
2014FAAL�YET RAPORU



01

Vehbi Koç

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma
ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla,

iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına

daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı

yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz

bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma

bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.
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olarak belirlenen Arçelik Grubu vizyonuyla kârlı ve
uzun dönemli sürdürülebilir büyümenin sağlanması,
büyümeyi gerçekleştirmek için, hedef pazar dünya
yaklaşımından hareketle, pazar payının artırılması,

yenilikçi ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada
daha fazla tüketiciye ulaşılması, kurumsal sorumluluk
bilinciyle geleceğin garanti altına alınması, küresel bir
grup olmak için, küresel organizasyonun bileşenlerinin
entegrasyonunun ve optimizasyonunun sağlanması

hedeflenmektedir.
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OCAK �UBAT MART N�SAN MAYIS HAZ�RAN

• Arçelik A.fi., Grundig markas›yla Las Vegas’ta
    düzenlenen Uluslararas› Tüketici Elektroni¤i Fuar› CES’e
  kat›ld›.
• “‹MM‹B 2013 ‹hracat›n Y›ld›zlar› Ödülleri”nde Arçelik
  A.fi. üç birincilik, dört ikincilik olmak üzere toplam yedi
  ödül ald›.
• Arçelik A.fi. Çerkezköy Motor ‹flletmesi, 1 milyonuncu
  Türk Kahve Makinesi’ni üretti.
• Arctic Romanya Buzdolab› ‹flletmesi, “TPM Special
  Award” ödülüne lay›k görüldü.
• Beko’nun ‹spanya’da gerçeklefltirdi¤i “Dayan›flma için
  Piflirme Maratonu” projesi, dünyan›n en ünlü kurumsal
  iletiflim ödüllerinden “Global Mercury Excellence
   Awards”ta üç ödül ald›.
• Arçelik A.fi., dünyan›n en sayg›n tasar›m ödüllerinden
  “IF Design”da yedi farkl› ürünüyle ödüle lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
   verilen “Yetkilendirilmifl Yükümlü Sertifikas›”n›  almaya
  hak kazand›.
• Dünyaca ünlü tasar›mc› Patricia Urquiola’n›n tasarlad›¤›
  Leisure Patricia Urquiola serisinin lansman› ‹stanbul’da
  yap›ld›.
• Beko, Tayland’›n baflkenti Bangkok’ta düzenlenen
  HomeWorks Expo’da Tayland pazar›na ürünlerini tan›tt›.
• Beko, 47. Kahire Uluslararas› Fuar›’nda en yeni ürünlerini
  sergiledi.

• Beylikdüzü Elektronik ‹flletmesi’nde ikinci BMS (Backlight-
  Module-Set) panel üretim hatt› aç›ld›.
• Blomberg, New York’ta düzenlenen 2014 Architectural
  Digest Home Design Show'a kat›ld›.
• Beko, ‹talya’n›n Milano flehrinde düzenlenen Eurocucina

Uluslararas› Mutfak Mobilyalar› Fuar›’nda yer ald›.
• Patricia Urquiola’n›n tasarlad›¤› Cast by Patricia Urquiola
  serisinin dünya lansman› Milano’da Eurocucina Uluslararas›

Mutfak Mobilyalar› Fuar›’nda gerçeklefltirildi.
• Eskiflehir Kompresör ‹flletmesi, 50 milyonuncu kompresör
  üretimini gerçeklefltirdi.
• Arçelik A.fi., global bir akreditasyon olup sat›nalma
  yönetiminde mükemmelli¤i sa¤lamak amac›yla verilen ve
  dünyada yaklafl›k 130 flirkette bulunan “CIPS Kurumsal
  Sertifika”y› almaya hak kazand›.
• Arçelik Yetkili Sat›c›lar Toplant›s›, Türkiye’nin dört bir
  yan›ndan gelen yetkili sat›c›lar›n kat›l›m› ile Antalya’da
  düzenlendi.
• Beko, FC Barcelona ile dünya çap›nda iki markay› bir araya
  getiren dört y›ll›k bir ortakl›¤a imza att›. Beko’nun yeni
  logosu, Barcelona’n›n yeni tak›m formas›n›n ve antrenman
  kitlerinin üzerinde yerini ald›.
• Beko, Bangladefl’te gerçeklefltirdi¤i lansman ile ürünlerini
  tüketicilerine tan›tt›.
• Arçelik A.fi., 16.’s›n› düzenledi¤i “Bulufl Günü’nde teknoloji
  üretme ve yenilikçi ürünler gelifltirme konusunda önemli
  baflar›lara imza atan 386 buluflçu mühendisini ödüllendirdi.
• Elektrabregenz, Avusturya’da ikinci kez “Yeflil Marka”
  ödülüne lay›k görüldü.

Almanak 2014
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TEMMUZ A�USTOS EYLÜL EK�M KASIM ARALIK

• Arçelik A.fi., tüm dünyada tasar›m alan›nda say›l›
  yar›flmalardan olan “Red Dot”ta befl tasar›m ödülüne lay›k
  görüldü.
• Çin Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi, Rusya Buzdolab› ve
  Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi ve Romanya Buzdolab›
   ‹flletmesi, ISO 50001 Enerji Yönetimi standard› sertifikas›
  ald›.
• 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupas›, ‹spanya’n›n Madrid
  flehrinde Beko’nun “Presenting Sponsor”lu¤unda
  düzenlendi.
• Grundig, Norveç Hentbol Federasyonu (NHF) ile imzalad›¤›
  üç y›ll›k sponsorluk anlaflmas› ile hem kad›nlar hem de
  erkekler ligine ismini verdi.
• Beko ve Grundig, dünyan›n en büyük elektronik ve elektrikli
  ev eflyalar› fuarlar›ndan IFA’da, yenilikçi, fl›k tasar›ml› ve
   üstün teknolojili ürünlerini tan›tt›.

• Arçelik A.fi., “26. Kristal Elma 2014 Türkiye Reklam Ödülleri
  Yar›flmas›”nda Arçelik ve Beko markalar›yla 5 ödüle lay›k
  görüldü.
• Arçelik, 2. ‹stanbul Tasar›m Bienali’nin efl sponsoru oldu.
• fiirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
    konular›ndaki performanslar›n› baz alan “BIST
   Sürdürülebilirlik Endeksi”ne girmeyi baflaran 15 flirket
  aras›nda Arçelik A.fi. de yer ald›.
• Defy’›n East London’da bulunan fabrikas›nda yeni gard›rop
  tipi buzdolab› üretim hatt› hizmete girdi.
• Arçelik, “Türkiye’nin Lovemarklar›” araflt›rmas›nda, hem
  beyaz eflya ve ev elektroni¤i kategorilerinde hem de bu
  y›l ilk kez gerçeklefltirilen kategori ba¤›ms›z sorgulamada
  “En Sevilen Marka” seçildi.
• Chicago Athenaeum Mimari ve Tasar›m Müzesi ile
  Metropolitan Arts Press Ltd. Müzesi taraf›ndan verilen
  “Good Design Ödülleri”nde Arçelik A.fi., 13 ürünüyle ödüle
  lay›k görüldü.
• Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan üçüncüsü düzenlenen
  Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda Arçelik A.fi., “Ar-Ge Liderli¤i”
  ve “Teknoloji Gelifltirmede Liderlik” ödüllerine lay›k görüldü.
• Türkiye ‹novasyon Haftas› kapsam›nda düzenlenen
  ‹novaL‹G ‹novasyon Liderleri Ödülleri’nde Arçelik A.fi.,
  “‹novasyon Stratejisi” kategorisinde flampiyon oldu.
• Arçelik A.fi. 2013 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Küresel
  Raporlama Giriflimi’nin yeni raporlama ilkeleri G4 temel

uygulama düzeyine uygun olarak haz›rland›.



Sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yor, geçti¤imiz y›l›n
sonuçlar›n› hep beraber gözden geçirece¤imiz toplant›m›z›n
verimli geçmesini diliyorum.

2014 y›l›nda epeyce bir zamand›r süregelen global
ekonomik durgunlu¤un etkilerini farkl› flekillerde hissetmeye
devam ettik. Amerika’da konut ve istihdam piyasas›ndan
olumlu haberlerin gelmesine karfl›n global büyüme
beklentileri; Euro Bölgesi ve Japonya’daki durgunluk,
büyümenin lokomotifi olan Çin ve Hindistan ekonomisinin
yavafllamas› sonucunda s›n›rl› kalmaya devam ediyor.
Geçti¤imiz y›l, finansal piyasalarda dolar›n kuvvetlenmesine
ve baflta petrol olmak üzere mal ve hizmet fiyatlar›nda
gerilemeye flahit olduk. Bu durum, Türkiye’nin de aralar›nda
bulundu¤u ithalatç› ülkeleri olumlu yönde etkilerken;

Brezilya, Rusya ve Güney Afrika gibi mamul ve hammadde
ihracatç›s› geliflmekte olan ülkeleri bask› alt›nda b›rakt›.
Global ekonomide bahsetti¤im bu geliflmelerin yan›nda;
komflular›m›zda yaflanan siyasi gerilimlerin, salg›n
hastal›klarla mücadelenin dünya gündemini iflgal etti¤i bir
y›l geçirdik.

2015 y›l›nda finansal piyasalarda dikkatle takip edilecek
konulardan biri, flüphesiz; Amerikan Merkez Bankas› FED’in
faiz art›r›m süreci olacakt›r. Bir di¤er konu ise, özellikle
düflen petrol fiyatlar›n›n Rusya ekonomisinde yarataca¤›
durgunluk, al›nacak tedbirler ve sonuçlar›d›r. Bütün bu
olaylar›n ekonomiye olas› tesirlerini dikkate ald›¤›m›zda,
2015 y›l›nda dünya ekonomisinin geçen y›la göre, iyimser
ama ihtiyatl› bir iyileflme sürecine girmesini bekliyoruz.
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Arçelik A.Ş., 2014
yılında da istikrarlı ve

güçlü büyümesini
sürdürdü.

Satışlarını %13
oranında artırarak, 12,5
milyar TL konsolide ciro

elde ederken;
vergi sonrası karı 638

milyon TL’ye ulaştı.

Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan’ın Mesajı

Muhterem Hissedarlarımız,

2014
FAAL�YET RAPORU



Memleket ekonomisinin ise 2014 y›l›nda, ihracata dayal›
olarak %3 civar›nda büyüdü¤ü tahmin ediliyor. Petrol
fiyatlar›ndaki düflüflün de olumlu etkileriyle birlikte cari
aç›¤›m›z azald›; ancak enflasyondaki yükselifl dikkat çekiyor.
2014’de %8,2 olan enflasyonun, bu sene gerilemesini ümit
ediyoruz. 2015 için ülkemiz ekonomisi ile ilgili olarak olumlu
bir geliflme içindeyiz. Cari aç›ktaki daralma e¤iliminin
devam etmesini;  büyümenin ise s›n›rl› kalmakla birlikte,
geçen seneye göre daha fazla olmas›n› öngörüyoruz. ‹ç
talepteki canlanman›n ekonomiyi büyütece¤ini bekliyoruz.
‹stikrarl› büyüme ve istihdam için, ihracattaki art›fl›n devam
etmesi de büyük önem arz ediyor.

Arçelik, 2014 y›l›nda da istikrarl› ve güçlü büyümesini
sürdürdü. Sat›fllar›n› %13 oran›nda art›rarak, 12,5 milyar
TL konsolide ciro elde ederken; vergi sonras› kar› 638
milyon TL’ye ulaflt›.

fiirketimiz, kendisine ait 10 ayr› marka ile beyaz eflya
sektöründe Avrupa s›ralamas›nda üçüncü durumdad›r.
Türkiye’de y›llard›r sürdürdü¤ü piyasa liderli¤ine ilaveten,
‹ngiltere, Romanya ve Güney Afrika’da lider konumda olup,
birçok Avrupa ülkesinde de üst s›ralarda yer almaktad›r.

Arçelik, Avrupa’daki büyümesine ilave olarak, geliflmekte
olan ülkelere yapt›¤› yat›r›mlar ile küresel faaliyet alan›n›
geniflletmektedir. Bu bak›mdan Güney Do¤u Asya
bölgesindeki hedeflerimizi gerçeklefltirmek için, Tayland’da
yeni bir fabrikan›n temelini att›k.

Her zaman dile getirdi¤im gibi; % 100 sermayeli, lisans
almayan, kendi teknolojisini üreten Arçelik, küresel
baflar›lar›yla hem Toplulu¤umuzun hem de ülkemizin
medar› iftihar› olmufltur. Bu baflar›lar›n gerisinde; kaliteli
ve e¤itimli çal›flanlar›m›z, tasar›m ve Ar-Ge yetkinli¤imiz,
güçlü markalar›m›z, sa¤l›kl› finansal yap›m›z, süratli karar
verebilmemiz ve esnek çal›flma tarz›m›z yer almaktad›r.

‹stikrarl› büyümemizin yan›nda, karl›l›¤›m›z› da maksimize
ederek, devlete vergi ödemek, hissedarlar›m›za temettü
da¤›tabilmek, araflt›rma-gelifltirmeyi derinlefltirmek, yat›r›m
yapabilmek, çevresel ve sosyal sorunlar›n çözümüne katk›
da bulunmak hedefiyle çal›fl›yoruz.

2015 y›l›nda Arçelik’in 60. kurulufl y›ldönümünü de
kutlaman›n sevincini sizinle paylafl›yorum. Bu vesile ile bu
güne kadar yat›r›mlar›n› ve büyümesini aksatmadan
sürdüren flirketimizin geliflmesini hem takdir ediyor, hem
de elde etti¤imiz neticelerle gurur duyuyoruz.

Raporumuza son vermeden önce baflta, kurucumuz
merhum Vehbi Koç olmak üzere Arçelik’i bugünlere tafl›yan,
hayatta olan ve olmayan hissedarlar›m›za, bayilerimize,
servislerimize, çal›flanlar›m›za, sendikalar›m›za, yan
sanayimize, tedarikçilerimize ve müflterilerimize en içten
teflekkürlerimi sunar›m.

2015 senesinde de ayn› performans› elde etmeyi ümit ve
temenni ediyor, hepinizi sevgi ve sayg› ile selaml›yorum.

RAHM� M. KOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Arçelik A. Ş.
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Global vizyonumuzu destekleyen hedeflerimizi
gerçeklefltirdi¤imiz, verimli bir y›l› daha geride b›rakt›k.

2014 y›l› dünya ekonomisinde pek çok geliflmenin yafland›¤›
hareketli bir y›l oldu. ABD ekonomisinde canlanma e¤ilimi
gördü¤ümüz bu dönemde, Euro bölgesinde ekonomik
dura¤anl›k damgas›n› vurdu. Avrupa Merkez Bankas›
ekonomiyi canland›r›c› tedbirler olarak, düflük faiz politikas›
ve parasal geniflleme program› gibi bir dizi uygulamay›
devreye ald›. Dünyan›n en büyük ekonomilerinden biri haline
gelen Çin’in büyüme h›z›nda yavafllama kaydedildi. Di¤er
yandan, geliflmekte olan ülkelerin katk›s› ile Asya bölgesi,
küresel büyümeyi desteklemeye devam etti. 2014 y›l›nda
küresel ekonomik büyümenin %3,3 seviyesinde gerçekleflti¤i
öngörülmektedir. 2015 y›l›nda, gerek hükümetlerin gerekse
Avrupa Merkez Bankas›’n›n büyümeyi destekleyici politikalar
izlemeye devam edece¤i ve küresel ekonominin güçlenece¤i
tahmin edilmektedir. Amerikan Merkez Bankas› FED’in, y›l
ortas›ndan itibaren faiz art›r›mlar›na gitmesi beklenmektedir.
Tarihsel olarak rekor seviyelere gerileyen emtia fiyatlar›n›n
ise, ülkemiz için f›rsat yarataca¤› öngörülmektedir.
Küresel ekonomide yaflanan bölgesel dalgalanmalar› dikkate
ald›¤›m›zda, fiirketimizin pazar çeflitlendirme stratejisinin
önemi de bir kez daha görülmektedir.

Dünya beyaz eflya sektörü büyüdü.

Dünya beyaz eflya sektörü 2009-2014 döneminde, y›lda
ortalama %4 büyüdü. Bu büyümeden en fazla pay› ise
geliflmekte olan ülkelerin ald›¤› öngörülüyor. 2014 y›l›
itibariyle, dünya beyaz eflya sektörünün, bir önceki y›la
göre yaklafl›k %2,4 artarak, 185 milyar $ ve dünya LCD TV
pazar›n›n %1,6 büyüme kaydederek,134 milyar $ seviyesine
ulaflt›¤› tahmin ediliyor.

Ana pazar›m›z olan Avrupa’da, beyaz eflya pazar› bir önceki
y›la göre %4,6 büyüme kaydetti. Daha detayl› bak›ld›¤›nda;
Bat› Avrupa pazar›, baflta Almanya, ‹ngiltere ve Fransa
olmak üzere tüm ülkelerin pozitif etkisi ile %4 civar›nda
büyüdü. Do¤u Avrupa pazar› ise; son çeyrekte Rusya beyaz
eflya pazar›ndaki toparlanma ve bölge genelinde kaydedilen
kuvvetli büyüme sonucu toplamda %5,6 büyüdü. Ortado¤u
ve Kuzey Afrika co¤rafyas›nda süregelen siyasi kar›fl›kl›klar
ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir bask› yaratt›. M›s›r
beyaz eflya pazar›nda daralma %10’u aflarken; Afrika
k›tas›n›n en büyük ve geliflmifl ekonomisi Güney Afrika’da
beyaz eflya pazar› %3 civar›nda küçüldü.

Türkiye, beyaz eflya sektöründe Avrupa’n›n en büyük üretim
merkezi olma konumunu sürdürdü. 2014 y›lsonu itibariyle,
alt› ana üründe ihracat 16,9 milyon adet ile bir önceki y›l›n
%5 üzerinde gerçekleflirken, iç pazar %1,8 küçülme ile 6,7
milyon adet seviyesinde gerçekleflti.

Faaliyet gösterdi¤imiz pazarlarda markalar›m›z›n
konumunu güçlendiriyor; küresel yayg›nl›¤›m›z› art›r›yoruz.

Markal› büyüme stratejimiz do¤rultusunda; faaliyet
gösterdi¤imiz pazarlarda rekabetçi üstünlük yaratarak,
pazar pay›m›z› art›rmaya ve markalar›m›z›n konumunu
güçlendirmeye devam ediyoruz.  Her y›l, daha üstün özellikli
ve yüksek kapasiteli ürünleri sat›fl portföyümüzdeki pay›n›
art›rmay› baflararak, pazar pay› art›fl› ile birlikte, ortalama
sat›fl fiyatlar›m›z› da yükseltiyoruz.

Türkiye’de beyaz eflya, ankastre ve klima pazarlar›nda
güçlü liderli¤imizi korurken, Romanya’da Arctic ve Güney
Afrika’da Defy markalar›m›z ile aç›k ara pazar liderli¤imizi
sürdürdük.

Global markam›z Beko, son 7 y›lda, Avrupa beyaz eflya
pazar›nda pazar pay›n› en çok art›ran marka oldu ve
Avrupa’n›n ikinci büyük beyaz eflya markas› konumuna
yükseldi. ‹ngiltere pazar›nda y›llard›r liderli¤ini koruyan
Beko; Fransa solo beyaz eflya pazar›nda da birinci oldu.
Avrupa pazarlar›ndaki yüksek performans›m›z›n yan› s›ra,
Ortado¤u ve Türki Cumhuriyetler’de güçlü konumumuzu
sürdürdük; Beko markam›z ile Afrika ve Körfez Ülkeleri’nde
etkinli¤imizi art›rd›k. Pazar çeflitlendirmesi hedefimiz
do¤rultusunda uzak co¤rafyalarda ifl gelifltirmeye devam
ettik. Güneydo¤u Asya bölgesine ihracat›m›z› art›rd›k.
Singapur ve Tayland’da Beko markam›z›n lansman›n›
gerçeklefltirdik.

Sayın Hissedarlarımız, �ş Ortaklarımız
ve Çalışanlarımız,
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Grundig markam›z; beyaz eflya kategorisinin de ürün gam›na
dahil olmas›yla birlikte, ev elektroni¤inin tüm kategorilerinde
ürün sunan tek Avrupal› üretici konumuna ulaflt›. ‹skandinav
ülkelerinde beyaz eflya kategorisinde büyümesini sürdüren
Grundig, beyaz eflya ürün gam›n› 2014 y›l›nda ‹ngiltere
pazar›ndaki tüketicilerin de be¤enisine sundu. Tüketici
elektroni¤inde kalitesi ve tasar›m› ile öne ç›kan ve dünyan›n
pek çok ülkesinde yüksek marka bilinirli¤ine sahip olan
Grundig, Almanya TV pazar›nda ilk 5 markadan biri olma
konumunu sürdürdü.

‹stikrarl› büyümemiz finansal sonuçlar›m›za yans›d›.

Geride b›rakt›¤›m›z finansal dönemde, ciro büyümesinin
yan› s›ra faaliyet karl›l›¤›m›z› art›rmay› baflard›k. 2014 y›l›nda
%13 büyüme kaydettik; konsolide ciromuz 12,5 milyar TL
seviyesini aflt›. Sat›fllar›m›z›n %61’ini uluslararas› pazarlardan
sa¤lad›k. Net kar›m›z, 638 milyon TL’ye ulaflt›. fiirketimizin
hisse de¤eri, bir önceki y›la göre %28 artt› ve y›lsonu
itibariyle piyasa de¤eri 10,14 milyar TL’ye yükseldi. 2013’te
gerçeklefltirdi¤imiz ilk bono ihrac›n›n, uluslararas› yat›r›mc›lar
taraf›ndan büyük ilgi görmesinin ard›ndan, 2014 y›l›nda da,
350 milyon Euro tutar›nda ve 7 y›l vadeli Eurobond ihrac›
gerçeklefltirdik.

Küresel konumumuzu daha da güçlendirecek yat›r›mlar
gerçeklefltirdik.

Güney Afrika’n›n lider beyaz eflya flirketi Defy’›n East London
So¤utucu Cihazlar ‹flletmesi’nde yeni gard›rop tipi buzdolab›
üretim hatt›m›z›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik. Bir süredir
oda¤›m›zda olan Güney Do¤u Asya pazar›na girifl
çal›flmalar›m›z› h›zland›rd›k; Tayland’da, Bölge ülkeleri için
üretim yapacak buzdolab› fabrikam›z›n temelini att›k.

Baflar›lar›m›zda Ar-Ge birikimimiz ve inovasyon
yetkinliklerimiz önemli rol oynuyor.

24 y›ll›k Ar-Ge birikimimizin beraberinde getirdi¤i inovasyon
gücümüz ve teknolojik yetkinli¤imiz sayesinde;
sektörümüzde bizi ayr›flt›racak, katma de¤erli, yenilikçi ve
çevreye duyarl› ürünler tasarlayarak dünya pazarlar›na
sunuyoruz. Türkiye’deki sekiz Ar-Ge merkezimiz ve
Tayvan’daki Ar-Ge ofisimizde, 1000’in üzerinde Ar-Ge
çal›flan›m›z ile farkl› co¤rafyalardaki tüketicilerimizin
beklentilerine uygun ürünler gelifltiriyoruz. Türkiye’de patent
liderli¤imizi sürdürüyoruz; uluslararas› platformda ise ilk
200 içinde yer alan tek Türk flirketi konumunday›z.

2014 y›l›nda, ürünlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için
yapt›¤›m›z Ar-Ge çal›flmalar›m›z sonucunda; 41dBA-düflük
ses seviyesine sahip A%-45 enerji s›n›f› ankastre f›r›n›,
A+++%-10 enerji s›n›f› kurutma makinesini, A+++
%-70 enerji s›n›f› çamafl›r makinesini, A+++%-10 enerji

s›n›f› bulafl›k makinesini,  A+++ %-30 No Frost buzdolab›n›,
A+++ enerji s›n›f› dikey derin dondurucuyu gelifltirdik.

Çin pazar›na özel gelifltirdi¤imiz buzdolab› ve çamafl›r
makinesinden sonra, ‹talya pazar› için tasarlad›¤›m›z pizza
f›r›n ve Güney Afrika’da elektrik olmayan k›rsal bölgeler için
gelifltirdi¤imiz, günefl enerjisi ile çal›flan buzdolab› farkl›
pazarlara özgü ve müflterilerimizin hayat›na de¤er katan
yenilikçi ürünlerimiz aras›nda yerini ald›. Özel bölmesinde
ideal s›cakl›k ve %90’a varan nem oran› ile meyve ve
sebzelerin 30 güne kadar canl› ve taze kalmas›n› sa¤layan
Everfresh® teknolojisine sahip no-frost buzdolab›,
su harcamadan kurutan AirDry teknolojisine sahip y›kay›c›
kurutucu, bekleyen kirli bulafl›klar›n yaratt›¤› kötü koku
oluflumunu engelleyen IonFresh teknolojisine sahip bulafl›k
makinesi ve inovasyon yetkinli¤inin tasar›m gücüyle birleflti¤i,
bulafl›k makinesi, ocak ve davlumbaz›n tek bir kontrol
merkezinden kumanda edilebildi¤i VUX arayüzü yine 2014’te
hayata geçirdi¤imiz yenilikçi uygulamalardan baz›lar›d›r.
‹novasyonu flirket kültürümüzün ve ifl modelimizin ayr›lmaz
bir unsuru haline getirerek, her aflamada gelifltirdi¤imiz
inovatif çözümler ile sektörde fark yarat›yoruz.

Ayn› zamanda, inovasyon konusundaki giriflimlere liderlik
yap›yor ve inovasyon ekosisteminin kurulmas›na destek
oluyoruz. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan düzenlenen
Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda,  2012 ve 2013 y›l›nda
ald›¤›m›z ödül ler in ard›ndan, 2014 y› l ›nda da
“Ar-Ge Liderli¤i”, “Teknoloji Gelifltirmede Liderlik” ve
“‹novaL‹G -‹novasyon Stratejisi” kategorisinde ald›¤›m›z
ödüller bu alandaki liderli¤imizi tescil etti.

Baflar›lar›m›z› say›s›z ödülle taçland›rman›n mutlulu¤unu
yafl›yoruz.

Ürünlerimiz, markalar›m›z ve üretim tesislerimizle;  yenilikçilik,
verimlilik ve tasar›m alanlar›nda ulusal ve uluslararas›
arenada pek çok ödüle lay›k görülmenin gururunu yafl›yoruz.
“Türkiye’nin Lovemarklar›” araflt›rmas›nda; bu y›l ilk kez
gerçeklefltirilen kategori ba¤›ms›z sorgulamada; Arçelik
markam›z, tüketicimizin bizi kalbinde kategoriler üstü bir
yere koydu¤unun somut bir göstergesi olarak,
Türkiye’nin en sevilen markas› unvan›na lay›k görüldü.

Design Turkey, Good Design ve iF Design gibi sayg›n
tasar›m yar›flmalar›ndan pek çok ödül ald›k. Romanya Arctic
Buzdolab› ‹flletmemiz, JIPM (Japan Institute of Plant
Maintenance) taraf›ndan “TPM Special Award” ödülünü
kazand›. Böylece Arctic, dünya beyaz eflya sektöründe ilk
kez bu ödülü alan Eskiflehir Buzdolab› ‹flletmemizden sonra,
ayn› ödüle lay›k görülen ikinci üretim tesisimiz olma baflar›s›n›
gösterdi.
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Tüm ifl süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle bir bütün
olarak yönetiyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki performans›m›z›
sürdürülebilirlik ilkeleriyle ve bir bütün olarak yönetiyoruz.
Ürünlerimizin yan› s›ra, tedarikten da¤›t›ma kadar tüm
süreçlerimizde enerji ve malzeme verimlili¤inin art›r›lmas›
ve kaynaklar›n sürdürülebilirli¤i için çal›fl›yoruz.

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele konusunda, 2011’den bu yana
destek verdi¤imiz ve bu alandaki ulusal ve uluslararas›
politikalar›n hayata geçirilmesine öncülük eden ‹klim
Platformu’nun sözcüsü olmay› sürdürdük. Dünyan›n en
itibarl› ve yayg›n çevre giriflimi olarak kabul edilen, kurumlar›n
sera gaz› sal›n›mlar›n› ve iklim de¤iflikli¤ine yönelik
stratejilerini uluslararas› yat›r›mc›larla paylaflt›¤›
“CDP-Karbon Saydaml›k Projesi’nde yer almaya devam
ettik. fiirketimiz, iklim de¤iflikli¤i konusunda yapt›¤›
çal›flmalarla CDP Performans Derecelendirmesinde en üst
derece olan A performans skorunu elde ederek “Global A
Listesi: CDP ‹klim Performans Liderleri Endeksi 2014”te yer
almaya hak kazand›.

fiirketlerin yat›r›mc›lar›na kurumsal sürdürülebilirlik politikalar›
ve uygulamalar›na yönelik bilgileri aktarabilecekleri bir
platform oluflturulmas› hedefiyle, 2014 y›l›nda devreye al›nan
ve 15 firman›n yer ald›¤› Borsa ‹stanbul (BIST) Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde baflar›l› performans›m›zla yer ald›k. ‹fl
süreçlerinde kalite ve verimlili¤e verdi¤imiz önemin
göstergesi olarak, sat›n alma yönetiminde mükemmelli¤i
sa¤lamak amac›yla verilen ve dünyada sadece 130 flirkette
bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika’s›n› (CIPS Corporate
Certification) almaya hak kazand›k.

Toplumsal sorumluluklar›m›z›n bilinciyle hareket ediyoruz.

Toplumsal geliflime katk› sa¤layacak, e¤itimden sa¤l›¤a,
çevreden spora uzanan genifl bir yelpazede sosyal
sorumluluk projeleri yürüttük. Çal›flanlar›m›z, yetkili
sat›c›lar›m›z ve servislerimiz gönüllü olarak bu projelerde
yer ald›lar. Mesleki e¤itim ile istihdam iliflkisinin
güçlendirilmesini hedefleyen Elektrikli Ev Aletleri Teknik
Servis Program›m›z kapsam›nda toplam 9 okulda, 450
ö¤renciye ulaflt›k. Koç Holding’in engellilerin ifl ve sosyal
yaflamlar›na katk›da bulunmay› hedefleyen “Ülkem için
Engel Tan›m›yorum” projesine deste¤imizi sürdürdük.

Türkiye’de ve dünyada, spor arac›l›¤›yla toplumsal geliflimi
destekliyor ve her geçen gün spor alan›ndaki yat›r›mlar›m›za
yenilerini ekliyoruz. ‹spanya’da düzenlenen FIBA Dünya
Basketbol Kupas›'n›n “Presenting Sponsor”u olman›n
gururunu yaflad›k. Beko markam›z ile dünyan›n en önemli
basketbol liglerinden Almanya ve ‹talya liglerinin isim

sponsorlu¤unu sürdürdük. Befliktafl Profesyonel Futbol A
Tak›m›’n›n Forma S›rt Sponsorlu¤u anlaflmas›n› imzalad›k.
Grundig markam›zla Almanya’da Bundesliga Futbol Ligi
Resmi Teknoloji Ortakl›¤›m›z ve Türkiye’de Fenerbahçe
Bayan ve Erkek Voleybol Tak›m› sponsorlu¤umuz devam
etti. Norveç Bayan ve Erkekler Hentbol Ligi'ne ismimizi
verdik. Grundig ve Beko markalar›m›z ile Türkiye’de
düzenlenen ulusal ve uluslararas› birçok önemli golf
turnuvas›na sponsor olduk.

Beko yenilenen logosuyla marka yolcu¤unda yepyeni bir
sayfa açt›. Beko ve FC Barcelona tak›m arkadafllar› oldu.

Beko, bu y›l marka yolculu¤unda yepyeni bir sayfa açt› ve
logosunu yeniledi. Beko’nun dinamik yap›s›n›n ve de¤iflime
olan inanc›n›n görsel bir ifadesi olan yeni logo, markam›z›n
temsil etti¤i ileriye ve iyiye do¤ru geliflimi vurguluyor.
Dünyan›n en ünlü futbol kulübü FC Barcelona ile yapm›fl
oldu¤umuz global sponsorluk anlaflmas› ile, Beko ve FC
Barcelona'n›n partner oldu¤unu duyurmaktan büyük mutluluk
duyduk.  Beko'nun son y›llarda kaydetti¤i muazzam
büyümenin bir sembolü olan ve yeni logomuzu da resmi
olarak lanse etti¤imiz bu anlaflma ile FC Barcelona ilk kez
formas›n›n sol kol k›sm›n› bir markaya tahsis etmifl oldu.

Yeni baflar›lara yine hep birlikte yol almak arzusunday›z.

fiirketimizin 60. kurulufl y›ldönümünü kutlayaca¤›m›z 2015
y›l›nda, yine de¤iflimin ve yenilikçili¤in öncüsü olmaya
devam edece¤iz. En büyük güvencemiz sahip oldu¤umuz
60 senelik köklü kurum kültürümüz ve insan gücümüzdür.
Arçelik bu gücüyle, bu güvenle sektöründeki konumunu
hep daha yükseklere tafl›yacakt›r.

fiirket stratejimizin ana tafl›y›c›lar›n›; marka, tasar›m, kalite,
teknoloji ve inovasyon olarak ifade ediyoruz. Bu alanlardaki
yat›r›mlar›m›z› önümüzdeki dönemde de h›z kesmeden
sürdürece¤iz. Rekabetçi üstünlüklerimiz sayesinde, daha
fazla pazara ve tüketiciye ulaflacak; global yolculu¤umuzda
daha da mesafe alaca¤›z. Çevresel ve sosyal
sorumluluklar›m›z›n bilinciyle hareket ederek, sürdürülebilirlik
konusunda Türkiye’de lider, dünyada söz sahibi olmay›
sürdürece¤iz.

Arçelik’ in baflar›lar›nda ve gelece¤e dönük yüksek hedefler
belirleyebilmesinde en önemli pay çal›flanlar›m›z, yetkili
sat›c›lar›m›z ve servislerimiz, tedarikçilerimiz ve ifl
ortaklar›m›z›nd›r. Bu vesileyle, özellikle ürünlerimize
gösterdikleri güvenden ötürü müflterilerimize, tüm
paydafllar›m›za ve desteklerini sürekli hissetti¤imiz
hissedarlar›m›za içten teflekkürlerimi ve sayg›lar›m› sunar›m.

2014
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• 2014 y›l›nda konsolide net sat›fl cirosu
12.514 milyon TL’ye ulaflarak 2013

  y›l›na göre toplam konsolide sat›fllarda
%12,8 art›fl gerçekleflmifltir.

• 2014 y›l› konsolide faaliyet kârı
1.024 milyon TL, net kâr ise 638
milyon TL olarak gerçekleflmifltir.

• 2014 y›l›nda konsolide sat›fllar›n
 %61'lik k›sm› uluslararas› sat›fllardan
  oluflmufltur.
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Net Satı�ların Bölgesel
Da�ılımı

Milyon Euro 2014

Net Satı�ların Ürün
Grubu Bazında Da�ılımı
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(*)  Faaliyet kâr marj› ve FVAÖK marj› 2010-2011 dönemlerindeki sunumla uyumlu olmas› aç›s›ndan, ticari alacak ve
   borçlardan kaynaklanan kur fark› gelir ve giderleri, vade fark› gelir ve giderleri ve peflinat iskontosu etkisi düflürülerek,
  sabit k›ymet sat›fl›ndan gelir ve giderler eklenerek hesaplanm›flt›r.
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Beş Yıllık Konsolide Finansal Değerlendirme
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Milyon EURO 2014 2013 2012 2011 2010

GEL�R TABLOSU

Net sat›fllar 4.307 4.395 4.581 3.633 3.487

Brüt kâr 1.369 1.342 1.323 1.094 1.040

Faaliyet kâr› 352 338 326 278 321

Vergi öncesi kâr 252 295 270 265 330

Net kâr 220 247 237 233 276

Amortisman ve itfa pay› 119 120 113 94 97

B�LANÇO

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 575 431 740 480 643

Stoklar 753 677 680 626 482

Dönen varl›klar 3.003 2.608 2.865 2.466 2.314

Maddi duran varl›klar 643 626 682 592 611

Toplam varl›klar 4.394 3.886 4.349 3.764 3.573

Toplam k›sa vadeli yükümlülükler 1.571 1.393 1.676 1.445 1.143

Toplam yükümlülükler 2.835 2.476 2.679 2.269 1.910

Az›nl›k paylar› 15 26 36 43 32

Özkaynaklar 1.559 1.409 1.670 1.494 1.663

NAK�T AKIŞI

‹flletme faaliyetlerine iliflkin net nakit ak›fl› 320 152 293 -37 425

Yat›r›m faaliyetlerine iliflkin net nakit ak›fl› -145 -188 -178 -349 -76

Finansman faaliyetleri öncesi net nakit ak›fl› 175 -36 115 -386 349

Ödenen temettüler 122 160 150 113 55

Yat›r›m harcamalar› 159 207 209 157 127

H�SSE BAZLI VER�LER

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

Y›l sonu hisse fiyat› (Euro) 5,32 4,14 4,98 2,50 3,81

Fiyat kazanç oran› 16,43 13,73 15,06 8,16 10,19

Temettü/net kâr (%) 56,7 50,2 67,6 59,2 48,3

Y›l sonu piyasa de¤eri 3.593 2.796 3.362 1.692 2.572

PERSONEL B�LG�LER�

Çal›flan say›s› 24.876 23.392 22.552 21.960 18.388

Mavi yaka 20.517 19.222 18.598 18.153 15.297

Beyaz yaka 4.359 4.170 3.954 3.807 3.091

(*) Faaliyet kâr›, 2010-2011 dönemlerindeki sunumla uyumlu olmas› aç›s›ndan, ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan
  kur fark› gelir ve giderleri, vade fark› gelir ve giderleri ve peflinat iskontosu etkisi düflülerek, sabit k›ymet sat›fl›ndan
  gelir ve giderler eklenerek hesaplanm›flt›r.

2014
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Ortaklarımız Hisse tutarı Hisse oranı

( TL ) ( % )

Koç Holding A.Ş. 273.742.027 40,5

Koç Grubu Diğer 112.782.595 16,7

Koç Grubu Toplamı 386.524.622 57,2

Teknosan Büro Makina ve Levazımı

Tic. ve San. A.Ş. 81.428.337 12,0

Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş. 37.571.663 5,6

Diğer Ortaklar 170.203.583 25,2

TOPLAM 675.728.205 100,0

01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal
tablolar›m›za göre, 27.03.2014 tarihinde toplanan Ortaklar
Ola¤an Genel Kurulu’nda al›nan karar uyar›nca 01.04.2014
tarihinden itibaren kar pay› da¤›t›m›na bafllanm›flt›r.  Da¤›t›lan
300.000.000 TL nakit temettü, cari y›l kazançlar› ve fevkalade
ihtiyatlardan karfl›lanm›flt›r.

2014 y›l›nda flirket ç›kar›lm›fl sermayesi tamamen ödenmifl
675.728.205 TL olup ç›kar›lm›fl sermaye her biri 1 Kr. itibari
de¤erde 67.572.820.500 adet nama yaz›l› paya bölünmüfltür.
fiirketin kay›tl› sermayesi 1.500.000.000 TL'dir.

‹mtiyazl› hisse senedi bulunmamaktad›r. Genel Kurul
toplant›lar›nda her 1 Kr. nominal de¤erdeki hissenin bir oy
hakk› vard›r.

%57,2%17,6

%25,2

Koç Grubu Burla Grubu Diğer

Sürdürülebilir Büyüme
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2014 yılında halka açık olmayan hisseler üzerinde pay sahipleri
tarafından bir işlem yapılmamıştır.

Ortaklarımız 2014
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Dağıtılan Kâr Payları

16

2009 y›l›ndan 2013 y›l›na kadar olan kazançlar üzerinden da¤›t›lan kâr pay› tutarlar› ve bunlar›n ilgili oldu¤u y›llardaki
da¤›t›labilir kâr ve sermayeye oranlar› afla¤›daki gibidir.

27.03.2014 tarihinde toplanan Genel Kurulumuz, 2013 y›l› ve izleyen y›llara iliflkin olarak Kar Da¤›t›m Politikam›z›;
“fiirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasas› Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve di¤er ilgili
düzenlemeler ile Esas Sözleflmemizin kar da¤›t›m› ile ilgili maddesi çerçevesinde kar da¤›t›m› yapmaktad›r. Kar
da¤›t›m›nda, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve fiirket menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl›
bir politika izlenmektedir.

‹lke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdi¤i sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli flirket stratejimiz,
yat›r›m ve finansman politikalar›, karl›l›k ve nakit durumu dikkate al›narak yasal kay›tlar›m›zda mevcut kaynaklardan
karfl›lanabildi¤i sürece Sermaye Piyasas› Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan da¤›t›labilir dönem kar›n›n asgari
% 50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse fleklinde da¤›t›l›r.

Kar da¤›t›m›n›n Genel Kurul toplant›s›n› takiben en geç bir ay içinde yap›lmas› amaçlanmakta olup, kar da¤›t›m
tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas›
Düzenlemelerine uygun olarak kar pay›n›n taksitli da¤›t›m›na karar verebilir.

fiirket Esas Sözleflmesi’ne göre; “Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan yetkilendirilmifl olmak ve Sermaye Piyasas›
Düzenlemelerine uymak kayd› ile kar pay› avans› da¤›tabilir.” fleklinde belirlemifltir.

Yıllar �tibariyle Kâr Payının Sermayeye Oranı

2009 675.728 100.000 0,14799 14,8 0,8493

2010 675.728 250.000 0,36997 37,0 0,7652

2011 675.728 300.000 0,44397 44,4 0,75

2012 675.728 355.000 0,52536 52,5 0,777

2013 675.728 300.000 0,44396 44,4 0,885

Kâr Payının Çıkarılmış    Dağıtılan  1 TL Nominal Hissenin Kâr Payı 1 TL Nominal Hisse
�lgili Olduğu Yıl         Sermaye (Bin TL)    Kâr Payı (Bin TL) Brüt Temettüsü (TL) Oranı (%) Başına Kazanç (TL)

2014
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Hisse Senedi Performansı

fiirket hisse senetleri Ocak 1986’dan itibaren ‹MKB ve Borsa ‹stanbul’da ifllem görmektedir.  Hisse senetlerinin borsadaki
son 5 y›ll›k performans› afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.

01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri aras›nda hisse performans› afla¤›daki grafikte sunulmaktad›r. Buna göre fiirketin hisse
fiyat› % 28 artarken BIST 100 endeksi % 26 artm›flt›r.

Hisse Bilgisi 2014 2013 2012 2011 2010

En düşük fiyat (TL) (*) 10,45 8,99 5,35 4,82 4,22

En yüksek fiyat (TL) (*) 15,55 13,91 10,95 7,55 6,98

Yıl sonu fiyatı (TL) (*) 15,00 11,70 10,80 5,34 6,48

Yıl sonu fiyatı (TL) 15,00 12,15 11,70 6,12 7,80

Çıkarılmış sermaye (Bin TL) 675,728 675,728 675,728 675,728 675,728

Piyasa Değeri (Bin TL) 10.135.923 8.210.098 7.906.020 4.135.457 5.270.680

Piyasa Değeri (Bin USD)    4.371.005 3.846.740 4.435.106 2.189.347 3.409.237

 (*) Temettü dağıtımına göre düzeltilmiştir.

Sürdürülebilir Büyüme 2014
FAAL�YET RAPORU

2014 y›l›nda fiirket hisselerinin  günlük ifllem hacmi
ortalamas› 1.537 bin lot seviyesinde oluflmufltur. 2014 y›l›
sonunda fiirket hisselerinin Borsa ‹stanbul'da ifllem gören
paylar›n›n yaklafl›k %77,4'ü yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan
saklamada bulunmaktad›r.

fiirket’in  2014 y›l› sonu itibariyle Borsa ‹stanbul'da yer
ald›¤› endeksler afla¤›da s›ralanm›flt›r. Endeks
hesaplamalar›nda kullan›lan saklama oran› % 25,  BIST
100 içindeki hisse a¤›rl›¤› ise % 1,5123'tür.

Arçelik A.fi., BIST Ulusal , BIST 30, BIST 50, BIST 100,
BIST Tüm, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Sürdürülebilirlik,
BIST Temettü, BIST Temettü 25, BIST S›nai, BIST Metal
Eflya, Makina, BIST ‹stanbul Endekslerinde yer almaktad›r.
30.07.2009 tarihli özel durum aç›klamam›zla kamuya

aç›klanan fiirketimizin ilk kurumsal yönetim derecelendirme
notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.fi. taraf›ndan yap›lan revizyon sonucunda 10
üzerinden 8,21'den (% 82,09),  30.07.2010 tarihinde 10
üzerinden 8,55'e (% 85,53), 01.08.2011 tarihinde 10
üzerinden 8,59'a (% 85,91), 30.07.2012 tarihinde 10
üzerinden 9,11’e (% 91,07) , 29.07.2013 tarihinde 10
üzerinden 9,28’e (% 92,80) ve 23.07.2014 tarihinde 10
üzerinden 9,41’e (% 94,11) yükseltilmifltir. fiirketimiz
31.07.2009 tarihinden itibaren ‹MKB Kurumsal Yönetim
Endeksi'ne dahil edilmifltir.

Borsa ‹stanbul'da ifllem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik
performanslar› üst seviyede olan flirketlerin yer ald›¤› "BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi" 04.11.2014 tarihinden itibaren
hesaplanmaya bafllanm›fl ve fiirketimiz bu endekse girmifltir.

Tarih Arçelik BIST 100

Göreceli Performans (Ba�langıç =1)
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Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi
Çalı�maları

Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu faaliyetlerini fleffaf, hesap
verebilir, adil ve sorumlu bir flekilde yürütmektedir. Yönetim
Kurulu üyeleri aras›ndan Baflkan ve Baflkan Vekili
seçmektedir. Ayr›ca Yönetim Kurulu komitelerine Baflkan
ve Üye seçimi yap›lmaktad›r. Ayr›ca icrac› üye olarak Genel
Müdür Yönetim Kurulu’nda bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulu, baflta pay sahipleri olmak üzere flirketin
menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini
en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve
süreçlerini de içerecek flekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili
Yönetim Kurulu komitelerinin görüflünü de dikkate alarak
oluflturmaktad›r.

Arçelik A.fi.’nin 16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu
toplant›s›nda al›nan karar ile 6102 say›l› Türk Ticaret
Kanunu’nun 378’inci maddesi ile SPK’n›n Kurumsal Yönetim
Tebli¤i’ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin
etkin çal›flmas›n› sa¤lamak amac›yla flirketin varl›¤›n›,
geliflmesini ve devam›n› tehlikeye düflürebilecek risklerin
erken teflhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanmas› ve riskin yönetilmesi amac›yla çal›flmalar
yapmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmufltur. Komitenin
Baflkanl›¤›n› ba¤›ms›z Yönetim Kurulu üyesi Say›n K. Kaynak
Küçükp›nar yürütmektedir.  Komitenin di¤er üyesi ise Yönetim
Kurulu üyesi Say›n O. Turgay Durak’t›r.

Risk Yönetim Komitesi 2014 y›l› içinde 6 adet toplant›
gerçeklefltirmifl olup Arçelik A.fi. Risk Yönetim Sistemi ve
risk raporlamas› esaslar›n› de¤erlendirmekte,  bu kapsamda
periyodik olarak haz›rlanan Risk Raporlar›n› incelemekte,
Risk Yönetim Sistemi’nde belirlenen limitlere uymayan
hususlar var ise al›nmas› gereken önlemler hakk›nda
görüfllerini sunmaktad›r. Raporlama çal›flmalar› ve komite
de¤erlendirmeleri Yönetim Kurulu’nun bilgisine
sunulmaktad›r.

Risk Yönetim Komitesi, Arçelik A.fi.’nin büyüme hedeflerine
yard›mc› olmak, iç ve d›fl paydafllar›n beklentilerini
karfl›lamak, flirket genelinde risk fark›ndal›¤›n› art›rmak,
kurum çap›nda strateji, süreç, insan, teknoloji ve bilgi birikimi
faktörlerini dikkate alarak karl›l›¤›n› art›rmak ve rekabetçi
avantajlar yaratmak amac›yla Kurumsal Risk Yönetimi
Program›n› yürütmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi Program› kapsam›nda Finansman
ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde Kurumsal
Risk Yönetimi Direktörlü¤ü oluflturulmufltur. Kurumsal Risk
Yönetim Direktörlü¤ü, belirtilen amaçlar do¤rultusunda
flirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel, uyum,
yat›r›m, marka ve d›fl kaynakl› risklerin flirketin kurumsal risk
alma profi l ine uygun olarak yöneti lmesini, r isk

 koordinasyonunu ve gözetimini sa¤lamakta ve Risk Yönetim
Komitesine raporlamaktad›r.

     �ç Kontrol Sistemi ve �ç Denetim

‹ç kontrol mekanizmas›n›n sa¤l›kl› bir flekilde yürütülmesi
için,  Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
bünyesinde oluflturulmufl olan ‹ç Denetim Yöneticili¤i
taraf›ndan Denetimden Sorumlu Komite’ye y›l içinde yapt›¤›
toplant›lar ile bilgi aktar›lmaktad›r. Komite, sürekli olarak
sistemin iflleyifl ve etkinli¤inin gözetimini yapmakta,
gerekti¤inde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas› ile ilgili
sorunlar› ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na
aktarmaktad›r.

     Kurumsal Risk Yönetimi

Arçelik A.fi. Kurumsal Risk Yönetimi stratejisi; süreçler,
insan kayna¤›, bilgi birikimi ve teknoloji ile uyumlu flirket
genelinde ve tedarikçilerinde uygulanan bir risk yönetimi
ile karl›l›¤› art›rmak ve küresel rekabette avantaj yaratmakt›r.

Arçelik A.fi., grup flirketlerini de kapsayan tüm faaliyetlerinde
globalde en iyi uygulamalar aras›nda yer alan bir kurumsal
risk yönetimi oluflturmay› hedeflemektedir.

Arçelik A.fi.’nin risk yönetimi anlay›fl›, hedeflerine ulaflmada
hangi risklere odaklan›lmas› gerekti¤ini ortaya ç›karmay›,
risk bar›nd›ran inovasyonlar› ve de¤ifliklikleri risklerin fark›nda
olarak yönetmeyi hedeflemektedir. fiirket, çal›flanlar›n›n risk
fark›ndal›klar›n› art›rarak risk yaratacak konular› gündeme
tafl›malar›n› teflvik eder ve kendi risklerini yönetmelerini
destekler. Tüketicilere daha iyi hizmet edilmesini sa¤layarak
flirket imaj›n› olumlu yönde gelifltirir ve risk yönetimini tüm
fonksiyon ve operasyonlar›n her kademesine tafl›r.

Arçelik A.fi., bu anlay›fla uygun olarak mevcut Kurumsal
Risk Yönetimi uygulamalar› ile hedefledi¤i olgunluk seviyesi
aras›nda -risk yönetimi ilkelerini, uluslararas› standartlar› ve
en iyi uygulama bileflenlerini gözeterek - fark analizi
çal›flmalar› yaparak, çal›flma sonunda ortaya ç›kan geliflim
potansiyeline göre Kurumsal Risk Yönetimi Program›n›
oluflturmufl,  k›sa, orta ve uzun vadede yol haritas›n›
belirlemifltir.

Kurumsal Risk Yönetimi Program›, flirketin mevcut de¤erlerini
koruyacak, paydafllar için yeni de¤erler yaratacak, f›rsatlar›
yönetecek,  Yönetim Kurulu ve flirket üst yönetiminin kabul
etti¤i risk ifltah›na uygun olarak tüm fonksiyonlarda
tan›mlanan risklerin süreçler aras›ndaki iletiflimini de
sa¤layacak flekilde gelifltirilmifltir.

Kurumsal Risk Yönetimi Program›, yol haritas› rehberli¤inde,
flirketin tüm iflletmelerinde, merkezi birimlerinde ve yurtd›fl›
ifltiraklerinde bütün ifl süreçleriyle entegre yürütülmektedir.

Risk Yönetimi
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Sürdürülebilir Büyüme
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Kurumsal Risk Yönetimi Program› çerçevesinde 2014
y›l›nda gerçeklefltirilen uygulamalar afla¤›da özetlenmifltir:

Risk Koordinasyonu ve Gözetimi

Arçelik A.fi., merkez ve grup flirketleri global risk
koordinasyonunu ve gözetimini  Finansman ve Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›na ba¤l› Kurumsal Risk Yönetim
Direktörlü¤ü sa¤lamaktad›r.

Fonksiyonel Risk Yönetimi

Arçelik A.fi üst yönetimini oluflturan direktörler ve grup
flirketleri ülke müdürleri,  kendi organizasyonlar›na ait
risklerin yönetiminden veya farkl› organizasyonlara ait
risklerin azalt›lmas›nda kendi organizasyonlar›na atfedilen
görevlendirmelerin gerçeklefltirilmesinden sorumludurlar.
Bu organizasyonlarda görevlendirilen risk sorumlular›, ilgili
olduklar› süreçlerde, temsil ettikleri fonksiyonlar ile Kurumsal
Risk Yönetim Direktörlü¤ü ile risk iletiflimini sa¤lamaktad›r.
Arçelik A.fi. ve grup flirketlerinde 63 üst yönetici, yönetici
ve çal›flan risk sorumlusu olarak atanm›flt›r.Arçelik A.fi. risk yönetim organizasyonu afla¤›daki tabloda gösterilmifltir:

Eğitim

Arçelik A.fi. üst yönetim organizasyonunu oluflturan
direktörler, grup flirketlerinde ülke müdürleri ve tüm
organizasyonlarda görevlendirilen risk sorumlular›, global
risk yönetimi dan›flmanl›k firmas›nca kurumsal risk yönetimi
e¤itimleri gerçeklefltirilerek sertifikaland›r›lm›flt›r.

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemleri

Risk yönetiminin flirket genelinde strateji ve hedeflerine
en uygun flekilde gerçekleflmesini sa¤layacak sistemler
devreye al›nm›flt›r. Kurumsal Risk Yönetimi El Kitab›, risklerin
bilinmesi, anlafl›lmas›, yönetilmesi ve süreklili¤in sa¤lanmas›
için sürecin nas›l uygulanaca¤›n› tarif etmekte, çal›flanlar›n
kendi rol ve sorumluklar›n› anlamalar›n› sa¤layarak risk
bilinci ve kültürünü desteklemekte, ifl ortaklar›, tedarikçi,
müflteri ve 3. flah›slarla iletifliminin de risk yönetim anlay›fl›na
uygun flekilde yap›lmas›na rehberlik etmektedir.

Kurumsal risk yönetimi ilerleme raporlamalar› iki ayl›k ve
y›ll›k dönemlerde Risk Yönetim Komitesine yap›lmaktad›r.

fiirket konsolide riskleri ve ifl birimleri risklerine ait veriler,
oluflturulan risk veritaban› ve uygun yaz›l›m arac›l›¤› ile
farkl› kategorilerde takip edilmekte ve yönetilmektedir.

Tüm risklerin gözden geçirilmesi ile flirketin ana hedeflerini
etkileyebilecek öncelikli riskler Konsolide Risk Envanteri’ni
oluflturmaktad›r.

Arçelik A.fi.’de riskler stratejik, uyum, d›fl kaynakl›, finansal
ve operasyonel olmak üzere 5 ana kategoride
tan›mlanm›flt›r. fiirket konsolide risklerinin kategorilere göre
da¤›l›m› flu flekilde ortaya ç›km›flt›r:

Finansal
%19

Operasyonel
%40

D›fl Kaynakl›
%16

Stratejik
%16

Kategori Risk Dağılımı

Fonksiyonel Risk Yönetimi Risk Koordinasyonu & Gözetimi
Arçelik A.�. Yönetim Kurulu

Risk Komitesi

CTO CSO CMO CSC CFO

CEO

Direktörlükler Direktörlükler Direktörlükler Direktörlükler Direktörlükler
Kurumsal iletiflim
 ‹nsan Kaynaklar›
Stratejik Planlama

Risk
Sorumlusu

Risk
Sorumlusu

Risk
Sorumlusu

Risk
Sorumlusu
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Öncelikli risklere iliflkin de¤erlendirmeler ve önemli
aksiyonlar›n takibi Yönetim Kurulu’nun önderli¤i ve
rehberli¤inde Arçelik A.fi. üst yönetimi taraf›ndan
yürütülmektedir. Risk yönetimine ve risklere iliflkin tüm
faaliyetler Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesine belli
periyodlarla raporlanmakta, Komite taraf›ndan sürekli ve
ilerleyen bir flekilde takibi yap›lmaktad›r.

Baz› riskler için özel yönetim süreçleri oluflturulmufltur:

Alacak Riski

Uluslararas› Alacak Risk Yönetimi’nde Arçelik A.fi. ve grup
flirketlerindeki alacak riskleri “Lokal Kredi Risk Yönetimi
Komitesi” ve flirketin üst düzey yönetiminden oluflan
“Merkezi Kredi Risk Yönetimi Komitesi” ne raporlan›r ve
belirlenen metodoloji çerçevesinde kontrol ve analiz edilerek
risk al›nmadan önce onaylan›r.

Alacak riski ile ilgili olarak, risklerin gerçekleflmesinden
kaynaklanacak zararlar› karfl›lamak maksad›yla, tüm
ifltirakler dâhil olmak üzere grubu kapsayan Konsolide
Alacak Sigorta Poliçeleri bulunmaktad›r. Alacak risklerinin
minimuma indirilmesi amac›yla Global Risk Yönetim
Prosedürü’nde belirlenen kurallar çerçevesinde, ERP
ortam›nda müflterilerin risk de¤erlendirmesine esas olacak
kredi notu saptanabilmekte ve alacak riskleri konsolide
olarak izlenebilmektedir.

Global ve lokal poliçelere ilaveten; akreditif ve teminat
mektubu vb. finansal varl›klar›n tüm süreci yönetilmekte
ve müflteri riskleri beher siparifl baz›nda sistemde kontrol
edilmektedir.

Finansal Riskler

Bu riskler Likidite Riski, Faiz Oran› Riski ve Döviz Kuru
Riski olarak üç kategoride ele al›nmakta ve yönetilmesi ile
ilgili olarak ise afla¤›daki uygulama prensipleri
gözetilmektedir.

Likidite Riski

Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço
ve nakit ak›fl›n›n uyumlu bir flekilde yönetilmesi ile bertaraf
edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin
uyumlu olmas›na özen gösterilmekte, k›sa vadeli likiditenin
korunmas› amac›yla, net iflletme sermayesi yönetimi
hedefleri konulmakta ve bilanço oranlar›n›n belli seviyelerde
tutulmas›na çal›fl›lmaktad›r.

Orta ve uzun vadeli likidite yönetiminde ise flirketin nakit
ak›fl tahminleri piyasalar ve sektör dinamikleri baz al›narak
yap›lmakta, nakit ak›fl döngüsü izlenmekte ve çeflitli
senaryolara göre test edilmektedir.

Finansal piyasalarda süregelen dalgalanmalar dolay›s›yla
oluflabilecek floklara karfl› haz›rl›kl› olmak amac›yla belli
miktarda fazla nakit tutulmakta, ayr›ca ifltiraklerin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere yurtd›fl› nakit havuzu haz›r kaynak vazifesi
görmektedir.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranlar›ndaki de¤iflimler, faize duyarl› varl›k ve
yükümlülükler üzerinde yapt›¤› etkiyle mali sonuçlar
aç›s›ndan önemli bir risk oluflturmaktad›r. Bu risk, faize
duyarl› kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço
içi yöntemlerle veya gerekli durumlarda türev finansal
araçlar kullan›larak yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçlar›n sadece vadelerinin
de¤il, faiz de¤iflim dönemlerinin de uyumlu olmas›na önem
verilmektedir. Faiz oran› dalgalanmalar›ndan en az flekilde
etkilenmek amac›yla, bir yandan finansal borçlar›n ve
alacaklar›n faiz de¤iflim dönemleri uyumlaflt›r›l›rken, di¤er
yandan bu borçlar›n kendi içlerinde “sabit faiz/de¤iflken
faiz” ve “k›sa vade/uzun vade” dengeleri gözetilmektedir.

Son y›llarda bu amaçla Avrupa Yat›r›m Bankas›’ndan 100
milyon Avro tutar›nda 7 y›l vadeli, % 2,6290 sabit faizli AR-
GE finansman kredisi al›nm›fl, uluslararas› piyasalara 500
milyon USD tutar›nda 10 y›l vadeli % 5 sabit kupon faizli
ve 350 milyon EUR tutar›nda 7 y›l vadeli % 3,875 sabit
kupon faizli tahvil ihraçlar› yap›larak borç portföyünde vade
uzat›m› ve sabit faiz/de¤iflken faiz dengesi sa¤lanm›flt›r.
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Döviz Kuru Riski

Arçelik A.fi.'nin yayg›n bir co¤rafyada ifl yapmas›n›n sonucu
olarak, operasyonlar çok say›da farkl› para birimi ile
gerçekleflmektedir. 2014 y›lsonu itibariyle flirket 23 para
birimiyle ifllem yapmaktad›r. Bu nedenle, döviz kuru riski
maruz kal›nan en önemli finansal risklerden biridir.

Ana flirket ile ifltiraklerinin aras›nda ticari iliflki, ilgili
mevzuatlar çerçevesinde ifltiraklerin fonksiyonel para
birimleri baz›nda yönetilmekte ve böylece ifltirakler
taraf›ndaki kur riski minimize edilerek yönetimi merkezi
olarak ana flirkette yap›lmaktad›r. Kur riski, her ifltirak için
fonksiyonel para birimi baz›nda izlenmektedir. Söz konusu
pozisyon tutarlar›n›n toplam öz kayna¤a oran›n›n belli bir
aral›kta kalmas› hedeflenmektedir.

Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalar›ndan
en az etkilenecek flekilde, di¤er bir deyiflle s›f›ra yak›n bir
döviz pozisyonu seviyesinin korunmas›d›r.

Di¤er risk kalemlerinde oldu¤u gibi, kur riskinin yönetiminde
de mümkün oldu¤unca bilanço içi yöntemler tercih
edilmektedir. Ancak, gerekli oldu¤u durumlarda türev
finansal enstrümanlar da kullan›larak döviz pozisyonu
hedeflenen seviyelerde korunmaktad›r.

Kriz Yönetimi Programı ve Kriz Yönetimi
Araçları

Arçelik A.fi. ve tüm yurtd›fl› ifltirakleri için ülke baz›nda
olas› risklerin gerçekleflmesiyle ortaya ç›kabilecek
beklenmedik durumlar›n flirkete ve paydafllara zarar
gelmeyecek flekilde idare edilebilmesi için kriz yönetimi
program› ve araçlar› gelifltirilmifltir.

Kriz Yönetimi program›, beklenmedik potansiyel vakalar›
ve krizleri h›zl› ve etkin bir flekilde yönetebilmek,
gerçekleflen vakalar›n flirketin tesisleri, operasyonlar›,
finansallar›, itibar› ve paydafllar› üzerinde yarataca¤› etkileri
gidermek, ifl süreklili¤ini devam ettirmek amac›yla
oluflturulmufltur. Program, kriz ortam›nda etkili iç ve paydafl
iletiflimini, kaynaklar›n etkin ve zaman›nda da¤›t›m›n› ve
koordinasyonunu sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

Program dahilinde Arçelik A.fi. ve yurtd›fl› ifltirakler için
oluflturulan kriz yönetim ekipleri, acil müdahale ekipleri ile
düzeltici faaliyet ekiplerinin yap›s›, rol ve sorumluluklar›,
raporlama ve harekete geçme süreçleri, ekiplerin birbiriyle
olan koordinasyonu ve iletiflimi, karar verme süreçleri
prosedürler ile tariflenmifltir.

Kriz ya da acil müdahale durumunda ekiplerin yapacaklar›
çal›flmalar›n bir plan içinde yürütülmesini ve ihtiyaç
duyacaklar› tüm bilgilere kolayl›kla ulaflmalar›n› sa¤layacak
ve yap›lacak operasyonun performans›n› art›racak k›lavuz
dokümanlar haz›rlanm›flt›r. Bu dokümanlarda faaliyetlerin
eksiksiz tamamlanmas›n› sa¤layacak kontrol listeleri, toplant›
ak›fl planlar›, raporlama k›lavuzlar›, kriz yönetim ekibinin
sürekli haz›r olmas›n› sa¤layacak e¤itim programlar›,
iletiflimi sa¤layacak bilgiler gibi çeflitli araçlar tariflenmifltir.

Gelifltirilen tüm yöntemlerin ve kaynaklar›n Arçelik A.fi.
dahilinde ve tüm yurtd›fl› ifltiraklerde özümsenmesi ve
güncel tutulmas›n›n sa¤lanmas› için global tecrübeye sahip
proje dan›flmanlar›m›z taraf›ndan sahada e¤itimler yan›nda
web üzerinden interaktif çal›flmalar da yap›lm›flt›r.
Bu çal›flmalarda, gelifltirilen prosedür ve araçlar tan›t›lm›fl,
olas› kriz durumlar›nda ve öncesinde bu materyallerin
nas›l kullan›lmas› gerekti¤i konusunda e¤itimler
gerçeklefltirilmifltir. Yurtd›fl› ifltiraklerin ayn› anda çevrimiçi
e¤itimlere kat›l›mlar› sa¤lanarak farkl› ülkelerdeki
alg›lamalarla ilgili fark›ndal›klar art›r›lm›flt›r.
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1945 y›l›ndan beri Grundig, tüketicilerin hayatlar›n› daha da konforlu hale getirmek üzere
tasarlanm›fl yüksek kaliteli ve modern ürünler anlam›na gelmektedir. Beyaz eflya kategorsinin
de ürün gam›na eklenmesiyle birlikte, evdeki her odaya yönelik ürünler sunarak, tüketici
elektroni¤inden, elektrikli ev aletleri üreticisi konumuna geçiflini baflar›yla tamamlam›flt›r.

Dünyada 100'den fazla ülkede 440 milyon kiflinin tercihi olan, tüketicilerden ald›¤› ilhamla
de¤iflimi kendisine merkez alan Beko, Türkiye'de beyaz eflya, solo, ankastre, küçük ev aletleri,
iklimlendirme ve elektronik ürünleri ile hayat› kolaylaflt›ran global bir markad›r.

Türkiye dayan›kl› tüketim sektörünün lider, çevreci, yenilikçi, tasar›m ve teknolojik üstünlü¤e
sahip uzman markas›, Türkiye’de “marka” denince akla ilk gelen isimdir. Beyaz eflya, ankastre
ürünler, elektronik ürünler, küçük ev aletleri, haz›r mutfak, kombi, klima, sistem klimadan oluflan
genifl ürün gam›n›n yan› s›ra Türkiye’nin en güçlü, en yayg›n, uzman sat›fl ve servis a¤›na sahip
markas›d›r.

Romanya’n›n en çok bilinen, köklü yerel markas› ve beyaz eflya pazar›n›n lideridir.

131 y›ll›k köklü Alman markas› solo ve ankastre beyaz eflya ürün gam›na sahiptir. Teknoloji,
kullan›m kolayl›¤› ve çevre dostu özelliklerini estetik tasar›m ile bir araya getiren marka tüketicilerine
ürünlerini “Sizinle Uyum ‹çinde” slogan›yla sunmaktad›r.

Dayan›kl› tüketim ihtiyaçlar›n› en ekonomik flekilde karfl›lamak isteyenlerin markas›d›r.

‹ngiltere ve ‹rlanda pazar›n›n beyaz eflya markalar›ndan biridir. Tüketicilerin ihtiyaçlar›n› ekonomik
flekilde karfl›layabildikleri solo ve ankastre beyaz eflya ürün gam›na sahiptir.

‹ngiltere solo pifliriciler pazar›n›n geleneksel markas›. Klasik veya ça¤dafl çizgide tasarlanm›fl
gazl› ve/veya elektrikli kuzineler ile ankastre ürünler sunmaktad›r.

Avusturya’n›n 121 y›ll›k köklü yerel markas› ve beyaz eflya sektörünün en çok tan›nan markalar›ndan
biridir.

Güney Afrika'daki ev aletleri pazar›n›n lider markas›d›r.

2014
FAAL�YET RAPORU



Hedef Pazarımız Dünya

23

Global Faaliyet Ağı

6 ÜLKEDE 15 ÜRET�M TES�S�, 26 ÜLKEDE FAAL�YET GÖSTEREN SATI� VE PAZARLAMA
ORGAN�ZASYONU, 130’DAN FAZLA ÜLKEDE ÜRÜN VE H�ZMET (*)

Genel Müdürlük
Türkiye/‹stanbul

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

Buzdolab› ‹flletmesi Romanya, Gaeflti
Buzdolab› ve Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Rusya, Kirzhach
Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Çin, Changzhou
Piflirici Cihazlar ve Çamafl›r Kurutma
Makinesi ‹flletmesi G. Afrika, Jacobs
So¤utucu Cihazlar ‹flletmesi G. Afrika, Ezakheni, Ladysmith
Buzdolab› ‹flletmesi G. Afrika, East London

Uluslararası Satı� ve Pazarlama
Ardutch B.V. Taiwan Tayvan
Beko A and NZ Pty Ltd. Avustralya, Yeni Zelanda
Beko Deutschland GmbH Almanya
Beko Egypt Trading LLC M›s›r
Beko Electronics España S.L. ‹spanya
Beko France S.A.S. Fransa
Beko Italy SRL ‹talya
Beko LLC. Rusya
Beko Plc. ‹ngiltere, ‹rlanda Cumhuriyeti
Beko Slovakia S.R.O. Slovakya
Beko S.A. Polonya, Çek Cumhuriyeti
Beko Shanghai Trading Company Ltd. Çin
Beko Ukraine LLC. Ukrayna
Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Çin
Defy Appliances Ltd.  Güney Afrika Cumhuriyeti
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. Botsvana
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. Namibya
Elektra Bregenz AG Avusturya
Grundig Multimedia A.G. ‹sviçre
Grundig Intermedia GmbH  Almanya, H›rvatistan
Grundig Nordic No AS Norveç
Grundig Nordic AB. ‹sveç
SC Arctic SA Romanya
Beko Hong Kong Ltd. Hong Kong, Çin
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*Beko Thai Co.,Ltd (Rayong Tayland); 2014 Aral›k ay›nda üretim ve sat›fl pazarlama flirketi olarak kurulmufl olup 2015 y›l› sonunda üretime geçmesi planlanmaktad›r.



Uluslararası Pazarlar

Arçelik A.fi.,

Türkiye’de güçlü liderli¤ini korurken, Romanya’da Arctic ve Güney Afrika’da Defy markalar› ile
aç›k ara pazar liderli¤ini sürdürmüfltür.

Avrupa’n›n 2. büyük markas› Beko,

• ‹ngiltere’de beyaz eflya pazar›n›n lider markas›,
• Polonya ve Fransa solo beyaz eflya pazarlar›nda birinci marka,
• Almanya’da, son 5 y›lda pazar pay›n› iki kat›ndan fazla art›rarak, pazar›n en h›zl› büyüyen
    markas›,
• Fransa’da buzdolab›, derin dondurucu ve kurutucu pazarlar›nda ikinci marka,
• Belçika’da buzdolab› ve derin dondurucu pazarlar›nda lider marka,
• ‹spanya ve ‹srail’de derin dondurucu pazar›n›n lideridir.
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Uluslararası Pazarlar

Beyaz E�ya

Dünya beyaz eflya sektörü 2009-2014 y›llar› aras›nda y›lda
ortalama %4 büyümüfltür. Büyümeden en fazla pay›
geliflmekte olan ülkeler alm›flt›r. 2014 y›l›nda da, dünya
beyaz eflya sektörünün bir önceki y›la göre yaklafl›k %2,4
büyüyerek, 185 milyar USD seviyesine ulaflt›¤› tahmin
edilmektedir.

Alt› ana ürün grubu baz›nda, ana pazar›m›z olan Avrupa
beyaz eflya pazar› bir önceki y›la göre yaklafl›k %4,6
büyümüfltür. Bat› Avrupa pazar›ndaki büyüme %4 civar›nda
gerçekleflirken, Do¤u Avrupa pazar›; son çeyrekteki h›zl›
büyüme sonucu toplamda yaklafl›k %5,6 büyümüfltür.

Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da ise, bölge genelinde süregelen
kar›fl›kl›klar pazarlar üzerinde önemli bir bask› yaratm›flt›r.
M›s›r beyaz eflya pazar›ndaki daralma %10’u aflarken, Afrika
k›tas›n›n en büyük ve geliflmifl ekonomisi olan Güney
Afrika’da beyaz eflya pazar› %3 civar›nda küçülmüfltür.

Türkiye, beyaz eflya sektöründe Avrupa’n›n en büyük üretim
merkezi olma konumunu sürdürmüfltür. Türk BESD verilerine
göre, 2014 y›l› Aral›k ay› sonu itibar› ile alt› ana üründe
ihracat› 16,9 milyon adet ile bir önceki y›l›n % 5 üzerinde
gerçekleflirken, iç pazar yaklafl›k %1,8 küçülme ile 6,7
milyon adet olarak gerçekleflmifltir.

Türkiye’de güçlü liderli¤ini korurken, Romanya’da Arctic ve
Güney Afrika’da Defy markalar› ile aç›k ara pazar liderli¤ini
sürdürmüfltür.

Tüketici Elektroni�i

2014 y›l›nda, dünya LCD TV pazar›n›n bir önceki y›la göre
yaklafl›k %1,6 büyüme kaydederek, 134 milyar USD
seviyesine yükseldi¤i tahmin edilmektedir.

Tüketici elektroni¤inde kalitesi ve tasar›m› ile öne ç›kan ve
dünyan›n pek çok ülkesinde yüksek marka bilinirli¤ine sahip
olan Grundig, Almanya TV pazar›nda ilk 5 markadan biri
olma konumunu sürdürdü.

Beko

2014, Beko için de¤iflim y›l› olmufl, daha iyiye ulaflma ad›na
de¤iflime öncülük hedefiyle sürdürdü¤ü marka yolculu¤unda
heyecan verici yeni bir dönem bafllam›flt›r.

Tüketicilerden ald›¤› ilhamla Beko, bu yolda yepyeni ve çok
özel bir sayfa açarak logosunu yenilemifltir. Logonun,
Beko’nun dinamik yap›s›n›n ve de¤iflime olan inanc›n›n
görsel bir ifadesi olmas› amaçlanm›flt›r. Bu do¤rultuda
“Change for the Better” (daha iyiye ulaflmak için de¤iflim)
isimli global marka projesinin bir parças› olarak, yeni Beko
logosu oluflturulmufl ve lansman› yap›lm›flt›r.

2014
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Arçelik A.fi., 100’den fazla ülkede tüketicilerle buluflan
uluslararas› markas› Beko ile dünyada istikrarl› büyümesini
sürdürmektedir. Beko, 2014 y›l›nda Avrupa'n›n ikinci büyük
beyaz eflya markas› olma baflar›s›n› göstermifltir.
Baflta ‹ngiltere olmak üzere, dünyada pek çok ülkede pazar
lideri konumunda olan Beko, global olarak büyürken, spor
arac›l›¤›yla da toplumsal geliflimi desteklemekte ve her
geçen gün spor alan›ndaki yat›r›mlar›na ve sponsorluk
çal›flmalar›na bir yenisini eklemektedir.

2014 y›l›nda Beko, dünyan›n en çok taraftara sahip futbol
kulüplerinden FC Barcelona ile büyük bir sponsorluk
anlaflmas›na imza atm›flt›r. Anlaflma kapsam›nda Beko
logosu, 4 y›l boyunca FC Barcelona’n›n yeni formas›n›n sol
kol k›sm›nda ve antrenman kitlerinin üzerinde yer alacakt›r.

Bu anlaflma, dünyan›n en h›zl› büyüyen markalar›ndan Beko
ile dünyan›n en sevilen ve desteklenen futbol kulüplerinden
FC Barcelona’y› bir araya getirmifltir. Bu ifl birli¤i ayn›
zamanda, sporun fark yaratma gücüne inanan iki büyük
markay› da birbirine ba¤lam›flt›r.

Arçelik A.fi.’nin global markas› Beko, 2006 y›l›ndan bu yana
gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlar ile dünyada basketbol sporunu
destekleyen en önemli marka haline gelmifltir. Beko,
basketbol alan›ndaki bu yat›r›mlar›n›, 30 A¤ustos – 14 Eylül

2014 tarihleri aras›nda ‹spanya’n›n 6 farkl› flehrinde
gerçekleflen ‘FIBA Dünya Basketbol fiampiyonas›’n›n
“Presenting Sponsoru” (flampiyonay› tüm dünyaya sunan
en büyük sponsor) olarak sürdürmüfltür. 5 - 20 Eylül 2015
tarihleri aras›nda Fransa, Almanya, H›rvatistan ve Letonya
olmak üzere Avrupa’n›n 4 ülkesinde düzenlenecek FIBA
Avrupa Basketbol fiampiyonas›’n›n “Presenting Partner”›
olarak 2015 y›l›nda da spor iletiflimine devam edecektir.

Beko, Eylül 2014’te Berlin’de düzenlenen Avrupa’n›n en
büyük teknoloji fuar› IFA’da,“Inspired by Nature” (Do¤adan
‹lham Al›yoruz) slogan›yla; ak›ll›, kaynaklar› verimli kullanan,
çevre dostu ve günlük hayat› çok daha kolay hale getirmek
için tasarlanan ürünlerini ziyaretçilere sunmufltur. Yenilikçi
ve teknolojik ürünleri ile be¤eni kazanan Beko, dünyaca
ünlü tasar›mc› ve mimar Patricia Urquiola taraf›ndan
tasarlanan “Cast Line” isimli özel ‘Ankastre Piflirici Serisi’ni
de ziyaretçilerle buluflturmufltur. Yeni Beko logosunun ana
lansman› da IFA Fuar›’nda gerçeklefltirilmifltir.

Beko markal› ürünler, 2014 y›l›nda da kalite, çevreye etki,
kullan›m kolayl›¤› gibi kategorilerdeki üstün performans› ile
sayg›n Avrupal› tüketici dergileri, test ve araflt›rma kurulufllar›
taraf›ndan en iyi beyaz eflya markalar› aras›nda gösterilmeye
devam etmifltir.

Uluslararası Pazarlar 2014
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Arctic

Arçelik A.fi.'nin Romanya'daki yerel markas› olan Arctic,
müflterilerine aile odakl› ve katma de¤erli ürün ve hizmetler
sunmaktad›r. 40 y›l› aflk›n süredir sahip oldu¤u olumlu alg›s›
ve güçlü gelene¤iyle, Romanya'n›n en tan›nan markalar›ndan
biri olmufltur. Arctic; bir baflar›, de¤iflim, güven ve uzmanl›k
öyküsüne imza atarken, %33’lük pay ile Romanya beyaz
eflya pazar›nda 2014 y›l›nda da liderli¤ini sürdürmüfltür.
Buzdolaplar›, dondurucular ve çamafl›r makinelerinden
mutfak aletleri, davlumbazlar ve ankastre ürünlere kadar
ev aletlerinde eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir.
Romanya’da buzdolab› ve çamafl›r makinesi segmentlerinde
lider olan Arctic, mutfak ürünleri segmentinde de ikinci
konumdad›r.

Son y›llarda marka alg›s›n› yenilemeye ve gençlefltirmeye
odaklanan Arctic, özellikle genç nesilleri hedefleyen yeni
yaklafl›mlar gelifltirmifltir. 2014 y›l›nda, müflterilerinin

ihtiyaçlar›na ve yaflam tarzlar›na uygun ürünler sa¤lama
taahhüdünü destekleyen önemli bir ad›m atm›flt›r ve yenilikçi
bir ürün olan sat›fl sonras› kart› Arctic Dolce Vita'y› pazara
sunmufltur. Bu ürün, Arctic ürünlerinin müflterileri taraf›ndan
daha güvenli bir flekilde 10 y›l boyunca kullan›lmas›n›
sa¤layacak garanti, bak›m ve müdahale hizmetlerini içeren
özel bir hizmet paketidir. Arctic Dolce Vita kampanyas›
2014 y›l›nda Arctic iletifliminin temel unsuru olmufltur ve
marka alg›s›n› iyilefltirip modernlefltirmek hedefi
do¤rultusunda marka stratejisini desteklemektedir.

2014 y›l›nda oldukça yüksek bir performans gösteren Arctic,
en güçlü 100 Romanya markas› aras›nda 5. s›ray› alm›fl ve
dayan›kl› ürünler kategorisinde 1. s›raya oturmufltur. Bu
baflar› marka dinamiklerinin, güçlü iletiflim kampanyalar›n›n
ve son y›llarda markaya yap›lan yat›r›mlar›n sonucudur.

2014
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Elektrabregenz

Kapsaml› sat›fl a¤›yla 2002 y›l›nda Arçelik A.fi. bünyesine
kat›lan Elektrabregenz, 121 y›ll›k uzun bir geçmifle sahip
köklü bir Avusturya markas›d›r. Avusturya beyaz eflya
pazar›n›n önemli aktörlerinden olan Arçelik A.fi., pazarda
Beko markas›yla da faaliyet göstermektedir. Elektrabregenz,
tüketiciler taraf›ndan estetik, yarat›c›, teknolojik aç›dan üstün
ve yeflil bir marka olarak alg›lanmaktad›r. Markan›n “yenilikçi”
slogan› “Surf” f›r›n ile bafllam›fl, ard›ndan buhar destekli
“Surf” teknolojisi ile devam etmifltir. Surf teknolojisini
Avusturya'ya tan›tm›fl olan Elektrabregenz, özellikle mutfak
aletleriyle pazar›n en talep gören markalar›ndan biri olmaya
devam etmektedir. 2013 y›l›nda Avusturyal› tüketicilere
sundu¤u yüksek enerji verimlili¤ine sahip buzdolaplar› ve
yeni ankastre ürünler ile dikkat çekmifltir. Elektrabregenz,
2014 y›l›nda yeni pirolitik f›r›n modelleri ile y›kama ve kurutma
makinesini pazara sunmufltur. 2015 y›l›nda ana kategorilerde
yeni tasar›ml› ürün ailelerinin lansman›n› yapmaya
haz›rlanmaktad›r.

2014 y›l›nda TV ve radyonun yan› s›ra internet, aç›k hava
reklam kanallar› ve broflürler arac›l›¤›yla yeni ürün ve
teknolojilerinin promosyonuna yönelik bir pazarlama
kampanyas› gerçeklefltiren Elektrabregenz; I - Cook buharl›
f›r›n, alt› litre su tüketen bulafl›k makineleri, dört kap›l› SBS
buzdolab› ve A+++ enerji tasarrufu s›n›f›nda ›s› pompas›
destekli kurutucular›na özellikle dikkat çekmektedir. Markan›n
Nova tipi çamafl›r makineleri, Avusturya'n›n lüks pazar
segmentinde sat›lmaya devam etmifltir.

2014 y›l›nda Elektrabregenz, Avusturya’n›n en çok tan›nan
“Koch mit! Oliver”  yemek program›na sponsor olmufl ve
bu çal›flmay› TV kampanyalar› ve online promosyon

kampanyalar›yla birlikte yürütmüfltür. Elektrabregenz, son
kullan›c› memnuniyetine yönelik olarak bahar aylar›nda
‘nakit puan’ kampanyas›, sonbahar aylar›nda ise ‘30 gün
içinde iade’ kampanyas› düzenlemifltir.

Elektrabregenz, 2014 y›l›nda logosunu de¤ifltirmifl ve
pazarlama faaliyetlerini Salzburg'daki bir lansman etkinli¤i
ile tamamlam›flt›r. Logosu “Elektrabregenz” olarak kalm›fl,
slogan› ise “Fürs Leben gebaut, gebaut fürs Leben”, yani
“Hayat için, yaflamak için imal edildi” fleklinde de¤ifltirilmifltir.
Elektrabregenz; kolay montaj, daha yüksek enerji verimlili¤i
ve farkl› tasar›m gibi özelliklere sahip yeni ankastre
buzdolaplar›n› pazara sunmufltur. Yeni endüksiyonlu
ürünlerini pazara sunan marka, ayn› zamanda daha yüksek
enerji verimlili¤ine sahip kurutucular ve çamafl›r makinelerinin
reklam›n› yapmaya devam etmifltir. Çevreci teknolojileri
sayesinde 2014 y›l›nda ikinci kez “Yeflil Marka” ödülüne
lay›k görülen Elektrabregenz, Avusturya'da bu özelli¤e
sahip tek ev aletleri markas›d›r.

Blomberg

2014 y›l›nda Blomberg 131. kurulufl y›l dönümünü kutlam›flt›r.
Marka, teknoloji, kolay kullan›m ve çevre dostu özelliklerini
estetik bir tasar›mla buluflturmaktad›r. Hayat›n tüm yönleriyle
uyumlu kalmay› hedefleyen Blomberg, müflterileri için
"Do¤ayla Uyum ‹çinde" slogan›yla elektrik ve su tasarrufu
sa¤layan do¤a dostu ürünler, "Evinizle Uyum ‹çinde"
slogan›yla estetik stil sahibi ürünler, "Sizinle Uyum ‹çinde"
slogan›yla kullan›fll› ürünler ve “Gelecekle Uyum ‹çinde”
slogan›yla da gelece¤e dönük ürünler sunmaktad›r.
Blomberg, A+++ - %30 çamafl›r makinesi, A+++ buzdolab›,
A+++ -%10 bulafl›k makinesi, A+++ kurutma makinesi ve
A-%40 ankastre f›r›n ürünleri dahil olmak üzere, çevre dostu
ürünleri için müflterilerinin takdirini toplamaya devam
etmektedir.
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Defy

Defy Appliances Pty Ltd., Güney Afrika'n›n en büyük beyaz
eflya üreticisi ve distribütörüdür. Güney Afrika beyaz eflya
pazar›n›n lideri olan Defy, 2011'de Arçelik A.fi. bünyesine
kat›lm›flt›r. fiirket, ürünlerini Defy ve Ocean markalar›yla
sunmaktad›r. Defy, ürünlerini Güney Afrika'n›n yan› s›ra
Afrika k›tas› ve Hint Okyanusu Adalar› dahil olmak üzere
çeflitli pazarlara da ihraç etmektedir.  Yaklafl›k 100 y›ll›k bir
geçmifle sahip olan Defy, 1932'deki kuruluflundan bu yana
global trendleri yak›ndan takip etmifl, mükemmel tasar›mlar
yarat›p teknolojik s›n›rlar›n› sürekli gelifltirirken çevrenin
korunmas› konusundaki duyarl›l›¤›n› hiç kaybetmemifltir.

Geçti¤imiz 80 y›l boyunca Defy, Güney Afrika'da gaz
sobalar›, çamafl›r makineleri, kendi kendini temizleyen f›r›nlar
ve klasik f›r›nlar›n üretimi konusunda öncülük ederek,
sektöründe lider konuma yükselmifltir. Müflterilerine eksiksiz
bir mutfak ve banyo ürünleri yelpazesi sunan Defy, klima
pazar›nda da yer almaktad›r. Genel merkezi Durban'›n
Jacobs flehrinde bulunan Defy, Jacobs'daki fabrikas›nda
solo f›r›n, ankastre f›r›n, ocak ve kurutma makinesi üretimi
yapmaktad›r. Ayr›ca Ezakheni (Ladysmith) bölgesinde
elektrikli dondurucular ve buzdolaplar›; East London’da
buzdolab› imal edilmektedir. Tüm fabrikalar ISO 9001-2009
Kalite Belgesi’ne sahiptir. Defy ayn› zamanda aspiratör,
bulafl›k makinesi, çamafl›r makinesi, mikrodalga f›r›n, gaz
sobas›, klima ve küçük ev aletlerinin sat›fl›n› da
gerçeklefltirmektedir.

Yüksek ürün kalitesi ve yenilikçi ürünlerle özdeflleflmifl “You
can rely on Defy / Defy'a güvenebilirsiniz” slogan›yla Defy,
Güney Afrika'daki en güçlü beyaz eflya markas›d›r. Güvenilir
marka kimli¤i, etkin sat›fl sonras› hizmetleri ve üstün kalitesi
ile sayg› uyand›ran Defy, 14 milyon adedi aflk›n ev aleti ile
Güney Afrika’da pazar lideridir. Defy, bu konumunu kendi
sat›fl, depolama, da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmet ifllevleriyle
de desteklemektedir.

Defy, Kas›m 2014’te yeni çift kap›l› buzdolab› ürünlerinin
resmi lansman›n› East London'daki Wilsonia tesisinde
gerçeklefltirmifltir.

Defy, dijital alandaki faaliyetleriyle de güçlü bir iletiflim
sa¤lamakta ve yak›n zamanda lansman› yap›lan ürünler
için gerçeklefltirilen TV, dergi ve radyo reklamlar›n› içeren
medya çal›flmalar› ile markas›n› desteklemektedir. Defy bu
y›l “Daha ‹yiye ‹nan›n” kampanyas›n› bafllatm›fl ve yerel
kahraman Siya Xuza, ‘Defy Elçisi’ olmufltur. Yeni bir TV
reklam›nda Siya'n›n öyküsü, ‘Defy'›n Daha ‹yisine ‹nan›n’
vurgusu ile iliflkilendirilmifltir.

Grundig

2007'den bu yana Grundig markas›, Arçelik A.fi.
bünyesindedir. Özellikle Almanya pazar›nda kaliteli ürün
ve müflteri odakl› yaklafl›m› ile %98' i aflan marka bilinirlili¤ine
sahip olmufl, Almanya' n›n 2013 y›l›nda beyaz eflya pazar›na
girifl yapmas›yla birlikte "ev elektroni¤i kategorisinde en
genifl ürün gam› sunan Avrupa'n›n önde gelen üreticilerinden
biri" konumuna gelmifltir.

Ürün ve marka de¤erlerine ba¤l›l›¤›n› koruyarak büyümeye
devam eden Grundig, marka özünü "Grundig cares for the
things you love" slogan›yla vurgulamaktad›r. Bunun yan›
s›ra Alman geçmifli, pazardaki büyük deneyimi, her zaman
tüketicisinin beklenti ve ihtiyaçlar›n› önemsemesi, modern
tasar›mlar›, ürünlerinin detaylar›nda yans›tt›¤› kusursuzluk
ve yüksek standartta üretti¤i ürünler, çevreye karfl› duyarl›
ve sorumlu duruflu gibi unsurlar, Grundig' in marka kimli¤ini
ve marka duruflunu oluflturmaktad›r.

2014
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Ürün portföyü; Ses sistemleri ve 65” Ultra HD TV’ler den
saç flekillendiricilerine, elektrikli süpürgeler ve küçük ev
aletlerinden f›r›n, bulafl›k makinesi ve çamafl›r makinesi gibi
beyaz eflyalara kadar genifl bir yelpazeyi içermektedir.
Grundig ürünleri, Arçelik A.fi.’nin global da¤›t›m a¤›
kapsam›nda 65 ülkede sat›lmaktad›r.

Grundig, 2014 y›l›nda inovasyon, ürün yelpazesinin
geniflletilmesi, kalite ve yeni yat›r›mlara odaklanm›fl, yüksek
enerji verimlili¤i sa¤layan f›r›n, buzdolab›, bulafl›k makinas›
ve çamafl›r makinas› ve kurutucular› da içeren ürünleri
hayata geçirmifl ve "WeCare" mesaj›yla, sürdürülebilir çevre
bilincini ön planda tutarak tüketicilerinin ihtiyaçlar›na ve
zevklerine hitap etmektedir.

Grundig, IFA 2014' te 3.500 m2 büyüklü¤ündeki stand›nda
150 yeni ev elektroni¤i cihaz›n› tan›tm›fl, sergiledi¤i VUX,
connected appliances, UHD,Curved, OLED gibi yeni
teknolojileri ve smart tv uygulamalar›; özellikle Arçelik'in
kendi bünyesinde tasarlanan "Futbol uygulamas›" ile
rakiplerinden ayr›flm›fl ve tüketicilerden tam puan alm›flt›r.

Grundig, spor konusuna da büyük önem vermekte ve birçok
projeye destek olmaktad›r. fiubat 2013’ten bu yana Nürnberg
Stadyumu, Grundig Stadyumu olarak an›lmaktad›r. Grundig,
Nürnberg'in futbol kulübü ile y›llard›r devam eden ortakl›¤›na,

Almanya birinci ligi “Bundesliga” sponsorlu¤unu da
eklemifltir. Ayr›ca 2014 y›l›nda, sekiz flampiyonluk kazanm›fl
Borussia Dortmund'a sponsor olup BVB Stadyumu’nu
500'den fazla yüksek teknoloji ürünü TV ekran›yla donatarak,
futbol yat›r›mlar›n› art›rm›flt›r. Grundig, halka aç›k etkinliklerde
de kullan›lan LED panelleri ile Almanya'n›n birçok
bölgesindeki futbol sahalar›nda varl›¤›n› hissettirmektedir.

Grundig, ‹skandinavya bölgesinde elektronik ürünler
kategorsiyle uzun y›llard›r faaliyet göstermektedir; 2014
y›l›nda Norveç’te beyaz eflya ürün kategorisi lansman›
yap›lm›fl böylece Grundig Norveçli’lerin tüm ev gereçleri
ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilecek tek marka haline gelmifltir.
Beyaz eflya ürün grubu lansman›yla iletiflim faaliyetlerine
yapt›¤› yat›r›m› art›ran Grundig, 2014 y›l›nda Norveç’lilerin
milli gurur kayna¤›, hentbol ligi’nin isim sponsoru olmufltur.
Gelecek nesillerin geliflimini destekleyen marka, sporun
gücüne inand›¤› için hentbol ligini destekleyerek hem bu
sporun ülkede geliflimine destek olmay›, hem de spor
bilincinin özellikle genç nesillerde art›r›lmas›n› hedeflemifltir.

Ayr›ca ‹ngiltere'de geçti¤imiz aylarda beyaz eflya lansmas›
yap›lm›fl ve bas›n›n ve distribitörlerin kat›l›m›yla ürün ve
teknlojiler anlat›lm›flt›r.
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Beyaz E�ya

Türkiye, 2014 y›l›nda beyaz eflya sektöründe Avrupa’n›n en
büyük üretim merkezi olma konumunu sürdürmüfltür. 2014
sonu itibar›yla ihracatta 16,9 milyon adet ile bir önceki y›la
göre %5’in üzerinde büyüme sa¤larken, iç pazarda ise
rakam yaklafl›k %1,8 küçülme ile 6,7 milyon adette kalm›flt›r.
Güçlü yetkili sat›c› ve sat›fl sonras› servis noktalar› ile
Türkiye'nin en genifl hizmet a¤›na sahip flirketi Arçelik A.fi.,
2014 y›l›nda beyaz eflya, ankastre ve klimada %49’un
üzerinde paylar ile pazar lideri LCD TV’de ise %22
seviyesinde pazar pay› ile sektörün lider firmalar›ndan biri
olarak büyümesini sürdürmüfltür.

Ürün gruplar›nda daha üst model ürünlerin tercih edilirli¤i
artm›flt›r. Gerek Arçelik gerek Beko markalar›nda yeni tasar›m
ürünlere geçilmifl, bununla birlikte ürünler tasar›m›n yan›
s›ra ilave özelliklerle de donat›lm›fllard›r. Enerji tasarrufunda
lider olan ürünlerin gamda yayg›nlaflt›r›lmas›na bafllanm›flt›r.
Su art›ma cihaz› sektörüne, rekabetçi ürün ve kampanyalar
ile girifl yap›lm›flt›r. Geliflmekte olan bu sektör içinde h›zl›
büyüme hedeflenmektedir.

fiirketin, üst segment ürün grubuna yönelik hedefleri ve
uygulamalar› do¤rultusunda pazara sundu¤u 9 kg. çamafl›r
makinesi  sat›fllar› bir önceki y›la göre önemli ölçüde art›fl
göstermifltir. 2014 y›l›nda standart ölçülerde 12 kg ve 10
kg y›kama kapasiteli, 1400 devirli, genifl LCD ekranl›, A+++
enerji s›n›f›ndan %50 daha tasarruflu 8 kg çamafl›r makineleri
ve A+++ enerji s›n›f›ndan %10 daha tasarruflu kurutma
makinesi devreye al›nm›flt›r.

Arçelik markal› bulafl›k makinelerinde 4 program ve üzeri
modellerde görünüfl de¤iflikli¤i tamamlanm›flt›r. Zararl› gaz
ve kimyasal kullanmadan do¤al yöntemler ile kötü kokular›
gideren dünyan›n ilk bulafl›k makinesi Arçelik taraf›ndan
devreye al›nm›flt›r. IonFresh teknolojisi sayesinde makinede
bekleyen kirli bulafl›klar›n oluflturdu¤u kötü kokular
engellenmektedir. Ayr›ca yeni görünüfle sahip 5 programl›
bulafl›k makinesi de 2014 y›l› içinde ürün gam›na dahil
edilmifltir.

fiehirleflmede devam eden geliflme ve kentsel dönüflüm
faaliyetlerinin etkisiyle, inflaat sektöründe yaflanan canl›l›k,
ankastre cihazlara olan talebi de art›rmaktad›r. F›r›n, ocak
ve aspiratör ankastre gruplar aras›nda en fazla adede ve
büyüme potansiyeline sahip gruplard›r. Ankastre sat›fllar›
adet baz›nda bir önceki y›la göre %14 artarak 2 milyona
yaklaflm›flt›r. Büyüyen pazarda Arçelik A.fi. liderli¤ini
sürdürmüfltür.

2014 y›l› bafl›nda yürürlü¤e giren klimalardaki yeni enerji
regülasyonuna uygun ürün gam› oluflturularak pazara
sunulmufltur. Gamda Türkiye’de üretilen ilk ve tek A+++
enerji s›n›f›na sahip klima bulunmaktad›r. %50’nin üzerinde
pay ile sektördeki liderlik devam etmifltir.

Sektör lideri olarak Arçelik A.fi., tüm faaliyetlerinde enerji
verimlili¤i ve çevre bilincini yayg›nlaflt›rmaya odaklan›rken,
2014 y›l›nda gerçeklefltirilen Büyük De¤iflim Kampanyas›
ile piyasadan büyük miktarda eski, verimsiz ürün toplanm›fl
ve enerji verimli ürünler ile de¤iflimleri sa¤lanm›flt›r. Enerji
verimli ürünlerin kullan›m›n› art›rmak ve tüketicilerin bu
ürünlere eriflimini teflvik etmek üzere, Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program›, GEF, TURKBESD,T.C. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanl›¤›, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›,
ile hayata geçirilen “Beyaz Eflyada Enerji Verimli Ürünlerin
Dönüflümü Projesi” kapsam›nda Arçelik A.fi., A enerji
seviyesinden çok daha verimli buzdolab›, çamafl›r makinesi
ve kurutma makinesi ürünlerini önemli seviyede indirimler
ile tüketicilerine sunmufltur.

Tüketici Elektroni�i

Tüketici elektroni¤i sektörü, 2014’ün ilk yar›s›nda kredi kart›
taksit limitlemesi ve kur yükselifli nedeniyle s›n›rl› bir büyüme
sergilerken, ikinci çeyre¤in sonlar›ndan itibaren talepteki
art›fl ile yükselifle geçmifl ve y›l› güçlü bir büyüme ile
kapatm›flt›r.

Sektöre sat›fl kanal› ve markalar› ile odaklanan Arçelik A.fi.,
2013 y›l›ndan itibaren uygulamaya koydu¤u sürdürülebilir
büyüme stratejisine devam etmifltir. Bu kapsamda fiirket,
tüketici elektroni¤i sektöründe yer ald›¤› Arçelik, Beko,
Grundig ve Altus markalar›na yat›r›m yaparak ve ürün gam›n›
yenileyerek pazardaki konumunu güçlendirmifltir. Kanaldaki
sat›fl noktalar›nda yap›lan ma¤aza yenilenmesi ve yeni
marka ifl birlikleri ile perakende yat›r›mlar›na h›z vermifltir.

2014 y›l›nda TV pazar› bir önceki y›l yaflanan daralman›n
da baz etkisi ile %10 üzerinde güçlü bir büyüme göstermifltir.
Özellikle Dünya Kupas› döneminde büyük ekran TV
sat›fllar›nda yüksek art›fllar gözlenmifl, yeni ultra HD teknolojili
ürünler h›zla pazara girmeye bafllam›flt›r. Arçelik A.fi., TV
sektöründe yapt›¤› 5 yeni ürün ailesi lansman› ve panel
üretim teknolojisi yat›r›mlar› ile özellikle perakendede %22’lik
oran ile pazar›n üzerinde ciro büyümesi sa¤lam›fl, 102 ekran
ve üzeri segmentte ürün miksini %60’›n üzerine ç›karm›flt›r.
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Mart-Nisan aylar›nda lansman› yap›lan Arçelik 65” ve 55”
Ultra HD TV’ler hem ince metal tasar›m› ve yeni nesil smart
özellikleri, hem de HD görüntüleri 8 kat daha yüksek
çözünürlükle izlemeye imkan sunan upscale teknolojisi ile
üst segment ürünlerde önemli bir oyuncu haline gelmifltir.
Ayr›ca Haziran ay›nda Dünya Kupas› öncesi “LED TV’si
olmayan kalmas›n” slogan› ile büyük ekranda rekabetçi
fiyatl› modeller sat›fla sunulmufl, beraberinde dünyada bir
ilk olarak Ar-Ge taraf›nda gelifltirilen Futbol App uygulamas›
ile TV yay›nlar›n› seyrederken interaktif olarak maç
istatistiklerini takip etme özelli¤i devreye al›nm›flt›r. Ayn›
zamanda, Beko markas› ile ekstra bir kutu ve kumandaya
gerek kalmadan istenilen film veya diziyi ak›ll› TV üzerinden
seyretmeye olanak sa¤layan Seç-‹zle TV teknolojisi lansman›
yap›lm›flt›r.

Bu dönemde ayr›ca Grundig ve Altus markalar› ile yeni ürün
serileri devreye al›narak farkl›laflma sa¤lanm›flt›r. Y›l›n son
çeyre¤inde gerçeklefltirilen de¤ifltirme kampanyas› ile TV
en çok talep gören ürünlerden biri olmufl ve yüksek montaj
büyümeleri elde edilmifltir.

2014 bilgisayar sektörünün yaklafl›k %20 oran›nda
küçüldü¤ü, buna karfl›n tablet segmentinde %50 üzerinde
büyüme sa¤land›¤› bir y›l olmufltur. Ortalama sat›fl fiyat›ndaki
düflüfl nedeniyle pazarda cirosal büyüme olmam›flt›r. Arçelik
A.fi. ise bilgisayar sektöründe Grundig ürün yat›r›mlar› ve
kanaldaki marka çeflitlendirme stratejisi ile y›l› adet ve ciro
olarak %20'ye yak›n büyüme ile kapatm›flt›r.

Özellikle Grundig markas› ile yap›lan ürün tasar›m ve iletiflim
yat›r›mlar› neticesinde ürün miksinde orta-üst segmentte
%100’e yak›n büyümeler elde edilmifl ve pazar pay› artm›flt›r.
Notebook-tablet ikisi bir arada segmentte devreye al›nan
full HD ve dokunmatik ekran özellikli Grundig DUO modeli
ile yenilikçi segmentte de yat›r›mlar devam etmifltir. Grundig
ses sistemlerinde ise kendi gelifltirdi¤i yenilikçi ürün gam›
ve ödüllü tasar›mlar› ile Bluetooth Hoparlor kategorisinde
%50’nin üzerinde büyüme sa¤layarak bu alanda iddias›n›
ortaya koymufltur. Özellikle y›l›n ikinci yar›s›nda devreye
al›nan Grundig Soundbar ev sinema ses sistemi, 3D surround
özelli¤i ve yüksek bas gücü ile tüketicilerin be¤enisini
kazanm›flt›r.

Telekom sektöründe, ak›ll› cep telefonlar› ve büyük ekran
modellerdeki art›fl neticesinde pazar 2014 y›l›nda %30
seviyesinde büyüme göstermifltir. Arçelik A.fi. ise sat›fl
kanal› olarak önemli bir s›çrama gerçeklefltirerek sat›fllar›n›
adetsel olarak 2 kat, cirosal olarak 3 kat artt›rmay› baflarm›flt›r.
Bu s›çramal› büyümede marka ifl birlikleri ile beraber yap›lan
pazarlama yat›r›mlar› ve tedarik zinciri taraf›ndaki süreç
iyilefltirmeleri etkili olmufltur.

Arçelik

Türkiye'de dayan›kl› tüketim sektörünün lider, çevreci,
yenilikçi, tasar›m ve teknolojik üstünlü¤e sahip uzman
markas› Arçelik, 2014 y›l›nda da son 7 y›ld›r oldu¤u gibi
hem beyaz eflya hem de tüketici elektroni¤i kategorilerinde
“Lovemark” seçilmifltir. Bunun yan› s›ra 2014’te ilk kez
gerçeklefltirilen kategori ba¤›ms›z de¤erlendirmede de
Arçelik, “Lovemark” unvan›na lay›k görülmüfltür. Türkiye'de
marka denince akla ilk gelen isim olan Arçelik, enerji verimli
ürünleri ile dünya çap›ndaki söylemlerini desteklemifl,
do¤aya sayg›l› ürünleriyle enerji tasarrufu kulvar›ndaki
liderli¤ini korumufltur.

Sahip oldu¤u de¤erlere yat›r›m yaparak, gücünü ve olumlu
imaj›n› sürekli k›lmaya odaklanan Arçelik, bu do¤rultuda
güven – yenilik – teknoloji – tasar›m alanlar›ndaki alg›s›n›
güçlendirmeye yönelik çal›flmalar yapmaktad›r. Arçelik
güvenilir bir marka oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Teknoloji ise her
zaman önceli¤i olmufltur ve öyle olmaya devam edecektir.
Çeliknaz’›n hayat›m›za girmesiyle tasar›mdaki iddias›n› da
ortaya koyan Arçelik, 2012’den bu yana bu alanda h›z
verdi¤i çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Yenilikçi ürünler ve
gerçeklefltirilen iletiflim çal›flmalar› sonucunda elde edilen
baflar›lar, tasar›m›n beraberinde getirdi¤i “daha fazla
ödemeye de¤er” alg›s›n›n marka de¤erindeki art›fl›
sürdürülebilir k›ld›¤›n› göstermektedir.
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2014 y›l›nda bunun ilk örne¤i, birçok kez uluslararas› ödüle
lay›k görülen ve defalarca y›l›n tasar›mc›s› seçilen Patricia
Urquiola’yla yap›lan çok önemli ifl birli¤idir. Arçelik, Türkiye’de
sektörde ilk kez bir tasar›mc› ile ifl birli¤i yapan marka
olmufltur. Tüm dünyada yaratt›¤› trendler ve s›ra d›fl›
tasar›mlarla hakl› bir üne sahip olan Patricia Urquiola, dünya
çap›nda ünlü birçok marka için tasarlad›¤› ürünlerle de
ismini duyurmufl bir sanatç›d›r. Ev teknolojileri alan›nda ilk
tasar›mlar›n› Arçelik için oluflturan sanatç›, hayata geçirilen
‘Leisure Ankastre Serisi’ ile Arçelik’i tasar›mda bir ad›m öne
tafl›m›flt›r. Arçelik, mutfaklara fl›kl›k ve prestij katan Leisure
Ankastre Serisi ile ankastrede fark yaratmaya devam
etmektedir.

Arçelik’in gücüne güç katma yolunda 2014 y›l›nda yapt›¤›
ikinci çal›flma, sektörün olmazsa olmaz› çevre ve enerji
verimlili¤i konusunu, duygusal bir tonda gelecek nesiller
üzerinden iletiflime tafl›mak olmufltur. Arçelik, dünya
rekortmeni ürünleri ile ‘Gelece¤i aflkla tasarl›yoruz’ söylemini
kullanm›flt›r.

‹mza at›lan üçüncü çal›flma kapsam›nda ise Arçelik, ‘Mucize
Lezzetler’ adl› TV program› ile piflirme platformunun öncü
markas› olmaya devam etmifltir.

Arçelik, teknoloji ve tasar›mdaki iddias›n› 2014’te de yenilikçi,
‘ilk’lere ve ‘en’lere imza atan ürün ve kampanyalarla
güçlendirmifltir:

‘Arçelik Ultra HD TV’, HD’ye göre 8 kata kadar daha gerçekçi
görüntü kalitesi ile ön plana ç›kmaktad›r.

Gücü ve sessizli¤iyle flafl›rtan ‘Arçelik Tornado Serisi’ ile
silent storm teknolojisi ve akustik tasar›m›yla s›n›f›n›n en
sessiz ve emifl gücü en yüksek toz torbal› süpürge serisinin
lansman› gerçeklefltirilmifltir.

Dondurma yapan buzdolab› ‘Arçelik Dondurmac›m’
sayesinde taze, katk›s›z, özel dondurmalar yapabilmektedir.
Türkiye’nin en büyük yenileme hareketi olan De¤ifltirme
Kampanyas› ile markas› ne olursa olsun, eski beyaz eflya
veya televizyonlar evlerden al›n›p, yeni ürünlerle
de¤ifltirilmifltir.

Arçelik, tüketicilerle iliflkilerini ma¤azalar› d›fl›nda da iyi
tutmak için dijital dünyada da aktif bir flekilde yer alm›flt›r.
Özellikle Arçelik ma¤azas› vitrinindeki TV’lerde sürpriz bir
flekilde anneler ile çocuklar›, Anneler Günü için
buluflturulmufl; anneler için yap›lan bu sürpriz buluflma ile
dijital platformda sadece 1 haftada 8,7 milyon eriflim elde
edilmifltir.

Beko

2014 y›l› Beko için güçlü büyümesini tüm h›z›yla sürdürdü¤ü
ve baflar›l› de¤iflimlerin yafland›¤› bir y›l olmufltur.
Tüketicilerden ald›¤› ilhamla de¤iflimin kendisini merkeze
koyan Beko, yepyeni ve çok özel bir sayfa açarak logosunu
yeniledi. Ayr›ca Barcelona ve Befliktafl futbol kulüplerine
sponsor olmufltur.

Beko, insanlar›n de¤iflen ihtiyaçlar›, iç görüleri ve yaflam
tarzlar›ndan esinlenmekte, teknolojileri, çevre dostu ürünleri
ile insanlara hep en iyi ve en avantajl›, ak›ll› çözümleri
sa¤lamaya, hayat› kolaylaflt›rmaya devam etmekte ve global
alanda istikrarl› büyümesini sürdürmektedir.

Beko, Avrupa pazar›ndaki en büyük ikinci marka konumunu
sürdürürken, uzun y›llard›r devam eden ‹ngiltere beyaz eflya
pazar›ndaki liderli¤ine, Polonya solo beyaz eflya pazar›n›
da eklemifltir. Son olarak 2014'ün ilk yar›s›nda Fransa solo
beyaz eflya pazar›nda birincili¤e yükselen Bekoayr›ca
Avrupa’n›n en büyük beyaz eflya pazar› olan Almanya’da
son befl y›lda pazar pay›n› iki kat›ndan fazla art›rarak pazar›n
en h›zl› büyüyen markas› olmufltur.

Beko, The One Awards Pazarlama Ödülleri’nde ”2014 Y›l›
‹tibar ve Marka De¤er Performans Ölçümü” araflt›rmas›nda
“‹tibar›n› En Fazla Art›ran Beyaz Eflya Markas›” seçilerek
baflar›s›n› taçland›rm›flt›r.

Beko, bugün 100’den fazla ülkede 440 milyon kiflinin tercih
etti¤i bir marka olarak baflar›l› bir flekilde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
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Grundig

Grundig günümüz teknoloji trendlerine uygun ürünleriyle
tüketicilerin, özellikle de gençlerin tercih etti¤i elektronik
markas› olma yolunda ilerlemektedir. Grundig, özellikle
tablet ve notebook modelleri ile dikkat çekmektedir. 21 mm
inceli¤i ve 1,8 kg olan hafifli¤i ile “Grundig Slimbook” dizüstü
bilgisayar, uygun fiyat› ve estetik görünümü ile rekabette
muadil ürünlere göre fark yaratm›flt›r. Slimbook serisi ile
ilgili iletiflim çal›flmalar› di¤er modellerin de sat›fl›n› art›rm›flt›r.

Elektronik ürün gam›ndaki “Grundig Style Tab Tablet Ailesi”,
çocuklar›n en kullan›fll› multimedya arkadafl› olmaya adayd›r.
Web, video, foto¤raf, uygulamalar ve daha fazlas›, Grundig
Style Tab Ailesi ile her yere tafl›nabiliyor. En kullan›fll› Google
uygulamalar› lisansl› olarak sunuluyor. Gmail, Google Maps,
YouTube ve ayr›ca binlerce ücretsiz uygulama, oyun, kitap
ve müzi¤e son derece kolay bir flekilde ulafl›labiliyor.

Grundig 8”GTB 790, 10”GTB 1010 ve 11.6” Grundig Duo
modelleri “Grundig Tablet Ailesi” slogan› her ebatta ürün
alternatifi arayan tüketicilerin be¤enisine sunulmaktad›r.
Ürünlerin dokunmatik ekran kalitesi, Ips ekran canl›l›¤›,
yükseltilebilir haz›fas›  ve performanslar› rakipleri karfl›s›nda
fark yaratarak kolayca ayr›flmalar›n› sa¤lamaktad›r.

Ayr›ca, “11.6” Grundig Duo GNB 1160 CV B8” ve “i3 ifllemcili
GNB 1161 CV i3” hem tablet hem de dizüstü bilgisayar
arayan tüketiciler için ideal bir üründür. 7 mm inceli¤inde
ayr›labilir klavyesi, dokunmatik kalem seçene¤i ile ilk
Windows 8’li tablet olma özelli¤ini de tafl›maktad›r ve 32
GB’a kadar yükselt i lebi len haf›zas› mevcuttur.
Grundig, 2014’te notebook ürün gam›na “GNB 1150
Trendbook” modelini ekleyerek 11.6”  ekran boyutunda
yeni bir ürün ile baflar›l› sat›fl grafi¤i elde etmifltir.

Ekim ay›nda yap›lan Grundig Notebook de¤iflim kampanyas›
ile perakende sat›fllarda 2013 y›l›nda göre performans›n›
%71 art›rm›flt›r. Ayr›ca, fiyat endeksinin de yükselmesini
sa¤lam›flt›r.

Grundig, ses sistemleri ürün yelpazesine yeni eklenen Audio
ürünleri ile her zaman oldu¤u gibi 2014’te de baflar›l› bir y›l
geçirmifltir. Özellikle kablosuz bluetooth hoparlör ürünleri
GSB 500, GSB 120 ve Soundbar Ev Sinemas› GSB 800
siyah ve beyaz modelleri ile tüketicilere yeni deneyimler
yaflatmaktad›r. Retro dizayn masa radyosu TR 1200 modeli,
fark ve be¤eni yaratm›flt›r.

Grundig özellikle hedef kitlesi olan gençlere eriflim için,
sosyal medya Facebook hesab› ile sürekli iletiflim sa¤lam›flt›r.
Ayr›ca, 2011 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü “Fenerbahçe Erkek
Voleybol Tak›m Sponsorlu¤u”nu 2013-2014 sezonunda da
devam ettirmifltir.

Grundig, 2014’te Fenerbahçe Bayan Voleybol Tak›m› isim
sponsorlu¤u ile Fenerbahçe Erkek voleybol Tak›m›
sponsorluklar›n› 1 y›l daha uzatm›flt›r. 2014 y›l›nda her iki
tak›m da CEV Avrupa kupalar›n› kazanarak, uluslararas›
baflar›lar›na bir yenisini eklemifllerdir.

9 senedir sürdürülen KoçFest’tin 2014 etkinliklerinde 6
üniversitede gerçekleflen yar›flmalar ve konserler arac›l›¤›
ile gençlere; müzik, e¤lence ve spor organizasyonlar› ile
ulafl›larak baflar›l› bir etkileflim ve iletiflim platformu
sa¤lanm›flt›r.

2014 y›l›nda bafllat›lan Grundig Marka Elçileri projesi ile 7
il ve 15 üniversitede markan›n ana hedef kitlesi gençlere
direk eriflim sa¤lanarak, Grundig markas›n› ve ürün gam›n›
üniversiteler içinde daha aktif bir flekilde tan›tma imkan›
yarat›lm›flt›r.
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Arçelik A.Ş. �şletmeleri “Üretimde Verimlilik” sloganıyla su, enerji tüketimi ve atıkların azaltılmasına yönelik
projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Buzdolabı �şletmesi - Eskişehir, Türkiye

Pişirici Cihazlar �şletmesi - Bolu, Türkiye

Bulaşık Makinesi �şletmesi - Ankara, Türkiye

Çamaşır Makinesi �şletmesi - Çayırova/�stanbul,Türkiye

Elektronik �şletmesi - Beylikdüzü/�stanbul, Türkiye

Kompresör �şletmesi - Eskişehir, Türkiye Buzdolabı �şletmesi - East London, G. Afrika

Elektrik Motorları �şletmesi - Çerkezköy/ Tekirdağ, Türkiye

Arctic Soğutucu Cihazlar �şletmesi - Gaesti, Romanya

Pişirici Cihazlar ve Kurutucu �şletmesi - Jacobs, G. Afrika

Çamaşır Makinesi �şletmesi - Changzou, Çin

Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi �şletmesi - Kirzhach, Rusya

Soğutucu Cihazlar �şletmesi - Ezakheni, Ladysmith, G. Afrika

Çamaşır Kurutma Makinesi �şletmesi - Çerkezköy/Tekirdağ, Türkiye

Arçelik A.fi.'nin üstün teknolojilerle üretilen ürün ve hizmetleri,
bugün Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'daki
14 üretim tesisinden ç›karak 130'dan fazla ülkede milyonlarca
tüketiciyle buluflmaktad›r.

“Sürdürülebilir Geliflim” yaklafl›m› do¤rultusunda, çevre
dostu, verimli, teknoloji ve tasar›mda yenilikçi, kullan›m›
kolay ürünler gelifltirmeyi ve tüketicilere sunmay› hedefleyen
Arçelik A.fi., ayn› zamanda, “küresel ›s›nma”, “azalan do¤al
kaynaklar”, “susuzluk” gibi gelece¤i tehdit eden konular›n
çözümüne yönelik sorumluluklar›n› yerine getirmek amac›yla
çal›flmalar›na devam etmektedir. Arçelik A.fi.’nin ürün
gelifltirme süreçlerinde odakland›¤› öncelikli konulardan biri
de, kaynak tasarrufudur.

Arçelik A.fi.’de ürünlerin hayat çevrimi boyunca çevresel
etkilerinin kontrol alt›na al›nmas›, tasar›m aflamas›ndan
bafllayan bir süreç olarak ele al›nmaktad›r. Bu amaçla
Arçelik A.fi.’de Ar-Ge faaliyetlerini ve endüstriyel tasar›m
faaliyetlerini yürüten birimler, ürünlere yönelik tasar›m
çal›flmalar›n›, teknolojik çal›flmalar›, ürün gelifltirme ve
iyilefltirme çal›flmalar›n› da yürütmektedir.

TPM ve Alt› Sigma metodolojilerini uygulayarak maliyet
azaltma, kalite ve süreç iyilefltirme projeleri gerçeklefltiren
ve esnek üretim yap›s›yla rekabet üstünlü¤ünü her geçen
gün daha da art›ran Arçelik A.fi., iflletmelerinde uluslararas›
standartlarda üretim teknolojisi ve kalitesine sahiptir. “Toplam
Kalite” felsefesini esas alarak yürüttü¤ü süreçlerini Kalite
Yönetim, Çevre Yönetim, Enerji Yönetim, ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemleri ile bütünleflik bir flekilde
yönetmektedir.

Arçelik A.fi.’nin Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin'de faaliyet
gösteren tüm üretim tesisleri ISO 9001 ve ISO 14001 ve
ISO 50001 belgelerine sahiptir. fiirketin Türkiye'deki genel
müdürlük ve üretim kampüslerinden kaynaklanan sera gaz›
emisyonu envanteri, ISO 14064-1 Sera Gaz› Emisyonu
Standard›na uygun olarak hesaplanmakta ve ba¤›ms›z bir
kurulufl taraf›ndan denetlenerek, belgelendirilmektedir.

Arçelik A.fi.’nin enerji verimlili¤i alan›nda yürüttü¤ü çal›flmalar
sonucunda; Türkiye, Çin ve Romanya’daki üretim tesisleri
olmak üzere toplam 9 iflletmesi “Enerji Verimli Yeflil Tesisler”
derecelendirmesinde en üst seviye olan “Platin” sertifika
sahibidir.
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Yenilikçi ve Üstün Teknoloji

Müflteriye de¤er katan, öncü, yenilikçi ve çevreye duyarl›
ürün ve çözümleri sunma ve üretmeyi hedefleyen Arçelik
A.fi.’nin bu hedeflerini gerçeklefltirmesinde en önemli
dayanaklar›ndan birisi kendi ürün ve teknolojisine hâkim
olmas›d›r. Koç Holding ve Arçelik A.fi. üst yönetiminin ileri
görüflü, inanc› ve deste¤i ile Arçelik A.fi. Ar-Ge Departman›
1991’de kurulmufltur. Bugün yedi ayr› Ar-Ge merkezi, ODTÜ
Teknokent ve Tayvan’daki Ar-Ge ofislerinde toplam 1000’in
üzerinde Ar-Ge çal›flan›m›z bulunmaktad›r.

23 y›ll›k çal›flmalar›n neticesinde; çevre dostu, yenilikçi ve
müflterilerinin yaflam standard›n› art›ran ürünler gelifltirmeye,
“en”leri ve “ilk”leri gerçeklefltirmeye, dünyan›n en sessiz,
en az enerji harcayan, en az su tüketen ürünlerini üretmeye
devam etmekteyiz.

Bununla birlikte, farkl› kullan›c›lar›n beklentilerine ve
geliflmekte olan standartlara uygun, çevre dostu, kullan›m›
kolay ve konfor sa¤layan özelliklere sahip ürün ve teknolojileri
gelifltirmek, tüketicileri evlerinde dahi ziyaret ederek onlar›n
yaflam al›flkanl›klar›n› yerinde gözlemleyip, beklentilerinin
ötesinde ürün ve hizmetler sunabilmek için yenilikçi
fikirler gelifltirebilece¤imiz süreçleri oluflturabilmek, Ar-Ge
ve inovasyon vizyonumuzun önemli bir parças›n›
oluflturmaktad›r.

Yenilikçilik

Arçelik A.fi., kuruldu¤u 1955 y›l›ndan bu yana, gelifltirdi¤i
ürün ve hizmetlerle hep yenili¤in öncüsü olmufltur. Yenilik,
dünden bugüne, sürdürülebilir büyüme amac›m›z›n temel
stratejisini oluflturmufltur.  Bu stratejiye paralel olarak, flirketin
tüm süreçlerinde inovasyon örnekleri mevcuttur. ‹novasyon
çal›flmalar›, her zaman müflteriyi oda¤›m›za alarak

gerçeklefltirilmektedir. Ürün inovasyonu ile dünyada “ilk”
ve “en” ürünleri gerçeklefltirmekteyiz. Dünyan›n farkl›
co¤rafyalar›ndaki farkl› tüketici al›flkanl›klar› ve farkl› k›s›tlar
için yeni özelliklere sahip ürünler ve hayat› kolaylaflt›r›c›
farkl› ürün ve hizmetler gelifltiriyoruz. Teknoloji gelifltirme
çal›flmalar›m›zda üniversiteler ve kamu kurulufllar› ile ifl
birlikleri kurarak; inovasyon süreçlerimizde çok yönlü hareket
edebilmekte, daha h›zl› ve etkin sonuçlar alabilmekteyiz.
‹novasyonu destekleyen ortamlarda yo¤un bir flekilde yer
almakta, hem yurt içinde hem de yurt d›fl›nda inovasyon
ile ilgili pek çok önemli organizasyonun paydafl›
olmaktay›z. Ar-Ge misyonumuzda da yer verdi¤imiz üzere
“Aç›k ‹novasyonu” önemsiyor, buna ba¤l› olarak baflta
müflterilerimiz ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm
paydafllar›m›zla birlikte yenili¤i gerçeklefltiriyoruz.

‹novasyon kavram›, flirketimizin kalbinde yer almaktad›r.
‹novasyon süreçleri, kültürümüzün, günlük yaflam›m›z›n bir
parças›d›r. ‹novasyon süreci, üst yönetimden bafllayarak,
tüketiciyle  bire bir iletiflim halinde olan sat›fl birimlerimize
kadar tüm çal ›flanlar ›m›zca fl i rket  kül türünün
önemli bir parças› olarak benimsenmifltir. 2014 y›l›nda da
organ izasyone l  b i r  yap › lanmay la  ‹novasyon
Direktörlü¤ü’müzü kurmufl durumday›z.

‹novasyon alan›nda y›llard›r devam eden çal›flmalar›m›z ve
ald›¤›m›z sonuçlar, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin 2014
y›l›nda üçüncüsünü düzenlemifl oldu¤u “Türkiye ‹novasyon
Haftas›” etkinli¤inde üç önemli ödül ile taçland›r›lm›flt›r.
Arçelik A.fi., bu organizasyonda “Ar-Ge Liderli¤i” ve
“Teknoloji Gelifltirmede Liderlik” ödüllerine lay›k görülmüfl,
Türkiye’nin ilk inovasyon gelifltirme program› olan ‹novaL‹G
‹novasyon Liderleri Program› Ödül Töreni’nde de “‹novasyon
Stratejisi” kategorisinde birincili¤i elde etmifltir.
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Fikri Mülkiyet Hakları

Arçelik A.fi., kendi özgün teknolojisini üreten ve kendi
teknolojisini yapt›¤› patent baflvurular›yla koruyan Türkiye'nin
fikri haklar alan›nda lider flirketidir. Türkiye Patent Enstitüsü
taraf›ndan düzenlenen listede “Patent fiampiyonlu¤u”nu
uzun y›llard›r aç›k ara sürdürmektedir. Türkiye'de Ar-Ge
kültürünün geliflmesinde etkin bir role sahip olan Arçelik
A.fi., Ar-Ge faaliyetlerini yerel ve global ölçekte baflar›yla
devam ettirmektedir.

Arçelik A.fi., geleneksel olarak her y›l düzenledi¤i “Bulufl
Günü” etkinli¤i ile 2014 y›l›nda da teknoloji üretme ve yenilikçi
ürünler gelifltirme konusunda önemli baflar›lara imza atan
387 buluflçusunu ödüllendirmifltir. Bulufl Günü, Arçelik
A.fi.’nin Ar-Ge çal›flmalar›na verdi¤i öneme vurgu yapt›¤›
bir etkinlik olarak 16 y›ld›r düzenlenmektedir.

Bulufllar›n› patent baflvurular› ile koruyan Arçelik A.fi., halen
Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne yap›lan uluslararas›
patent baflvurular›n›n üçte birinden fazlas›na sahiptir. Yine
bu patent baflvurular› ile Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün
yay›nlad›¤› “‹lk 500 Firma” listesinde son befl y›ld›r ilk 200’de
yer alan tek Türk flirketi olmaya devam etmektedir. Avrupa
Patent Enstitüsü (EPO) 2011, 2012 ve 2013 y›ll›k raporlar›na
göre, EPO taraf›ndan tescil edilen Türk baflvurular›n›n yar›s›
Arçelik A.fi.’ye aittir.

Arçelik A.fi., teknolojik birikimini bulufllar› ve patent
baflvurular›yla koruma alt›na al›rken, çal›flmalar›n› konferanslar
ve bilimsel dergilerde yay›nlayarak kamuoyu ile
paylaflmaktad›r. 2014 y›l›nda da ulusal ve uluslararas›
dergilerde, konferans ve seminerlerde çok say›da çal›flma
yay›nlanm›flt›r.

Beyaz E�ya ve Ankastre Ürünler

Arçelik A.fi., sürdürülebilir liderlik anlam›nda mevcut
pazarlardaki tüketicilere “en”ler ve “ilk”leri sunmaya devam
etmektedir. Ar-Ge çal›flmalar›n›n sonucunda, çevreye duyarl›,
enerji verimli ürünler konusunda bu faaliyet döneminde de
rakiplerinin aras›nda en ön s›ralardaki yerini korumay›
baflarm›flt›r.

2014 y›l› Eylül ay›nda Almanya’da düzenlenen, dünyan›n
en önemli tüketici elektroni¤i fuarlar›ndan IFA’da; 20°C
s›cakl›kta dahi mükemmel hijyen ve yüzde 70 enerji tasarrufu
sa¤layan CoolHygiene® teknolojisini içeren çamafl›r
makinesi, cam bardaklar›n ömrünü 20 kattan fazla uzatan
Auto GlassShield® teknolojisini içeren bulafl›k makinesi,
30 güne kadar tazelik sa¤layan Everfresh+® bölmesine
sahip buzdolab›, HomeCream® dondurma yapma özelli¤ine
sahip buzdolab›, Babywatch ve Voice Remote özelliklerine
sahip televizyon gibi yenilikçi ürünler tüketicilerin be¤enisine
sunulmufltur.

Yenilikçi bula�ık makinesi: Bulafl›k makinesi içerisinde kirli
bulafl›klar›n bekletilmesinden kaynaklanan kötü kokunun
oluflmas›n› engelleyen IonFresh teknolojisi tasarlanm›fl ve
seri üretimine bafllanm›flt›r. Bunun yan›nda dünyada bir ilk
olan kendisini temizleyen filtre sistemi yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
Bu sistem filtrenin otomatik olarak temizlenmesi sa¤layarak
y›kama performans›n› ve kullan›m kolayl›¤›n› artt›rmaktad›r.
Aquaintense pervanesi tasarlanarak, yo¤un y›kama bölgesi
oluflturulmufl ve a¤›r kirli bulafl›klar›n yüksek performansla
temizlenmesi sa¤lanm›flt›r. Bu ürünümüz de IFA 2014
fuar›nda sergilenmifltir.

Yenilikçilik
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Yenilikçi çama�ır makinesi: 9 kg y›kama, 6 kg kurutma
kapasitesine sahip y›kay›c› kurutucu makine üzerinde yap›lan
çal›flmalar sonucunda, enerji seviyesi A-%10’a indirilmifl,
su iticilik özelli¤ine sahip apreleme program› daha da
gelifltirilerek tekstile leke iticilik ve yumuflakl›k özellikleri
kazand›rmas› sa¤lanm›flt›r. Bu ürünümüz, IFA 2014 fuar›nda
sergilenmifltir.

Dünyanın en az enerji tüketen ısı pompalı kurutucusu:
‹nverter kompresörlü ›s› pompas› teknolojisine sahip, A+++
enerji s›n›f›ndan %10 daha az enerji harcayan Kurutucu
Makine, IFA 2014 fuar›nda sergilenmifltir. Ürünümüz, 8 kg
s›n›f›nda dünyan›n en az enerji tüketen kurutucular›ndan
biridir.

Dünyanın en sessiz çama�ır makinesi: VDE taraf›ndan test
edilmifl, 1200 RPM 8 kg kapasiteli çamafl›r makinesi. Bu
s›n›fta VDE'nin flu ana kadar ölçtü¤ü en düflük gürültü
düzeyine sahip ürün olarak belirlenmifltir. Bu ürünümüz,
2014 y›l›nda da 1200 RPM 8 kg kapasiteli ürünler aras›nda
dünyan›n en düflük ses gücü düzeyine sahip makinesi olma
özelli¤ini korumufltur. Bu makinemiz üzerinde Dresden
Üniversitesi ve SLG (Almanya) ile yap›lan çal›flmalar
sonucunda, 2014 y›l›nda hem y›kama hem s›kma ad›mlar›nda
dünyada ilk kez A ses kalitesine ulafl›lm›flt›r. Ayr›ca 2014
y›l›nda 7 kg 1400 RPM makinemiz de kendi s›n›f›nda
dünyan›n en sessiz çamafl›r makineleri aras›nda yerini
alm›flt›r. Bu üç ürünümüz de IFA 2014 fuar›nda sergilenmifltir.

Dünyanın en sessiz kondenserli kurutucusu: 60 dBA ile
“Dünyan›n En Sessiz Kurutucusu” olma özelli¤ine sahip
kondenserli kurutucumuz, 2014 y›l›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar
sonucunda SLG enstitüsü taraf›ndan ölçülerek dünyada ilk
kez  “A” ses kalitesi sertifikas› alm›fl ve IFA 2014 fuar›nda
sergilenmifltir.

Yenilikçi ankastre fırın: 2014 y›l› içinde yap›lan çal›flmalarla
yeni f›r›n enerji standard›na göre A+ ve dünyan›n en düflük
enerji tüketimi seviyesi A++ de¤erlerine sahip ankastre
f›r›nlar gelifltirilmifl ve VDE taraf›ndan onaylanm›flt›r. Ses
gücü düzeyi konusunda 41 dBA de¤eri ile “Dünyan›n En
Sessiz F›r›n›” unvan›m›z korunmaktad›r. Ev tipi f›r›nlarda
farkl› be¤enilerde yo¤urt yap›m›na ve dünyada bir ilk olan
f›r›n için taze peynir yap›m› aksesuar›m›z ve algoritmalar›
gelifltirilmifl ve IFA 2014 fuar›nda tan›t›m› yap›lm›flt›r.

Yenilikçi buzdolabı: 2014 y›l›nda, bir önceki y›l da sunulan
A+++-%20 enerji indeks de¤erine sahip No-Frost kombi
tipi buzdolab›m›za yönelik çal›flmalar devam ettirilmifl ve
A+++-%30 enerji seviyesine ulafl›lm›flt›r. Bu ürünle birlikte
A+++ -%30 enerji indeks de¤erine sahip statik kombi tipi

buzdolab›m›zla A+++ enerji seviyesindeki Side by Side
ürünlerimiz  IFA 2014 fuar›nda sergilenmifltir. Dünyan›n en
az enerji tüketen No-Frost ve statik kombi modeli olan
ürünlerimiz, A s›n›f›ndan %72 daha az enerji tüketmekte
olup vakum izolasyon panel, de¤iflken devirli kompresör
ve gelifltirilmifl ›s› de¤ifltiricileri gibi ileri uygulamalar
içermektedir.

2014 y›l›nda g›da raf ömrünü üç kata kadar uzatan EverFresh
sebzelik uygulamam›z seri üretime geçmifl ve tüketicilerin
be¤enisine sunulmufltur. Tek bir üründe devreye giren bu
uygulama için iki kap›l› ürünlerde de yayg›nlaflt›rma
çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.

2014 y›l›nda enerji verimlili¤i alan›nda yap›lan çal›flmalar›n
bir di¤er önemli ç›kt›s›, so¤utma etkinlik katsay›s› (COP)
2.04 W/W de¤erinde hermetik kompresörlerin gelifltirme
çal›flmalar›n›n tamamlanmas›d›r. Prototipler haz›rlanm›fl ve
iç ölçümlerde 2.04 W/W de¤eri elde edilmifltir. Standart
ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and
Air Conditioning Engineers) deklarasyon flartlar›nda ulafl›lan
bu COP de¤eri ile dünyadaki en enerji verimli kompresör
prototipi haz›rlanm›flt›r.

Buzdolaplar›nda gün geçtikçe daha da önemli hale gelen
ses gücü düzeyinin azalt›lmas› da 2014’te çal›fl›lan konular
aras›nda yer alm›flt›r. Ses gücü düzeyinin azalt›lmas› yan›nda
tüketicilerin kullan›mda karfl›laflt›¤› ses kalitesi de önemli
bir parametredir. Konuyla ilgili olarak Dresden Üniversitesi
ve SLG ile yap›lan çal›flmalar sonucunda 2014 y›l›nda 350
litreden daha büyük hacme sahip statik kombi
buzdolaplar›nda dünyada ilk kez A ses kalitesine ulafl›lm›fl,
sertifikaland›r›lm›fl ve IFA 2014 fuar›nda ziyaretçilerle
buluflmufltur.
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Tüketici Elektroni�i

Dünyada ürün ve üretim teknolojilerindeki geliflmelere paralel
bir do¤rultuda Arçelik A.fi. Elektronik ‹flletmesi, yeni ürün
gelifltirme çal›flmalar›n› ve yeni üretim teknolojilerine
yat›r›mlar›n› 2014 y›l›nda da artan bir ivmeyle sürdürmüfltür.

Elektronik sektöründeki yeni teknolojiler do¤rultusunda 2014
y›l› içinde; girifl ve orta seviyede 22”, 28”, 32”, 40”, 48”
ekran ebatlar›nda kendi tasar›m›m›z ilk BMS (Backlight
Module System – Arka Ayd›nlatma Modül Sistemi)
televizyonlar devreye al›nm›flt›r. Ayn› kabin ailesinden 40”,
48” ekran ebatlar›nda girifl seviyesi ürünlere Smart TV
özelli¤i eklenmifltir. 40”, 48” ekran ebatlar›nda ilk kez BMS
3D TV’ler devreye al›nm›flt›r.

Orta ve üst segment ürün gam›nda 42”, 48”, 49”, 55” ekran
ebatlar›nda ince D-LED, 3D, Full HD, Smart ürünler; üst
segment ürün gam›nda ise 48” ve 55” ekran ebatlar›ndaki
yeni kabinlerle bu özellikler Full HD yerine Ultra HD olarak
devreye al›nm›flt›r. Bu konudaki tasar›m yetkinli¤inin
art›r›lmas›na paralel olarak üretim tesislerimize kapasite
art›r›m› amac›yla ikinci BMS panel üretim hatt› geçti¤imiz
y›l içinde devreye al›nm›flt›r. Faaliyet dönemi sonu itibar›yla
Elektronik ‹flletmesi’nde üretilen televizyonlar›n BMS panel
kullan›m oran› yaklafl›k yüzde 85 seviyesine gelmifl olup,
gelecek dönem içinde bu oran›n yüzde 95 seviyesini aflmas›
öngörülmektedir.

Ultra HD (3840x2160) çözünürlükte televizyon pazar›nda
rekabet etmek amac›yla Arçelik A.fi.’nin HDMI 2.0 destekli
ve çift çekirdek ifllemcili ilk Ultra HD televizyonu gelifltirilmifltir.
Ayn› zamanda ürünlerimize, kablosuz ba¤lant› ile ak›ll›
telefon ya da tablet gibi mobil cihazlardaki görüntünün
televizyona gönderilmesini mümkün k›lan “live sharing”
özelli¤i ve 60 fps h›z›nda video oynatabilme özelli¤i
kazand›r›lm›flt›r.

Proje kapsam›nda Arçelik Uygulama Ma¤azas›’na konulan
futbol uygulamas› (Fan Cloud) sporsever izleyiciler taraf›ndan
ilgi çekici bulunmufltur. Avrupa’da popüler olan video
kiralama (VoD) Netflix deste¤i TV kullan›c›lar›na sunulmufltur.
Yine bu proje kapsam›nda gelifltirilen ekrandaki görüntünün
paylafl›m›n› sa¤layan “Snap and Store” ve TV izleyicisinin
buluta yükledi¤i foto¤raf ve videolar› izleyebilmesini sa¤layan
“My TV Cloud” uygulamas› da Arçelik Uygulama
Ma¤azas›’nda yer alm›flt›r.

Panel teknolojilerindeki geliflmeleri yak›ndan takip eden
Arçelik A.fi., gelifltirmifl oldu¤u 55” (OLED) ve 65” (LED)
kavisli (curved) TV prototip modellerini IFA fuar›nda
sergilemifl ve bu ürünler tüketicilerin yüksek be¤enisini
toplam›flt›r.

Yine elektronik sektöründeki yeni e¤ilimler, teknolojiler ve
müflteri talepleri do¤rultusunda evde kullan›lan bulafl›k
makinas›, buzdolab›, çamafl›r makinas›, kurutucu, f›r›n,
kahve makinas› gibi cihazlar›n birbirleri ile ve d›fl dünya ile
haber leflmeler in i  amaçlayan Ak› l l ›  Ev (Smart
Home/Connected Home) projeleri ODTÜ Teknokent Ar-Ge
Ofisimiz taraf›ndan gelifltirilmektedir.

Pazar lideri olarak faaliyet gösterdi¤imiz yazar kasa
cihazlar›nda, halen yayg›n olarak kullan›lmakta olan EMV
temelli bütünleflik EFT-POS yazar kasa ürün gam›m›z daha
küçük form faktörlü ve dokunmatik ekranl› kullan›c› ara
yüzüne sahip olan yeni bir modelle desteklenecektir. NFC
ile temass›z ödeme alabilme ve Wi-Fi/Bluetooth ile kablosuz
bir flekilde harici cihazlara ba¤lanabilme özelli¤i eklenmifltir.

EFT-POS yazarkasalar›n Arçelik TSM (Trusted Service
Manager) üzerinden güvenle çal›flmalar› için iyilefltirmeye
ve sisteme dahil olan banka/finans kurulufllar›n›n say›s›n›
art›rmaya yönelik çal›flmalar da yürütülmektedir. Hali haz›rda
rakiplerle k›yasland›¤›nda, 16 banka uygulamas›yla lider
konumda bulunmaktay›z.

Yenilikçilik
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Yenilikçilik ve �� Birlikleri

Arçelik A.fi., ulusal ve uluslararas› 50’nin üzerinde üniversite
ve araflt›rma merkeziyle uzun dönemli stratejik iflbirlikleri
yaparak ilerlemektedir. Aç›k inovasyon prensiplerini
benimseyen fiirketimiz, uzun y›llard›r bu alandaki
uygulamalar› ile Türkiye’deki di¤er flirketlere de örnek
olmaktad›r.

Arçelik A.fi., çeflitli projeler, platformlar ve fonlar arac›l›¤›yla
Ar-Ge faaliyetlerini uluslararas› boyutta da güçlendirerek
sürdürmekte ve oluflumlarda aktif rol almaktad›r. Arçelik
A.fi., uzun y›llard›r Avrupa Birli¤i'nin yenilikçi projeler
platformuna aktif olarak kat›lmaktad›r. Uluslararas› ifl birliklerini
daha da art›rarak bu sene de Horizon 2020 Program› ve
EUREKA programlar›nda öncü konumunu korumufltur.

Arçelik A.fi., devam eden ve tamamlanan 12 adet projesiyle,
7. Çerçeve Program›’nda Türkiye’nin özel sektörde en fazla
proje say›s›na sahip flirketi olmufltur. Bununla birlikte Avrupa
Birli¤i’nin yeni bafllayan Horizon 2020 program›nda FoF
(Factories of Future / Gelece¤in Fabrikalar›) bafll›¤› alt›nda
Arçelik A.fi.’nin de yer ald›¤› “Falcon - Feedback mechanisms
accross the lifecycle for customer-driven optimization of
innovative product-service design” ve “ ProRegio - Customer-
driven design of product-services and production networks
to adapt to regional market requirements” isimli projeler AB
taraf›ndan desteklenmeye hak kazanm›flt›r. Ocak 2015
itibar›yla projelerin bafllamas› planlanmaktad›r. Di¤er taraftan
Eureka program›nda 2014 y›l›nda “UltraHD4U-Avrupa ‹çin
Uçtan Uca 4K Ultra Yüksek Çözünürlüklü Televizyon”,
“SHINE - F›r›nlarda Enerji Tüketimini Azaltmaya Yönelik Is›
Yans›t›c›l› ‹ç Yüzey Kaplamalar›n›n Gelifltirilmesi” ve “M2M
Grids Project - Makineler Aras› Siber-Fiziksel Bilgi Ekosistemi”
isimli kabul alan üç yeni projeye bafllanm›flt›r.

2014’de Cambridge Üniversitesi bünyesindeki STIM
(Strategic Technology and Innovation Management
Consortium) konsorsiyumuna üye olunmufltur. Bu üyelikle
Cambridge Üniversitesi bünyesindeki teknoloji yönetimi
merkezi ve konsorsiyuma üye firmalarla araflt›rma ve ifl
birli¤i a¤›n›n geniflletilmesi hedeflenmifltir.

Ödüllerimiz ve Katıldı�ımız Etkinlikler

Arçelik A.fi., Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan 2014
y›l›nda üçüncüsü düzenlenen Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda
“Ar-Ge Liderli¤i” ve “Teknoloji Gelifltirmede Liderlik”
ödüllerine lay›k görülmüfltür. Arçelik A.fi., etkinli¤in üçüncü
günü düzenlenen ve Türkiye’nin ilk inovasyon gelifltirme
program› olan ‹novaL‹G ‹novasyon Liderleri Program› Ödül
Töreni’nde de “‹novasyon Stratejisi” kategorisinde birincili¤e
lay›k görülmüfl, “‹novasyon Stratejisi” ödülünü alm›flt›r.

165 ülke ve Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerden 3 bin
ö¤rencinin kat›l›m›yla ‘‹novatif Düflün, Gelece¤i Yönet’ ana
temas›yla Y›ld›z Teknik Üniversitesi, T.C. Gençlik ve Spor
Bakanl›¤›, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar Birli¤i
ve ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n stratejik ortakl›¤› ve iflbirli¤iyle
düzenlenen “Genç Türkiye Zirvesi”nde Arçelik A.fi.’ye
“‹novasyon Büyük Ödülü” verilmifltir.

TES‹D taraf›ndan 2014’te 12’ncisi düzenlenen Yenilikçilik
Yarat›c›l›k Ödülleri’nde Arçelik A.fi. “Geliflmifl Kullan›c› Ara
Yüzlü ve Çoklu Uygulama Oynatabilen A¤ Ba¤lant›l› LED
TV (Enhanced Connected TV)” ile “Jüri Özel Ödülü”nü
kazanm›flt›r.
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Enerji Verimlili¤i Haftas›’n›n en önemli etkinliklerinden biri
olan Enerji Verimlili¤i Forumu ve Fuar›’nda Arçelik A.fi.,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n her y›l düzenledi¤i
“Sanayide Enerji Verimlili¤i” (SENVER) Proje Yar›flmas›’nda
iki ödüle birden lay›k görülmüfltür. Arçelik A.fi., “Enerji Verimli
Ürün” (EVÜ) kategorisinde “A+++-%10 kurutucu” ile “En
Verimli Ürün” (EVÜ) ödülüne ve “En Verimli Endüstriyel
Tesis” (EVET) kategorisinde Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi ile
Jüri Özel Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.

Bu ödül ve baflar›lar›n d›fl›nda da 2014 y›l›nda çok say›da
etkinlikte yer al›narak Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi
içerisinde karfl›l›kl› bilgi ve tecrübe aktar›m›nda
bulunulmufltur. Bunlardan baz›lar› afla¤›daki gibidir:

Ocak 2014, Türk Alman E�itim, Ara�tırma ve �novasyon Yılı
Açılı� Etkinli�i: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Sn. Fikri
Ifl›k ve Almanya Federal Cumhuriyeti E¤itim ve Araflt›rma
Bakan› Say›n Prof. Dr. Johanna Wanka‘n›n da kat›ld›¤›
etkinlikte Arçelik A.fi.’yi ve Türk sanayisini temsilen Arçelik
A.fi. Ar-Ge Direktörü Cem Kural, “Geliflmekte Olan Bir
Ülkede Ar-Ge Trendleri” konulu bir sunum gerçeklefltirmifltir.

Mart 2014,  Ar-Ge Merkezleri Performans De�erlendirmesi
ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile ��birli�i Çalı�tayı, Kocaeli:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Fikri Ifl›k’›n aç›l›fl›n›
gerçeklefltirdi¤i etkinlikte, Arçelik A.fi. dayan›kl› tüketim
sektöründe en baflar›l› Ar-Ge Merkezi Ödülü’nü alm›flt›r.

Mart 2014, Future Internet Assembly (FIA), Atina: Arçelik
A.fi., kongreye ROMEO projesi ile kat›lm›flt›r. Kongre sergi
alan›nda yer alan ROMEO proje stand›nda proje çal›flmalar›
ile gerçeklefltirilen çözümlerin demolar› sergilenmifl ve
çözümler ziyaretçilere aktar›lm›flt›r.

Nisan 2014, Ar-Ge Danı�ma Kurulu Toplantısı: 2013 y›l›nda
ilkini düzenlemifl oldu¤umuz farkl› ülkelerden konular›nda
uzman akademisyenlerin kat›ld›¤› etkinli¤in ikincisi 2014
y›l›nda düzenlenmifl, k›sa, orta ve uzun vadede odaklan›lmas›
gereken teknolojiler ile ilgili bilgi al›flveriflinde bulunulmufltur.

Nisan 2014, 1st European Conference on the Future Internet,
Brüksel: 1. Avrupa Gelece¤in ‹nterneti Konferans› Brüksel’de
düzenlenmifltir. Arçelik A.fi., konferans düzenleme
komitesinde yer alm›fl ve ayr›ca konferans süresince sergi
alan›nda projelerini sergilemifltir.

Mayıs 2014, Üniversite Sanayi ��birli�i Merkezleri Platformu
7. Ulusal Kongresi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi kampüsünde
düzenlenen etkinlikte Arçelik A.fi. Ar-Ge Direktörü Cem
Kural, Teknolojik Giriflimcilik konulu panelde konuflmac›
olarak yer alm›flt›r.

Mayıs 2014, ITEA3 Kick Off Event, �zmir: Etkinli¤e Arçelik
A.fi. Enterprise Testimonial sunumu ile kat›lm›flt›r. Bu
sunumda Arçelik Elektronik ‹flletmesi Ar-Ge Merkezi’nin
kat›ld›¤› EUREKA projeleri hakk›nda deneyimler paylafl›lm›fl
ve özel olarak ITEA3 kümesi çal›flmalar›nda izlenmesi
gereken yöntem ve projelere kat›l›m için bilgi verilmifltir.

Eylül 2014,  ITEA3 Proje Günleri, Amsterdam: Proje tasla¤›
haz›rlama günlerinde sunumu yap›lan ITEA3 projesi ASSUME
konsorsiyumuna kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Eylül 2014, 2nd European Conference on the Future Internet,
Münih:  Arçelik A.fi., konferans süresince sergi alan›nda AB
7. ÇP projelerini sergilemifltir. Bu kapsamda ROMEO projesi
çözümleri konferans süresince ziyaretçilerle paylafl›lm›fl ve
konuyla ilgili detayl› bilgiler verilmifltir.

Eylül-Kasım 2014, Fraunhofer Türk-Alman Günleri, �stanbul,
Nürnberg, Stuttgart: Her iki ülkenin de yenilikçilik h›z›n›
art›rmak, bilgi ve deneyim paylafl›m›n›n yan› s›ra, yeni ve
sürdürülebilir bir Alman-Türk Ar-Ge ifl birli¤i, ortakl›klar ve
uygulama-esasl› projeler bafllatma amac›yla düzenlenmifltir.
Fraunhofer Türk-Alman Günleri’nin kilit konular›; inovatif
malzemeler, dijital yaflam, nesnelerin interneti, iletiflim ve
gömülü sistemler, Ar-Ge, Üretim, Endüstri 4.0 ve Gelece¤in
fiehri olmufltur. ‹stanbul ve Almanya’daki farkl› kentlerde
düzenlenen etkinliklerde Arçelik A.fi. Ar-Ge ekipleri genifl
bir kat›l›mla temsil edilmifl ve potansiyel ifl birlikleri, ortak
proje oluflturma gibi konularda oturumlar yap›lm›flt›r.

Ekim 2014, ICT Proposer’s Day 2014, Floransa: ICT
Proposer’s Day 2014 etkinli¤i Avrupa Komisyonu ve AB
dönem baflkanl›¤›n› yürüten ‹talya taraf›ndan 2014 y›l› Ekim
ay›nda Floransa’da düzenlenmifltir. Etkinlikte; Arçelik A.fi.
FIspace ve ROMEO projeleri ile gelece¤in interneti kamu
özel kesim iflbirli¤i proje sergi alan›nda yer alm›flt›r. Burada
hem yeni iflbirlikleri ve proje ortakl›klar› için görüflmeler
yap›lm›fl hem de ziyaretçilere projeler hakk›nda bilgi
verilmifltir.

Kasım 2014, NESSI Member’s and International Cooperation
Day, Barselona: NESS‹ Üyeler ve Uluslararas› ‹flbirlikleri
Günleri, Barselona’da 36 ülkeden 110 kat›l›mc› ile
gerçeklefltirilmifltir. Arçelik A.fi., etkinlikte Horizon 2020
program›nda aç›lan ça¤r›lara yönelik haz›rlanacak proje
önerilerine kat›lmak için, konular›yla ilgili kat›l›mc›larla ikili
görüflmeler gerçeklefltirmifltir.
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“Cam Su Tanklı  Gardırop Tipi No-Frost” Buzdolabı

• Buz makinasını ve su pınarını beslerken koku/bakteri oluşumunu
  önleyen 2,8 litrelikl kapasiteye sahip cam su tankı.

• �nce tasarımıyla dondurucu bölmede az hacim kaplayan, otomatik
  buz makinası

• Su/ Buz pınarı

• Elektronik kontrol paneli ile;

- Bölmelerin sıcaklığının ayrı ayrı ayarlanabilmesi imkanı

- Buzdolabının kullanılmadığı durumlarda ekstra enerji tasarrufu
     sağlayan ‘Eco Fuzzy’ fonksiyonu

- Kapı açık alarmı

• A++ sınıfı enerji performansı

• 640 litrelik geniş hacim.

• Beyaz LED aydınlatma.

• Yeni No-Frost sistemi;

• Daha hızlı soğutma ve dondurma, soğutucu bölmede daha yüksek
   nem sayesinde gıdaları daha uzun süre saklama.

 • Soğutucu ve dondurucu bölmelerin kokularının karışmamasını
  ve soğutucu bölmede gıdaların donmadan korunmasını sağlama.

• Hijyen uygulamaları;

•  Mavi ışık teknolojisi ile sebzeliklerde yeşil yapraklı yiyeceklerin
   tazeliğinin korunması ve saklama ömürlerinin uzatılması.

• Koku oluşumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi.

• Hava kaynaklı bakterileri yok eden ve taze hava sağlayarak
   gıdaların ömrünü uzatan iyonizer sistemi. (iyon+)

IonFresh, Zararlı Gaz ve Kimyasal Kullanmadan Kötü
Koku Olu�umunu Engelleyen Dünyanın �lk Bula�ık
Makinesi

• Beyaz ekranlı dokunmatik tuş sistemi ve tasarımı ile estetik görünüş

• A+++ enerji tüketimi ile enerji tasarrufu

• Makinede bekleyen kirli bulaşıkların oluşturduğu kötü kokuları yok eden
  özel fan kurutma sistemine birleştirilmiş iyonizer sistemi
• �yonizer sistemi sayesinde iyon yüklü havanın makine içerisindeki kötü
  kokuları gidermesi, kötü koku moleküllerini sararak molekül ağırlıklarını

artırıp, enerjilerini emmesi ve hareket kabiliyetlerini azaltması
• Enerji kesilmediği sürece saatte üç dakika çalışma özelliği ile kötü koku
  oluşumunu engelleme ve ferahlık hissi yaratma

• Gerek duyulduğunda fonksiyon tuşu ile tekrar aktive etme veya devre
  dışı bırakma

• Ekspres fonksiyonu ile yoğun yıkama performansını kısa sürede sağlama
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• 4K UHD 3840x2160 çözünürlük
• HDMI 2.0
• HDCP 2.2
• Dual CI+ 1.3
• Dolby Stereo
• Çift çekirdekli CPU
• Triple tuner
• DVB T2/C/S2 özelliği ile HD dijital karasal, kablo ve uydu

yayınlarını ek kutuya ihtiyaç olmadan izleyebilme
•  Smart Inter@ctive TV özelliği ile uygulamalar ile internete
  bağlanabilme
• “Open browser” özelliği ile farklı internet sitelerine TV
  üzerinden bağlanabilme
• TV’ye özel uygulama mağazasında futbol uygulaması

(Fan Cloud)
• Netflix desteği
• Linux �şletim Sistemi

65”- 55” Finearts TV

Çama�ır Makinesi ve Çama�ır Kurutma Makinesi

• Büyük LCD ekranlar, dokunmatik tuşlar ve sesli geribildirimi içeren yeni
  teknoloji kullanım ara yüzleri,
• Trendlere ve marka karakterlerine uygun estetik görünümler.

Çama�ır Makinesi

• Çamaşırın cinsine, miktarına ve kirlilik düzeyine göre kullanılması gereken
  sıvı deterjan miktarını ve yıkama programını otomatik olarak ayarlayan ürün
  teknolojisi,
• Yüksek enerji verimliliği ve ömür performansı sağlayan Inverter Motor
  teknolojisi,
• Hijyen ve özel tekstil bakımı sağlayan bağımsız kuruluşlarda test edilmiş
   özel yıkama programları; Narin20, Hijyen20, Woolmark onaylı yünlü programı,
• 10 kg ve 11 kg yıkama kapasiteleri,
• Almanya SLG Enstitüsü  “A” ses kalitesi onaylı 45/66dBA ses gücü düzeyine
   sahip 8kg kapasiteli 1200 devirli çamaşır makinesi.

Çama�ır Kurutma Makinesi

• Dünyanın ilk 54cm derinliğindeki A++ enerji verimli 7kg kapasiteli ısı pompalı
  kurutma makinesi,
• Sessiz ürün özelliği ile öne çıkan yenilikçi ürünler;

• 8 kg  kondanserli ürünlerde; değişken devirli fırçasız motor teknolojisi ve
      özel yalıtım tasarımı ile rekabette öne  çıkan ve aynı zamanda Almanya
  SLG Enstitüsü tarafından “A” ses kalitesi onaylı 60 dBA ses seviyesi,

• Fırçasız motor teknolojisi’ne sahip “Sessiz” program ile pazarda rekabet
     yaratacak 58 dBA ses seviyesi,
• Yünlü kurutma özelliği sağlayan özel tekstil programı,
• Tank dolu, filtre temizleme, çocuk kilidi uyarı ikonları ve otomatik kırışık
  önleme özelliği ile kullanım rahatlığı.
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90cm Ankastre �ndüksiyonlu Ocak

• 90cm geniş liğinde pişirme alanı sağlar.
• Ayrı ayrı kontrol edilebilen, farklı pişirme süreleri ve
  sıcaklıklarına göre ayarlanarak sayısı 11’e kadar çıkabilen
  indüksiyonlu gözler
• Farklı ebatlardaki kap ve tencerelerde pişirme imkanı sağlar,
  11 pişirme gözü kendi içinde birleştirilerek daha büyük pişirme
  alanları yaratır.
• Renkli TFT dokunmatik ekran sayesinde, her göz için hassas
  ısı ayarı kolaylıkla yapılır.

( Her göz için 18 kademeli sıcaklık ayarı )
• Otomatik olarak ayarlı hızlı ısıtma özelliği (Booster)
• Tencere ve tava boyutlarını otomatik olarak algılayan tencere
  algılama sistemi.
• Hızlı Kapatma Özelliği
• Çocuk kilidi
• Otomatik kapanma ve taşma emniyeti
• Kalan ısı göstergesi
• Renk: Zara gri

Çift Pi�irme Bölümlü Ankastre Fırın

• Ara bölmesi sayesinde, farklı sıcaklık, pişirme fonksiyonu ve
  sürelerde  kokular karışmadan pişirme sağlar.
• 2 bölme arasındaki sıcaklık farkı maksimum 70 dereceye kadar
  ayarlanabilinir.
• Ara bölmesi sayesinde, tek bir fırından 3 farklı  pişirme bölmesi
  elde edilir.
• Zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Sadece üst bölme kullanılarak
  tekli pişirmeye göre %40’a varan enerji tasarrufu sağlar.
• 13 pişirme fonksiyonlu Multifonksiyon  Ankastre  Fırın
• Özel yüksek sıcaklıkta pizza pişirme fonksiyonu ile pizza taşı
  aksesuarı kullanılarak 5 dakikada pizza pişirme imkanı sağlar.
• Dokunmatik programlanabilir beyaz LCD ekran
• Hazır yemek menüleri
• Kullanım kolaylığı sağlayan tekli “Teleskobik Tepsi Sistemi”.
• Fırın içi halojen aydınlatma
• Kolay temizlenebilir gri emayeli fırın içi
• “Oleofobik Nano Clean Zone” kir ve leke tutmayan fırın kapak
  iç camı.
• A enerji sınıfı ile minimum enerji tüketimi
• 80 lt geniş iç hacim.
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Tedarik Zinciri

Uluslararas› tafl›malar›m›z› yasad›fl› müdahalelere karfl›
güvenli hale getirmek; cayd›r›c› önlemler ile tercih edilmeyen
firma olmak; çal›flanlar›m›z›, ürünlerimizi ve markalar›m›z›
korumak; tedarik zinciri sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak amac›yla
güvenli tedarik zinciri bak›fl aç›s›n›n flirket yönetim
sistemlerinin bir parças› olmas›n›n önemi tespit edilmifltir.

Operasyonel seviyede bafllatt›¤›m›z çal›flmalar› ISO 28000
Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetimi Sistemleri standard›yla
sa¤lamlaflt›rma ve ifl yap›fl biçimimizin bir parças› haline
getirme karar› al›nm›flt›r. Bu karara istinaden 2014 Ocak
ay›nda bafllayan çal›flmalar, Çay›rova Tedarik Zinciri Merkez
ile Ankara, Beylikdüzü, Bolu, Çay›rova, Çerkezköy, Eskiflehir,
Pelitli Mamül depolar› ve ilgili kampüslerde gerçeklefltirilen
d›fl denetimlerle Kas›m 2014’te tamamlanm›flt›r. ISO 28000
politikam›z ile en üst seviyede vizyonumuzu ortaya
koydu¤umuz bu sürece, risk analizleri, amaçlar, hedefler
ve aksiyon planlar› ile yön verilmektedir.

Görev tan›mlar›, e¤itimler, dokümantasyon, eylem planlar›,
iletiflim kanallar› ve fiziksel yat›r›mlarla operasyonel
süreçlerimiz pekifltirilmifltir. Tüm ihracat depolama ve sevkiyat
alanlar› kamera, alarm ve eriflim kontrolü sistemleriyle 7/24
izlenebilir ve proaktif müdahale edilebilir seviyeye getirilmifltir.
Güncellenen sözleflmeler ve bafllat›lan nakliyeci
denetimleriyle tafl›malar›m›z› gerçeklefltiren nakliyeci firmalar
da sürece dahil edilmifltir ve geliflimleri takip edilmektedir.
Performans ölçüm ve izleme, sistem de¤erlendirme, düzeltici
ve önleyici faaliyetler, iç denetim ve yönetimin gözden
geçirme süreçleri ile her aflamada geri bildirim mekanizmalar›
oluflturularak, sürekli iyilefltirme odakl› bir yönetim sistemi
kurulmufltur. Denetimler sonucunda Arçelik A.fi. Tedarik
Zinciri, ihracat amaçl› bitmifl ürün depolama ve nakliye
süreçlerinde ISO 28000 Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetimi
Sistemleri Belgesi’ni almaya hak kazanm›fl ve Türkiye’de
akredite ISO 28000 belgesine sahip ilk firma olmufltur.

Geliflen global organizasyonumuzun tedarik zinciri
uygulamalar›nda, Arçelik standartlar›n›n ve iyi uygulamalar›n
yayg›nlaflmas› için çal›flmalar yap›lm›flt›r. Arçelik’in girece¤i
yeni pazarlar›n tedarik zinciri alt yap› analizleri yap›lm›fl, bu
pazarlarda Arçelik standartlar›n› karfl›layacak flekilde projeler
hayata geçirilmifltir. 2014 y›l›nda müflteri hizmet seviyesini
art›rmay›, ayn› zamanda lojistik masraflar›n› azaltmay›
hedefleyen projelerle Grup flirketleri ve yurt d›fl› üretim
iflletmelerinin lojistik süreçlerinde (depolama, nakliye vb.)
iyileflmeler sa¤lanm›flt›r.

Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› “Gümrük
‹fllemlerinin Kolaylaflt›r›lmas› Yönetmeli¤i” ile belirlenen
standartlarda ve Türkiye’de güvenilir nitelikte kabul edilen
kifli veya kurumlara verilen “Yetkilendirilmifl Yükümlü
Sertifikas›”n› Mart 2014 itibar›yla almaya hak kazanm›flt›r.
Bu sertifika ile Türkiye’deki gümrük ifllemlerinin Gümrük
‹daresi’ne gidilmeksizin sonuçland›r›lmas›na ve karfl›l›kl›

anlaflmalarla yurt d›fl›ndaki ülkelerde gümrükleme ifllemlerinin
çok daha h›zl› ve sadece beyan usulü ile yap›lmas›na imkan
tan›yarak, uluslararas› rekabet gücüne güç kat›lm›flt›r.

Yetkilendirilmifl Yükümlü Sertifikas› için ön koflul olan ISO
27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi de al›nm›flt›r.
Arçelik olarak ifl süreklili¤imize ve bilgi varl›klar›m›za yönelik
her türlü riski yönetmek amac›yla al›nan bu belgeyle bilgi
güvenli¤i alan›ndaki çal›flmalar›m›z pekifltirilmifltir.

2014 y›l›nda öncekilere ilave olarak Diyarbak›r ve ‹stanbul
Avrupa yakas› Bayi Ortak Depolar› hizmete aç›lm›flt›r. Bayi
Ortak Depolar›’nda tüketicilere daha h›zl›, daha esnek ve
daha kaliteli hizmet sunulmaktad›r.

‹flletme ve da¤›t›m depolar› aras›nda kurulan “Otomatik
Yükleme Boflaltma” sistemleriyle yükleme ve boflaltma
süreleri k›salt›lm›fl, sevkiyat süreleri azalt›lm›flt›r.

‹hracat sevkiyatlar›n›n denizyolu d›fl›nda kalan tafl›malar›n›n,
çok modlu sistemlerle yap›lmaya bafllanmas› ve gün geçtikçe
kullan›m oran›n›n da art›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Geleneksel
tafl›ma yöntemlerinden farkl› olarak bu uygulamada, tek bir
tafl›ma için deniz, kara ve demiryollar›n›n verim yaratacak
ve zaman kazand›racak flekilde birlikte ve etkin kullan›m›
esast›r. Ön tafl›malarda ise liman ve depolar aras› çift tarafl›
konteyner tafl›malar›n›n daha k›sa mesafelerde yap›lmas›n›
sa¤lamak üzere, limana yak›n depo uygulamas› ve buraya
ürünlerin tek yönlü tafl›malarla sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

Müflteri hizmet seviyesinin ölçümünde kullan›lan, tam
zaman›nda ve talep edilen adette teslimat oranlar› 2014
y›l›nda da sektörde “en iyi” kabul edilen seviyelerde yer
almaya devam etmifltir.

Küresel Satınalma

Arçelik A.fi. olarak büyümemizi sürdürdü¤ümüz ve
sektörümüzdeki global konumumuzu güçlendirdi¤imiz çok
net görülmektedir. Arçelik A.fi.’nin bu konuma ulaflmas›nda;
küresel sat›nalma organizasyonu, güçlü tedarikçi a¤› ve
bunlar›n y›llardan beri oluflturdu¤u eko sistemin etkisi
büyüktür.

Arçelik A.fi.’nin üretim lokasyonlar›n› h›zla art›rmas› ve
büyümesine paralel olarak Arçelik Sat›nalma, merkezi
‹stanbul'da olmak üzere dünya üzerinde toplam 6 farkl›
ülkede sat›nalma ofisi ve 150 personeli bulunan global bir
sat›nalma organizasyonuna sahiptir.

Global sat›nalma yap›m›z ile birlikte, hammadde
piyasalar›ndaki geliflmeler, malzeme tedarik etti¤imiz ve
üretim yapt›¤›m›z lokasyonlardaki parite de¤erlerindeki
de¤iflimler, yerel ekonomik dalgalanmalar ve gümrük
mevzuat de¤ifliklikleri malzeme maliyetlerimize ve
ArçelikA.fi.’nin rekabetçili¤ine önemli ölçüde etki etmektedir.
Bu etki alanlar›n› do¤ru yorumlayabilmek ve do¤ru aksiyon
alabilmek her geçen gün daha önemli hale gelmifltir.
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Haz. 13
98,7

Hammadde

2014 y›l›n›n ilk yar›s›nda dura¤an izlenen hammadde piyasa fiyatlar›, y›l›n ikinci yar›s›n› azalma e¤ilimiyle tamamlam›flt›r.
Emtia piyasalar›ndaki de¤iflimler yak›ndan takip edilerek,  fiyat de¤iflimlerine karfl› sat›nalma anlaflmalar› dinamik
yönetilmektedir.  Buna ek olarak düflük maliyetli bölgelerden al›mlar›n artt›r›lmas› ile rekabetçi maliyet yap›m›z›n süreklili¤i
sa¤lanm›flt›r.
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Türkiye baflta olmak üzere, üretim yerlerindeki
local al›mlar› da artt›rarak bulunduklar› ülkelere
ekonomik fayda sa¤lanm›fl ve mal iyet
rekabetçili¤inin devam ettirilebilmesi amac›yla
Düflük Maliyetli Ülkelerden (LCC) al›m yapmaya
odaklanmakt›r. Bu çerçevede 2014 y›l›nda Lokal
ve LCC al›mlar›n›n toplam sat›nalmadaki pay›
%65,7 olarak gerçekleflmifltir.

2014 LCC ve Lokal Alım Da�ılımı

%45.5%34.2

%20.2
Lokal Alım
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Diğer

Hammadde Alımlarının Da�ılımı
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Bakır

Aluminyum

Diğer
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Sürdürülebilir Satınalma

Arçelik A.fi.’nin "Dünyaya Sayg›l› Dünyada Sayg›n" vizyonu
do¤rultusunda, faaliyetlerimiz insana ve çevreye sayg›l›,
sürdürülebilir bir yaklafl›mla yürütülmektedir. Çevre ve insan
haklar›, en az ekonomik veriler kadar önem kazanm›flt›r.
Sürdürülebilir bir Sat›nalma için Arçelik A.fi.,  tedarikçileri
ile ilgili sorumlulu¤unun bilincindedir.  Bu çerçevede
tedarikçilerini her platformda bilgilendirmekte ve
denetlemektedir.

Ba¤›ms›z flirketler taraf›ndan yap›lan sürdürebilirlik endeks
de¤erlendirmelerinde olumlu puan alan Sat›nalma, gelifltirme
çal›flmalar› için de gerekli aksiyonlar almaktad›r. Özellikle
tedarikçi ifl eti¤i denetimlerini gelifltirmek amac›yla ba¤›ms›z
bir denetim kurulufluyla, 2014 y›l›nda bir pilot ifl eti¤i
denetlemesi gerçeklefltirilmifltir. 2015 y›l›nda ifl eti¤i
denetimleri devam edecektir.
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Tedarikçilerimizin Arçelik A.fi. ile iflbirli¤ine bafllamas›ndan
itibaren, Arçelik Tedarikçi Portal› (www.supplier.arcelik.com),
A r ç e l i k  A . fi . ’ n i n  k u r u m s a l  w e b  s a y f a s ›
(www.arcelikas.com/sayfa/866/Is_Etigi) ve sözleflmelerimizde
tedarikçilerimizin çevre ve ifl eti¤i gerekliliklerimiz
paylafl›lmakta ve tedarikçilerimize çevre ve ifl eti¤i öz
de¤erlendirme yap›lmaktad›r. Tedarikçilerimize yap›lan
denetimlerde de ‹fl Eti¤i ve Çevre konular› da dikkate
al›nmakta olup, 2014 y›l›nda toplam 234 tedarikçiye denetim
yap›lm›flt›r.

Yurtiçi ve yurtd›fl› personeli kapsayan Sat›nalma Akademi
program›nda,  yurtd›fl›nda sat›nalma konusunda uzman
akredite bir kurulufltan destek alarak, ifl  k›demlerine uygun,
orta ve uzun vadeli yol haritas›na göre e¤itimler planlanm›flt›r.
2014 y›l›nda toplam 3.000 saat e¤itim verilmifl olup 2015
y›l›nda da e¤itimler devam edecektir.

Tedarikçi Geli�tirme Çalı�maları

Tedarikçi gelifltirme çal›flmalar› 2014 y›l›nda da
artarak devam etmifl, Yard›mc› Sanayi Gelifltirme Bölümü
tedarikçilerin altyap›lar›n› ve teknik yeterliliklerini
iyilefltirmelerine destek sa¤lanm›flt›r. 2014 y›l›nda tedarikçilere
1200 civar›nda ziyaret gerçeklefltirilmifltir.

Yaklafl›k 100 tedarikçiye çeflitli konularda e¤itimler verilmifltir.
Bunlar;  Gage R&R, proses yeterlilik, zaman etüdü, devlet
teflvikleri, enerji verimlili¤i, üretimde verimlilik e¤itimleridir.

Bunlar d›fl›nda, tedarikçilerimizle yap›lan verimlilik projeleri
ile kazan-kazan prensibi çerçevesinde gelifltirme
sa¤lanmakta ve “hedef bazl›” tedarikçi yönetimiyle de
tedarikçilerin kalite performanslar› art›r›lmaktad›r. 2014
y›l›nda 90 tedarikçiyle 140 proje gerçeklefltirilmifltir.

Yard›mc›  sanayilerin kalite, lojistik, teknik yeterlilik, iflbirli¤i,
verimlilik vb. performans göstergelerinin ölçüm ve
de¤erlendirilmesi çal›flmalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›na devam
edilmifltir.

Performans bazl› yard›mc› sanayi yönetimimizin en önemli
parças› tedarikçi ödüllendirme sistemimizdir. Bu kapsamda
2014 y›l›nda 9 tedarikçimize performans ödülü, 2
tedarikçimize özel ödül verilmifltir.

CIPS (Chartered Institute of Purchasing &Supply)
Sertifikası

Arçelik A.fi. Sat›nalma Direktörlü¤ü, sat›nalma yönetiminde
mükemmelli¤i sa¤lamak amac›yla, dünyada yaklafl›k 130
flirkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika”s›n› almak için
baflvurmufl ve CIPS (Chartered Institute of Purchasing
&Supply) taraf›ndan yap›lan denetimler sonras›nda, Mart
2014'de CIPS Kurumsal Sertifika’y› almaya hak kazanm›flt›r.

Arçelik A.fi. Sat›nalma Direktörlü¤ü, mevcut sat›nalma
politikalar›n›n, süreçlerinin ve uygulama örneklerinin,
beklentileri karfl›layacak seviyede olmas› nedeniyle k›sa bir
zamanda süreci tamamlam›fl ve CIPS sertifikasyon sürecinde
en h›zl› sertifika alan firmalardan biri olmay› baflarm›flt›r.

CIPS firmas› taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmede, Arçelik
A.fi. Sat›nalma süreçleri, ‘Liderlik ve Organizasyon’, ‘Strateji’,
‘‹nsan’, ‘Süreç ve Sistemler’, ‘Performans Ölçümü ve Yönetimi’
olmak üzere 5 ana grupta ve 110 farkl› kriterde incelenmifltir..

110 kriterin 5’inde tedarikçilerin ‹fl Eti¤i kurallar›na uyumu
ve Arçelik A.fi.’nin bu konudaki sorumluluklar› da gözden
geçirilmifl ve baflar›l› bir süreç olarak de¤erlendirilmifltir.

Yenilikçilik 2014
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Tüketici Hizmetleri

Arçelik Ça¤r› Merkezi olarak ortaya konan tüm faaliyet ve
yat›r›mlar›n tek amac›; tüketicilerimize haftan›n 7 günü 24
saat (7/24) üst düzeyde modern bir hizmet verebilmenin
yan›nda, onlar›n Arçelik ile olan diyaloglar›n›n sa¤l›kl›
ifllemesini sa¤lamak, öneri ve taleplerini daha k›sa sürede
de¤erlendirerek memnuniyetlerini en üst düzeye ç›karmakt›r.
Ayr›ca gelen öneri ve elefltirilerin di¤er birimlere ak›fl›n›
sa¤layarak beklentileri karfl›layacak yeni ürünlerin üretimine
katk›da bulunmak, Arçelik Ça¤r› Merkezi'nin en temel
görevlerinden biridir.

Arçelik Ça¤r› Merkezi, rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik
altyap› ile donan›ml› olmas›n›n verdi¤i avantajla, tüketicileri
ile aras›ndaki iletiflim kanallar›n›n çeflitlili¤inde de fark›n›
ortaya koymaktad›r. Telefon ve e-mail gibi modern iletiflim
kanallar›n›n yan› s›ra faks ve mektup gibi geleneksel
kanallarla da gelen tüketici talepleri de¤erlendirilmekte,
bunlar›n önemli bir k›sm› talep an›nda telefonda çözüme
kavuflturulmaktad›r. Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki
ç›tay› yükselten Arçelik Ça¤r› Merkezi, yapmakta oldu¤u
memnuniyet anketleri ile de tüketicinin sesine kulak vermeyi
amaçlamakta, anketler sonucu al›nan geri bildirimleri
geliflmeye yönelik birer f›rsat olarak görmektedir.

1991 y›l›ndan bu güne, yurt içindeki tüketiciler ile olan
diyaloglar› en üst düzeyde tutan ve yüksek tüketici
memnuniyetini amaç edinen Arçelik Ça¤r› Merkezi; 2008
y›l›ndan itibaren Almanya ve Avusturya’da tüm markalar›n
sat›fl öncesi ve sat›fl sonras› ça¤r› merkezi hizmetlerini
Türkiye lokasyonunda vermeye bafllam›fl ve yurt d›fl› ça¤r›
merkezi hizmet a¤›n› büyüterek uluslararas› ça¤r› merkezi
olma hedefinde yol almaya devam etmifltir.

Avusturya ve Almanya pazar› için yap›lan tüketici
memnuniyeti anketleri ile yaln›zca yurt içinin de¤il yurt d›fl›
pazarlar›n da sesi dinlenmifl, onlar›n önerilerini ve
beklentilerini de¤erlendirmeye almak amaç edinilmifltir.

Online sat›fl ve sosyal medya iletiflimi süreçlerinin
sorumlulu¤unu üzerine alan “Arçelik Ça¤r› Merkezi
Yöneticili¤i”, böylece tüketicinin aktif oldu¤u her alanda
bulunmak konusundaki stratejisini sürdürmeye devam
etmifltir.

Geçti¤imiz y›llar›n en çarp›c› ça¤r› merkezi sosyal sorumluluk
projelerinden biri “Home Agent” (evden çal›flma) projesidir.
Bu sistem ile birçok engelli gencimize ifl imkan› sa¤lanm›fl,
ayr›ca evden çal›flmay› tercih eden personelimize de yeni
bir çal›flma sistemi f›rsat› tan›nm›flt›r.

2013 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›’nca yay›nlanan 3100 say›l›
kanuna iliflkin 69 ve 70 nolu “Ödeme Kaydedici Cihazlar”
tebli¤i ile banka pos cihazlar› ile yazarkasalar birlefltirilmifl,

kullan›m zorunlulu¤u getirilen yazarkasa pos cihaz›n›n teknik
deste¤inin de Arçelik ça¤r› merkezi taraf›ndan verilmesi,
yöneticili¤in kendi know-how’›n› farkl› sektörlere
yayg›nlaflt›rmas›nda önemli bir f›rsat olmufltur.

Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü; 2014 y›l›nda Türkiye
genelinde 10 bölge yöneticili¤ine ba¤l› 533 yetkili serviste,
5.600 adetlik araç park›yla 5.400’ü teknik olmak üzere
11.300 personel ile sahada hizmet vermifltir. Yetkili Servisler,
Arçelik A.fi.'nin sahip oldu¤u markalara y›lda yaklafl›k 10,2
milyonu aflk›n servis hizmeti vermektedir. Sat›n al›nan
ürünlerin müflteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla
birlikte götürülerek tek seferde ifllemin tamamlanmas› servis
teflkilat›n›n üstünlüklerindendir.

Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki Teknik
Hizmetler ve E¤itim Yöneticili¤i taraf›ndan e¤itilerek
sertifikaland›r›lmaktad›r. 2014 y›l›nda yurt içi ve d›fl› toplam
350.000 adam-saat e¤itim verilmifltir. E¤itimde ölçmeye
dayal› ve odakl› e¤itim modülleri devreye al›nmakla birlikte,
inovatif uygulama olarak uzaktan e¤itim faaliyetlerine de
h›z kazand›r›lm›flt›r. Dünya genelinde sat›fl yap›lan tüm
ülkelerin teknik destek ve e¤itim faaliyetleri Tüketici Hizmetleri
bünyesinde yürütülmektedir ve bu anlamda yeni
organizasyon kurulmufltur. Y›llar itibar›yla sat›fl› yap›lan yurt
içinde 20.000, yurt d›fl›nda 35.000 model ürüne teknik
destek faaliyeti yürütülmektedir. Di¤er taraftan, yurt d›fl›nda
akademileflme süreci devam etmektedir; Rusya ve ‹spanya
e¤itim akademileri 2014 y›l›nda faaliyete geçmifltir.

Teknik Hizmetler bünyesinde ürün ar›za çözümlerini sa¤layan
ve garanti giderlerini düflüren cihaz ve aparatlar›n tasar›mlar›
da yap›lmaktad›r. So¤utma sistemi t›kan›kl›k açma, gaz
kaça¤› test cihazlar› patent düzeyindedir. Di¤er taraftan su
sebillerinde ozonlama ile dezenfektasyon gibi çevresel
etkisi yüksek cihazlar da tasarlanm›fl ve servis hizmetine
sunulmufltur. Ar›za çözümlerinde teknolojik inovasyon
firmalar›yla da çal›fl›lmaktad›r, bu kapsamda 2014 y›l›nda
LCD-LED panel tamirine yönelik ifl birli¤i bafllat›lm›flt›r.

Arçelik A.fi. yedek parça bölümü toplam 335.000 farkl›
yedek parça ile müflterilerimize hizmet vermektedir. Her y›l
yedek parça çeflitlili¤i yaklafl›k 15.000 adet artmaktad›r.
Kanun gere¤i 10 y›l›n› doldurmufl ürünler için yedek parça
hizmeti verme zorunlulu¤u olmamas›na ra¤men, temin
edilebilen 13.500 adet farkl› yedek parça için, y›lda 225.000
hizmet verilerek müflteri memnuniyeti sa¤lanm›flt›r. Artan
çeflitlili¤in yetkili servislerimizde iyi yönetilmesi ad›na yedek
parça planlama yaz›l›m› gelifltirilmifl ve kullan›ma sunulmufltur.
Bu sayede tüketicilerimize tek seferde hizmet verme seviyesi
yükseltilerek, memnuniyetleri art›r›lm›flt›r. Ayr›ca yetkili
servislerimizin etkin yedek parça planlamas› yapmalar›na
ve stok seviyelerini kontrol alt›na almalar›na katk› sa¤lanm›flt›r.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayı�ı

Dünyadaki s›n›rl› kaynaklar› dikkatli kullanmak, gelifltirmek
ve sürdürülebilir k›lmak için bireyler, devlet ve sivil toplum
örgütlerine oldu¤u kadar kurumlara da çok önemli
sorumluluklar düflmektedir. fiirket, faaliyetlerini gelecek
kuflaklara daha yaflanabilir bir dünya b›rakmak
sorumlulu¤uyla yürütmektedir.

“Sürdürülebilir Geliflim” konusunda üstlendi¤i sorumluluklar,
çevre ve toplumsal  duyarl›l›klar, kanun, ahlak standartlar›
ve insan haklar›na tam anlam›yla uyumlu çal›flma, fiirketin
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlay›fl›n› oluflturmaktad›r.

fiirket, gücünü, kurum de¤erleri ve Kurucusu Merhum Vehbi
Koç'un belirledi¤i “Ülkem var ise ben de var›m” ilkesinden
alarak, çal›flanlar› ve tüm ifl ortaklar›yla sorumluluklar›n›
yerine getirmek için çal›flmaktad›r.

Arçelik A.fi., ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda
yürüttü¤ü faaliyetlerinin bir uzant›s› olarak, “Sürdürülebilirlik
Raporu” ad› alt›nda ayr› bir y›ll›k rapor yay›mlamaktad›r.
Rapor, Arçelik A.fi.’nin, sürdürülebilir kârl›l›¤›n›n yan› s›ra
tüm paydafllar› ile birlikte do¤al kaynaklar› korumaya odakl›
yenilikçi ürün gelifltirme ve üretim yaklafl›m›, toplumsal
standartlar›n iyilefltirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan
haklar› ve etik çal›flma ilkelerinin uygulanmas› yönündeki
çal›flmalar›n› kapsamaktad›r.

Kurumsal Yönetim Anlayı�ı

fiirketin kurumsal de¤erleri ve kültürü, etik anlay›fl›, iyi
yönetiflim felsefesi ve ifl ahlak› ilkeleri, sorumluluklar›n› yerine
getirmesinde çal›flanlara yol göstermektedir.

Uluslararas› ifl standartlar› do¤rultusunda, paydafllar ve
kurumlar aras›nda güveni sa¤layan kurumsal yönetimin dört
ilkesini-hesap verebilirlik, sorumluluk, aç›kl›k ve fleffafl›k,
adil davran›fl-faaliyetlerine tafl›mas› uzun vadede fiirketin
verimlili¤i ve baflar›s› için kaç›n›lmazd›r.

Arçelik A.fi., paydafllar›na, özellikle yat›r›mc›lar›na karfl›
güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme
metodolojisinin, do¤ru kurumsal yönetimden geçti¤inin
bilincindedir. “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” konusundaki
performans›n›n yans›malar›n›, özellikle kurumsal yat›r›mc›lar

ile yap›lan toplant›larda çok net görmektedir. Kâr hedeflerine
ulaflmak için sadece ifl sonuçlar› ve güçlü sermaye yap›s›na
ba¤l› kal›nmayarak uzun y›llar sonucunda yarat›lan “Kurum
‹tibar›” da önemli bir de¤er olarak yönetilmektedir.

Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I: Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum
Beyanı

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)'n›n 04.07.2003 tarih ve
35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003’te
kamuya aç›klanm›fl olan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin
uygulanmas› ve hayata geçirilmesi; özellikle halka aç›k
flirketlerin kredibilitesi ve finansman olanaklar› aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya
ç›karan söz konusu ilkeler fiirket taraf›ndan benimsenmifltir.
SPK’n›n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant› karar›
gere¤ince, ‹MKB’de ifllem gören flirketlerin 2004 y›l›na iliflkin
faaliyet raporlar›ndan bafllamak üzere, faaliyet raporlar›nda
ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim
‹lkelerine uyumuyla ilgili beyanlar›na yer vermeleri uygun
görülmüfltür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.fi. içerisinde
söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir
ekip oluflturulmufl ve yap›lan çal›flma sonucunda, 2004
y›l›ndan itibaren Faaliyet Raporu’na ve internet sitesine
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum konusunda yeni bilgiler
eklenmifltir. En son olarak 03.01.2014 tarihinde Resmi
Gazete’de yay›nlanan Sermaye Piyasas› Kurulu’nun II-17.1
say›l› Kurumsal Yönetim Tebli¤i ile Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
yeniden düzenlendi.

2014 y›l›nda yürürlükte bulunan II-17.1 say›l› Kurumsal
Yönetim Tebli¤i kapsam›nda zorunlu olan ilkelere tam olarak
uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük ço¤unlu¤una
uyum sa¤lanm›flt›r. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim
‹lkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir
k›sm›nda uygulamada yaflanan zorluklar, baz› ilkelere uyum
konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararas› platformda
devam eden tart›flmalar, baz› ilkelerin ise piyasan›n ve
fiirketin mevcut yap›s› ile tam örtüflmemesi gibi nedenlerle
tam uyum henüz sa¤lanamam›flt›r. Henüz uygulamaya
konulmam›fl olan ilkeler üzerinde çal›fl›lmakta olup;
fiirketimizin etkin yönetimine katk› sa¤layacak flekilde idari,
hukuki ve teknik alt yap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›
sonras›nda uygulamaya geçilmesi planlanmaktad›r. Afla¤›da
flirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde
yürütülen kapsaml› çal›flmalar ve ilgili bölümlerde henüz
uyum sa¤lanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan
ç›kar çat›flmalar› aç›klanm›flt›r.

Kurumsal Yönetim �lkelerine
 Uyum Raporu
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2014 y›l› içinde Kurumsal Yönetim alan›ndaki çal›flmalar›n
bafl›nda SPK’n›n kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni
düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasas› Kanunu ve bu
Kanuna dayan›larak haz›rlanan tebli¤lere uyum çal›flmalar›
gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye
Piyasas› Kanunu’na uyum amac›yla gerekli esas sözleflme
de¤ifliklikleri 28.03.2013 tarihinde toplanan Ola¤an Genel
Kurulumuzda kabul edilmifltir. Yönetim Kurulumuz ve Yönetim
Kurulu Komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebli¤i’ndeki
düzenlemelere uygun olarak oluflturulmufltur. Kurulan
Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.  2014 y›l›nda ba¤›ms›z yönetim kurulu üye
adaylar› için SPK’dan uygunluk görüflü al›nmas› ve kamuya
duyurulmas› gerçeklefltirilmifltir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Üst Düzey Yöneticilere iliflkin Ücretlendirme Politikas› yeniden
belirlenerek 27.03.2014 tarihli Ola¤an Genel Kurul’da
ortaklar›n onay› al›nm›flt›r. Haz›rlanan genel kurul bilgilendirme
doküman› ile ilkelerde aç›klanmas› zorunlu olan imtiyazl›
paylar, oy haklar›, organizasyonel de¤ifliklikler gibi genel
kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adaylar›n›n özgeçmiflleri,
yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikas› ve
aç›klanmas› gereken di¤er bilgiler 27.03.2014 tarihli Genel
Kurul’dan 3 hafta önce yat›r›mc›lar›m›z›n bilgisine
sunulmufltur. Tüm iliflkili taraf ifllemlerimiz Yönetim Kurulu’nun
bilgisine sunularak, ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerimizin
onay› ile sözkonusu ifllemlerin devam›na karar verilmifltir.
Ayr›ca fiirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu
gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum aç›s›ndan gerekli
revizyonlar gerçeklefltirilmifltir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki
geliflmeler ve uygulamalar dikkate al›narak gerekli çal›flmalar
yap›lacakt›r.

29.07.2013 tarihli özel durum aç›klamam›zla kamuya
aç›klanan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.fi. (SAHA) taraf›ndan verilen fiirketimizin
kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 9,28
(% 92,80) iken; 23.07.2014 tarihinde SAHA taraf›ndan
yap›lan revizyon sonucunda 10 üzerinden 9,41’e (% 94,11)
yükseltilmifltir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz,
Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri baz
al›narak a¤›rl›kland›r›lm›fl dört ana bafll›k (Pay Sahipleri,
Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k, Menfaat Sahipleri, Yönetim
Kurulu) alt›nda yap›lan de¤erlendirme sonucu belirlenmifl
olup, ana bafll›klar itibariyle güncel da¤›l›m› afla¤›da
verilmektedir:

Kurumsal yönetim derecelendirmesine iliflkin SAHA’n›n
haz›rlam›fl oldu¤u rapora fiirketimizin www.arcelikas.com
adresindeki internet sitesinden ulaflmak mümkündür.
23.07.2014 tarihli raporda SAHA afla¤›daki de¤erlendirmeyi
yapm›flt›r:

“Arçelik, flirketimizce yap›lan Kurumsal Yönetim
Derecelendirme çal›flmas›n›n sonucunda 9,41 notu ile
derecelendirilmifltir. Arçelik’in kurumsal yönetim ilkelerine
verdi¤i önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak
yürütmekteki isteklilik ve bu do¤rultuda gerçeklefltirmifl
oldu¤u iyilefltirmeler göz önüne al›narak, flirketin kurumsal
yönetim derecelendirme notu yukar›daki flekilde
güncellenmifltir.”

fiirketimiz 31.07.2009 tarihinden itibaren ‹MKB (BIST)
Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmifltir.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim
‹lkeleri

Arçelik A.fi. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne tam uyumun
önemine inanmaktad›r. Ancak, uygulamada yaflanabilecek
fiirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum
konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararas› alandaki
tart›flmalar›n varl›¤›, piyasa ve fiirketin mevcut yap›s› ile tam
örtüflmemesi gibi nedenlerle baz› gönüllü kurumsal yönetim
ilkelerine tam uyum henüz sa¤lanamam›flt›r. Örne¤in,

- 1.5.2 numaral› ilkeye iliflkin olarak; azl›k haklar›, esas
   sözleflme ile sermayenin yirmide birinden daha düflük bir
  orana sahip olanlara tan›nmam›fl olup, mevzuattaki genel
  düzenlemeler çerçevesinde haklar sa¤lanm›flt›r.
- 4.3.9. numaral› ilkeye iliflkin olarak; Yönetim Kurulu’nda
  kad›n üye oran› için henüz bir hedef oran ve hedef zaman
  belirlenmemifl olup, bu konuya iliflkin de¤erlendirme
  çal›flmalar› devam etmektedir. Konuya iliflkin detayl› bilgi

afla¤›da 5.1 numaral› bölümde yer almaktad›r.
- 4.4.7 numaral› ilkeye iliflkin olarak, afla¤›da 5.1 numaral›
  bölümde aç›kland›¤› üzere, yönetim kurulu üyelerinin flirket

d›fl›nda baflka görevler almas› s›n›rland›r›lmam›flt›r.

SAHA taraf›ndan düzenlenmifl Arçelik A.fi. Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Raporu’nda tespit edilen kurumsal yönetim
uygulamalar›ndaki iyilefltirmeye aç›k alanlar için kurumsal
yönetim aksiyon plan› haz›rlanarak kurumsal yönetim
ilkelerine tam uyum çal›flmalar›na devam edilmektedir.

Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Beyanı
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Ana Ba�lıklar 2013 Notu 2014 Notu
Pay Sahipleri 8,98 9,50
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 9,19 9,63
Menfaat Sahipleri 9,67 9,60
Yönetim Kurulu 9,39 9,11
Toplam 9,28 9,41
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BÖLÜM II: PAY SAH�PLER�

2.1 Yatırımcı �li�kiler Bölümü

24.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu Karar› ile fiirket ile yat›r›mc›lar aras›ndaki iletiflimi sa¤layan Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü
görevlerinin Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›   Fatih  Kemal  Ebiçlio¤lu   yönetiminde   Finansman  Direktörü
Do¤an  Korkmaz  ve Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum Yöneticisi  Faik Bülent Alagöz taraf›ndan yerine  getirilmesine ve
Fatih  Kemal  Ebiçlio¤lu’nun   Kurumsal  Yönetim   Komitesi  üyesi olarak  belirlenmesine karar verildi.

Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü’nde yer alan kiflilerin lisanslar› afla¤›da verilmektedir:

Bölüm II: Pay Sahipleri 2014
FAAL�YET RAPORU

Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı- Sermaye Piyasası Faaliyetleri �leri Düzey 204598/701403
Finansman ve Mali �şler / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

Doğan Korkmaz Finansman Direktörü Sermaye Piyasası Faaliyetleri �leri Düzey 206438/701256
/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 

Faik Bülent Alagöz Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Faaliyetleri �leri Düzey / 203781/700495
Mevzuatı Uyum Yöneticisi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 

Turhan Sarı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 700489
Mevzuatı Uyum Uzmanı 

Adı Soyadı Görevi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No.

Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü sorumlular›n›n iletiflim bilgileri afla¤›dad›r:

Dr. Fatih Kemal Ebiçlio¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹fller  
0212 314 31 00
fatih.ebiclioglu@arcelik.com

Do¤an Korkmaz
Finansman Direktörü
0 212 314 31 85
dogan.korkmaz@arcelik.com

Faik Bülent Alagöz
Yönetici-Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum
0212 314 31 03
bulent.alagoz@arcelik.com

Turhan Sar›
K›demli Uzman-Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum
0212 314 31 15
turhan.sari@arcelik.com

Fax : 0212 314 34 90
e-posta : yatirimciiliskileri@arcelik.com - investorrelations@arcelik.com
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2014 y›l› içerisinde yat›r›mc›lara fiirket faaliyetleri hakk›nda detayl› bilgi aktarmak amac›yla yap›lan çal›flmalar afla¤›daki
tabloda özetlenmektedir:

Yurtiçinde ve yurtdışında katılınan yatırımcı konferansı sayısı 11

Görüşülen yatırımcı sayısı 271

2013 yıl sonu ve 2014 yılı 9 aylık dönemde açıklanan finansallarla ilgili telekonferans sayısı 4

Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen basın toplantısı sayısı 11

•

•

•

•

Kurumsal Sorumluluk 2014
FAAL�YET RAPORU

Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü’nde yürütülen bafll›ca faaliyetler
flunlard›r:

• Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve
  güncel olarak tutulmas›n› sa¤lamak,
• Kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki
  bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin fiirket ile
   ilgili sözlü ve yaz›l› bilgi taleplerini karfl›lamak,
• Genel Kurul Toplant›s›’n›n yürürlükteki mevzuata, Esas
  Sözleflme’ye ve di¤er fiirket içi düzenlemelere uygun
  olarak yap›lmas›n› sa¤lamak,
• Genel Kurul Toplant›s›'nda, pay sahiplerinin
  yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlamak,
• Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla
  ilgili raporlar›n talep eden pay sahiplerine yollanmas›n›
  sa¤lamak,
• Mevzuat ve fiirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu
  ayd›nlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
• fiirket merkezinde düzenlenen toplant›lar ile yurtiçi ve
  yurtd›fl›nda çeflitli kurumlar taraf›ndan düzenlenen
  konferans ve toplant›lara kat›larak yat›r›mc›lar›
  bilgilendirmek,
• fiirket hakk›nda de¤erlendirme yapan analistleri
  bilgilendirmek,
• fiirket ve sektör hakk›nda araflt›rma yapan
   akademisyenlerin bilgi taleplerini karfl›lamak,
• fiirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com)
  içerisinde yer alan yat›r›mc› iliflkileri bölümünün içeri¤ini
  Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlamak, mümkün olan en
  s›k aral›klarla güncellemek ve pay sahiplerinin fiirket ile
  ilgili bilgilere internet vas›tas›yla h›zl› ve kolay bir biçimde
  ulaflmas›n› sa¤lamak,
• Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› etkileyebilecek
   nitelikteki bilgi ve aç›klamalar› güncel olarak flirketin
    internet sitesinde pay sahiplerinin kullan›m›na sunmak,
• SPK'n›n II-15.1 say›l› Tebli¤i dikkate al›narak gerekli
  Özel Durum Aç›klamalar›n› KAP (Kamuyu Ayd›nlatma
  Platformu) arac›l›¤›yla yaparak kamuyu ayd›nlatmak,
• Sermaye Piyasas› Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana
  gelen de¤ifliklikleri takip etmek ve fiirket içinde ilgili
   birimlerin dikkatine sunmak,

• Sermaye Piyasas› Kurulu, Borsa ‹stanbul ve Merkezi
  Kay›t Kuruluflu nezdinde fiirketi temsil etmektir.

Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü’nün 2014 y›l› içinde yürütülen
faaliyetlerine iliflkin haz›rlanan rapor önce 12.01.2015
tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi’nin incelemesine
sunuldu. Daha sonra, 2014 y›l› Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü
Faaliyetleri  Raporu 19.01.2015 tarihinde toplanan Yönetim
Kurulu’na sunuldu.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının
Kullanımı

Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda mevzuata, esas
sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uyulmakta ve
bu haklar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak önlemler al›nmakta
ve tüm pay sahiplerine eflit muamele edilmektedir. Arçelik
A.fi.’de Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü, Finansman ve Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde yürütülmektedir.
fiirketin temel amac›, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n
adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sa¤lamakt›r.
Ayr›ca fiirket, pay sahiplerinin ortakl›ktan do¤an haklar›n›
eksiksiz ve en k›sa zamanda yerine getirmektedir.

fiirkette, bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay
sahipleri aras›nda ayr›m yap›lmamaktad›r. Her pay sahibinin
bilgi alma ve inceleme hakk› vard›r.

Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve ticari
s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili oldu¤u
konunun en yetkili kiflisi ile görüflülerek gerek telefon gerekse
yaz›l› olarak cevapland›r›lmaktad›r. Bu raporun 3.1. no’lu
bölümünde aç›kland›¤› üzere, kurumsal internet sitesinde
pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü
bilgi ve aç›klamaya yer verilmifltir.
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Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniflletilmesi ve
haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi amac›yla, mali
tablolar›n yan› s›ra gerekli bilgi ve belgeler sürekli
güncellenerek elektronik ortamda fiirketin kurumsal internet
sitesi (www.arcelikas.com) içerisinde Türkçe ve ‹ngilizce
olarak pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yaz›l› ve sözlü bilgi
talepleri, Sermaye Piyasas› Mevzuat› dahilinde ortaklar
aras›nda hiçbir ayr›m gözetmeksizin, sözlü veya yaz›l› olarak
yan›tlanm›flt›r.

KAP ile duyurmak zorunlulu¤u olan özel durum aç›klamalar›,
mali tablolar ve fiirket hakk›ndaki di¤er bilgiler de elektronik
ortamda elektronik imzal› olarak gönderilmektedir.

Esas Sözleflmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi
talep hakk› düzenlenmemifl olmakla birlikte, Türk Ticaret
Kanunu’nun 438’nci maddesi uyar›nca her pay sahibi, pay
sahipli¤i haklar›n›n kullan›labilmesi için gerekli oldu¤u
takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakk› daha önce
kullan›lm›flsa, belirli olaylar›n özel bir denetimle aç›kl›¤a
kavuflturulmas›n›, gündemde yer almasa bile genel kuruldan
isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir
talebi olmam›flt›r. Ayr›ca fiirket faaliyetleri, Genel Kurul’da
seçilen Ba¤›ms›z Denetçi, Güney Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi (A
member firm of Ernst & Young Global Limited) taraf›ndan
periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul toplant› ilan›m›z, mevzuat ile öngörülen usullerin
yan› s›ra mümkün olan en fazla say›da pay sahibine ulaflmay›
sa¤layacak, elektronik haberleflme dahil, her türlü iletiflim
vas›tas› ile genel kurul toplant› tarihinden asgari üç hafta
önceden yap›lmaktad›r. Esas Sözleflmemiz buna uygun
olarak düzenlenmifltir.

fiirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplant› ilan› ile
birlikte, flirketin mevzuat gere¤i yapmas› gereken bildirim
ve aç›klamalar›n yan› s›ra afla¤›daki hususlar pay sahiplerine
duyurulmaktad›r:

a) Aç›klaman›n yap›laca¤› tarih itibariyle flirketin ortakl›k
      yap›s›n› yans›tan toplam pay say›s› ve oy hakk›,

b) fiirketin ve ba¤l› ortakl›klar›n›n geçmifl hesap
  döneminde gerçekleflen veya gelecek hesap
  döneminde planlad›¤› flirket faaliyetlerini önemli ölçüde
  etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki de¤ifliklikler,

c) Genel kurul toplant› gündeminde yönetim kurulu
  üyelerinin azli, de¤ifltirilmesi veya seçimi varsa, azil
  ve de¤ifltirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeli¤ine

aday gösterilecek kifliler hakk›nda bilgi;

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK)
  ve/veya flirketin ilgili oldu¤u di¤er kamu kurum ve
  kurulufllar›n›n gündeme madde konulmas›na iliflkin
  talepleri,

e) Gündemde esas sözleflme de¤iflikli¤i olmas›
  durumunda ilgili yönetim kurulu karar› ile birlikte, esas
   sözleflme de¤iflikliklerinin eski ve yeni flekilleri.
  (c) bendinde geçen yükümlülü¤ün yerine getirilmesi
  ile iliflkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday
  gösterilecek kiflilerin; özgeçmiflleri, son on y›l içerisinde
  yürüttü¤ü görevler ve ayr›lma nedenleri, flirket ve
  flirketin iliflkili taraflar› ile iliflkisinin niteli¤i ve önemlilik
  düzeyi, ba¤›ms›zl›k niteli¤ine sahip olup olmad›¤› ve
   bu kiflilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda,
  flirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar
  hakk›nda bilgi.

fiirketin sermayesini oluflturan paylar›n tamam› nama yaz›l›d›r.
Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak
bilgilendirme doküman› haz›rlanmakta, KAP ve kurumsal
internet sitesi arac›l›¤›yla kamuya duyurulmaktad›r. Esas
Sözleflme gere¤ince Genel Kurul toplant›lar›, söz hakk›
olmaks›z›n menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya aç›k
olarak yap›lmaktad›r.

fiirket 2014 y›l› içerisinde 1 kez Genel Kurul Toplant›s›
düzenlemifltir. 2013 y›l› faaliyetlerinin görüflüldü¤ü ve 27
Mart 2014 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'nda, fiirket sermayesinin toplam› olan
67.572.820.500 adet hisseden,  60.775.164.017 adet hisse
(%89,94) toplant›da fiziken ve elektronik ortamda temsil
edildi. fiirket pay sahipleri (do¤rudan veya vekâletname
vererek), menfaat sahipleri ve medya toplant›ya kat›ld›.
‹zleyici kapsam›nda çeflitli arac› kurum, takas ve saklama
hizmeti veren banka temsilcileri de toplant›lara ifltirak ettiler.
Genel Kurul Toplant›lar› süresince pay sahipleri taraf›ndan
yöneltilen sorular yan›tland›. Sorulan sorunun gündemle
ilgili olmamas› veya hemen cevap verilemeyecek kadar
kapsaml› olmas› halinde, sorulan soru Yat›r›mc› ‹liflkileri
Bölümü taraf›ndan yaz›l› olarak cevaplan›r. 27 Mart 2014
tarihindeki Genel Kurul’da bu tür yaz›l› cevap gerektiren bir
soru sorulmad›.

Bölüm II: Pay Sahipleri
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• Esas Sözleflme gere¤i olarak Genel Kurul Toplant› ilan›,
  mevzuat ile öngörülen usullerin yan› s›ra mümkün olan
   en fazla say›da pay sahibine ulaflmay› sa¤layacak
  flekilde KAP’da, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde,
  kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul
    Sisteminde, e-fiirket’te Genel Kurul  tarihinden asgari
  üç hafta öncesinden duyuruldu.
• Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne
   uyulmaktad›r.
• Y›ll›k Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr
  da¤›t›m önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili
   olarak haz›rlanan bilgilendirme doküman› ve gündem
  maddelerine dayanak teflkil eden di¤er belgeler ile
   Esas Sözleflme’nin son hali ve Esas Sözleflme’de
  de¤ifliklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel
  Kurul Toplant›s›'na davet için yap›lan ilan tarihinden
  itibaren, fiirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde,
  pay sahiplerinin en rahat flekilde ulaflabilece¤i yerlerde
  incelemeye aç›k tutulmaktad›r.
• fiirketin Genel Kurul gündem bafll›klar›, aç›k ve farkl›
  yorumlara yol açmayacak flekilde ifade edilmektedir.
  Genel kurul toplant›s›ndan önce verilecek bilgiler, ilgili
   olduklar› gündem maddelerine at›f yap›larak verilir.
• Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vas›tas›yla temsil
 ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde
  yer almakta ve kurumsal internet sitesinde bulunmaktad›r.
• Toplant›dan önce, toplant›da oy kullanma prosedürü
  ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahiplerinin
  bilgisine sunulmaktad›r.
• 27 Mart 2014 tarihinde yap›lan Genel Kurul’da pay
  sahipleri taraf›ndan gündeme madde eklenmesi

hakk›nda herhangi bir talep fiirkete ulaflmad›.

Genel Kurul Toplant›lar›, pay sahipleri aras›nda eflitsizli¤e
yol açmayacak flekilde, pay sahipleri için mümkün olan en
az maliyetle ve en az karmafl›k usulde yap›lmaktad›r.
Yurtiçinde veya yurtd›fl›nda yerleflik pay sahiplerinin
toplant›ya kat›lmalar› kolaylaflt›r›larak Genel Kurul’a kat›lmalar›
sa¤lanmaktad›r.

Ayr›ca yabanc› pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem
metinleri hakk›nda bilgilendirilmesi amac›yla gerek
duyacaklar› tüm dokümanlar ‹ngilizceye çevrilmekte ve
ülkemiz içinde bu pay sahiplerinin takas ve saklama
ifllemlerini yapan bankalar arac›l›¤›yla gönderimi yap›lmakta
ve fiirketin internet sitesine yerlefltirilmektedir.

Genel Kurul’a kat›l›m› fazlalaflt›rmak ve kolaylaflt›rmak için
toplant›n›n flehrin merkezi bir yerinde yap›lmas›na özen
gösterilmektedir. Kat›l›mc› say›s› y›llar itibariyle takip edilmekte
ve toplant› yeri kat›l›mc› say›s›na göre belirlenmektedir.
27.03.2014 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
“Divan ‹stanbul Elmada¤, Asker Oca¤› Caddesi No:1 34367
fiiflli ‹stanbul” adresinde gerçeklefltirildi. Toplant›n›n yap›ld›¤›
mekân bütün pay sahiplerinin kat›l›m›na olanak verecek
özelliktedir. Genel Kurul Toplant›lar›'na davet Türk Ticaret
Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Kanunu ve fiirket Esas
Sözleflmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca
yap›lmaktad›r. Genel Kurul'un yap›lmas› için Yönetim Kurulu
karar› al›nd›¤› anda KAP’da aç›klama yap›larak kamuoyu
bilgilendirilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyar›nca, mali tablolar›n hesap dönemi
sonundan itibaren 11 hafta içinde kamuya aç›klanmas›
gerekmektedir. fiirket ise mali tablolar›n› daha k›sa bir sürede
aç›klamaktad›r. 2014 y›l› sonuna ait mali tablolar da 5.
haftada aç›kland›. Sonuçlar›n aç›klanmas›n› takiben, Genel
Kurul çal›flmalar› bafllamakta, gerekli yasal prosedürlerin
tamamlanmas›n›n ard›ndan Genel Kurul toplanmaktad›r. Bu
seneki Genel Kurul hesap döneminden sonraki üç ay içinde
toplanacakt›r. Genel Kurul Toplant›s› süresince gündemde
yer alan konular tarafs›z ve ayr›nt›l› bir flekilde aç›k ve
anlafl›labilir bir yöntemle pay sahiplerine aktar›l›r; pay
sahiplerine eflit flartlar alt›nda düflüncelerini aç›klama ve
soru sorma olana¤› verilerek sa¤l›kl› bir tart›flma ortam›
oluflturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili
yönetim kurulu üyeleri, ilgili di¤er kifliler, finansal tablolar›n
haz›rlanmas›nda sorumlulu¤u bulunan yetkililer ve ba¤›ms›z
denetçi gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve sorular›
cevapland›rmak üzere genel kurul toplant›s›nda haz›r
bulunurlar.

Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey
yöneticilere uygulanan ücret politikas›na iliflkin görüfl ve
önerilerini sunma f›rsat› verilir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumlulu¤u bulunan
yöneticilerin ve bunlar›n efl ve ikinci dereceye kadar kan
ve s›hrî yak›nlar›n›n Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun
395. ve 396. maddeleri kapsam›nda fiirket faaliyet konusuna
giren iflleri yapabilmeleri için ald›klar› izne istinaden varsa
gerçekleflen ifllemler hakk›nda Genel Kurul’a bilgi verilir.

Kurumsal Sorumluluk 2014
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6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin
4 üncü f›kras› ve 6362 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nun
30 uncu maddesinin 1 inci f›kras› uyar›nca, genel kurula
kat›lma ve oy kullanma hakk›, paylar›n›n depo edilmesi
flart›na ba¤lanmamaktad›r. Bu çerçevede, ortaklar›m›z›n
Genel Kurul Toplant›s›'na kat›lmak istemeleri durumunda,
Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdinde paylar›n› bloke ettirmelerine
gerek bulunmamaktad›r.

Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplant›s›'nda gündem
maddeleri hakk›ndaki oy kul lan›mlar› tutana¤a
geçirilmektedir. Toplant›da her gündem maddesi ayr› ayr›
oylanmaktad›r. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Temsilcisi gözetiminde yap›lmaktad›r.

fiirketin sosyal yard›m amac›yla vak›f ve derneklere yapt›¤›
ba¤›fl ve yard›mlar hakk›nda  ayr› bir gündem maddesi ile
Genel Kurul’a bilgi verilmektedir. 2014 y›l›nda yap›lan ola¤an
genel kurul toplant›s›nda, 2013 y›l› içinde yap›lan ba¤›fl ve
yard›mlar hakk›nda genel kurulda ayr› bir gündem maddesi
ile bilgi verilmifl olup, 2014 y›l› içerisinde yap›lacak ba¤›fllar›n
üst s›n›r› 15.000.000 TL olarak belirlenmifl olup, ba¤›fl
politikas›nda herhangi bir de¤ifliklik söz konusu olmam›flt›r.

Genel Kurul Toplant› Tutanaklar› kurumsal internet sitesinde
yer almakta ve ayr›ca fiirket merkezinde bu tutanaklar pay
sahiplerinin incelemesine aç›k olup talep edenlere kopyas›
verilmektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul Toplant›lar›'nda oy kullanma prosedürü, toplant›
bafllang›c›nda pay sahiplerine duyurulmaktad›r. fiirkette oy
hakk›n› zorlaflt›r›c› uygulamalardan kaç›n›lmakta ve s›n›r
ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakk›n› en
kolay ve uygun flekilde fiziken veya elektronik ortamda
kullanma f›rsat› sa¤lanmaktad›r.

fiirkette oy haklar›n›n kullan›m›na yönelik Esas Sözleflmede
bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Her pay›n bir oy hakk›
bulunmaktad›r. fiirket ortaklar› aras›nda fiirket ifltiraki olan
tüzel kifli yer almamaktad›r. Pay sahibi olmayan kiflinin
temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen bir
hüküm Esas Sözleflmede yoktur.

Azl›k paylar›n› temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da
sa¤lad›klar› kat›l›mlar›yla, Yönetimi ço¤unluk hissedarlarla
birlikte oluflturmaktad›r. 2014 y›l›nda fiirketimize bu konuda
ulaflan elefltiri ya da flikayet olmam›flt›r. Azl›k haklar› Esas
Sözleflme ile sermayenin yirmide birinden daha düflük bir
flekilde belirlenmemifltir.

2.5.  Kâr Payı Hakkı

27.03.2014 tarihinde düzenlenen Ola¤an Genel Kurul’da
6. Gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onaylad›¤›  kâr
da¤›t›m politikam›z afla¤›daki flekilde belirlenmifltir:

“fiirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasas›
Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve di¤er ilgili
düzenlemeler ile Esas Sözleflmemizin kar da¤›t›m› ile ilgili
maddesi çerçevesinde kar da¤›t›m› yapmaktad›r. Kar
da¤›t›m›nda, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun olarak pay
sahipleri ve fiirket menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl›
bir politika izlenmektedir.

‹lke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdi¤i
sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli flirket stratejimiz,
yat›r›m ve finansman politikalar›, karl›l›k ve nakit durumu
dikkate al›narak yasal kay›tlar›m›zda mevcut kaynaklardan
karfl›lanabildi¤i sürece Sermaye Piyasas› Düzenlemeleri
çerçevesinde hesaplanan da¤›t›labilir dönem kar›n›n asgari
% 50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse fleklinde da¤›t›l›r.

Kar da¤›t›m›n›n Genel Kurul toplant›s›n› takiben en geç bir
ay içinde yap›lmas› amaçlanmakta olup, kar da¤›t›m tarihine
Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki
verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas›
Düzenlemelerine uygun olarak kar pay›n›n taksitli da¤›t›m›na
karar verebilir.

fiirket Esas Sözleflmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel
Kurul taraf›ndan yetkilendirilmifl olmak ve Sermaye Piyasas›
Düzenlemelerine uymak kayd› ile kar pay› avans› da¤›tabilir.”

fiirketin kâr da¤›t›m politikas› Faaliyet Raporu'nda yer almakta
ve kurumsal internet sitesi arac›l ›¤›yla kamuya
duyurulmaktad›r.

fiirketin kâr da¤›t›m›, TTK'ya ve SPK’ya uygun flekilde ve
yasal süreler içinde gerçekleflmektedir. 27 Mart 2014 tarihli
Ola¤an Genel Kurul’da 2013 y›l› faaliyet sonuçlar›na göre
brüt % 44,396 (net % 37,737) oran›nda kar pay› da¤›t›lmas›
karar› al›nd› ve 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren kar pay›
da¤›t›m› gerçeklefltirildi. fiirket kâr›na kat›l›m konusunda
Esas Sözleflmede imtiyaz bulunmamaktad›r.

fiirketin Esas Sözleflmesi'ne göre; Genel Kurul, Sermaye
Piyasas› Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde
pay sahiplerine kâr pay› avans› da¤›t›lmas›na karar verebilir.

2.6.  Payların Devri

Esas Sözleflmede, pay sahiplerinin paylar›n› devretmesini
zorlaflt›r›c› uygulamalar ve pay devrini k›s›tlayan özel
hükümler mevcut de¤ildir. fiirket’in borsada ifllem gören
nama yaz›l› paylar›n›n devirleri bak›m›ndan Sermaye Piyasas›
Kurulu düzenlemeleri uygulan›r.

2014
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BÖLÜM III: KAMUYU AYDINLATMA VE
�EFFAFLIK

3.1. Kurumsal �nternet Sitesi ve �çeri�i

fiirket, pay sahipleri ile olan iliflkilerini daha etkin ve h›zl›
flekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletiflim içinde
olmak amac›yla, SPK ‹lkeleri’nin öngördü¤ü flekilde kurumsal
internet sitesi olan www.arcelikas.com’u aktif olarak
kullanmaktad›r. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir.
fiirket internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri
gere¤ince yap›lm›fl olan aç›klamalar ile ayn› ve/veya tutarl›
olmaktad›r, çeliflkili veya eksik bilgi içermemektedir.

fiirket internet sitesinde; mevzuat uyar›nca aç›klanmas›
zorunlu bilgilerin yan› s›ra; ticaret sicili bilgileri, son durum
itibar›yla ortakl›k ve yönetim yap›s›, imtiyazl› paylar›n
bulunmad›¤›, de¤iflikliklerin yay›nland›¤› ticaret sicili
gazetelerinin tarih ve say›s› ile birlikte flirket esas
sözleflmesinin son hali, özel durum aç›klamalar›, finansal
raporlar, faaliyet raporlar›, izahnameler ve di¤er kamuyu
ayd›nlatma belgeleri, genel kurul toplant›lar›n›n gündemleri,
kat›lanlar cetvelleri ve toplant› tutanaklar›, vekaleten oy
kullanma formu, kar da¤›t›m politikas›, bilgilendirme politikas›,
fiirket etik kurallar› ve s›k sorulan sorulara cevaplar yer al›r.
Bu kapsamda, en az son 5 y›ll›k bilgilere internet sitesinde
yer verilmektedir.

Kurumsal internet sitesi Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere
SPK ‹lkeleri’nin öngördü¤ü içerik ve flekilde düzenlenmifltir.
Kurumsal internet sitesinin Yat›r›mc› ‹liflkileri k›sm›n›n içeri¤inin
haz›rlanmas›, de¤iflen bilgilerin güncellenmesi ve ilave
bilgilerin eklenmesi, Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü’nün
sorumlulu¤undad›r. Kurumsal internet sitesinin yat›r›mc›lara
daha iyi hizmet vermesine yönelik çal›flmalar sürekli devam
etmektedir.

fiirket, ana orta¤› Koç Holding A.fi., Koç Ailesi ve bunlar
taraf›ndan sahip olunan flirketler taraf›ndan kontrol
edilmektedir. fiirketin gerçek kifli nihai pay sahiplerinin listesi
kurumsal internet sitemize konulmufltur.
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3.2. Faaliyet Raporu

fiirket Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun flirketin
faaliyetleri hakk›nda tam ve do¤ru bilgiye ulaflmas›n›
sa¤layacak ayr›nt›da haz›rlar.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin di¤er
bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak y›ll›k faaliyet
raporunda;

a) Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmifllerinde flirket
d›fl›nda yürüttükleri görevler hakk›nda bilgiye,

b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma
  s›kl›¤› ve yürütülen görevlerine,
c) Çal›flanlar›n sosyal haklar›, mesleki e¤itimi ile di¤er
  toplumsal ve çevresel sonuç do¤uran flirket
  faaliyetlerine iliflkin kurumsal sosyal sorumluluk

faaliyetleri hakk›nda bilgiye yer verilmektedir.

fieffafl›k ile fiirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki dengeyi
sa¤lamada tüm fiirket çal›flanlar›n›n içeriden ö¤renilen
bilgilerin kullan›m›yla ilgili kurallara dikkat etmesine önem
verilmektedir. ‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n
önlenmesi için gerekli her türlü tedbir al›nmaktad›r.
Dokümante edilerek fiirket genelinde yay›mlanan “‹fl Ahlak›
‹lkeleri” Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n ifl hayat›ndaki davran›fl
biçimlerini aç›kça ortaya koymaktad›r.

Çal›flma süresince ö¤renilen, fiirkete ait, gerekli kifliler
d›fl›nda bilinmesi fiirketçe arzu edilmeyen, ticari s›r olarak
nitelendirilebilecek bilgiler “fiirket Bilgisi” olarak kabul edilir.
Tüm çal›flanlar Arçelik A.fi.'de çal›fl›rken ve sonras›nda
fiirket bilgisini korurlar, do¤rudan veya dolayl› olarak
kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.fi. çal›flan› görevi nedeniyle
içeriden ald›¤› bilgilere dayanarak Arçelik A.fi. veya di¤er
bir Koç Grubu flirketine ait hisse senetlerinin al›m sat›m›yla
kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

fiirketin, sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek
nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdaki üst düzey
yöneticileri; fiirketin ihraç etti¤i sermaye piyasas› araçlar›
ile al›m sat›m yapmalar› halinde, bu ifllemleri kamuya
aç›klarlar. Aç›klamalar ayn› zamanda fiirketin internet
sitesinde yer al›r.
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4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

fiirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle fiirket ile
do¤rudan iliflki içinde bulunan üçüncü kiflileri ifade etmek
üzere kullan›lm›flt›r. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren
hususlarda gerektikçe toplant›lara davet edilerek veya
telekomünikasyon araçlar› kullan›larak bilgilendirilmektedir.
fiirket, menfaat sahipleri ile iflbirli¤i içerisinde olman›n uzun
dönemde fiirket menfaatine olaca¤›n› dikkate alarak, menfaat
sahiplerinin mevzuat, karfl›l›kl› anlaflma ve sözleflmelerle
elde ettikleri haklar›na sayg› duymakta ve bunlar›
korumaktad›r. fiirket kurumsal yönetim yap›s›, çal›flanlar ve
temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik
aç›dan uygun olmayan ifllemlere iliflkin kayg›lar›n›, yönetime
iletmesine olanak tan›maktad›r. Denetimden Sorumlu
Komite’nin görevleri aras›nda fiirkete ulaflan flikayetlerin
incelenmesi bulunmaktad›r. Ayr›ca, ‹ç Denetim Yöneticili¤i
de flikayetleri de¤erlendirmekte ve Denetimden Sorumlu
Komite’ye iletmektedir.

fiirketin çal›flanlar› ve Türkiye genelinde bayilik teflkilat›n›
oluflturan yaklafl›k 3000 bayi, fiirket ile do¤rudan iliflki
içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu
oluflturmaktad›r. fiirket çal›flanlar›n›, uygulamalar, tebli¤ler,
tamimler, yönetmelikler ve yaz›l› bilgilendirmeler ile düzenli
olarak bilgilendirmekte, ayn› zamanda kendi içinde sirküler
ile bayilerini, uygulama ve kampanyalar, fiirket politikalar›,
hedefleri ve ekonomik geliflmeler hakk›nda bilgilendirerek
ve bayilerinin sorunlar›n› dinleyerek sistemi daha etkin hale
getirebilmek amac›yla, y›l içerisinde düzenli olarak “Bayi
Toplant›lar›” düzenlemektedir.

Ayr›ca, tedarik zincirimizin önemli halkas› ve bir paydafl
olarak gördü¤ümüz, direk ve endirek yaklafl›k 4500
tedarikçimizle, her ad›mda iflbirli¤ini art›rmaya yönelik
uygulamalar›m›z mevcuttur. Bunlar bafll›ca, Teknoloji ve
‹novasyon iflbirli¤i günleri, tedarikçi günleri, tedarikçi
e¤itimleri, denetimler, ziyaretler, Arçelik kurumsal web
sayfas› ve tedarikçi portal›m›zd›r. Bu uygulamalar›m›zla
Arçelik’in vizyonu, stratejisi, ifl hedefleri ve gelecekteki
aksiyonlar› hakk›nda genel bilgilendirme yap›larak,
sürdürülebilirlik ad›na tedarikçilerimizden beklentilerimiz
paylafl›lmaktad›r.

Toplu Sözleflme kapsam›ndaki çal›flanlarla iliflkiler sendika
temsilcileri vas›tas› ile yürütülmektedir. fiirket iflveren
sendikas› olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›)
üyesi, fiirket mavi yakal› çal›flanlar› ise Türk Metal Sendikas›

üyesidir. 1 Eylül 2014 - 31 A¤ustos 2017 tarihleri aras›nda
geçerli, tüm Arçelik iflletmelerinde çal›flmakta olan sendikal›
çal›flanlar›m›z› kapsayan Toplu ‹fl Sözleflmesi 15 Aral›k 2014
tarihinde  imzalanm›flt›r.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hem iç müflteri olarak çal›flanlar, hem de d›fl müflteri olan
bayiler, öneri sistemi, ça¤r› merkezi, web sitesi, bire bir
düzenli toplant›larda görüflmeler olmak üzere, baflta fiirket
çal›flanlar› ve bayiler olmak üzere menfaat sahiplerinin fiirket
yönetimine kat›l›m›n› destekleyici mekanizma ve modeller
eklenerek fiirket faaliyetlerini aksatmayacak flekilde gelifltirilir.

Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› için “öneri, anket”
gibi araçlarla belirlenen istekleri fiirket faaliyetlerine
yans›t›lmaktad›r. Çal›flma koflullar›, ortam› ve çal›flanlara
sa¤lanan haklar konusunda yap›lacak uygulama de¤ifliklikleri
için ‹flçi Sendikas›'n›n görüflü ve mutabakat› al›nmakta,
kararlar birlikte oluflturulmaktad›r. Ayr›ca “Bayi Toplant›lar›”
vas›tas›yla fiirket ile do¤rudan ifl iliflkisi içerisinde bulunan
bayilerin, fiirket yönetimine kat›lmalar› desteklenmektedir.

Müflteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, fiirketin öncelikli ve
vazgeçilmez hedefidir. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak
raporlan›p takip edilmektedir. Ticari s›r kapsam›nda, müflteri
ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizlili¤ine fiirkette son derece
önem verilmektedir. fiirketin afla¤›da bahsedilen müflteri
memnuniyeti politikas› yaz›l› olarak da paydafllar ile
paylafl›lm›fl, ifl ve tüm  yönetim süreçleri bu politika
çerçevesinde flekillenmektedir.

Arçelik A.fi. olarak,  hizmet verdi¤imiz tüm markalar›m›z›n
müflteri istek ve önerilerinin müflteri profili ayr›m› yap›lmaks›z›n
her kanaldan (ça¤r› merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr,
www.beko.com.tr, www.grundig.com.tr, www.altus.com.tr,
faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatl›kla iletilebildi¤i,
izlenebilir, raporlanabilir, fleffaf ve güvenli tek bir bilgi
havuzunda topland›¤›, bu kay›tlar›n yasal düzenlemelere
uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele al›nd›¤›,
de¤erlendirildi¤i ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek
iyilefltirildi¤i, mükemmel müflteri deneyimini yaflatmay› ana
ilke olarak kabul etmifl müflteri odakl› bir yaklafl›m›
benimsemekteyiz.Yaklafl›m›m›za paralel olarak tüm süreçler
yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden
bir yap› gelifltirilmifl olup, yönetim hedefleri de bu sistem
üzerinden beslenmektedir.

Kurumsal Sorumluluk 2014
FAAL�YET RAPORU

Bölüm  IV - Menfaat Sahipleri
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Arçelik Ça¤r› Merkezi olarak ortaya konan tüm faaliyet ve
yat›r›mlar›n tek amac›; tüketicilerimize haftan›n 7 günü 24
saat (7/24) üst düzeyde modern bir hizmet verebilmenin
yan›nda, onlar›n Arçelik ile olan diyaloglar›n›n sa¤l›kl›
ifllemesini sa¤lamak, öneri ve taleplerini daha k›sa sürede
de¤erlendirerek memnuniyetlerini en üst düzeye ç›karmakt›r.
Ayr›ca  gelen öneri ve elefltirilerin di¤er birimlere ak›fl›n›
sa¤layarak  beklentilerin karfl›lanmas›n› sa¤layacak yeni
ürünlerin üretimine katk›da bulunmak Arçelik Ça¤r›
Merkezi'nin en temel görevlerinden biridir.

Arçelik Ça¤r› Merkezi, yüksek bir teknolojik altyap› ile
donan›ml› olmas›n›n verdi¤i avantajla, tüketicileri ile aras›ndaki
iletiflim kanallar›n›n çeflitlili¤inde fark›n› ortaya koymaktad›r.
Telefon ve e-mail gibi modern iletiflim kanallar›n›n yan› s›ra
faks ve mektup gibi geleneksel kanallarla da gelen tüketici
talepleri de¤erlendirilmekte, gelen taleplerin önemli bir k›sm›
talep an›nda telefonda çözüme kavuflturulmaktad›r. Gün
geçtikçe hizmet seviyesindeki ç›tay› yükselten Arçelik Ça¤r›
Merkezi, yapmakta oldu¤u memnuniyet anketleri ile de
tüketicinin sesine kulak vermeyi amaçlamakta, anketler
sonucu al›nan geri bildirimleri geliflmeye yönelik birer f›rsat
olarak görmektedir.

1991 y›l›ndan bugüne kadar yurtiçindeki tüketiciler ile olan
diyaloglar› en üst düzeyde tutan, yüksek tüketici
memnuniyetini amaç edinen Arçelik Ça¤r› Merkezi; 2008
y›l›ndan itibaren Almanya ve Avusturya’da tüm markalar›n
sat›fl öncesi ve sat›fl sonras› ça¤r› merkezi hizmetlerini
Türkiye lokasyonunda vermeye bafllam›fl ve yurtd›fl› ça¤r›
merkezi hizmet a¤›n› büyüterek uluslararas› ça¤r› merkezi
olma hedefinde yol almaya devam etmifltir. Avusturya ve
Almanya d›fl›nda  geliflmekte olan S›rbistan ve Makedonya
pazar› için de tüketici memnuniyeti anketleri yap›larak
yaln›zca yurtiçinin de¤il yurtd›fl› pazarlar›n da sesi dinlenmifl,
onlar›n önerilerini ve beklentilerini de¤erlendirmeye almak
amaç edinilmifltir.

Online sat›fl ve sosyal medya iletiflimi süreçlerinin
sorumlulu¤unu üzerine alan Arçelik Ça¤r› Merkezi Yöneticili¤i
böylece tüketicinin aktif oldu¤u her alanda bulunmak
konusundaki stratejisini sürdürmeye devam etmifltir.

2014 y›l›n›n en çarp›c› ça¤r› merkezi projelerinden biri de
Arçelik Servis Cloud projesidir. Bu proje ile Türkiye servis
a¤›m›z› bir ça¤r› merkezi modeline çevirmifl ve da¤›t›k
yap›daki servis noktalar›n›n müflterilerimiz ile olan iletifliminin
tek bir merkezden yönetilebilmesi olana¤› sa¤lanm›flt›r.
Projemiz performans› ve vizyonu nedeni ile  Koç Holding
düzeyinde “Müflteri Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisinde
“En Baflar›l› Koçlular” ödülünü kazanm›flt›r.

2013 Y›l›nda Maliye Bakanl›¤›n›n “Ödeme Kaydedici
Cihazlar” Tebli¤i ile banka pos cihazlar› ile yazarkasa
cihazlar›n›n birleflerek mobil pos dünyas›na yeni bir ürün
olarak giren yazarkasa pos cihaz›n›n teknik deste¤inin de
Arçelik ça¤r› merkezi taraf›ndan verilmesi, kendi know-
how’›n› farkl› sektörlere yayg›nlaflt›rmas›nda önemli bir f›rsat
olmufltur. 2014 Y›l›nda ise bu alandaki tecrübemizi artt›rarak
en uygun organizasyonel yap›lanmam›z gerçeklefltirilmifl,
 bankalar ile yap›lan SLA sözleflmelerine uyumlu kaliteli
sat›fl sonras› hizmetler performanslar› gerçeklefltirilmifltir.

Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü kapsam›ndaki Tüketici
Hizmetleri; 2014 y›l›nda Türkiye genelinde 10 bölge
yöneticili¤ine ba¤l› yaklafl›k 534 yetkili serviste, 5600 adetlik
araç park›yla yaklafl›k 5400 ‘ü teknik olmak üzere 11300
personel ile sahada hizmet verdi.

Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik
Hizmetler ve E¤itim Yöneticili¤i taraf›ndan e¤itilerek
sertifikaland›r›lmaktad›r. E¤itimde ölçmeye dayal› teknikler
kullan›larak odakl› e¤itim ve belgelendirme faaliyetlerine
h›z verilmifl ve ayr›ca e_learning bazl› teknolojilerin
kullan›m›na geçilmifltir. Tüm teknik personel 6331 say›l› yasa
gere¤ince sektörümüzün alan›na giren ilgili meslek
gruplar›nda e¤itimlerden geçirilmifl ve sertifikaland›r›lm›flt›r.

Yurtd›fl›nda Rusya ve ‹spanya Akademileri aç›larak, ana
dilde e¤itim faaliyetleri bafllat›lm›flt›r. Teknik destek
faaliyetlerinin ve yurtd›fl› e¤itim süreçlerinin daha etkin
yönetilmesine yönelik yeni organizasyon yap›lanmas› devreye
al›nm›flt›r.

Tasar›mlar› Teknik Hizmetler bölüm bünyesinde
gerçeklefltirilen inovatif cihazlar yetkili servislerin kullan›m›na
sunulmufltur. Bu sayede giderlerin azalt›larak memnuniyetin
art›r›lmas› hedeflenmifltir.

Yetkili servisler, Arçelik A.fi.'nin sahip oldu¤u markalara
yaklafl›k y›lda  13 milyonu aflk›n servis hizmeti vermektedir.
Sat›n al›nan ürünlerin, müflteri evine montaj yapacak teknik
elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde ifllemin
tamamlanmas›, servis teflkilat›n›n üstünlüklerindendir.

Müflteri lerimize daha kaliteli hizmet vermek ve
memnuniyetlerini artt›rmak için  Yetkili servis performans
sistemi uygulanmaktad›r . Performans sistemi ölçülebilir
kriterlerden  oluflturulmufl olup yetkili servis ve teknisyen
bazl›  yap›lmaktad›r. Performans sonuçlar› 3 ayl›k periyotlarda
Yetkili Servislerle paylafl›lmakta ve iyileflmeye aç›k alanlarla
ilgili geliflim ve faaliyet planlar› haz›rlanmaktad›r. Performans
sisteminin etkinli¤ini artt›rmak için performans sonuçlar›na
göre yetkili servislere  prim sistemi uygulanmaktad›r.
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Yetkili Servislerle y›lda 2 kez üst Yönetimin kat›l›m› ile genel
toplant›lar düzenlenmektedir. Bu toplant›larda flirket politika
ve stratejileri paylafl›lmakta ve Yetkili Servislerin görüfl ve
önerileri al›narak sürdürülebilir iflbirli¤i için çal›flma
yap›lmaktad›r.

Yedek parça sürecinde, menfaat sahiplerinin ve
müflterilerimizin beklentilerini aflarak karfl›lamak amac›yla,
2012 y›l›nda organizasyonel de¤iflikli¤e gidilmifltir. Planlama,
Fiyatland›rma, Tedarik ve Depolama süreçlerinde stratejik
planlar oluflturulmufltur. Yap›lan iyilefltirme faaliyetleri
sayesinde hem stok devir h›z›m›z artm›fl hem de flirketimizin
vazgeçilmez hedefleri aras›nda yer alan müflteri taleplerini
karfl›lama oranlar›m›z artt›r›lm›flt›r. Talep karfl›lama oranlar›m›z›
y›llar itibariyle daha da artt›rmak üzere, daima en yüksek
tüketici memnuniyetini hedefleyen vizyonumuza hizmet
edecek aksiyon planlar› oluflturulmufltur. Tüketicilerimize
üst düzey hizmet verebilmek amac›yla ve yetkili
servislerimizin etkin yedek parça planlamas› yapabilmeleri
ad›na bir  planlama yaz›l›m› gelifltirilmifl ve kullan›mlar›na
sunulmufltur. Bu sayede yetkili servislerimizin tek seferde
hizmet verme seviyeleri yükselmekte ve hedefledi¤imiz
modern ve yenilikçi hizmet seviyesine yarafl›r bir müflteri
memnuniyeti seviyesine ulaflmalar›na katk› sa¤lamaktad›r.
Sürdürülebilir iflbirli¤i faaliyeti kapsam›ndaki bu yaz›l›m
sayesinde yetkili servislerimizin stok seviyeleri kontrol alt›na
al›nabilmekte ve etkin bir stok yönetimine sahip
olabilmektedirler

4.3. �nsan Kaynakları Politikası

Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n vizyonundan hareket
ederek global olma yolunda emin ad›mlarla ilerleyen fiirket
daima daha yükse¤i hedeflerken “en önemli sermayemiz
olan insan kayna¤›n›” kendisini gelece¤e tafl›yacak en
önemli de¤erlerden biri olarak benimsemifltir.

fiirket stratejileri ile uyumlu, ortak de¤erleri ve ifl ahlak›
ilkeleri ›fl›¤›nda belirlenen Arçelik A.fi. ‹nsan Kaynaklar›
Politikalar›, dokümante edilerek, Türkiye ve yurtd›fl›
ifltiraklerindeki çal›flanlar› ile paylafl›lm›flt›r.

fiirketin insan kaynaklar› politikas›n›n esaslar›n› belirlemek,
yönetmek ve çal›flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere ‹nsan
Kaynaklar› Direktörü görev yapmaktad›r.

Arçelik A.fi. ifle al›mlar›nda çeflitli ölçütler kullanmaktad›r
ve bu kapsamda kullan›lan yetkinlikler afla¤›daki flekilde
s›ralanm›flt›r.

• ‹fli Büyütürüz
• Global Düflünürüz
• ‹novasyonla Pazar› fiekillendiririz
• Müflterilerimize Odaklan›r›z
• Mükemmeli Uygular›z

• Sayg› Duyar›z
• Anlamak ‹çin Dinleriz
• Farkl›l›klara Kucak Açar›z
• Güven Kazan›r›z
• ‹flbirli¤i Gelifltiririz

• Liderlik Ederiz
• Vizyonu Paylafl›r ve ‹lham Veririz
• Yüksek Performans ve Sorumluluk ‹çin Teflvik Ederiz
• Yetene¤i Gelifltiririz
• Ortak Baflar› ‹çin Etki Yarat›r›z

‹nsan Kaynaklar› Politikalar›n› yönlendiren temel ilkelerimiz
afla¤›da belirtilmifl olup; ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›nda
bu ilkeler do¤rultusunda hareket edilmektedir.

• ‹nsan Kaynaklar› sistemlerinde ve uygulamalar›nda
  global/yerel bir denge bulunmaktad›r. Uluslararas›
  platformda faaliyet gösteren bir fiirket olarak; yerel
   mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere sayg›
   duyar›z. ‹nsan Kaynaklar› politikalar› ve uygulamalar›n›n
  yerel mevzuatlarla çeliflti¤i durumlarda, ilgili ülke yasal
 mevzuatlar› dikkate al›nmaktad›r.
• ‹nsan Kaynaklar› politikalar›, Arçelik A.fi. ifl stratejileri
   ile ayn› do¤rultuda olup, güncel organizasyon
  ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra gelecekteki ihtiyaçlar› da
  içermektedir.
• Tüm ‹nsan Kaynaklar› süreç ve uygulamalar›, insan 
  haklar›na uyumlu ve bunlar› destekler nitelikte olup, bu
 ilkeler; ayr›mc›l›k yapmamay› ve fiirket içinde eflit f›rsatlar
  sa¤lamay› gerektirmektedir. Arçelik A.fi., hiçbir flekilde
   etnik köken, ›rk, millet, maluliyet, politik görüfl, dini inanç,
  yafl, cinsiyet veya cinsel tercih ayr›m› yapmamaktad›r.
  Bu ilke, flirket genelinde kabul görmektedir ve bugüne
  kadar çal›flanlardan ayr›mc›l›k yaflad›klar›na dair resmi
  bir flikâyet al›nmam›flt›r. Çal›flanlar aras›nda yaflanmas›
  muhtemel her türlü ayr›mc›l›k ve flirket içi fiziksel, ruhsal
  ve duygusal kötü muamelelerin kal›c› flekilde
    önlenebilmesi için Arçelik A.fi. Etik Davran›fl Kurallar›
 ve Uygulama Prensipleri, Arçelik A.fi. Personel
 Yönetmeli¤i ve tüm ilgili politikalar› ba¤lay›c› kurallar

koyar ve bu kurallar›n uygulanmas›n› sa¤lar.
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• Tüm ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›nda; adalet, tutarl›l›k
   ve güvenilirlik temel esas olarak al›nmaktad›r. Bu ilke
  do¤rultusunda flirket çal›flanlar›n›n görev tan›mlar›, ücret,
  performans ve ödüllendirme sistemlerinin kriterleri
  çal›flanlara belir lenen takvim do¤rultusunda
   duyurulmakta ve tüm çal›flanlar taraf›ndan eflit düzeyde
  bilinmesi sa¤lanmaktad›r. Arçelik A.fi. çal›flanlar›na
  sunulan e¤itimlerde de ayn› esaslar dikkate al›nmakta,
  tüm çal›flanlar›n geliflim ihtiyaçlar›na hitap edecek
 çeflitlilikte e¤itim programlar› gelifltirilmekte ve çal›flanlara
  duyurulmaktad›r.
• Bilgi, beceri ve yetkinlikler do¤rultusunda, çal›flanlar›n
  kariyer planlamalar› yap›lmaktad›r. Her y›l yap›lan insan
  kaynaklar› planlama toplant›lar›nda kritik pozisyonlar ve
  flirketi gelece¤e tafl›yacak olan potansiyel çal›flanlar
 belirlenmekte, potansiyel çal›flanlar›n performanslar›
   takip edilerek, geliflimleri desteklenmekte, böylece
  gelecekteki olas› rollerine haz›rlanmaktad›rlar. Tüm
  yönetim pozisyonlar›n›n yedekleme planlar›
  oluflturulmakta ve potansiyel çal›flanlar bu planlara
  yerlefltirilmektedir. Böylelikle hem yönetim pozisyonlar›na
  aday olan kifliler yetifltirilmekte hem de olas› yönetim
  de¤iflikliklerinde flirket yönetimini aksatacak durumlar›n
  önüne geçilmektedir.
• ‹nsan Kaynaklar› standartlar›n› sürekli iyilefltirmek
   amac›yla; ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar› sistematik ve
   düzenli olarak gözden geçirilerek gelen geri bildirimler
 ve en son geliflmeler do¤rultusunda ‹nsan Kaynaklar›
  süreçleri yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
• Çal›flanlar›m›z›n sürekli olarak geliflmeler hakk›nda
  bilgilendirilmeleri ve karar süreçlerine daha aktif bir
  flekilde kat›l›m sa¤layabilmeleri amac›yla kullan›ma
 sunulan iç iletiflim uygulamalar› büyük bir önem
  tafl›maktad›r. 2012 y›l›nda yenilenen global intranet
  sistemimizle,  çal›flanlar›n sürekli iletiflim içinde olmalar›n›

sa¤layan, daha da yarat›c› olmay› teflvik eden bir
  platform oluflturulmufltur. Online yay›nlanan iç duyurular,
   haber bültenleri ve e-posta gibi iç i letiflim
   uygulamalar›m›z ile çal›flanlar›m›z› sürekli olarak
   bilgilendirmekteyiz. Farkl› seviyelerde düzenlenen ‹letiflim
  ve Paylafl›m Toplant›lar› ile Arçelik çal›flanlar›, flirket ana
  süreçlerinin ifllerli¤ine yönelik fikirlerini bildirmekte, ana
  ifl hedeflerine ulafl›lmas› hususunda aktif destek
  sa¤lamaktad›rlar.
• Arçelik A.fi.’de sendikal› çal›flanlar› ilgilendiren insan
    kaynaklar› politika de¤ifliklikleri ve sistem revizyonlar›na
  dair al›nacak kararlar öncesinde ilgili sendikadan görüfl
  al›n›r ve mutabakat sa¤lan›r. Sendikal› tüm çal›flanlar
  yap›lan de¤iflikliklere dair bilgilendirilir.
• Yasal mevzuatlar çerçevesinde çal›flanlar›m›z›n kiflisel
  bilgileri korunarak gizlili¤i sa¤lanmaktad›r.

Arçelik A.fi., ifle alma ve yerlefltirme sürecinde mevcut ve
gelecekteki ifl ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› amaçlarken, etik
ilkeler do¤rultusunda uygun e¤itim, bilgi, beceri, yetkinlik
ve deneyime sahip tüm adaylara eflit f›rsatlar sa¤lamaktad›r.
Mevcut çal›flanlar›n 81 farkl› üniversite mezunu olmas›
fiirketin eflitlik ilkesine verdi¤i önemi vurgulamaktad›r.

2014 y›l sonu Türkiye ve yurtd›fl› toplam çal›flan say›s›
afla¤›daki tabloda belirtilmifltir.

Türkiye’de çal›flanlar›n k›dem ortalamas› 7,5 y›l; yafl
ortalamas› ise 33’tür.

fiirketin e¤itim ve geliflim sürecindeki yaklafl›m›, fiirketin
vizyonu ve ifl hedeflerine paralel, sürekli geliflim prensibi
ile çal›flarak fiirket performans›n›n gelifltirilmesidir. ‹fl
gereksinimleri do¤rultusunda çal›flanlar›n mevcut ve
gelecekteki geliflim ihtiyaçlar› planlan›rken flirket içi
kaynaklar›n etkin ve verimli bir flekilde kullan›lmas›
hedeflenmektedir.

2014 y›l›nda fiirketimizde çal›flanlara kifli bafl› ortalama 28
saat olmak üzere toplamda 471.719 saat e¤itim verilmifltir.
Gerçekleflen toplam e¤itim saatinde bir önceki y›la göre %
50 art›fl sa¤lanm›flt›r.

Arçelik A.fi., organizasyonel baflar›n›n temelinde bireysel
baflar›larla beraber tak›m çal›flmas› ve iflbirli¤inin oldu¤una
inan›r. Bu do¤rultuda, fiirket hedeflerine uygun olarak,
çal›flanlar›n performanslar›n› gelifltirmek için farkl› geliflim
yönetim sistemleri kullan›r.

Arçelik A.fi. çal›flanlar›n motivasyon, ba¤l›l›k ve verimlili¤ini
art›rmak, en iyi uygulamalar› hayata geçirmek ve ön plana
ç›kan kritik davran›fllar› teflvik etmek amac›yla, fayda
sa¤layacak her tür baflar›y›, buluflu ve/veya öneriyi
de¤erlendirir, ödüllendirir ve fiirket içinde tan›n›rl›¤›n› sa¤lar.
Ücret yönetiminde yaklafl›m, yasalar ve rekabetçi anlay›flla
adil bir istihdam politikas› belirlemektir.

2014 yıl sonu çalışan sayıları Toplam

Türkiye 16.718

Yurt dışı 8.158

Toplam Arçelik Grubu 24.876
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Arçelik A.fi. çal›flan ba¤l›l›¤›n›  flirketin ifl sonuçlar› üzerindeki
etkilerine önem verir, çal›flan ba¤l›l›¤›n› ba¤›ms›z araflt›rmalar
ile düzenli olarak izler ve araflt›rma sonuçlar›na göre
iyilefltirme faaliyetleri gelifltirir.  2014  y›l›nda da araflt›rma
yenilenmifltir.  Önceki y›llarda devreye al›nan iyi uygulamalar
devam ettirilmifl, iyilefltirmeye aç›k alanlar belirlenerek yeni
projeler tetiklenmifltir. Bu kapsamda yap›lan çal›flmalar
sonucunda, 2014 y›l› içinde  liderlik kültürü ve iklim
çal›flmalar›na devam edilmifl,  Mavi Yaka Üretim modelimiz
yenilenmifl, Vardiya Amiri ve Mavi Yaka Güvenli Davran›fl
e¤itimleri devreye al›nm›fl, flirket genelinde tüm
çal›flanlar›m›za yönelik iç iletiflim faaliyetlerinin artt›r›lmas›na
ve motivasyona yönelik sosyal faaliyetlerin güçlendirilmesine
odaklan›lm›flt›r.

Endüstriyel �li�kiler

Endüstriyel iliflkiler politikas› kapsam›nda Arçelik A.fi.
çal›flanlar›n örgütlenme ve sendikalaflma hakk›na her zaman
sayg› duymakta ve desteklemektedir. fiirket çal›flanlar ve
sendikalarla aras›nda oluflturdu¤u güven çerçevesinde
mevzuat ve toplu sözleflmelerin gerekleriyle uyum içinde
hareket ederek iflyerindeki huzurlu ortam› korumaya özen
göstermektedir. fiirketin faaliyet gösterdi¤i bölge ve ülkelerde
geçerli olan yerel koflullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu
ifl ortam›n›n muhafaza edilmesi ad›na sözleflmelerde yer
almasalar bile göz önünde bulundurulmaktad›r.

Endüstriyel iliflkiler politikas› çerçevesinde sendikalar karfl›
taraf de¤il sosyal paydafl olarak kabul edilmektedir. Bu
sebeple fiirket her zaman sendikalarla iyi iliflkiler içinde
olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye büyük önem
vermektedir. Sosyal paydafllar›n daha iyi koflullarda çal›flmas›
fiirket için önemli bir hedeftir. Bu ba¤lamda, yasalara
uyman›n yan› s›ra daha iyi çal›flma koflullar›, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, do¤um, vefat, e¤itim ve evlilik deste¤i gibi di¤er
sosyal yard›mlara toplu sözleflmelerde yer verilmekte ve
bunlar›n uygulanmas›na özen gösterilmektedir.

Toplu ifl sözleflmesi hükümleri do¤rultusunda Arçelik A.fi.
Türkiye' de tüm çal›flanlara uygulanan sosyal haklar afla¤›da
belirtilmifltir:

• Arçelik A.fi. çal›flanlar›na y›lda toplam 4 maafl ikramiye
  verilmektedir.
• Yakacak yard›m›,
• Y›ll›k izin öncesi “izin paras›”,
• Dini bayramlar öncesi “ bayram paras›”,
• Çocuk paras› ad› alt›nda ayl›k ödeme,

• Ayr›ca vaka bafl›na yap›lan ödemeler olup bunlar; do¤um
  yard›m›,evlenme  yard›m›, ölüm yard›m›, askerlik yard›m›
  ve ö¤renim yard›m›d›r.
• fiirkette, ayni olarak vas›ta yard›m› ve yemek yard›m›
  yap›lmaktad›r.
• Çal›flanlara uygulanan y›ll›k izin günleri Toplu ‹fl
   Sözleflmesinde belirtilmifltir. Yasal sürelerin üzerinde
  verilen izin hakk› sendikal›, sendikas›z tüm çal›flanlara
 uygulanmaktad›r.
• Sendikal› çal›flanlar›n bafllayacaklar› ifle göre, ifle girifl
 kademe ve ücretleri toplu sözleflmede belirlendi¤i flekilde
  uygulanmaktad›r.

1 Eylül 2014 - 31 A¤ustos 2017 tarihleri aras›nda geçerli,
tüm Arçelik iflletmelerinde çal›flmakta olan sendikal›
çal›flanlar›m›z› kapsayan Toplu ‹fl Sözleflmesi 15  Aral›k
2014 tarihinde  imzalanm›flt›r.

�� Sa�lı�ı ve Güvenli�i

Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan “çal›flana
verilen de¤erden”  hareketle, Arçelik A.fi. ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Politikas› ile ilgili mevzuat ve ifl süreçleri aras›nda
bütünlük sa¤layarak, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kapsam›nda
planl› ve sistematik çal›flmalar›n devreye al›nmas›n› teflvik
etmekte, ifl kazas› ve hastal›k kaynakl› kay›plar› önlemeyi
ve sürekli iyilefltirmeyi amaçlamaktad›r.

Arçelik ve çal›flanlar› olarak, ulusal ve uluslararas› yasal
mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli geliflmeyi temel
alan bir ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi dahilinde
sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam› yarat›r›z.

• Çal›flma ortam›nda ortaya ç›kabilecek sa¤l›k ve güvenlik
risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i bilincinin oluflturulmas› ve
gelifltirilmesi için e¤itim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

• S›f›r ifl kazas› ve s›f›r meslek hastal›¤› hedefini
   benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle
  verimlili¤imizin artt›r›lmas›

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
ile birlikte bütünleflik bir flekilde yöneterek, dayan›kl› tüketim
sektöründe ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i aç›s›ndan öncülü¤ümüz
ile örnek bir kurulufl olmak için tüm gücümüzle çal›fl›r›z.

Bu politika do¤rultusunda; ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu
fiirket Performans Yönetimi Sistemi kapsam›nda ilgili bölüm
ve çal›flan hedeflerine dahil edilmekte ve izlenmektedir.
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2014 y›l›nda toplam fiili çal›flma süresine göre meydana
gelen ifl kazas› s›kl›¤›n› gösteren Kaza S›kl›k Oran›, %10
iyileflme ile 6,69 olarak;  toplam çal›flma süresine göre
meydana gelen ifl kazalar› sonucunda kaybedilen ifl günü
kayb›n› gösteren Kaza A¤›rl›k Oran› ise %5 oran›nda iyileflme
ile 0,088 olarak gerçekleflmifltir.

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. 2014 y›l›nda
ifl güvenli¤i uzmanlar› ve iflyeri hekimleri taraf›ndan tüm
Arçelik tesislerinde genifl kapsaml› bir kat›l›m ile ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤ine yönelik olarak toplam 143.753 adam-saat
e¤itim verilmifltir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan “s›f›r ifl kazas› ve s›f›r
meslek hastal›¤›” hedefini benimseyen Arçelik A.fi., bu
hedefe ulaflmak için tüm kademelerdeki çal›flanlar›n›n kat›l›m›
ve gerekli kaynaklar›n tahsisi ile çal›flmalar›na devam
etmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

fiirket, müflterilerinin memnuniyetini, k›t do¤al kaynaklar›n
etkin kullan›larak evrensel kalite ve standartlarda ürün,
hizmetler sunmay› ve ekonomik sosyal geliflime katk›da
bulunmay› amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta,
müflterileri, hissedarlar›, çal›flanlar›, tedarikçileri, bayileri ve
yetkili servisleri -k›saca tüm paydafllar›- için güvenilirlik,
devaml›l›k ve sayg›nl›k simgesi olmay› hedefler.

Koç Toplulu¤unun kurucusu Vehbi Koç’un;

• 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

‹lkelerini esas alan Etik Davran›fl Kurallar› ile, fiirketimiz
çal›flanlar›na ve fiirket ad›na temsilen hareket edenlere
görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve
gösterecekleri davran›fllarda yol gösterici olunmas›
amaçlanm›flt›r. Bu Etik Davran›fl Kurallar› fiirketimizin internet
sitesinde detayl› olarak kamuya aç›klanmaktad›r.

Tüm çal›flanlar›m›zdan, flirketimizin kültür bütünlü¤ünü
sa¤layacak tav›r ve davran›fllar sergilemeleri, fiirketimizin
sayg›nl›¤›n› ve kurumsal yap›s›n›n güvenilirli¤ini koruma ve
gelifltirmeleri beklenmektedir. Geçici çal›flanlar da dahil
olmak üzere, tüm çal›flanlar, Etik Davran›fl Kurallar›’na
uymakla yükümlüdürler.

Arçelik A.fi. çal›flanlar›na Etik Davran›fl Kurallar› kitapç›¤›
ifle giriflleri itibariyle imza karfl›l›¤› teslim edilir. Bununla
birlikte, Arçelik Etik Davran›fl Kurallar›, elektronik e¤itim
olarak ifle yeni giren tüm beyaz yaka ve ofis mavi yaka
çal›flanlar›m›za atanmakta ve e¤itimlerin tamamlanma
durumlar› düzenli bir flekilde kontrol edilmektedir.

Tüm paydafllardan, ifl eti¤i kurallar› ve bu kurallar›
destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymalar› beklenir.

“Arçelik A.fi. Etik Davran›fl Kurallar›” içinde yer alan genel
bafll›klar afla¤›da belirtilmifltir:

• fiirket ile Çal›flan ‹liflkileri
• fiirket D›fl› ‹liflkiler

• Paydafllar, Hissedarlar, Devlet, Müflteriler, 
Tedarikçiler, Bayiler, Yetkili Sat›c›lar, Yetkili Servisler

• Rakip ve Rekabet ‹liflkileri
• Sosyal Sorumluluk
• Küresel Sorumluluk

• Çal›flanlar›n Uymas› Gereken Etik Davran›fl Kurallar›
• ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Anlay›fl›
• Etik Davran›fl Kurallar› Uygulama Prensipleri

• ‹hlallerin Bildirim Yükümlülü¤ü
• Etik Davran›fl Kurulu
• Disiplin Uygulamas›

Etik Davran›fl Kurallar›’n›n tüm çal›flanlara bildirilmesi,
çal›flanlar›n bu kurallara gerekli önemi vermelerinin
sa¤lanmas› ve Etik Davran›fl Kurallar›’na uyulmas› konusunda
gerekli çaba ve liderli¤in gösterilmesi yönetim rolünde olan
çal›flanlar›n asli görev ve sorumluluklar› aras›ndad›r.

fiirket, kurumsal sosyal sorumlulu¤u asli ifllerinin vazgeçilmez
bir parças› olarak görmekte ve “sürdürülebilir geliflim”
prensibiyle çal›flmaktad›r.

Müflterilerine kaliteli, yenilikçi ürün ve hizmet sunmas›n›n
yan› s›ra ahlaka, kanun ve insan haklar›na uyumlu
davranmas›, faaliyet gösterdi¤i her noktada çevreye ve
toplumun ihtiyaçlar›na duyarl› yaklafl›m› ile "sürdürülebilir
geliflim"  konusunda üstlendi¤i sorumluluklar ve destek
taahhütleri “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlay›fl›n›
oluflturmaktad›r.
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Faaliyetlerini kanun, ahlak standartlar› ve insan haklar›na
tam anlam›yla uyumlu  flekilde sürdüren fiirket, Avrupa Ev
Cihazlar› Üreticileri Birli¤i (CECED) taraf›ndan oluflturulan
kurumsal sosyal sorumluluk Etik Sözleflmesi'ni (Code of
Conduct) ilk imzalayan flirketler aras›nda yer almaktad›r.
Etik Sözleflmesi, ilgili uluslararas› anlaflmalar›n öngördü¤ü
çal›flma koflullar›, çevresel yasa ve standartlar ile ilgili
sürdürülebilir bir performansa sahip olmay› güvence alt›na
almaktad›r. Ayn› zamanda, 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. fiirket, üretim ve üretim d›fl› süreçlerde
tüm paydafllar›yla birlikte, çevre ve do¤al kaynaklar›
korumaya odakl› yenilikçi ürün gelifltirme ve üretim
yaklafl›m›yla çal›flmaktad›r.  Faaliyetleri çerçevesinde,
çevrenin ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas›na yönelik ulusal ve
uluslararas› yasal yükümlülüklere uygunlu¤unu takip
etmektedir. Çevrenin ve do¤al kaynaklar›n korunmas›, iklim
de¤iflikli¤i ile mücadele konular›nda hassasiyetin
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla çal›flanlar›na düzenli olarak
e¤itimler vermekte ve kamuoyunu bilinçlendirmek üzere
Türkiye'de ve uluslararas› platformda Kamu ve Sivil Toplum
Kurulufllar› ile projeler yürütmekte,  yürütülen projelere ve
giriflimlere deste¤ini sürdürmektedir.

fiirket faaliyet gösterdi¤i ülkelerde "Sürdürülebilirlik"
anlay›fl›yla hareket ederek e¤itim, spor, sa¤l›k, kültür ve
sanat alanlar›nda bir çok farkl› proje yürütmektedir.Projelerin
sürdürülebilirli¤i için kurumsal vatandafll›k bilinciyle hareket
eden fiirket, çal›flanlar›n ve ifl ortaklar›n›n gönüllü deste¤iyle
sa¤lanmaktad›r. Bu yaklafl›mla faaliyet gösterdi¤i
co¤rafyalarda  gençlerin e¤itimlerine katk›da bulunmak
üzere programlar oluflturmakta ve birçok farkl› proje
yürütmektedir. fiirketin, bu konuda gelifltirdi¤i politikalar ve
yürüttü¤ü çal›flmalar Faaliyet Raporu'nun “Toplumsal
Sorumluluk” bölümlerinde yer almaktad›r.

Arçelik A.fi. vizyonu do¤rultusunda her geçen gün küresel
varl›¤›n› art›r›rken; sorumluluklar›n›n bilinciyle süreçlerine
sürdürülebilirli¤i entegre ederek gelifltirmeye devam
etmektedir. fiirketin sürdürülebilirlik yaklafl›m›; faaliyetlerinin
sosyal, ekonomik, çevresel ve etik boyutlar›n› gözeterek
hareket etmek, bu boyutlar› kurumsal ifl hedeflerine entegre
ederek takip etmek, oluflturdu¤u kurumsal politika ve
stratejiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürülebilirlik
prensipleri ile yönetmektir. fiirket, sürdürülebilirlik ile ilgili
risk ve f›rsatlar ile paydafl beklentilerini faaliyetlerinde önemli
girdiler olarak de¤erlendirmektedir.

fiirketin sürdürülebilirlik yönetiminin en üst düzey sorumlulu¤u
Sürdürülebilirlik Kurulu’ndad›r. Arçelik A.fi. Üst Yönetimi’nin
kat›l›m›yla oluflan Sürdürülebilirlik Kurulu, kurumsal
sürdürülebilirlik ve iklim de¤iflikli¤i politika ve stratejilerini
belirlemek, flirket ifl süreçleri ile bütünleflmesini sa¤lamak,
performans›n› takip etmek ve etkinli¤ini art›rmak misyonunu
tafl›maktad›r. Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Kurulu üyelerinin
kendi sorumluluk alanlar›na iliflkin sürdürülebilirlik faaliyetlerini
kontrol ve koordine etmeleri amac›yla alt çal›flma kurullar›
oluflturulmufltur. Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Alt Çal›flma
Kurullar›; Çevre Koordinasyon Kurulu, Enerji Koordinasyon
Kurulu, ‹klim De¤iflikli¤i Koordinasyon Kurulu, Yeflil Kimya
Koordinasyon Kurulu, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu, ‹nsan
Haklar› ve ‹fl Eti¤i Kurulu ve De¤er Zinciri Yönetimi Kurulu’dur.
Sürdürülebilirlik Alt Çal›flma Kurullar› sürdürülebilirlik
konular›ndan sorumlu yönetici ve/veya uzmanlardan
oluflmaktad›r. Alt Çal›flma Kurullar›, Sürdürülebilirlik
Kurulu’nda al ›nan kararlar›n uygulanmas›n› ve
yayg›nlaflt › r › lmas›n›  sa¤lamakta ve gel iflmeler i
raporlamaktad›r. Sürdürülebilirlik Kurulu y›lda 2 kez
toplanmaktad›r. “Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
Y›lsonu Raporu” ile y›lsonu ç›kt›lar› de¤erlendirilmekte, bir
sonraki y›l›n hedefleri belirlenmektedir. Sürdürülebilirlik
yönetimi çal›flmalar› çerçevesinde belirlenen öncelikli
sürdürülebilirlik konular›; yenilikçi ve çevreci ürünler, risk
yönetimi, ifl eti¤i, üretim süreçlerinde çevreci yaklafl›m,
yetenek yönetimi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, de¤er zincirinde
sürdürülebilirlik yönetimi, ürünlerin kalite ve güvenli¤i, sat›fl
ve sat›fl sonras› hizmetler ve toplumsal geliflime katk›
hususlar›d›r. Sürdürülebilirlik alan›ndaki önceliklerini,
uygulamalar›n› ve ifl sonuçlar›n› paydafllar›na etkin ve fleffaf
bir flekilde sunmay› hedefleyen Arçelik A.fi., 2008 y›l›ndan
bu yana “Sürdürülebilirlik Raporu” ad› alt›nda ayr› bir y›ll›k
raporda yay›mlamaktad›r. “Yönetim Yaklafl›m›”, “Yetenek
Yönetimi”, “Çevre ve Enerji Yönetimi”, “‹klim De¤iflikli¤i ile
Mücadele”, “Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi”,
“De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi”, "Toplumsal
Geliflim" boyutlar›nda ele al›nan Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik
Raporu 2011-2012 y›llar›nda Küresel Raporlama Giriflimi(GRI)
G3 raporlama ilkelerine uygun olarak “B+” seviyesinde
haz›rlanm›flt›r. fiirket, bu alanda yürüttü¤ü çal›flmalar› bir
ad›m daha ileriye tafl›yarak, 2013 y›l› Sürdürülebilirlik
Raporu’nu Küresel Raporlama Giriflimi’nin(GRI) en son
raporlama çerçevesi olan yeni G4 Raporlama Rehberi
“temel”(core) uygulama seviyesinde haz›rlam›flt›r.

Borsa ‹stanbul'da ifllem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik
performanslar› üst seviyede olan flirketlerin yer ald›¤› "BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi" 04.11.2014 tarihinden itibaren
hesaplanmaya bafllanm›fl ve fiirket bu endekse girmifltir.

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu’nu ve Sürdürülebilirlik Raporlar›’n›
www.arcelikas.com kurumsal internet sitesi arac›l›¤› ile
kamuoyu ile paylaflmaktad›r.

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

Esas Sözleflmeye göre fiirketin iflleri, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
Genel Kurul karar›yla seçilecek en az befl üyeden oluflan
bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür. fiirket Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçilebilir. fiirketin 27.03.2014
tarihli Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun 4 adet ba¤›ms›z
üye ile birlikte toplam 12 üyeden oluflmas›na karar verdi

Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri madde
4.3’deki Yönetim Kurulunun Yap›s› düzenlemesine uygun
olarak, Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üyelerin yer almas›
amac›yla yap›lmas› gerekli olan düzenlemeler, 29.03.2012
tarihinde toplanan Ola¤an Genel Kurul’da Ana Sözleflme
de¤iflikli¤i yap›lmak suretiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yap›c› çal›flmalar
yapmalar›na, h›zl› ve rasyonel kararlar almalar›na ve
komitelerin çal›flmalar›n› etkin bir flekilde organize etmelerine
imkan sa¤layacak flekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu’nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde
yap›lan tan›mlamaya göre icrada görevli olan ve olmayan
üyeler bulunmaktad›r. ‹crada görevli olmayan Yönetim
Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeli¤i haricinde flirkette
baflkaca herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve flirketin
günlük ifl ak›fl›na ve ola¤an faaliyetlerine müdahil
olmamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerinin ço¤unlu¤u icrada
görevli olmayan üyelerden oluflur. 2014 y›l›nda Say›n Levent
Çak›ro¤lu, icrada görevli tek üye olarak Yönetim Kurulu'nda
yer almaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyeleri (YKÜ)
YKÜ Adı Soyadı �cracı olup olmadığı Bağımsızlık durumu Atanma tarihi Görev süresi Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevleri

Rahmi M. Koç �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Başkanı

Yürütme Komitesi Başkanı

Mustafa V. Koç �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yürütme Komitesi Üyesi

Semahat S. Arsel �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütme Komitesi Üyesi

Ömer M. Koç �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütme Komitesi Üyesi

Ali Y. Koç �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütme Komitesi Üyesi

O. Turgay Durak �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütme Komitesi Üyesi

Risk Yönetim Komitesi Üyesi

Robert Sonman �crada görevli değil Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Çakıroğlu Genel Müdür Bağımsız değil 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Kutsan Çelebican �crada görevli değil Bağımsız 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Tunç Uluğ �crada görevli değil Bağımsız 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Mehmet Barmanbek �crada görevli değil Bağımsız 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi

K. Kaynak Küçükpınar �crada görevli değil Bağımsız 27.03.2014 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi

Risk Yönetim Komitesi Başkanı

Bölüm V: Yönetim Kurulu 2014
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Yönetim Kurulu Üyelerinin, fiirket konusuna giren iflleri bizzat
veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu tür iflleri yapan
flirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu
395. ve 396. maddeleri kapsam›nda 27.03.2014 tarihli Genel
Kurul'dan izin al›nd›.

Yönetim Kurulu Baflkan› ve Genel Müdür görevleri ayr› kifliler
taraf›ndan yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin
flirket iflleri için gereken zaman› ay›rmalar›na özen
gösterilmekte olup, flirket d›fl›nda baflka görev veya görevler
almas›na iliflkin bir s›n›rland›rma bulunmamaktad›r. Özellikle
ba¤›ms›z üyelerin ifl deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin
Yönetim Kurulu’na önemli katk›s› dolay›s›yla böyle bir
s›n›rland›rmaya ihtiyaç duyulmamaktad›r. Genel Kurul
öncesinde üyenin özgeçmifli ile birlikte, flirket d›fl›nda
yürüttü¤ü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

fiirketimizde Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin görevleri
Kurumsal Yönetim Komitesi taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 27.03.2014 tarihindeki Genel
Kurul için sunulan ba¤›ms›z üye aday› say›s› 4 olup, bu
kiflilerin  ba¤›ms›zl›k beyanlar› ve özgeçmiflleri Kurumsal
Yönetim Komitesi’nin 20.01.2014 tarihli,  Yönetim Kurulu’nun
21.01.2014 tarihli Karar›nda de¤erlendirilerek tamam›n›n
ba¤›ms›z üye aday› olarak belirlenmelerine karar verilmifltir.
4 ba¤›ms›z üye aday› için (Kutsan Çelebican, Tunç Ulu¤,
Mehmet Barmanbek ve Kadri Kaynak Küçükp›nar) Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun 20.02.2014 tarihli yaz›s› ile izin al›narak
bu 4 aday 27.03.2014 tarihli Genel Kurul taraf›ndan 1 y›l
için ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi seçildiler. 2014 y›l› faaliyet
dönemi içinde ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran bir durum
ortaya ç›kmam›flt›r.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildi¤i 27.03.2014 tarihli Genel
Kurul Toplant›s›n› müteakip, görev taksimine iliflkin karar
almak suretiyle, Yönetim Kurulu Baflkan ve Vekili tespit
edilmifltir.

Yönetim Kurulu'nu oluflturan üyelerin tamam› uzun y›llardan
bu yana çeflitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapm›fl
ve fiirketin faaliyet gösterdi¤i sektörde tecrübe sahibi
kiflilerdir. fiirket, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve
tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktad›r. Yönetim
Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüfllerini
özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüfl
aç›s› bak›m›ndan çeflitlili¤in sa¤lanmas›n›n fiirket’in
faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu’nun etkin çal›flmas›na olumlu
katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Yönetim Kurulu’nda
farkl› görüfllerin temsil edilmesinin sa¤lanmas›n›n da bir
arac› olan kad›n yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran
belirlenmesi yönünde ise de¤erlendirme çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Halihaz›rda Yönetim Kurulu’muzda
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun olarak kad›n üye olarak
Say›n Semahat S. Arsel bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Müdür’ün  ve di¤er Yönetim
Kurulu Üyelerinin özgeçmiflleri 2014 y›l› Faaliyet Raporu’nun
“Yönetim Kurulu 2014” bölümünde verilmifltir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, fiirket iflleri gerektirdi¤i sürece toplan›r.
2014 y›l›nda Yönetim Kurulu 4 kez fiili toplant›l› karar alm›flt›r.
Yönetim Kurulu toplant›lar›nda aç›klanan farkl› görüfl ve
karfl› oy gerekçeleri varsa karar zapt›na geçirilir. Bu durumda
karfl› oy kullanan üyelerin ayr›nt›l› gerekçeleri kamuya
aç›klan›r. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakk› bulunur.
Ancak  2014 y›l›nda gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu
toplant›lar›nda bu türden bir muhalefet veya farkl› görüfl
beyan edilmedi¤inden kamuya aç›klama yap›lmam›flt›r.

Yönetim Kurulu Toplant›lar›'n›n gündemi; ilgili yasal mevzuat›n
Yönetim Kurulu karar›na ba¤lanmas›n› emretti¤i hususlar›n,
ilgili birimlerce fiirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu
Üyeleri'ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun d›fl›nda,
Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin önem arz
eden bir konuya iliflkin karar al›nmas› hususunu, fiirket üst
yönet imine bi ldirmesiyle de toplant ›  gündemi
belirlenmektedir. fiirket Yönetim Kurulu'nda görüflülmesi
istenen konular, Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›'nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem
oluflturulmaktad›r.

Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu Toplant›lar›'n›n gündeminin
belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlar›n›n haz›rlanmas›,
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletiflimin
sa¤lanmas› amac›yla Arçelik A.fi. Finansman ve Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›s› görevlendirilmifltir.

Yönetim Kurulu Toplant›lar› fiirket merkezinde veya merkezin
bulundu¤u flehrin elveriflli bir yerinde yap›lmaktad›r. Önemli
nitelikteki Yönetim Kurulu Kararlar› KAP ile kamuya
duyurulmakta, Türkçe ve ‹ngilizce olarak internet sitesine
konulmaktad›r.
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fiirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltirakleri mevcuttur. fiirketin
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bu  flirketlerin yönetimlerinde
de yer almalar›n›n, fiirket menfaatine olaca¤› düflünülerek,
fiirket d›fl›nda bu görevleri almas› s›n›rland›r›lmam›flt›r.

fiirket Yönetim Kuruluna iliflkin düzenlemeler Esas
Sözleflme'de aç›kça belirlenmifltir. ‹mza yetkisi fiirketin imza
sirkülerinde detayl› olarak yer almaktad›r.

Yönetim Kurulu, flirket ile pay sahipleri aras›nda etkin
iletiflimin korunmas›nda, yaflanabilecek anlaflmazl›klar›n
giderilmesinde ve çözüme ulaflt›r›lmas›nda öncü rol
oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim
Komitesi ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü ile yak›n iflbirli¤i
içerisinde olmaktad›r.

fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz
için “yönetici sorumluluk sigortas›” bulunmaktad›r.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu�turulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba�ımsızlı�ı

Esas Sözleflmeye göre Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat
hükümlerine uymak kayd›yla uygun görece¤i konularda
kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiflilerden oluflan
dan›flma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler
veya alt komiteler oluflturabilir.

27.03.2014 tarihli Ola¤an Genel Kurul’dan sonra oluflturulan
komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri madde 4.5’de belirtilen hükümler uyguland›.

fiirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl›
olarak yerine getirmesi amac›yla “Denetimden Sorumlu
Komite” oluflturuldu. Denetimden Sorumlu Komite,
faaliyetlerini Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri'nde öngörüldü¤ü üzere düzenli bir flekilde
yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin
tamam› ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilmifltir.
Bu komite 2 üyeden oluflturulmufl, Baflkanl›¤›na Kutsan
Çelebican ve üyeli¤e Mehmet Barmanbek  getirilmifltir.
fiirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili
kanun ve düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflinin, finansal
bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetim ve iç
kontrol sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimini yapmak
amac›yla fiirket bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu
Komite 2014 y›l› içinde 5 adet toplant› yapt›.

Sermaye  Piyasas›  Kurulu taraf›ndan  yay›mlanan  Kurumsal
 Yönetim  ‹lkelerine  uygun olarak, fiirketin  uyumunu izlemek,
 bu konuda iyilefltirme çal›flmalar›nda bulunmak ve Yönetim
Kurulu’na öneriler sunmak  üzere  fiirket  bünyesinde
Kurumsal  Yönetim  Komitesi  kuruldu. Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim
Komitesi taraf›ndan yerine getirilmektedir. 3 Nisan 2014
tarihinde bu Komitenin üyelerinin tamam› ba¤›ms›z yönetim
kurulu üyeleri aras›ndan seçilmifltir. Kurumsal  Yönetim
Komitesi’nin Baflkanl›¤›na Tunç Ulu¤ ve üyeli¤e Mehmet
Barmanbek getirilmifltir. 24 Haziran 2014 tarihinde Kurumsal
Yönetim Tebli¤i’nin 11. maddesi gere¤ince Yat›r›mc› ‹liflkileri
Bölümünü yöneten Fatih Kemal Ebiçlio¤lu   Kurumsal
Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlendi. Kurumsal Yönetim
Komitesi 2014 y›l› içinde 7 adet toplant› yapt›.

fiirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal
ve sair her türlü riskin erken tespiti, de¤erlendirilmesi, etki
ve olas›l›klar›n›n hesaplanmas›, bu risklerin fiirketin kurumsal
risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanmas›,
karar mekanizmalar›nda dikkate al›nmas› ve bu do¤rultuda
etkin iç kontrol sistemlerinin oluflturulmas› ve entegrasyonu
konular›nda Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde
bulunmak amac›yla kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin
Baflkanl›¤›na ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeleri aras›ndan K.
Kaynak Küçükp›nar seçilmifl ve üyeli¤e O. Turgay Durak
getirilmifltir. Risk Yönetim Komitesi 2014 y›l› içinde 6 adet
toplant› yapt›.

Yönetim Kurulu ile idari yap› aras›nda etkin koordinasyonun
sa¤lanmas› suretiyle Yönetim Kurulu’nun etkinli¤inin
art›r›lmas›, stratejik hedeflerine uygun alanlarda yat›r›m ve
ifl gelifltirme konular›nda etkinli¤in sa¤lanmas› amaçlar›yla
Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere
Yürütme Komitesi kurulmufltur. Bu komitenin amac› Yönetim
Kurulu’nun istenen s›kl›kta ve zamanda toplanamamas›
nedeniyle, fiirket ve içinde bulundu¤u sektördeki geliflmelerin
daha yak›ndan takip edilerek gerekti¤inde Yönetim Kurulu’nu
bilgilendirmek; fiirket idari yap›s› ile Yönetim Kurulu aras›nda
koordinasyonu sa¤lamak; fiirket için uygun stratejilerin
gelifltirilmesi ve faaliyetlerin etkinli¤i için öneriler sunmakt›r.
Yürütme Komitesinin Baflkanl›¤›na Rahmi M. Koç ve
üyeliklerine Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M.
Koç, Ali Y. Koç ve O. Turgay Durak getirildi.

Bu komitelerin görev alanlar›, çal›flma esaslar› ve hangi
üyelerden olufltu¤u hususlar› fiirketimizin internet sitesinde
(www.arcelikas.com) yay›nlanarak kamuya aç›kland›.

Bölüm V: Yönetim Kurulu
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5.4. Risk Yönetimi ve �ç Kontrol Mekanizması

Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu faaliyetlerini fleffaf, hesap
verebilir, adil ve sorumlu bir flekilde yürütmektedir. Yönetim
Kurulu üyeleri aras›ndan Baflkan ve Baflkan Vekili
seçmektedir. Ayr›ca Yönetim Kurulu komitelerine Baflkan
ve Üye seçimi yap›lmaktad›r. Ayr›ca icrac› üye olarak Genel
Müdür Yönetim Kurulu’nda bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulu, baflta pay sahipleri olmak üzere flirketin
menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini
en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve
süreçlerini de içerecek flekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili
Yönetim Kurulu komitelerinin görüflünü de dikkate alarak
oluflturmaktad›r.

Arçelik A.fi.’nin 16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Karar› ile
6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesine
uygun olarak flirketin varl›¤›n›, geliflmesini ve devam›n›
tehlikeye düflürebilecek risklerin erken teflhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas› ve riskin
yönetilmesi amac›yla çal›flmalar yapmak üzere Risk Yönetim
Komitesi kurulmufltur. Komitenin Baflkanl›¤›n› ba¤›ms›z
Yönetim Kurulu üyesi Say›n K. Kaynak Küçükp›nar
yürütmektedir.  Komitenin di¤er üyesi ise Yönetim Kurulu
üyesi Say›n O. Turgay Durak’t›r.

Risk Yönetim Komitesi 2014 y›l› içinde 6 adet toplant›
gerçeklefltirmifltir.  Risk Yönetim Komitesi, flirketi
etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü
riskin erken tespiti, de¤erlendirilmesi, etki ve olas›l›klar›n›n
hesaplanmas›, bu risklerin flirketin kurumsal risk alma
profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanmas›, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas›, 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
bulunmaktad›r.

Risk Yönetim Komitesi, Arçelik A.fi.’nin büyüme hedeflerine
yard›mc› olmak, iç ve d›fl paydafllar›n beklentilerini
karfl›lamak, flirket genelinde risk fark›ndal›¤›n› art›rmak,
kurum çap›nda strateji, süreç, insan, teknoloji ve bilgi birikimi
faktörlerini dikkate alarak karl›l›¤›n› art›rmak ve rekabetçi
avantajlar yaratmak amac›yla Kurumsal Risk Yönetimi
Program›n› yürütmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi Program›n› yürütmek için Finansman
ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde Kurumsal
Risk Yönetimi Direktörlü¤ü oluflturulmufltur. Kurumsal Risk
Yönetimi Direktörlü¤ü, flirketi etkileyebilecek stratejik, finansal,
operasyonel, uyum, yat›r›m, marka ve d›fl kaynakl› risklerin
flirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak
yönetilmesini, risk koordinasyonunu ve gözetimini sa¤lamakta
ve Risk Yönetim Komitesine raporlamaktad›r.

‹ç kontrol mekanizmas›n›n sa¤l›kl› bir flekilde yürütülmesi
için,  Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
bünyesinde oluflturulmufl olan ‹ç Denetim Yöneticili¤i
taraf›ndan Denetimden Sorumlu Komite’ye y›l içinde yapt›¤›
toplant›lar ile bilgi aktar›lmaktad›r. Komite, sürekli olarak
sistemin iflleyifl ve etkinli¤inin gözetimini yapmakta,
gerekti¤inde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas› ile ilgili
sorunlar› ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na
aktarmaktad›r.

5.5. �irketin Stratejik Hedefleri

fiirket Yönetim Kurulu, ald›¤› stratejik kararlarla, flirketin risk,
büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutmakta,
ak›lc› ve tedbirli risk yönetimi anlay›fl›yla flirketin öncelikle
uzun vadeli ç›karlar›n› gözeterek, flirketi idare ve temsil
etmektedir.

Yönetim Kurulu flirketin stratejik hedeflerini tan›mlamakta,
flirketin ihtiyaç duyaca¤› insan ve finansal kaynaklar›n›
belirleyerek, yönetimin performans›n› denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, fiirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas
Sözleflmeye, iç düzenlemelere ve oluflturulan politikalara
uygunlu¤unu gözetir.

fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana ‹fl Hedefleri afla¤›da
belirtilmektedir:

fiirket misyonu; Koç Toplulu¤u de¤er, hedef ve stratejileri
do¤rultusunda; müflterilerin gereksinimlerini aflarak
karfl›layan, ev hayat›n› kolaylaflt›ran, kolay sat›n al›nabilen
ve kullan›labilen, güvenilir ürünleri gelifltirmek, üretmek,
sunmak ve sat›fl sonras› hizmetlerini vermek, müflteri ve
çal›flanlar›n memnuniyetini ve uzun vadeli ba¤l›l›¤›n›
sa¤layarak, tüm kaynaklar› en etkin biçimde kullanmak
suretiyle, paydafllar›n›n beklentilerini karfl›layarak, hedef
pazarlarda sürekli geliflmek ve büyümektir.
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fiirket vizyonu “Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” olarak
belirlenmifltir. “Dünyaya Sayg›l›” çünkü; fiirket, çevre
dostudur, insana de¤er verir, sorumlulu¤unun bilincindedir.
“Dünyada Sayg›n” çünkü; kendini aflarak, daima daha
yükse¤i hedefler.

fiirket ana ifl hedefleri afla¤›dad›r:

• Mevcut pazarlarda büyüyerek ve yeni pazarlara girerek
  sürdürülebilir büyümeyi gerçeklefltirmek
• Sürdürülebilir büyümeyi sa¤layacak karl›l›k düzeyini
  sürekli k›lmak
• Ar-Ge, inovasyon, kalite, tasar›m, marka ve müflteri
  odakl› olmak
• Müflteriye ve topluma de¤er katan, öncü, yenilikçi,
  çevreye ve iklim de¤iflikli¤ine ürün yaflam döngüsü
  boyunca duyarl›, ürün, çözüm ve teknolojileri sunma
  yetene¤ini artt›rmak
• ‹nsan odakl› yaklafl›mla, farkl›l›klar› yöneterek küresel
  organizasyon ve yetenekleri gelifltirmek ve elde tutmak.

fiirketin vizyonu ve ana ifl hedefleri Yönetim Kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilmekte ve onaylanmaktad›r. Bu hedefler kamuya
 faaliyet raporu, internet sitesi ve bilgilendirme niteli¤indeki
toplant›, aç›klama gibi vesileler ve uygun iletiflim araçlar›
ile duyurulmaktad›r.

fiirket Esas Sözleflmesi uyar›nca periyodik aral›klarla
gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu Toplant›lar› esnas›nda, fiirket
hedefleri ile gerçekleflen faaliyetleri önceki dönem
performanslar›n› da kapsayacak flekilde takip edilmektedir.
fiirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut
koflullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler
ve stratejiler gelifltirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sa¤lanan
her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunlar›n belirlenmesinde
kullan›lan kriterler ve ücretlendirme esaslar›n› içeren
fiirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için Ücret Politikas›” Ola¤an Genel Kurulumuzdan üç hafta
önce yay›nlanan “Bilgilendirme Doküman›” arac›l›¤› ile
internet sitemizde ortaklar›m›z›n incelemesine sunulmufl ve
29.03.2012, 28.03.2013 ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul
toplant›lar›nda kabul edilmesini takiben uygulamaya
al›nm›flt›r. fiirketimiz internet sitesi vas›tas›yla kamuya
aç›klanan söz konusu politika, 2014 y›l› faaliyetlerinin
görüflülece¤i Ola¤an Genel Kurul toplant›s› gündemine de
al›narak pay sahiplerinin görüflüne sunulacakt›r. Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikas›
çerçevesinde yap›lan ödemeler toplam› her y›l Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlar›m›zda Yönetim
Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yap›lan ödemeler
genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya
aç›klanmaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerimize veya
yöneticilerimize fiirket taraf›ndan borç verilmesi, kredi
kulland›r›lmas›, lehlerine teminat verilmesi gibi ç›kar
çat›flmas›na yol açacak ifllemler söz konusu de¤ildir.

Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde
pay opsiyonlar› veya flirketin performans›na dayal› ödeme
planlar› kullan›lmamaktad›r.



71

Arçelik A.fi., üretim sürecinin en bafl›ndan itibaren daha az
kaynak ile daha fazla ürün üretme yaklafl›m› ile hareket
etmektedir. ‹fl süreçleri oluflturulurken verimlilik ve
sürdürülebilirlik ön planda tutulmaktad›r. “Dünyaya Sayg›l›,
Dünyada Sayg›n” vizyonu do¤rultusunda Arçelik A.fi., çevre
dostu faaliyetleriyle, daha yüksek verime sahip, daha az
enerji, su ve kaynak harcayan ürünleriyle, çevreyi ve do¤al
kaynaklar› korumay›, sürdürülebilir k›lmay› hedeflemektedir.

Arçelik A.fi., Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini tüm
süreçlerinde uygulamakta; vizyonu do¤rultusunda çevresel
etkilerini azaltmak üzere y›ll›k iyilefltirme hedefleri
belirlemektedir. Faaliyetlerden kaynaklanan enerji tüketiminin
ve emisyonun azalt›lmas›, at›klar›n kayna¤›nda azalt›m› ve
geri kazan›m›na yönelik çal›flmalara öncelik vermektedir.
Çevre koruma ve iyilefltirmeye yönelik harcama ve
yat›r›mlar›yla süreçlerini sürekli iyilefltirmektedir.

Toplam Kalite felsefesini esas alan Arçelik A.fi., baflta ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre olan ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
olmak üzere, ilgili oldu¤u uluslararas› ürün ve yönetim
standartlar›n› uygulamaktad›r. Arçelik A.fi. ilk olarak BS
7750 Çevre Yönetim Sistemi Standard›'n› 1994 y›l›nda,
dünyada ilk Çevre Yönetim Sistemi Standard› olarak
tan›t›ld›ktan sadece iki y›l sonra Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi
için alm›flt›r. BS 7750 Standard›'n›n 1996 y›l›nda ISO 14001
olarak yay›nlanmas›ndan bu yana Arçelik A.fi., ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Standard›'n›, 2012 y›l›ndan bu yana
da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standard›’n›
uygulamaktad›r. ISO 14001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemleri
çerçevesinde Arçelik A.fi., çevre etkilerini kontrol alt›na
almay›, enerji performans›n› iyilefltirmeyi, çevre ve enerji ile
ilgili yasal ve di¤er flartlara uymay›, sürekli geliflmeyi ve
çevrenin kirlenmesini önlemeyi garanti alt›na alm›flt›r.

2014 y›l›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar ile Arçelik A.fi.’nin
Romanya, Rusya ve Çin’de yer alan fabrikalar› ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi ilk belgelendirme süreçlerini baflar›
ile tamamlanm›fllard›r.

Arçelik A.fi. yönetim sistemlerinin etkinli¤i ve süreklili¤i,
uluslararas› akreditasyona sahip ba¤›ms›z kurulufllar
taraf›ndan yap›lan denetimlerin yan› s›ra düzenli aral›klarla
gerçeklefltirilen Kurulufl ‹çi Sistem Denetimleri ile garanti
alt›na al›nmaktad›r.

�nsana ve çevreye saygılı üretim, Arçelik A.Ş.’nin önceliklerindendir. Süreçlerin ve ürünlerin
çevreye etkilerini en aza indirgemek ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek amacıyla bu
alandaki performans düzenli olarak takip edilmektedir. Bu yöndeki Arçelik A.Ş. uygulamaları

dünya çapında örnek gösterilmektedir.
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Ürün ve Üretimde Çevreci Yaklaşım



2010 y›l›nda, Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan iki y›lda
bir verilen “Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri - Yönetim
Kategorisi"nde Türkiye'de ald›¤› birincilik ödülü ile Arçelik
A.fi.; çevre yönetim faaliyetlerinin etkinli¤ini, sürdürülebilirlik
anlay›fl›n› flirketin vizyonu ve tüm ifl süreçlerine yans›tt›¤›n›
bir kez daha kan›tlam›flt›r. Arçelik A.fi., ayn› zamanda,
program›n Avrupa aya¤›nda "Yönetim" kategorisinde finale
kalarak, AB üyesi olmayan bir ülkeden bu baflar›y› gösteren
ilk flirket olmufltur.

Ayr›ca Arçelik A.fi., 2006 y›l›ndan bu yana sera gaz›
emisyonlar›n› hesaplamaktad›r. Arçelik’in sera gaz›
emisyonlar› 2010 y›l›ndan bu yana her y›l için ISO 14064-
1 Sera Gaz› Emisyonlar›n›n Hesaplanmas› ve Raporlanmas›
Standard› çerçevesinde ba¤›ms›z bir akredite kurulufl
taraf›ndan denetlenmifl olup, 2014 y›l›nda da bu çal›flmaya
devam edilerek 2013 y›l› sera gaz› emisyonlar› da ‘reasonable
assurance’ (yeterli güven) seviyesinde ba¤›ms›z akredite
bir kurulufl taraf›ndan do¤rulanm›flt›r.

Arçelik A.fi.'nin çevreye duyarl› yaklafl›m›, “ürün hayat
çevrimi” boyunca kontrol alt›na ald›¤› çevre etkilerinin,
ulaflt›¤› teknolojik üstünlü¤ün ve uygulad›¤› yönetim
sistemlerinin sonucunda elde edilmifltir.

Temiz ve sa¤l›kl› bir çevrenin gelecek nesillere aktar›lmas›
için, çevre etkilerini kontrol alt›na almaya ve kaynak kullan›m›n›
azaltmaya yönelik çevre amaç ve hedefleri belirlenerek,
çevresel performans düzenli takip edilmektedir. Çevre
faaliyetleri ve performans sonuçlar› Arçelik A.fi. üst
yönetimine ve ilgili paydafllara raporlanmaktad›r.

Çevre ve Enerji ile ilgili Ulusal ve Uluslararası
Mevzuatlara Uyum

Arçelik A.fi., ürün hayat çevrimi boyunca uymakla yükümlü
oldu¤u tüm yasal düzenlemelere uygunlu¤unu takip
etmektedir. Yasal mevzuata uyumun takibinde “ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Standard›” ve “ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi Standard›” esas al›nmaktad›r. Çevrenin ve
insan sa¤l›¤›n›n korunmas›n› garanti alt›na almak amac›yla
Arçelik A.fi., yasal düzenlemeler ve Çevre ve Enerji Politikas›
temelinde birçok prosedür oluflturmufl olup faaliyetlerinin
bu prosedürlere ve yasal düzenlemelere tam uyumunu
sa¤lamaktad›r.

Bu kapsamda Arçelik A.fi., sektöre yönelik afla¤›daki yasal
düzenlemelere Avrupa'da tam uygunlu¤unu sa¤lamaktad›r;

• At›k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar Direktifi (WEEE -
  Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment),
• Elektrikli ve Elektronik Eflyalarda Baz› Zararl› Maddelerin
  Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas›na Dair Direktif (RoHS -
  Directive on the Restriction of the Use of Certain
  Hazardous Substances in Electrical and Electronic
  Equipment)
• Enerji ile ‹lgili Ürünler için Çevreye Duyarl› Tasar›m
  (Ekotasar›m) Gereklilikleri Çerçeve Direktifi (Ecodesign
  Framework Directive for Energy-Related Products)
• Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni ve
  K›s›tlanmas›na ‹liflkin Tüzük(REACH - Regulation of the
  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
  of Chemicals).
• Enerji Verimlili¤i Kanunu ve Enerji Kaynaklar›n›n ve
  Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤in Art›r›lmas›na Dair
   Yönetmelik.
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WEEE - At›k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar Direktifi

Avrupa Birli¤i, fiubat 2003'te, elektrikli ve elektronik ürün
üreticilerinin pazara sunduklar› ürünlerin yeniden kullan›lmas›,
geri dönüfltürülmesi, geri kazan›lmas› ve bertaraf› hükümlerini
getiren 2002/96/EC say›l› WEEE I Direktifi'ni yay›mlam›flt›r.
Ard›ndan, WEEE II (Recast) Direktifi’ni 24 Temmuz 2012
tarihinde yay›mlam›fl ve yeni direktif 13 A¤ustos 2012
tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Avrupa Birli¤i ülkelerinin yeni
WEEE Direktifi’ni (2012/19/EU), 14 fiubat 2014’e kadar
ulusal mevzuatlar›na aktarmas› gerekmektedir.

Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde, WEEE Direktifi'ne uyumu
sa¤lamak için Arçelik Grubu, yasal yükümlülüklerini, toplama
ve geri dönüflüm mekanizmalar› yoluyla yerine getirmektedir.
Arçelik Grubu, ürünlerin kullan›m ömürleri sonunda
toplanmas› ve bertaraf› için hizmet sunan birçok toplama
mekanizmas›n›n üyesidir. Arçelik Grubu, Avrupa Birli¤i
d›fl›ndaki pazarlarda WEEE Direktifi'nin uyumlaflt›r›lmas›n›
desteklemektedir. Bununla birlikte, WEEE II (Recast)
Direktifi’ne uyum için de gerekli haz›rl›klar› yapmaktad›r.

Türkiye’de de “At›k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar›n Kontrolü
(AEEE) Yönetmeli¤i” 22 May›s 2012 tarihli ve 28300 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Arçelik A.fi., AEEE
Yönetmeli¤i çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek
üzere gerekli çal›flmalar› yapmaktad›r.

2014 y›l›nda Arçelik A.fi., AEEE (At›k Elektrikli ve Elektronik
Eflyalar›n Kontrolü Yönetmeli¤i) kapsam›nda Bolu ve
Eskiflehir’de iki geri dönüflüm tesisi kurarak, sektöründe
ürün yaflam döngüsü boyunca çevresel ektilerini
minimuna indirecek seviyeye ulaflan flirket olmufltur.
Eskiflehir’de kurulan geri dönüflüm tesisi, buzdolab›
/so¤utucular/iklimlendirme cihazlar›n› iflleyecek tesisler için
istenen tüm teknik flartlar› sa¤layan ve eski buzdolaplar›nda
var olan, ozon tabakas›na zararl› CFC’li (kloroflorokarbon)
gazlar› da kapal› sistemle toplayabilen Türkiye’deki ilk geri
dönüflüm tesisidir.

RoHS - Elektrikli ve Elektronik Eflyalarda Baz› Zararl›
Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas›na Dair Direktif

Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde 2006 y›l›nda yürürlü¤e giren
2002/95/EC say›l› RoHS Direktifi, elektrikli ve elektronik
eflyalarda baz› zararl ›  maddelerin kul lan›m›n›n
s›n›rland›r›lmas›na iliflkin direktiftir.

Arçelik A.fi., kendi bünyesinde ve akredite laboratuvarlarda
gerekli testleri yaparak, tedarikçilerin bu direktife tam uyumu
sa¤lamalar› için bir Uyumluluk Yönetim Sistemi kurmufl ve
direktif yürürlü¤e girmeden önce tam uyumu sa¤lam›flt›r.

2002/95/EC say›l› direktifin yerini alan ve 2 Ocak 2013 tarihi
itibari ile yürürlü¤e giren 2011/65/EU say›l› RoHS Recast
Direktifi’ne uyum için altyap› çal›flmalar› da yap›lm›fl ve uyum
sa¤lanm›flt›r.

Enerji ile ‹lgili Ürünler için Çevreye Duyarl› Tasar›m
(Ekotasar›m) Gereklilikleri Çerçeve Direktifi

Avrupa Komisyonu'nun Enerji ile ‹lgili Ürünler için Çevreye
Duyarl› Tasar›m (Ekotasar›m) Gereklilikleri Çerçeve Direktifi
daha ilk tasar›m safhalar›nda çevre özelliklerinin sistematik
flekilde entegrasyonuyla ürünlerin tüm "ürün hayat çevrimleri"
boyunca çevre performanslar›n›n iyilefltirilmesini
amaçlamaktad›r. Arçelik A.fi., bu AB Direktifi ile uyumlu
ürünler üretmektedir. Türkiye’de de ilgili yönetmelik
07.10.2010'da yay›nlanm›fl ve devreye al›nm›flt›r. Arçelik
A.fi., bu direktifin yay›nlanmas› s›ras›nda Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤› ile yak›n bir iflbirli¤i içinde yer alm›flt›r.
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REACH - Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni
ve K›s›tlanmas›na ‹liflkin AB Tüzü¤ü

AB'nin bugüne kadar ç›kard›¤› en genifl kapsaml› yasal
düzenlemelerden biri olan ve 2007 y›l›nda yürürlü¤e giren
kimyasallar›n kayd›, de¤erlendirilmesi, izni ve k›s›tlanmas›na
iliflkin REACH Tüzü¤ü, hammadde üreticisinden perakende
sat›c›ya kadar üretim ve da¤›t›m zincirinin her aflamas›nda
yükümlülükler getirmektedir.

Arçelik A.fi., kullan›lan tüm kimyasallar›n kay›t ve kontrol
alt›na al›nmas›n›; her kimyasal maddenin üreticisinden
kullan›c› sanayiye geçiflinde, gerekli kimyasal güvenlik
bilgilerinin ak›fl›n› ve bu ak›fl›n tüketicilere kadar ulaflabilir
olmas›n› sa¤layan REACH Tüzü¤ü'nü çevrenin ve insan
sa¤l›¤›n›n korunmas› aç›s›ndan en önemli yasal süreçlerden
biri olarak görmekte ve desteklemektedir. Arçelik A.fi.’ de
REACH uygulamalar› uzman bir ekip taraf›ndan takip
edilmekte ve yürütülmektedir. Tüm faaliyetler çerçevesinde
gerekli haz›rl›klar bu ekip taraf›ndan koordine edilmekte ve
tedarikçilerle sürekli iletiflim sa¤lanarak REACH Tüzü¤ü'ne
uyumlu mükemmeliyetçi bir süreç gelifltirilmektedir. REACH
ile ilgili Arçelik A.fi. faaliyetleri için reachinfo@arcelik.com
mail adresinden detayl› bilgi talep edilebilmektedir.

Enerji Verimlili¤i Kanunu ve Enerji Kaynaklar›n›n ve
Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤in Art›r›lmas›na Dair
Yönetmelik

Arçelik A.fi. 2007 y›l›nda yay›mlanan ve temel amac›; enerjinin
etkin kullan›lmas›, israf›n›n önlenmesi, enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin
korunmas› için enerji kaynaklar›n›n ve enerjinin kullan›m›nda
verimlili¤in art›r›lmas› olan  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. Enerji yöneticilerinin
koordinasyonunda her y›l çok say›da enerji verimlili¤i projesi
yap›larak, üretim kaynakl› enerji tüketimleri sürekli
azalt›lmaktad›r. Benzer flekilde, enerji verimlili¤i kanununda
tariflendi¤i üzere, Arçelik A.fi. iflletmeleri her y›l Mart ay›
içerisinde yak›t tüketim bilgilerini resmi olarak
bildirmektedirler.

Arçelik A.fi. çevre ve enerji alan›ndaki uluslararas› direktifleri,
Türkiye'de henüz uyumlaflt›r›lmadan çok daha önce, ilk
gerçeklefltiren flirket olmufltur.

Ürünlerin çevresel etkileri dikkate al›nd›¤›nda enerji tüketimi
ön plana ç›kmaktad›r. Arçelik A.fi., Avrupa Birli¤i
Komisyonu'nun evlerde kullan›lan elektrikli ve elektronik ev
aletleri için yay›mlad›¤› direktifler do¤rultusunda az enerji
tüketen ürünler tasarlayarak üretmektedir. Söz konusu AB
ekotasar›m direktiflerinin Türkiye’deki karfl›l›klar›n›n devreye
girmesinden çok önce yüksek enerji verimli ürünleri yurtiçinde
devreye alm›flt›r.

Ayn› flekilde ozon tabakas›na zararl› CFC gaz›ndan
ar›nd›r›lm›fl buzdolab› üretimini, Montreal Anlaflmas›'nda
Türkiye için öngörülen tarih olan 2006'dan çok daha önce
(1995'te) gerçeklefltiren ilk beyaz eflya üreticisi yine Arçelik
A.fi. olmufltur.

Arçelik A.fi. tesislerinde üretilen tüm buzdolaplar›nda ozona
zarar vermeyen so¤utucu gazlar kullan›lmaktad›r.  Çevreye
dost, ozona zarar vermeyen ve küresel ›s›nmaya etkisi en
düflük (sera gaz› etkisi en düflük) olan hidrokarbon esasl›
so¤utucu gaz (R600a) ile 2014 y›l› sonuna kadar toplam 37
milyon adet buzdolab› üretmifltir.

Arçelik A.fi., ürünlerinde enerji verimlili¤ini ön planda tutarak
enerji etiketinde tan›ml› en verimli enerji s›n›f›ndan daha
verimli ürünler üretmektedir. A+++ enerji s›n›f›ndan %30
daha verimli buzdolab› gelifltirmifl ve A+++ enerji s›n›f›ndan
%50 daha verimli çamafl›r makinesi devreye alm›flt›r. Bulafl›k
makinesi ve çamafl›r kurutma makinesinde A+++ enerji
s›n›f›ndan %10 daha verimli ürünleri üretmifltir. Sürdürülebilir
Ar-Ge çal›flmalar›n›n sonucunda A enerji seviyesinden %45
daha verimli f›r›n tasar›m›na imza atm›flt›r.
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Buzdolab› So¤utucu Gaz Kullan›m Tablosu
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Uluslararas› Enerji Ajans› (IEA), dünya genelinde kullan›lan
online elektronik cihazlar›n her y›l yaklafl›k 80 milyar dolar
tutar›nda elektrik enerjisini bofla harcad›¤›n› bildirmifltir.
Arçelik A.fi., 2009-2013 y›llar› aras›nda Standby ile ilgili
regülasyona uyum çerçevesinde ürünlerinde yapt›¤› güç
tüketimini azalt›c› faaliyetler sayesinde, yaklafl›k 850 bin
adet A enerji s›n›f› buzdolab›n›n bir y›lda tüketece¤i toplam
enerjiye eflde¤er tasarruf sa¤layarak ülke ekonomisine ve
çevreye katk› sa¤lam›flt›r.

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

Ürün yaflam döngüsü boyunca çevreci yaklafl›m ilkesini
benimseyen Arçelik A.fi., bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da faaliyetlerini çevre konusundaki yasal
düzenlemelere tam uyumla sürdürecektir.

Arçelik A.fi. iklim de¤iflikli¤i ile mücadele için gerekli katk›y›
yapmaktad›r. Türkiye'de ‹klim Platformu üyesi olup, dönem
sözcülü¤ünü ve liderli¤ini yapmaktad›r. Arçelik A.fi., iklim
de¤iflikli¤i ile ilgili çal›flmalara dikkat çeken ‘2°C Bildirisi’ni
imza etmifltir; 2011 y›l›nda Durban’da, 2012 y›l›nda Doha’da
yap›lan Dünya ‹klim Konferans›na CEO seviyesinde kat›l›m
ile Arçelik A.fi.’nin bu alanda yapt›¤› çal›flmalar iki ayr›
oturumda anlat›lm›flt›r. Arçelik A.fi. 2013 y›l› sonunda
Varflova’da yap›lan Dünya ‹klim Konferans›na kat›lm›fl ve
iklim de¤iflikli¤i ile ilgili geliflmeleri takip etmifltir. 2014 y›l›nda
Lima’da yap›lan Dünya ‹klim Konferans› öncesinde de Çevre
ve fiehircilik Bakanl›¤› içindeki çal›flma gruplar›nda aktif
görev alm›flt›r.

Arçelik A.�. “A Listesi:
CDP �klim Performans Liderleri
Endeksi 2014” te yer aldı.

Dünyan›n en itibarl› ve yayg›n çevre giriflimi olan CDP, iklim
de¤iflikli¤i, su ve ormans›zlaflma risklerinin kurumlar
taraf›ndan nas›l yönetildi¤ini küresel çapta raporlar ve bu
bilgileri kamuoyu ve uluslararas› yat›r›mc›lar›n bilgisine sunar.
CDP’nin Türkiye’deki faaliyetleri kapsam›nda Arçelik A.fi.
2012 y›l›nda “CDP Türkiye Karbon Saydaml›k Lideri” ödülünü
kazanm›fl; 2013 y›l›nda bu baflar›s›n› pekifltirerek “CDP
Türkiye ‹klim Performans› Lideri” ödülünü alm›flt›r. 2014
y›l›nda Arçelik A.fi., CDP Performans Derecelendirimesinde
en üst derece olan A performans skorunu elde ederek global
“A Listesi: CDP ‹klim Performans Liderleri Endeksi 2014’te
yer alma hakk› kazanm›flt›r.



Çevreci Ürünler

76

2014
FAAL�YET RAPORU

Ürünlerinin büyük çoğunluğu “en üst verimlilik düzeyi”nde olan
Arçelik A.�. çevre dostudur.
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Tedarik Zinciri

Arçelik A.fi., dünya ve fiirketin sürdürülebilir gelece¤i için
temel risk olarak gördü¤ü iklim de¤iflikli¤i konusunda,
geniflletilmifl üretici sorumlulu¤u kapsam›nda yo¤un
çal›flmalar yürütmektedir. Sera gaz› sal›m› ile ilgili riskleri
ve f›rsatlar› yönetmek için, ürün-hayat döngüsü çerçevesinde
2010 y›l›ndan bu yana üretim faaliyetlerinden kaynaklanan
sera gaz› emisyonunu hesaplamaktad›r. Bu kapsamda
çal›flmalar daha da geniflletilerek, Türkiye içinde yap›lan
ürün tafl›mac›l›¤› faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›n› hesaplamak amac›yla 2013 y›l›nda “Kapsam
3 Emisyonu Hesaplamalar› (Lojistik) Projesi” bafllat›lm›fl,
proje ç›kt›s› olarak 2014 y›l›nda, Arçelik A.fi. ürünlerinin
yurtiçi lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl› 2013 y›l› sera gaz›
emisyonlar›, ISO 14064-1 Sera Gaz› Emisyonlar›n›n
Hesaplanmas› ve Raporlanmas› Standard› çerçevesinde
ba¤›ms›z bir akredite kurulufl taraf›ndan desteklenmifl olup
“limited assurance” seviyesinde do¤rulanm›flt›r.

Yurt içinde Dinamik Rotalama uygulamas›n›n efektif kullan›m›
ve ihracatta yükleme adetleri katalo¤u yan› s›ra dahili nakliye
rota çal›flmalar› sayesinde araç içi doluluk oranlar› art›r›larak
rota planlamas› optimum seviyede yap›lmaktad›r. Bu
kapsamda maliyetlerin düflürülmesinin yan› s›ra karbon
emisyonu da azalt›lm›flt›r. Ayr›ca dinamik rotalamayla süreç
verimlili¤i art›r›larak ifl gücü optimizasyonu sa¤lanm›flt›r.

‹hracat tafl›malar›nda, uygun boyutlardaki ürün gruplar›n›n
birlikte yüklenmesi ile yüksek doluluk oranlar› sa¤lanan
siparifllerde art›fl gerçekleflmifltir. Bu sayede say›ca daha
az sevkiyat ile tafl›malar› gerçeklefltirmenin yan› s›ra, müflteri
taleplerine uygun ürün setleri ile do¤rudan teslimat imkanlar›
art›r›larak, depolama ve ara nakliye kaynakl› iflgücü, maliyet
ve süre kay›plar› elenmifl, sera gaz› emisyonlar› azalt›lm›flt›r.
‹lave olarak, çevreci denizyolu kullan›m› bir önceki y›la göre
%3 art›r›larak, %81 seviyelerine ulaflm›flt›r.

Satınalma

Ulusal ve uluslararas› yasal flartlar ve bütün müflteri
yasakl› malzeme yönetmelikleri dikkate al›narak haz›rlanan
Arçelik A.fi. genel yasakl› malzeme flartnamesi, tedarikçi
portal›m›zda (www.supplier.arcelik.com) ve Arçelik A.fi.
kurumsal web sitemizde ( www.arcelikas.com) güncel olarak
yay›nlanmakta, tedarikçi sözleflmelerimizde flartnameye
uyumluluk belirtilmektedir. Ayr›ca tedarikçilerimizden çevre
analiz raporlar ve test sonuçlar› al›nmakta, iflletmelerimizde
yer alan analiz cihazlar› ile RoHS uygunluk do¤rulamalar›
da yap›lmaktad›r.

Kurumsal SorumlulukÜrün ve Üretim Dışı Çevresel Uygulamalar
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Tüketici Hizmetleri

Müflterilerimize verdi¤imiz hizmetlerde kullan›lan yedek
parçalar›n son kullan›c›ya ulaflmas›nda uygulamaya al›nan
“Dinamik Rotalama” sistemiyle kat edilen mesafede
iyilefltirme sa¤lanarak, akaryak›t tüketimi önemli oranda
azalt›lm›flt›r.

Müflterilerimizin yeni sat›n alm›fl olduklar› ürünlerin tesliminde
birçok noktadan (bayiler) ürün toplamak yerine, devreye
al›nan “Bayi Ortak Depo”lar› ve ürünün teslimi ile montaj
hizmetinin birlikte verilmesi, akaryak›ttan tasarruf etti¤imiz
bir baflka uygulama olmufltur.

Ça¤r› Merkezi Yöneticili¤i’mizin home agent (evden çal›flma)
projesi ile operasyonlar›m›z›n bir k›sm› evden yönetilebilir
hale getirilmifltir. Bu sayede personel tafl›ma süreçlerinde
oluflan iyileflmeyle akaryak›ttan tasarruf edilerek, çevreye
sal›nan karbondioksit miktar› azalt›lm›fl, ayn› zamanda
personelin trafikte geçirece¤i en az iki saatlik süre çal›flana
avantaj olarak geri dönmüfltür.

Su sebillerinin dezenfektasyon iflleminde “Ozon Jeneratörü”
kullan›m›na geçilerek kimyasal madde kullan›m›
sonland›r›lm›flt›r. 400.000 TL/y›l tasarruf sa¤lan›rken tüketici
taraf›nda klasik kimyasal temizleme metoduna nazaran y›ll›k
4 milyon litre su tasarrufu elde edilmifltir.

Türkiye genelinde 110 servisimiz ile verilen ticari klima
hizmetleri; zincir ma¤aza ve kurumsal müflterilerin keflif,
montaj, bak›m ve geri hizmetler gibi müflterilerin özel
ihtiyaçlar›na da cevap vermektedir.

Ticari klima hizmetleri, 2013 y›l›nda faaliyet alan›n›
geniflleterek 3.000 kW’a kadar olan iklimlendirme
ihtiyaçlar›n›n tek cihazla sa¤lanabildi¤i su so¤utma gruplar›
(chiller) sat›fl ve sat›fl sonras› sürecini bünyesine katm›flt›r.
AVM’ler, spor tesisleri, endüstriyel iflletmelerde oldu¤u gibi
çok büyük kapasite ihtiyaçlar›na VRS sistemlerin pratik
cevap sa¤layamad›¤› yerlerde su so¤utma gruplar› alternatif
ürün gam› olarak hizmete sunulmufltur.



Arçelik A.fi., faaliyet gösterdi¤i ülkelerde istihdam ve büyüme
alan›nda katma de¤er yaratman›n yan› s›ra; toplumsal,
kültürel, çevresel konularda ve spor alan›nda geliflime
destek olmaktad›r.

Toplumlar›n yarar›na olan projelerde sürdürülebilir geliflim
ilkesi do¤rultusunda yer almak, Arçelik A.fi.'nin
önceliklerinden olmaya devam edecektir.

Arçelik A.�. Ailesi ve Gönüllülük

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

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

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö�retim Programı
- Arçelik Laboratuvarları – Türkiye

Toplumun gelifliminde e¤itim alan›ndaki faaliyetlerin en
yüksek katma de¤eri yaratabilece¤ine inanan Arçelik A.fi.,
mesleki e¤itim ile istihdam iliflkisinin güçlendirilmesi ad›na
çok önemli görülen  ve Türkiye'de elektrikli ev aletleri
sanayisindeki geliflmeleri ve yeni teknolojileri bilen teknik
insan gücünün yetifltirilmesini hedefleyen “Elektrikli Ev
Aletleri Teknik Servis Program›”n› gelifltirmifltir. Arçelik A.fi.
böylece e¤itim-istihdam iliflkisinin kurulmas› ve devam› için
sektöre özel bir uygulama hayata geçirmifl ve Elektrikli Ev
Aletleri Teknik Servis Eleman› dal›nda Türkiye'de bir ilke
imza atm›flt›r.

Bu amaca ulaflmak için, 2011-2014 e¤itim y›l› itibariyle
‹stanbul, Diyarbak›r, Trabzon, ‹zmir, Ankara, Bursa ve Tatvan
illerinde toplam 9 okulda, elektrikli ev aletleri teknik servis
dal›nda yeni teknolojilere dayal› ölçü aletleri ve cihazlarla
donat›lan Arçelik Laboratuvarlar› kurulmufltur.

Laboratuvarlarda uygulanan müfredat, Milli E¤itim Bakanl›¤›
ile yeniden oluflturulmufl ve ö¤retmenler Arçelik Akademi'de
e¤itilmifltir. 2014 y›l›nda, toplam dokuz okulda 460 ö¤renci
ve 54 ö¤retmen Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan› -
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Bölümü'nde oluflturulan
Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program›
kapsam›nda e¤itimlerden yararlan›yor. 2014 – 2015 e¤itim
ö¤retim y›l› sonunda bölümden 208 ö¤rencinin mezun olmas›
planlanmaktad›r.
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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¤lanmakta,  Arçelik Yetkili Servislerinde veya
fiirket bünyesinde çal›flmak isteyen ö¤rencilerden belirli
aflamalar› baflar›yla tamamlayanlar sertifikaland›r›larak
istihdam edilmektedir. 2013 y›l› itibariyle, ‹stanbul ve
Diyarbak›r’daki okullar ilk mezunlar›n› vermifl, bu ö¤rencilerin
17’sine 2014 y›l›nda mezun olanlar›n da 18’ine olmak üzere
toplam 35 mezuna Arçelik yetkili servislerinde istihdam
sa¤lanm›flt›r.

Ülkem �çin Engel Tanımıyorum  - Türkiye

Arçelik A.fi. ailesi Koç Holding’in UNDP(Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Teflkilat›) ve AYDER (Alternatif Yaflam Derne¤i)
iflbirli¤i ile yürüttü¤ü “Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum” temal›
projesine gönüllü olarak destek vermekte ve engellilerin
yaflam kalitelerinin iyileflmesini desteklemek üzere de çeflitli
projeler yürütmektedir.

• Engellili�e Do�ru Yakla�ım Seminerleri

Arçelik A.fi. çal›flanlar› AYDER deste¤iyle “Gönüllü E¤itmen”
e¤itimlerini tamamlam›flt›r. 2013 y›l›nda, 27 Arçelik A.fi.
Gönüllü E¤itmeni, flirket kampüslerinde projenin bilinirli¤ini
art›rmak ve çal›flanlara konu hakk›nda daha fazla bilgi
ulaflt›rmak üzere “Engelliye Do¤ru Yaklafl›m” seminerleri
vermifltir. 2014 y›lsonu itibariyle toplam 210 adet e¤itim ile
13.885 Arçelik A.fi. çal›flan›na ulafl›ld›.

2014 y›l› boyunca, proje kapsam›nda Arçelik A.fi. ‹flletmeleri
ve yetkili sat›c›lar›n› engelli dostu mekânlar haline getirmek
üzere çal›flmalar yürütülmüfltür. Engelli dostu ürün portföyü
için fikir havuzu oluflturulmufltur. Engelli çal›flan istihdam›
ve evden çal›flan engelli projeleri devam etmifltir.

• Sizler �çin Kitap Okuyoruz

Arçelik A.fi., Bo¤aziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji
ve E¤itim Merkezi (GETEM) iflbirli¤iyle “Sizler için kitap
okuyoruz” projesini yürütmektedir. Bu çal›flma ile görme
engellilerin yararlanabilece¤i “sesli kütüphaneye” destek
verilmektedir. Projede gönüllüler, görme engellilerin talep
ettikleri kitaplar› ya da kendilerinin seçmifl oldu¤u kitaplar›
seslendirmektedir. Gönüllüler, bilgisayarlar›na yüklenen
özel bir program ve beraberinde kendilerine temin edilen
mikrofonlu kulakl›klar ile kay›tlar›n› gerçeklefltirmektedir.

Arçelik A.fi. yetkili sat›c›lar›n›n da proje hakk›nda bilgi sahibi
olmas› ve destek verebilmesi amac›yla haz›rlanan tan›t›m
videosu Bayi TV arac›l›¤› ile paylafl›lm›flt›r. Projede “gönüllü
e¤itmenler” ve kitap okuyan Arçelik A.fi. çal›flanlar› “Zirveye
Koflanlar” plat formunda baflar › lar ›ndan dolay›
ödüllendirilmifltir.
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Çal›flanlar›n “Sizler için Kitap okuyoruz” projesine gönüllü
olarak destek vermesini sa¤lamak amac›yla, proje tan›t›m
videosu haz›rlanm›fl ve on-line olarak çal›flanlarla
paylafl›lm›flt›r. Tüm kampüslerde GETEM deste¤i ile e¤itim
seminerleri düzenlenmifltir. Bu e¤itimler ile toplam 253
çal›flan sesli kitap okuma e¤itimi alm›flt›r.

2014 y›l› sonu itibariyle Arçelik çal›flanlar› taraf›ndan proje
kapsam›nda 16 kitap seslendirmifl ve 15 kitapta
seslendirilmeye devam etmektedir.

Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Foto�rafçılık
E�itimi

Arçelik A.fi., “Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Foto¤rafç›l›k
E¤itimi” projesini Bedensel Engellilerle Dayan›flma
Derne¤i (BEDD) ve Foto¤rafmetre Derne¤i iflbirli¤iyle
gerçeklefltirmifltir.

Foto¤rafç›l›k e¤itimi ile Arçelik A.fi, bedensel engelli bireylerin
foto¤rafç›l›k sanat›yla tan›flt›r›lmas›n›, bu konuda özel bir
e¤itim almalar›n›n temin edilmesini ve onlara özel bir ilgi
alan› oluflumuna destek vererek hayata farkl› bir pencereden
bakmalar›n› sa¤lamay› hedeflemifltir.

Foto¤rafmetre Derne¤i üyesi uzman foto¤rafç›lar taraf›ndan
verilecek e¤itim, teknik bilgi aktar›m› ve d›fl mekân
çekimlerinin yer ald›¤› 6 dersten oluflmaktad›r.  Projede, 14
bedensel engelli BEDD üyesinin kat›ld›¤› e¤itim kapsam›nda
önce teknik bilgilerle donanan kat›l›mc›lar, ö¤rendiklerini
‹stanbul’da farkl› mekânlarda gerçeklefltirecekleri çekimlerle
prati¤e dönüfltürme f›rsat› buldu.

E¤itimlerden ilki, BEDD ile Foto¤rafmetre Derne¤i e¤itmenleri
ve Arçelik A.fi. gönüllülerinin kat›l›m›yla gerçekleflti. E¤itimde
kat›l›mc›lara foto¤raf makinesinin teknik özellikleri ve kullan›m›
konular›nda detayl› bilgiler aktar›ld›.  E¤itim kapsam›nda ilk
d›fl mekân çekimi Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçeklefltirildi.
Ö¤renciler müzede farkl› objeleri foto¤raflama imkân› buldu
ve keyifli anlar yaflad›. Çekimlere Arçelik A.fi. Foto¤rafç›l›k
Kulübü üyeleri de kat›larak, bu alandaki bilgilerini ö¤rencilerle
paylaflt›.

• ��aret Dili Ö�retmeni Yeti�tirme Yönetimi E�itimi

Arçelik A.fi.,  Türkiye’de çok k›s›tl› say›da olan iflaret dili
e¤itmeni say›s›n› art›rmak üzere gerçeklefltirilen “‹flaret Dili
Ö¤retmeni Yetifltirme Yönetimi”  projesine de destek verdi.
“Türk ‹flaret Dili Ö¤retmeni Yetifltirme Yöntemi” program›
‹flitme Engelliler ve Aileleri Derne¤i (‹ED), Bo¤aziçi
Üniversitesi ve Koç fiirketleri iflbirli¤iyle 5 Eylül – 19 Ekim
2014 tarihleri aras›nda hayata geçirildi.

Kursa ana dili iflaret dili olan iflitme engelliler kat›larak
e¤itimci olmay› ö¤rendi. Arçelik A.fi.’nin iflitme engelli iki
çal›flan› da çok zor bir s›navdan baflar›yla geçerek bu kursa
kat›lmaya hak kazand›. Toplam 106 saat süren kursa 3
iflitme engelli ö¤retmenin yan› s›ra Bo¤aziçi Üniversitesi
ö¤retim görevlileri de e¤itimci olarak kat›ld›. E¤itim program›n›
tamamlayanlar 29 Kas›m 2014 tarihinde düzenlenen tören
ile sertifikalar›n› ald›. Arçelik A.fi., iflaret dili e¤itimini öncelikle
engelli çal›flanlar›na  ve sonras›nda da tüm çal›flanlar›na
yayg›nlaflt›rmay› hedeflenmektedir.
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Çevre ve Do�ayı Koruma Çalı�maları - Türkiye

Toprak ve Yaprak” Resim Yarı�ması

Arçelik A.fi., Piflirici Cihazlar ‹flletmesi, Bolu’da uzun y›llard›r
sürdürdü¤ü çevrenin ve do¤an›n korunmas›na yönelik
bilinçlendirme çal›flmalar› kapsam›nda, TEMA Vakf›'n›n
düzenledi¤i  “Toprak ve Yaprak” konulu resim yar›flmas›na
destek vermifltir.

2014 y›l›nda,  6. düzenlenen “Toprak ve Yaprak” konulu
resim yar›flmas›, ö¤rencilere topra¤› ve çevreyi koruma
bilincini afl›lamay› ve bu alanda neler yap›labilece¤ini
düflündürmeyi hedeflemektedir. 23 okuldan, 156 ö¤rencinin
kat›ld›¤› resim yar›flmas›nda ö¤renciler sulu boya ve pastel
boya teknikleriyle yapm›fl olduklar› resimlerle, - dünya eko
sistemi - do¤an›n önemi - erozyon konular›nda sahip olduklar›
bilinci resme dökmüfltür.

Yar›flman›n ödül töreni ve sergisi 5 Haziran Dünya Çevre
Gününde ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Kültür Merkezi’nde
gerçekleflti. Yar›flmada dereceye giren ö¤renciler laptop,
DVD oynat›c›, tablet ve müzik seti ile ödüllendirildi.

Ankara Bula�ık Makinesi ��letmesi “Hatıra Ormanı”

Arçelik A.fi. Ankara Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi, gelecek
nesillere bir miras b›rakmak üzere Ankara Çevre yolu
üzerinde, 2.000 a¤açl›k bir hat›ra orman› oluflturmufltur.
Çal›flanlar›n katk›s›yla oluflturulan “Arçelik Hat›ra Orman›”
sulama ve bak›m çal›flmalar› 2014 y›l›nda da devam etmifltir.

Arçelik A.�. Arama ve Kurtarma Ekibi – Türkiye

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

2014 y›l›nda Arçelik A.fi. Bolu, Çerkezköy ve Eskiflehir
kampüslerinde mevcut olan arama ve kurtarma ekibi üyeleri,
bulunduklar› illerin Afet ve Acil Durum Baflkanl›klar› Sivil
Savunma Birimleri, ‹tfaiye Müdürlü¤ü yetkilileri ve afetlerde
görev yapan Sivil Toplum Kurulufllar›n›n acil durumlara
yönelik e¤itim ve tatbikatlara kat›larak, hem bu konudaki
tecrübelerini art›rm›fl hem de tecrübelerini paylaflmaya
devam etmifltir. Ayr›ca y›l boyunca, Afet ve Acil Durum
Baflkanl›¤› koordinasyonunda gerçeklefltirilen baz›
operasyonlar ve toplant›lara da kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

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

Darülaceze Hayat Okulu Projesi’ne Destek

Türkiye’nin en büyük hay›r kurumu olan Darülaceze,
sakinlerinin hayat tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak
amac›yla, sakinler aras›ndan seçilen on ö¤retmen ile
Darülaceze Hayat Okulu projesini bafllatm›flt›r.
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Arçelik üst düzey yöneticileri ve ‹stanbul bayilerinden oluflan
25 kiflilik bir grup proje kapsam›nda sekiz hafta boyunca
haz›rlanan program ile e¤itimler devam etti. Hayat Okulu’nda
her bir derste farkl› bir sakinin hayat›n› ifllendi, hayat
tecrübeleri paylafl›ld›.

Uluslararası Destek Faaliyetleri

Arçelik A.fi.'nin dünyan›n farkl› ülkelerinde faaliyet gösteren
üretim tesisleri, sat›fl ve pazarlama ofisleri bulunduklar›
ülke/flehirlerde bir yandan yeni ifl imkânlar› yarat›rken, di¤er
yandan da bölgenin toplumsal geliflimine katk› sa¤layacak
e¤itimden sa¤l›¤a, çevreden spora uzanan genifl yelpazede
sosyal sorumluluk projeleri ve destek faaliyetleri
yürütmektedir.

Elektrabregenz  - Avusturya

Avusturya'n›n en bilinen markalar›ndan olan Elektrabregenz,
sosyal sorumluluk anlay›fl› do¤rultusunda, evsiz ve muhtaç
çocuklar› koruma amac›n› güden ProJuventute adl›
organizasyona destek vermifltir. ProJuventute taraf›ndan
yenilenen yetimhanelere ürün ba¤›fllaman›n yan› s›ra
Elektrabregenz, ayn› kurulufl taraf›ndan sosyal fark›ndal›¤›
art›rma ve daha fazla destek oluflturma amac›yla yürütülen
programlara katk›da bulunmufltur.

Elektrabregenz ve ProJuventute aras›ndaki bu proaktif ifl
birli¤i, güven duygusunu gelifltirmek, tutarl›l›k ve
sürdürülebilirlik sa¤lamak amac›yla 2015 y›l›na kadar
uzat›lm›flt›r.

Defy – Güney Afrika
• AmaZulu Toplulu�u Vakfı

AmaZulu Toplulu¤u Vakf›, Güney Afrika'daki topluluklar›
futbolun gücünü kullanarak gelifltirmek amac›yla 2009 y›l›nda
kurulmufltur. Futbol; yaflam becerileri programlar›n›n,
HIV/AIDS e¤itimlerinin bafllat›lmas› ve teflviklerin uygulanmas›
amac›yla bir araç olarak kullan›labilmektedir. Ezakheni,

Durban ve East London bölgelerinde kalk›nma projeleri
yürütmek üzere Defy, AmaZulu Toplulu¤u Vakf› ile ifl birli¤i
yapm›fl ve bu bölgelerde iyilefltirme sa¤lamay› hedeflemifltir.
Bu çal›flmalar içerisinde en önemlisi, maddi imkan› olmayan
bireyleri destekleyecek yaflam beceri program›n› hayata
geçirmektir. Yetenekleri ile fark yaratan çocuklara Defy,
oluflturulan burs program› ile destek olmaktad›r. Burs
kapsam›nda seçilen çocuklar, hiçbir ücret ödemeksizin
bölgedeki en iyi okullarda e¤itim alma hakk› kazanm›fllard›r.
2013 y›l›nda, 2680 ö¤renci bu programdan yararlan›rken,
23 antrenör de yaflam becerileri e¤itimlerine kat›lm›flt›r.
2014 y›l›nda ise 100 akademisyen ve 8 antrenör East London
bölgesindeki beceri program›n› tamamlam›flt›r. Program›n,
Durban ve Ezakheni bölgesinde de hayata geçirilmesi
planlanmaktad›r.

• Ethelbert Çocuk Evi

Ethelbert Children's Home (Ethelbert Çocuk Evi), fiziksel
ve/veya cinsel istismar, ihmal veya boflanma sonucu
ailesinden ayr›lm›fl veya HIV/AIDS nedeniyle yetim kalm›fl
65 çocu¤un yaflad›¤› bir çocuk evidir. Ethelbert, bir
yetimhane de¤ildir. Buraya getirilen çocuklar›n ço¤unun
ai le ler i  bulunmaktad›r .  Kuruluflun as› l  amac›,
rehabilitasyonlar›n›n ard›ndan çocuklar›n ebeveynleri ile
mutlu birleflmelerini sa¤lamakt›r. Ethelbert Çocuk Evi, her
birinde çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu iki görevli ile en
fazla 12 çocu¤un ikamet etti¤i alt› evden oluflmaktad›r
Erkekler, k›zlar ve befl yafl›n alt›ndaki çocuklar ayr› evlere
yerlefltirilmifltir. Say› genellikle çocuklar›n rehabilite edilmifl
ebeveynlerin veya koruyucu/evlat edinen ailelerin yan›na
yerlefltirilmesi sonucu de¤ifliklik gösterse de Ethelbert, 65
adet çocu¤un bak›m›n› üstlenebilecek kapasiteye sahiptir.
Defy, Ethelbert Çocuk Evi'nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ev
aletleri ve elektronik cihaz ba¤›fl›nda bulunman›n yan› s›ra
bu eve mali deste¤in gerekli oldu¤u her noktada katk›da
bulunmaya devam etmektedir.
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• Umbilo Ortaokulu

Wentworth bölgesinde yer alan tarihi Umbilo Ortaokulu,
1924 y›l›nda aç›lm›flt›r ve yaklafl›k 1000 ö¤renciye e¤itim
vermektedir. Defy'›n okul yenileme projesine spornsor
olmas›yla s›n›flar›n boyanmas›na bafllanm›flt›r. Umbilo
Ortaokulu, Defy Jacobs tesisinin yak›nlar›nda bulunmaktad›r
ve bu okulun da deste¤i ile Defy, içinde yer ald›¤› toplumun
hayat›n› zenginlefltirmeyi hedeflemektedir.

• Focus on the Family

Defy, gençlerin düflünce flekillerini ve davran›fllar›n›
de¤ifltirerek onlar› hayatta do¤ru seçimler yapma konusunda
teflvik etmeyi amaçlayan yaklafl›k 1.000.000 Rand bütçeli
"No Apologies" program›na sponsor olmufltur.
2014 y›l›nda Defy, bu program arac›l›¤›yla yaklafl›k 4.590
çocu¤a ulaflm›flt›r ve Ezakheni, East London ve Jacobs
bölgelerinde bulunan 51 okulun bu programdan
yararlanaca¤› tahmin edilmektedir. Ayr›ca yerel kahraman
Siya Xuza da ö¤rencilere ilham vermek ve Believing in
Better/Daha ‹yisine ‹nan konseptli reklam›n hikayesini
paylaflmak amac›yla bir okulda konuflma yapm›flt›r.

Beko - Rusya

Ekonomik faaliyetlerinin yan› s›ra içinde yer ald›¤› toplumun
geliflimine destek olmay› da amaçlayan Beko’nun Rusya’daki
iflletmesi LLC, kentlerin oluflumunda etkili olmaktad›r. Üretim
tesisinin bulundu¤u Kirzhach  - Vladimir bölgesinde birçok
sosyal etkinli¤in düzenlenmesiyle bu oluflum sa¤lanmaktad›r.
Ekim ay›nda, iflletmenin bölgede yaflayanlara küçük bir
hediyesi olarak Kirzhach flehir merkezinde Beko markal›
‘kinder oyun alan›’ aç›lm›flt›r.

2014 y›l›nda, ifl ortaklar›na Noel hediyesi almak yerine, bir
yard›mlaflma fonu olan “Children Heart”a ba¤›fl yap›lmas›na
karar verilmifl ve bu sayede ciddi kalp sorunlar› yaflay›p
acil cerrahi operasyon ihtiyac› olan çocuklara destek
olunmufltur. ‹fl ortaklar›, y›lbafl› tebriklerini içeren özel y›lbafl›
kartlar› ile bu fona yap›lan ba¤›fl konusunda haberdar
edilmifllerdir.

Beko Polonya
• The Noble Box Projesi

Beko, Polonya’da yoksul ailelere umut vermek ad›na, özellikle
yeni y›l döneminde do¤rudan yard›m sa¤lamak amac›yla
oluflturulan "SZLACHETNA PACZKA / The Noble Box”
projesini desteklemektedir. Proje, Polonya'da yaklafl›k 10
y›l önce kar amac› gütmeden kurulan ve maddi s›k›nt›
yaflayan ailelere yeni y›l döneminde hediyeler vermek
amac›yla çal›flan SPRING Association taraf›ndan
yürütülmektedir. Proje ile yard›ma muhtaç aileler, ba¤›fl
yapanlar ve gönüllülerin bir araya gelmeleri sa¤lanmaktad›r.
Beko çal›flanlar›, proje kapsam›nda 2014 y›l›nda iki aile
seçmifl ve onlara buzdolab›, ütü, çocuk oyuncaklar›, giysi,
okul ekipmanlar› ve günlük olarak ihtiyaç  duyabilecekleri
birçok küçük ev eflyas› hediye etmifltir.
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• Social Welfare Home

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

• Hastaneye destek

Beko, bu yard›m çal›flmalar›n›n yan› s›ra Polonya’n›n
güneyindeki Piekary Slaskie'de bulunan hastaneye iki y›ld›r
ekipmanlar konusunda destek sa¤lamaktad›r. 2014 y›l›nda
hastanenin kullan›m› için buzdolab›, çamafl›r makinesi, klima
gibi yaklafl›k 20 farkl› ürün ba¤›fl›nda bulunulmufltur.

• Spora katkı

Beko, 2014 y›l›nda sosyal yard›mlar›n yan› s›ra spora da
destek vermifltir.  Bu kapsamda Beko Polonya üçüncü kez,
Avrupa Kulüpler fiampiyonas› ETU için yeterlilik niteli¤i
tafl›yan 26. Olimpik Mesafe Polonya fiampiyonas›'n›n bir
parças› olan Beko EIk Triatlonu’nun isim sponsoru olmufltur.
Farkl› spor faaliyetlerine sponsor olmay› tercih eden Beko
Polonya; Gwarek Wieliczka, Górnik Wieliczka gibi çocuk
futbol tak›mlar›n›, Warsaw Master Team gibi yüzme
tak›mlar›n›, Pawel Przedpelski gibi Speedway sürücülerini,
Sebastian Karas gibi Marfl Denizi'ni yüzerek geçmek isteyen
yüzücüleri ve Beko Dans Kupas› gibi dans turnuvalar›n›
desteklemektedir.

Beko – Çin

Beko, ilk ba¤›fl etkinli¤ini Çin'in önde gelen yard›m
kurulufllar›ndan “Yi Jia Yi” ile birlikte Temmuz 2014'te
gerçeklefltirmifltir. Etkinlik, yaflam kalitelerini art›rma umuduyla
Pekin, fianghay ve Guangzhou'da yaflayan engelli aileleri
ve yard›m kurulufllar›n› hedef alm›flt›r. Beko taraf›ndan 150
adet çamafl›r makinesinin ihtiyaç sahibi ailelere ve yard›m
kurulufllar›na teslim edilmifltir.

Beko - Ukrayna

Sosyal sorumluluk ilkeleri do¤rultusunda Beko Ukrayna
LLC, IWCK (Kiev Uluslararas› Kad›nlar Kulübü) y›ll›k Noel
pazar› etkinli¤ine kat›lm›fl ve Beko markal› SDA ürününü
sat›fl amac›yla ba¤›fllam›flt›r. Bu etkinlikte toplanan para,
Do¤u Ukrayna'da gerçekleflen askeri çat›flmada zarar gören
yetimlere ba¤›fllanm›flt›r.

Beko – Avustralya / Yeni Zelanda

Sosyal geliflimi destekleme ilkesi do¤rultusunda Beko, Yeni
Zelanda çocuklar›n›n potansiyelini ortaya ç›karmak amac›yla
rehberlik programlar› yürüten bir vak›f olan The Rising
Foundation'›n çal›flmalar›na destek vermektedir.

Beko Avustralya & Yeni Zelanda Hands Across the Water
hay›r kurumuna destek vermektedir. 2004 y›l›nda gerçekleflen
tsunami felaketinin ard›ndan say›s›z Taylandl› çocuk kimsesiz
ve evsiz kalm›flt›r. Across The Water oluflumu risk alt›ndaki
Taylandl› çocuklara yard›m eli uzatan 2005 y›l› sonunda
Avustralyal› bir grup yard›msever taraf›ndan kurulmufltur.

Grundig- Almanya

E¤itime yönelik çal›flmalara da imza atan Grundig sayesinde
okullar, klasik tahtalar yerine etkileflimli Grundig e-Boardlarla
donat›lmaya bafllanm›fl, ö¤renciler için e¤itim yaflam›n›
gelifltiren ve kolaylaflt›ran teknolojiler sunulmufltur. Grundig
ayr›ca baflta Almanya'n›n Bavyera eyaleti olmak üzere
dünyan›n birçok yerinde çocuklara yard›m amac› tafl›yan
çeflitli projeleri desteklemektedir. 2009 y›l›ndan bu yana
Bavyeral› kamu hizmetleri yay›nc›s› Bayerischer Rundfunk
öncülü¤ündeki yard›m fonuna, sat›lan her TB 7930 ve TB
8030 sonik difl f›rças› ürünü için ba¤›flta bulunmaktad›r.

87

2014
FAAL�YET RAPORU

Kurumsal Sorumluluk



88

2014
FAAL�YET RAPORU

Arçelik A.Ş. ve Spor

Beko, dinamik ve enerjik yap›s› ile örtüflen de¤erlere sahip
olan sporun gençlerin gelifliminde önemli rolü oldu¤una
inanmaktad›r. Sporun genifl kitlelere ulaflma ve insanlar›n
hayat›na dokunma gücü, global bir marka olarak Beko’nun
vizyonuyla birebir örtüflmektedir. Beko, spor arac›l›¤›yla
toplumsal geliflimi desteklemekte ve her geçen gün bu
alandaki yat›r›mlar›na yenilerini eklemektedir.

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

2014 y›l›nda y›llard›r devam eden basketbol sponsorluklar›n›n
yan› s›ra, sezon bafl›nda dünyan›n en çok sevilen ve
desteklenen futbol kulüplerinden FC Barcelona ile de dev
bir sponsorluk anlaflmas› gerçeklefltirilmifltir. Yine sezon
bafl›nda Befliktafl Futbol Tak›m› ile anlaflma imzalanm›fl ve
kulüp formas›nda Beko logosu yerini alm›flt›r. Beko markas›
ayn› zamanda Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararas›
birçok önemli golf turnuvas›na sponsor olmufltur.

Beko - Be�ikta� Profesyonel Futbol A Takımı

1988 – 2004 y›llar› aras›nda Befliktafl JK sponsoru olan
Beko, 2014-15 sezon bafllang›c› itibar›yla özel ba¤lara sahip
oldu¤u bu kulüple imzalad›¤› sponsorluk anlaflmas›
kapsam›nda tekrar Befliktafl Profesyonel Futbol A Tak›m›
S›rt Sponsoru olmufltur.

Beko - FC Barcelona

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

Beko Futbol Kupası - FA Cup �ngiltere

Beko, dünyan›n en eski ve prestijli ulusal kupas› ve ‹ngiltere
futbolunun en önemli turnuvas› olan FA Cup'›n resmi
sponsoru olmufltur. 2012-2013 ve 2013 -2014 sezonlar›
boyunca aktif olan ortakl›kta Beko, FA Cup kapsam›nda
genifl görüntü haklar›na sahip olmufl, reklam ve promosyon
çal›flmalar› gerçeklefltirme f›rsat› yakalam›flt›r.
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Beko Basketball Bundesliga - Almanya

Avrupa'n›n önde gelen basketbol liglerinden biri olan
Almanya Basketbol Ligi, Beko'nun isim sponsorlu¤u ile
2009-2010 sezonunun bafllang›c›ndan itibaren “Beko
Basketball Bundesliga” ad›yla oynanmaktad›r.

Beko Basketbol Ligi - Litvanya

Beko markas› 2011 y›l› içerisinde, Litvanya Ligi'nin de
sponsorlu¤unu üstlenmifltir. Litvanya ligi, 2013-2014
sezonunda itibaren, “Beko LKL League” olarak
oynanmaktad›r.

Beko Basketbol Ligi - �talya

2012 y›l›nda Beko markas›, Almanya, Rusya ve Litvanya lig
isim sponsorluklar›n›n ard›ndan, ‹talyan Basketbol Ligi’nin
de isim sponsorlu¤unu üstlenmifltir.  Sponsorlu¤un bafllad›¤›
2012-2013 basketbol sezonundan itibaren ‹talyan Birinci
Basketbol Ligi, “Beko Lega Basket Serie A” olarak
an›lmaktad›r.

Beko - Avustralya / Yeni Zelanda

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

Grundig

Grundig 2014 y›l›nda da “Bundesliga'n›n Resmi Teknoloji
Orta¤›” olmaya devam etmifltir.  Grundig logosu, 2012/2013
sezonundan itibaren tüm Bundesliga ve Bundesliga 2
yay›nlar›nda kal›c› olarak görünen bir ö¤edir. Bu uygulama
2014/2015 sezonunda da sürmüfltür. Grundig markas› ayr›ca
Norveç Bayan ve Erkekler Hentbol Ligi'ne ismini vermifltir.

2014 y›l›nda Grundig Türkiye’de Fenerbahçe Bayan ve
Erkek Voleybol Tak›m› sponsorlu¤u devam etmifl, düzenlenen
ulusal ve uluslararas› birçok önemli golf turnuvas›na sponsor
olmufltur.
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2014 Yılı Ödüller ve Başarılar

Çevreci Ödüller-Ba�arılar

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

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

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

DPU 7306 XE ve Bloomberg TKF 7455 AGE 50 çamafl›r kurutma makineleri “‹yi” derecesi ald›.
• Blomberg DWT 55300SS modeli bulafl›k makinesi, USA Consumer Reports Tüketici Test Dergisi taraf›ndan “Tüketicilere
  Tavsiye Edilen Ürün” olarak önerildi.
• Çek Cumhuriyeti’ndeki “dTest” dergisi, Beko marka DPU7380X model çamafl›r kurutma makinesini “Good Choice”
  olarak seçti. Fiyat ve performans dengesi “‹yi” olarak derecelendirildi.
• Arçelik A.fi., Sanayi Bakanl›¤› Verimlilik Proje Ödülleri kapsam›nda “Büyük Ölçekli ‹flletme Ar-Ge ve Ürün ‹yilefltirme”
  kategorisinde “ATLAS BLDC Çamafl›r Y›kama Motoru Projesi” ile ikincilik ödülünü ald›.

Kurumsal Ödüller-Ba�arılar

• ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) taraf›ndan 2014’te yedincisi düzenlenen “2013 ‹hracat›n Y›ld›zlar›”
  ödül töreninde “Beyaz Eflya”, ”Di¤er Elektrik-Elektronik Üretim ve Da¤›t›m Ekipmanlar›” ve “Demir Çelik Eflya” kategorilerinde
  birincilik ödülü alan Arçelik A.fi.; “Türkiye Geneli Elektrik Elektronik”, “TV Al›c›lar›”, “Küçük Ev Aletleri” ve “‹MM‹B Genel
  ‹hracat›” kategorilerinde de ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.
• Türk Elektronik Sanayicileri Derne¤i (TES‹D) taraf›ndan 12.’si düzenlenen “Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri”nde Arçelik
  “Geliflmifl Kullan›c› Ara Yüzlü ve Çoklu Uygulama Oynatabilen A¤ Ba¤lant›l› LED TV” (Enhanced Connected TV) ile “Jüri
  Özel Ödülü”nü kazand›.
• Arçelik’in yönetim ve Ar-Ge ortaklar›ndan biri oldu¤u UltraHD-4U Projesi, Barcelona’da gerçeklefltirilen “7. Avrupa

Nanoelektronik Forumu”nda yer ald›. UltraHD-4U Projesi, etkinlikte “Birincilik Ödülü” ald›.
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• Beko marka elçisi ‹spanyol fief Martin Berasategui’nin liderli¤inde Madrid’de 2013’te düzenledi¤i “Dayan›flma için
  Piflirme Maratonu”, tüm dünyada halkla iliflkiler ve kurumsal iletiflim alan›n›n en iyilerini ödüllendiren “Global Mercury
  Excellence Awards”tan üç ödül kazand›. Maraton, “Özel Etkinlik” alan›nda Alt›n, “Marka Bilinirli¤i” alan›nda Gümüfl ve
  sadece Beko’nun ödül ald›¤› “Ünlü Kampanyas›” alan›nda da Bronz ödülün sahibi oldu. Ayn› zamanda Beko gerçeklefltirdi¤i
  bu etkinlik ile Kültür Bakanl›¤›'n›n korumas› alt›ndaki kurulufllardan Dünya fiehri Vakf› taraf›ndan verilen “Sosyal Giriflim
  Ödülü”ne de lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., dünyan›n en sayg›n tasar›m ödüllerinden “IF Design”da Grundig Side by Side Buzdolab›, Beko Kombi
  Buzdolab›, Grundig BT Hoparlör, Cast Beko Davlumbaz, Beko Cast Iron Ankastre Ocak, Cyclone Piflirme Sistemi ve
  Grundig Slide Mikrodalga F›r›n ile ürün tasar›m› kategorisinde yedi ödüle lay›k görüldü.
• Blomberg KQD 1251 buzdolab›, ‹srail’de 2 bin kiflinin oylar›yla belirlenen “Product of the Year”da “2014 Y›l›n›n En
  Yenilikçi Ürünü” ödülünü ald›.
• Arçelik A.fi. Sat›nalma Direktörlü¤ü, global bir akreditasyon olan, sat›nalma yönetiminde mükemmelli¤i sa¤lamak
  amac›yla verilen ve dünyada yaklafl›k 130 flirkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika”y› (CIPS Corporate Certification)
  almaya hak kazand›.
• Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin düzenledi¤i ‹hracat fiampiyonlar› töreninde “2013 Y›l›nda En Fazla ‹hracat Yapan fiirket”
  kategorisinde Arçelik A.fi. alt›nc› oldu.
• Arçelik A.fi., Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› “Gümrük ‹fllemlerinin Kolaylaflt›r›lmas› Yönetmeli¤i” ile Türkiye’de
  güvenilir nitelikte kabul edilen kifli veya kurumlara verilen “Yetkilendirilmifl Yükümlü Sertifikas›”n›  ald›.
• Amerikan ‹letiflim Profesyoneller Ligi (LACP), Arçelik A.fi. 2013 y›l› Faaliyet Raporu; “En ‹yi 100 Faaliyet Raporu”
   s›ralamas›nda 74. s›rada yer ald› ve dayan›kl› tüketim sektöründe “Alt›n Ödül” dahil olmak üzere befl ödüle lay›k görüldü.
  2013’te Türkiye’den Baflvuru Yapan En iyi 20 Faaliyet Raporu s›ralamas›nda bulunan Arçelik A.fi.; “Avrupa, Ortado¤u,
  Afrika Bölgesinin En ‹yi 80 Faaliyet Raporu” listesinde de 28. s›raya ad›n› yazd›rd›. Rapor, “En ‹yi Faaliyet Raporlar›”nda
  Alt›n derece, “En ‹yi Faaliyet Raporu Finansal Bilgileri”nde Gümüfl derece elde etti. “Arçelik A.fi. 2012 Sürdürülebilirlik
  Raporu” ayn› yar›flmada “Sürdürülebilirlik Raporlar›” kategorisinde en iyi derece olan “Platinum Ödül”e lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., tasar›m dünyas›n›n en prestijli yar›flmalar›ndan olan ve otoritelerce kabul edilen bir kalite onay› özelli¤i
  tafl›yan “Red Dot” taraf›ndan Beko, Grundig ve Cast markal› toplam befl ürünüyle ödüle lay›k görüldü. Red Dot Tasar›m
  Ödülleri jürisi taraf›ndan Grundig - Fine Arts - Ultra High Definition TV, Grundig - GSB 110 - Bluetooth Speaker, Grundig
  - GSB 120 - Bluetooth Speaker, CAST - Built-in F›r›n ve Beko - 84cm Buzdolab› ödül almaya hak kazand›.
• Arçelik A.fi., 26. Kristal Elma 2014 Türkiye Reklam Ödülleri Yar›flmas›nda Arçelik ve Beko markalar›yla befl ödüle lay›k
  görüldü.
• Arçelik, Smart televizyonlar için özel olarak gelifltirdi¤i Futbol App uygulamas›n› tan›tmak için “Taraftara Oley Çektiren
  Banner” çal›flmas›yla “9. MediaCat Felis Ödülleri”nde “Richmedia” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
• Arçelik, MediaCat ve Ipsos iflbirli¤iyle her y›l gerçeklefltirilen “Türkiye’nin Lovemarklar›” araflt›rmas›n›n 2014 sonuçlar›na
  göre “Beyaz Eflya” ve “Ev Elektroni¤i” kategorilerinde “Türkiye’nin En Çok Sevilen Markas›” seçilirken, bu y›l ilk kez

gerçeklefltirilen kategori ba¤›ms›z sorgulamada da “Türkiye’nin En Sevilen Markas›” unvan›na lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., 2014 PERYÖN ‹nsan Yönetimi Ödülleri “Proje/Fark Yaratan Uygulamalar” kategorisinde “‹flveren Markas›
  Oluflturma” ödülünü kazand›.
• Arçelik A.fi., “Design Turkey Endüstriyel Tasar›m Ödülleri”nde Grundig marka ahflap masa radyosu, Beko marka
  dondurma makineli buzdolab› ve Arçelik hediye paketleri ile üç ödül birden kazand›.
• Chicago Athenaeum Mimari ve Tasar›m Müzesi ile Metropolitan Arts Press Ltd. Müze'nin her y›l düzenledi¤i, dünyan›n
  dört bir yan›nda üretilen en yenilikçi ve en üstün endüstriyel, grafik ve ürün tasar›mlar›na verilen “Good Design”da Beko
  Çamafl›r Makinesi, Grundig Gardrop Tipi Buzdolab›, Leisure F›r›n, Beko Cast Davlumbaz, Cast Ankastre F›r›n, Cast
  Ankastre Ocak, Cast Ankastre Tekli Ocak, Beko 84 cm Dondurma Makineli Buzdolab›, Arçelik In Love Gurme Çay
  Makinesi, Grundig Retro Radyo, Grundig BT Hoparlör, Grundig T3-T4 Uzaktan Kumandalar ve Grundig Vision 8 UHD
  TV olmak üzere 13 ürünüyle baflvuruda bulunan Arçelik A.fi. bütün ürünleriyle ödül ald›.
• Arçelik A.fi., Borsa ‹stanbul taraf›ndan bafllat›lan, 15 firman›n yer ald›¤› BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer ald›.
• Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan üçüncüsü düzenlenen Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda Arçelik A.fi., “Ar-ge Liderli¤i”
  ve “Teknoloji Gelifltirmede Liderlik” olmak üzere iki ödüle lay›k görüldü. Arçelik A.fi., yine Türkiye ‹novasyon Haftas›
  kapsam›nda düzenlenen ve Türkiye’nin ilk inovasyon gelifltirme program› “‹novaL‹G ‹novasyon Liderleri Ödül Töreni”nde
  “‹novasyon Stratejisi” kategorisinde flampiyon olarak ödüle lay›k görüldü.



Arçelik A.fi. küresel organizasyonunu en etkin flekilde
yönetmekte ve yenilikçi uygulamalarla desteklemektedir.
‹nsan kaynaklar› sistem ve araçlar›n›n gerek yurtiçi
gerekse yurt d›fl› faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda
ayn› stratejide uygulanmas› amac›yla süreç gözden
geçirmeleri ve gelifltirmeleri yapmaktad›r.

Co¤rafi ve kültürel farkl›l›klar›ndan ald›¤› güç ve güvenle
her y›l daha iddial› hedefler belirleyerek, global ölçekte
rekabetçi konumunu güçlendiren Arçelik A.fi., çal›flanlar›n›n
geliflimine katk›da bulunmak için, afla¤›da belirtilmifl olan
çeflitli insan kaynaklar› yaklafl›mlar›n› uygulamaktad›r.

• Entegre insan kaynaklar› sistem ve araçlar›,
• Yarat›c› ve yenilikçi ortamlar›n teflvik edilmesi,
•  Yetenek yönetimi ve kariyer planlama,
•  Çal›flanlar›n sürekli gelifltirilmesi.

Entegre �nsan Kaynakları Sistem ve Araçları

Performans yönetimi, potansiyel belirleme ve gelifltirme,
liderlik geliflimi gibi yöntemler kullan›larak, flirketimizde
süreklili¤in ve büyümenin sa¤lanmas›, sahip olunan insan
kayna¤›n›n en etkin flekilde yönetilerek gelifltirilmesi
amaçlanmaktad›r. Çal›flan›n yetkinlikleri gerek mevcut
rolündeki geliflim ihtiyaçlar› gerekse gelecekte
ihtiyaç duyaca¤› liderlik yetkinlikleri çerçevesinde
de¤erlendirilmekte, de¤erlendirme sonuçlar› geliflim ve
yetenek yönetimi, kariyer yönetimi süreçlerine girdi
sa¤lamaktad›r.

Süreçlerin entegrasyonu organizasyonel geliflim ve çal›flan
geliflimi aras›ndaki entegrasyon aç›s›ndan önem arz
etmektedir. Bu aç›dan çal›flmalar› devam eden global veri
taban› ile yetenek yönetimi süreçlerinin etkinli¤inin daha da
art›r›lmas› hedeflenmektedir.
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Yaratıcı ve Yenilikçi Ortamların Te�vik Edilmesi

Arçelik’te inovasyon kültürünün temelini kat›l›mc›, iç ve d›fl
paydafllara aç›k, fikri haklara sayg›l› ve kapsay›c› olmak
oluflturmaktad›r. Arçelik liderlik profili içinde müflteri odakl›l›k,
yenilikçi düflünce, farkl›l›klar› f›rsatlara çevirmek ve ifl birli¤i
gelifltirme ilk s›ralarda yer almaktad›r.

2014 y›l›nda fiirket içindeki yenilikçilik çal›flmalar›n›n tek
kaynaktan koordine edilmesi, radikal ürün ve hizmetlerin
projelendirilmesi amac›yla Genel Müdür’e ba¤l› ‹novasyon
Direktörlü¤ü kurulmufltur.  Direktörlük, öncelikle farkl› ifl
fikirlerinin hayata geçirilmesi ve bu amaçla flirket içindeki
yenilikçilik kültürünün desteklenmesi konusunda sistemlerin
yürütülmesi, gelifltirilmesini hedeflemektedir.

Arçelik, yenilikçilik çal›flmalar›n› h›zland›rmak ve yarat›c›
ürün ya da hizmet önerilerinin daha h›zl› de¤erlendirilmesini
sa¤lamak için flirket içi giriflimcilik konusuna önem vermifltir.
Bu amaçla, “MIT Entrepreneurship Development Program”
içeri¤indeki “Giriflimcilik ve Radikal ‹novasyon” konusu
Arçelik için uyarlayarak, çok disiplinli tak›mlarla yenilikçi
fikirlerin h›zl› bir flekilde test edilmesine olanak sa¤lanm›flt›r.

14 fabrika ve 25 ülkede çal›flanlar› bulunan Arçelik’te, lokal
ihtiyaçlar ve yeni özellikler kazand›r›lm›fl ürün fikirlerinin
desteklenebilmesi için; odaklanm›fl ekip çal›flmalar›na
zaman ayr›lmaktad›r. Çal›flanlar›n fikirlerinin toplanabildi¤i
elektronik platformlarda fikir paylafl›mlar› ve tart›flmalar da
gerçeklefltirilebilmektedir. Tüketici iç görüsüne dayanan ve
farkl› pazarlardaki ihtiyaçlar› adresleyen çal›flmalar yap›larak
yenilikçi projelere f›rsat yarat›lmaktad›r.

Yenilikçilik konusunda fark›ndal›k yaratmak, proje
çal›flmalar›na destek olmak amac›yla insan kaynaklar›
taraf›ndan 3990 saatten fazla ve yaklafl›k 480 kifliye yenilikçilik
e¤itimleri verilmifltir.

15 y›ld›r aral›ks›z olarak düzenlenen “Bulufl Günü” ile yarat›c›
fikirler ve buluflçular ödüllendirilmektedir.  2014 y›l›nda 387
kifli bu süreçte ödüllendirilmifltir. Tüm üst yönetimin kat›l›m›
ile gerçeklefltirilen Bulufl Günü, ayn› zamanda Arçelik’in bu
konudaki ilerleme ve hedeflerini de paylaflt›¤› bir toplant›
olmaktad›r. Ayr›ca, “Zirveye Koflanlar” olarak adland›r›lan
ödüllendirme sistemimizle de yarat›c› ve yenilikçiler
kategorisinde çal›flanlar›m›z teflvik edilmekte ve flirket içinde
ödüllendirilmektedir.

Zirveye Koflanlar, Arçelik’in ödül yönetim sistemidir ve
çal›flanlar›n flirket hedef ve stratejilerini destekleyecek baflar›,
davran›fl ve çabalar›ndan dolay› takdir edilmesini, flirkete
ba¤l›l›¤›n ve motivasyonun art›r›lmas›n› amaçlar ve beflfarkl›
kategoride ödüllendirme yapar:

• Yarat›c› ve Yenilikçiler
• ‹fl birli¤i Gelifltirenler
• Müflteri Mutlulu¤u Yaratanlar
• Fark Yaratanlar
• Yaflama De¤er Katanlar

Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama

Arçelik A.fi., vizyonunu destekleyen “Farkl›l›klar› yöneterek
küresel organizasyon ve yetenekleri gelifltirmek” prensibiyle
yetenek yönetimi uygulamalar›na odaklanmaktad›r. fiirket,
 bünyesine en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri
katmay› ve böylelikle sahip oldu¤u yetenekleri gelifltirmeyi
hedeflemektedir. fiirket, organizasyonel baflar›n›n temelinde
bireysel baflar›lar›n oldu¤una inanmaktad›r. Bu do¤rultuda,
flirketin hedeflerine uygun olarak, çal›flanlar›n performans›n›
ve yetkinliklerini de¤erlendirmek ve tespit etmek için farkl›
yetenek yönetimi sistemleri kullan›lmaktad›r.

Hedeflerimiz ve de¤erlerimiz do¤rultusunda; yetenekleri
çekmek, potansiyel adaylar›m›z ile sürekli ve etkin iletiflim
 sa¤lamak, iflveren marka de¤erlerimizin ve insan kaynaklar›
uygulamalar›m›z› aktif bir flekilde hedef kitlemizle paylaflmak
amac›yla 2013 y›l›nda oluflturdu¤umuz Arçelik Kariyer,
Facebook ve Linkedin sayfalar›n› 2014 y›l›nda gelifltirmeye
devam ettik. fiirket de¤erlerimizi, baflar›lar›m›z›,
uygulamalar›m›z› ve çal›flma ortam›m›z› yans›tan içerikleri
paylaflt›¤›m›z bu platformlardaki takipçi say›m›z h›zla
artmaktad›r. Ulaflt›¤›m›z güncel takipçi say›lar›m›z
Facebook’ta 50 bin 566, Linkedin’de ise 26 bin 124’tür.

Arçelik’te performans yönetimi, çal›flanlar›n bireysel baflar›y›
objektif kriterlere göre ölçümleyecek ve ayr›flt›racak  bir
sistem olarak ifllemektedir.   Tüm çal›flanlar› kapsayan hedef
belirleme süreci flirket stratejileri ve ifl hedefleriyle s›k› s›k›ya
ba¤lant›l›d›r.  Çal›flanlar y›l boyunca gerçeklefltirdikleri
performanslar›na yönelik olarak yöneticileri ile birlikte izleme
görüflmeleri yaparak geribildirim al›rlar ve hedeflerini
baflar›yla  yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduklar› geliflim
alanlar›n› gözden geçirme f›rsat› bulurlar. Performans sistemi
y›l boyunca çal›flanlara yap›lan düzenli bilgilendirmeler ve
takip toplant›lar› ile yönetilir.

Küresel Organizasyon

93

2014
FAAL�YET RAPORU



94

Küresel Organizasyon

Bilgi, beceri ve yetkinlikler do¤rultusunda, çal›flanlar›n
kariyer planlamalar› yap›lmaktad›r. Her y›l yap›lan insan
kaynaklar› planlama toplant›lar›nda kritik pozisyonlar ve
flirketi gelece¤e tafl›yacak olan potansiyel çal›flanlar
belirlenmekte, potansiyel çal›flanlar›n performanslar›
takip edilerek, geliflimleri desteklenmekte, böylece
gelecekteki olas› rollerine haz›rlanmaktad›rlar. Tüm yönetim
pozisyonlar›n›n yedekleme planlar› oluflturulmakta ve
potansiyel çal›flanlar bu planlara yerlefltirilmektedir. Böylelikle
hem yönetim pozisyonlar›na aday olan kifliler yetifltirilmekte
hem de olas› yönetim de¤iflikliklerinde flirket yönetimini
aksatacak durumlar›n önüne geçilmektedir. 2014 y›l›nda,
Türkiye'deki çal›flanlar›m›z›n yüzde 6's› rotasyon, atama ve
terfi sürecinden geçmifltir.

Arçelik A.fi., kiflisel geliflim ve kariyer yönetimi konusunda
flirket ve çal›flan›n ortak sorumluluklar› oldu¤una
inanmaktad›r. Bu do¤rultuda, flirket içinde bofl pozisyonlar›n
duyuruldu¤u “‹ç ‹lan Sistemi” uygulamas›yla, ihtiyaç duyulan
tüm pozisyonlar›n flirket içinde duyurulmas› sa¤lanm›fl,
çal›flanlar›n kariyer geliflimleri konusunda inisiyatif sahibi
olmalar› desteklenmifltir. ‹ç ilan sistemi, çal›flanlar›m›z›n
kariyer yönetiminin desteklenmesi anlam›nda mavi yaka
çal›flanlar›m›za da entegre edilmifltir.

Geli�im Yönetimi

Arçelik A.fi. geliflim politikas› ile flirket öncelikleri, stratejileri
ve hedefleri ile uyumlu olarak, flirketin ve çal›flan›n
performans›n›n sürekli gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu
amaçla, Arçelik A.fi.’nin global yap›s›n› destekleyecek ve
güçlendirecek geliflim programlar›n›n tasar›m ve
uygulamalar› yap›lmaktad›r.

Arçelik A.fi. bir yandan kurum hedeflerine ulaflmay›
kolaylaflt›rmaya ve performans› gelifltirmeye odaklan›rken,
bir yandan da çal›flanlar›n kiflisel yetkinliklerini güncel
tutabilmek için bilgi, beceri ve yetkinlik geliflimine önem
vermektedir. Bu do¤rultuda oryantasyon, yabanc› dil, liderlik,
kiflisel geliflim programlar› ile teknik ve fonksiyonel e¤itimler
haz›rlanmaktad›r.

Küresel organizasyonu güçlendirecek etkin liderler
yetifltirmek amac›yla liderlik yetkinlikleri, de¤erlendirme
merkezi çal›flmalar›yla de¤erlendirilmekte ve uluslararas›
yönetim gelifltirme ve liderlik programlar› ile çal›flanlar›n
geliflimleri desteklenmektedir.

• Yönetim Becerilerini Gelifltirme Program› / Ekip Yöneten:
  Yeni atanan yönetici lerin yeni rol lerine h›zl ›
  adaptasyonlar›n› sa¤lamak ve geliflimlerini desteklemek
  amac›yla oluflturulmufl programd›r. Program, e¤itimler
  sonras›nda ifl bafl›nda ö¤renme metotlar›yla
  projelendirilerek, koçluk seanslar›yla  desteklenmektedir.
  Bu programa hem yurt içi hem de yurt d›fl› organizasyonda
  çal›flan yöneticiler dâhil edilebilmektedir. Program, 2014

y›l›nda 70 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir.

• Yönetim Becerileri Gelifltirme Program› / Yönetici
    Yöneten: Program “yönetici yöneten” rolünün gerektirdi¤i
  yeni bak›fl aç›lar›, yeni davran›fllar, yeni de¤erler üzerinde
  yöneticilerin fark›ndal›¤›n› art›rmay›, kritik bilgi ve becerileri
   kazand›rmay› hedeflemektedir. Program kavramsal ve
 deneyimsel ö¤elerle zenginlefltirilmifl bir e¤itim olarak
  tasarlanm›flt›r. Bu programa hem yurt içi hem de yurt d›fl›
  organizasyonda çal›flan yönetici ve yöneten seviyesindeki
  çal›flanlar dâhil edilmektedir. Program, 2014 y›l›nda 54
  kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir.

• Üst Düzey Liderlik Program› / Leadership Impact:
  Program, “fonksiyon yöneten ve üstü” rollerde bulunan
   üst düzey yöneticiler için haz›rlanm›flt›r. Rollerinin
  gerektirdi¤i yeni bak›fl aç›lar›, yeni davran›fllar, yeni
   de¤erler üzerinde yöneticilerin fark›ndal›¤›n› art›rmay›,
  ortak bir iklim ve kültür yaratmak üzere Arçelik Liderlik
   Yetkinlikleri’ni ve gerekli kritik liderlik stillerini benimsetmek
  hedeflenmektedir. Program, envanter çal›flmalar›, koçluk
  görüflmeleri ve Grup koçluklar›yla desteklenmektedir.
  Programa 2014 y›l›nda, yurt içi ve yurt d›fl› organizasyonda
  çal›flan 35 üst düzey yönetici (direktör/ülke müdürü)
  kat›lm›flt›r.

• Lider ve Strateji / Lider ve ‹nsan: Üst yönetim
    pozisyonlar›na haz›rlanmas› istenilen potansiyel
   yöneticilerin geliflimlerini desteklemek amac›yla planlanan
  programd›r. 2014 y›l›nda 11 çal›flan›m›z bu programa
  kat›lm›flt›r.

• Lider ve ‹fl / Lider ve Etkin Tak›m: Yönetim rolünde
   olmayan potansiyel çal›flanlar› bir üst role haz›rlamak ve
  geliflimlerini desteklemek amac›yla planlanan geliflim

program›d›r. 2014 y›l›nda 65 kifli kat›lm›flt›r.
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• Uluslararas› Yönetim Gelifltirme Program›: Ülkeleraras›
   görevlendirmelere aday olan çal›flanlar›n geliflimlerini
  destekleyerek, yeni rollerine haz›rlayan e¤itim program›d›r.
  Global Manager olarak adland›r›lan e¤itimlerimiz, Koç
    Üniversitesi ile ortak olarak tasarlanarak hayata
  geçirilmifltir. Programa küresel organizasyonda görev
  alan 20 çal›flan›m›z kat›lm›flt›r.

• Arçelik Mentorluk Program›: Deneyimli Arçelik A.fi.
    yöneticilerinin sahip olduklar› bilgi, beceri ve deneyimlerini
  aktararak, yeni atanan yöneticilerin ve ülkeler aras›
  görevlendirilen çal›flanlar›n kiflisel, kariyer ve mesleki
  geliflimlerine destek olmak amac›yla oluflturulmufl
  programd›r. 2014 y›l›nda, yurt içi ve yurt d›fl›ndan 45
  çal›flan›m›z bu sürece dâhil olmufltur.

• Arçelik Yetenek Program›: Arçelik’in gelecekte yönetim
  pozisyonlar›nda rol alacak potansiyel çal›flanlar›na yönelik
  tasarlanan ve 2012 y›l›nda devreye al›nan geliflim
  program›d›r. Program kapsam›ndaki e¤itimler, deneyim
  paylafl›m toplant›lar› ve çal›fltaylarla kat›l›mc›lar›n farkl›
  alanlarda geliflimleri amaçlanmaktad›r. Programa 2014
  y›l›nda yurt içi ve yurt d›fl›ndan 72 çal›flan›m›z kat›lm›flt›r.

• Yetkinlik E¤itimleri ve Fonksiyonel Geliflim Programlar›:
  Yetkinlik e¤itimleri, organizasyon çap›nda tüm çal›flan
  ve yöneticilerimizde olmas›n› bekledi¤imiz kurum
 yetkinliklerimizi temel alarak, ilgili yetkinli¤in çal›flan ve
  yöneticilerimizde unvan baz›nda beklenen seviyeye
  ulaflmas› için gereken geliflim çözümlerinden oluflur.

Söz konusu yetkinlik e¤itimleri, yöneticilerin çal›flanlar› ile
karfl›l›kl› olarak yapt›¤› performans görüflmelerinde çal›flan›n
y›ll›k ifl performans›na bak›larak kendisinden beklenen ifl
hedeflerini gerçeklefltirirken sergiledi¤i yetkinliklerdeki güçlü
ve geliflime aç›k davran›fl göstergeleri temel al›narak belirlenir
ve mutabakatla planlan›r.

Fonksiyonel geliflim programlar›,  çal ›flanlardan
gerçeklefltirmeleri beklenen ifllerin arzu edilen niteliklerde
baflar›labilmesi için gerekli e¤itimleri bir bütün olarak sunan
paketlenmifl geliflim çözümleri listeleridir. Sat›n alma,
Pazarlama Akademi ve Temin Ürün için çal›fl›lan Pazar
Odakl› Ürün Gelifltirme Program›, bu flekilde tasarlanarak
global olarak hayata geçirilen geliflim programlar›d›r. 2014
y›l› içinde sat›fl ve proje yöneticileri için çeflitli programlar
hayata geçirilmifl olup, 2015 y›l›nda da  mali ifller ve
finansman, tedarik zinciri için benzer projelerin hayata
geçirilmesi planlanmaktad›r.

Ayr›ca, çal›flanlar›m›z›n geliflimine yönelik çeflitli konularda
sürekli seminerler düzenlenmektedir. Mavi yakal›
çal›flanlar›m›z için “Pozitif ‹letiflim” konulu seminer bu y›l
içinde tüm lokasyonlar›m›zda çal›flanlar›m›z›n kat›l›m›yla
tamamlanm›flt›r. Bu programlar d›fl›nda çal›flanlar›n birçok
toplumsal  projede gönül lü olarak yer a lmas›
desteklenmektedir.

• fiirket Oryantasyon Programlar›: Arçelik A.fi. flirket
    oryantasyonu, tüm beyaz yaka çal›flanlar›m›z›n ifle
  girifllerini takip eden ilk 6 ay içerisinde dâhil olduklar›,
  befl gün süren bir programd›r. Y›lda befl kere düzenlenen
   Arçelik A.fi. flirket oryantasyonundan y›l boyunca toplam
  250 beyaz yaka çal›flan›m›z faydalanmaktad›r. Sütlüce
 Genel Müdürlük ofisimizde fonksiyonlar›m›z›n sunumlar›
  ile bafllayan program içerisinde iflletme ve konsept
  ma¤aza ziyaretleriyle çeflitli s›n›f içi e¤itimler de yer
  almaktad›r. Oryantasyon program›na dâhil olan ifle yeni
  giren tüm beyaz yaka çal›flanlar›m›za “Arçelik fiirket
  Oryantasyonu”, “Arçelik A.fi. Etik Davran›fl Kurallar›” ve
  “BT Elektronik Oryantasyon” elektronik e¤itimleri
  atanmakta ve e¤itim tamamlanma oranlar› düzenli bir
  flekilde takip edilmektedir.

2013 y›l›yla birlikte yeni çal›flanlar›m›z›n flirketimize ve
süreçlerimize uyum süresini h›zland›rmak ad›na adaptasyon
sürecimiz “Warm Up” devreye al›nm›flt›r. Hedeflenen,
aram›za yeni kat›lan arkadafllar› destekleyerek, uyum
sürelerini h›zland›rmak, ba¤l›l›klar›n› oluflturmak ve
motivasyonlar›n› art›rmakt›r. Bu kapsamda, yeni
çal›flanlar›m›zla; insan kaynaklar› paylafl›m toplant›lar› ve
çal›flan-yönetici görüflmeleri organize edilerek yak›n ve
s›cak bir temas kurulmaktad›r. Yön alma ve sürekli geribildirim
talebi olan Y kufla¤› için kritik oldu¤unu düflündü¤ümüz
“Co-mate” mentorluk uygulamas› da “Warm Up” kapsam›nda
hayata geçirilmifltir.

2014
FAAL�YET RAPORU



�� Mükemmelli�i

Arçelik A.fi. ‹fl Mükemmelli¤i Yaklafl›m›, vizyonumuz
do¤rultusunda, ifl süreçleri ve ifl sonuçlar›n› yönetti¤imiz
bir sistemler bütünü olarak de¤erlendirilmektedir. Süreçlerin
etkinli¤ini, verimlili¤ini ve süreklili¤ini art›rarak daima daha
iyisine ulaflmak hedefi do¤rultusunda, afla¤›da ifade edilen
modelle yönetim sistemleri ve metodolojileri esas alanbir
toplam yönetim yaklafl›m› benimsenmifltir.

• EFQM (European Foundation for Quality Management)
   Mükemmellik Modeli
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
• ISO 14064-1 Sera Gaz› Raporlama Sistemi
• ISO 10002 Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi
• ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenli¤i Yönetim Sistemi
• CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply)
  Sat›nalma ve Tedarik Yönetimi
• OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
• ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi
• Alt› Sigma (Süreç ‹yilefltirme)
• Toplam Üretken Bak›m (TPM)
• BSCI (Business Social Compliance Initiative) ve Sedex

(Suppliers Ethical Data Exchange) Sosyal Sorumluluk
  Sistemleri

Arçelik A.fi.'de 80'li y›llar›n bafl›nda Kalite Çemberleri
uygulamalar›yla bafllayan kalite çal›flmalar›, 90'l› y›llar›n
bafl›nda Toplam Kalite flemsiyesi alt›nda toplanm›fl ve
gelifltirilmifltir. Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) Kalite
Baflar› ve TÜS‹AD - KalDer (Türkiye Kalite Derne¤i) Kalite
Büyük Ödülleri'nin sahibi olan Arçelik A.fi., nihai ürüne
giden tüm süreçlerde mükemmellik (Toplam Kalite Yönetimi)
anlay›fl›n› benimsemektedir.

Uluslararas› standartlarla tan›mlanan yönetim sistemlerinin
tümü (ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji,
ISO 14064-1 Sera Gaz› Raporlama, ISO 10002 Müflteri
Memnuniyeti, ISO 27001 Bilgi Yönetimi, ISO 28000 Tedarik
Zinciri Güvenli¤i, CIPS Sat›nalma ve Tedarik Yönetimi,
OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i - Elektronik ‹flletmesi,
ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi - Merkez Kalibrasyon
ve Çamafl›r Makinesi EMC Laboratuvarlar›) ba¤›ms›z denetim
kurulufllar›nca belgelendirilmifltir. Söz konusu standartlara
uygunluk periyodik iç ve d›fl denetimler yoluyla
de¤erlendirilmekte ve gelifltirilmektedir.

Arçelik A.fi., tüm ifl süreçlerinde verimlili¤i uluslararas›
düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek ve
mükemmelli¤e ulaflmak için Alt› Sigma Metodolojisini
kullanmaktad›r. Arçelik A.fi.'de Alt› Sigma uygulamalar›yla;

• Süreçleri iyilefltirmek,
• Süreçleri fleffaf ve yönetilebilir k›lmak,
• Verilere dayal› bir karar mekanizmas› sa¤lamak,
• Sürekli kârl›l›k art›r›c› bir platform yaratmak,
• Organizasyon ve süreç hedeflerini uyumlu hale
 getirmek,
• Müflteri odakl›l›¤› sa¤lamak,
• Ortak bir dil oluflturmak ve yarat›c›l›¤› art›rmak

amaçlanmaktad›r.

Üst yönetimden en alt düzeydeki çal›flana kadar
organizasyondaki her seviyeyi, birimi ve fonksiyonlar›
kapsayan tak›m çal›flmas›na dayal› üretken bak›m yönetimi
olan Toplam Üretken Bak›m (TPM), Arçelik A.fi. iflletmelerinde
1996 y›l›ndan beri uygulanmaktad›r. TPM ile amaçlanan,
verimlili¤i do¤rudan veya dolayl› olarak olumsuz yönde
etkileyen mevcut tüm etmenleri ortadan kald›rarak
kaynaklar›n en etkin biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Arçelik A.fi. yurt içi ve yurt d›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
çal›flmalar sonucunda uygunluk raporlar› al›nmaktad›r.

Arçelik A.Ş. Yönetim Sistemi tüm iş süreçlerinde mükemmelliğe ulaşma ve uluslararası düzeyde rekabet
etmeyi sağlayan verimliliği sürdürülebilir kılma hedefiyle sürekli geliştirilmektedir.
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Uluslararası Uygunluk Belgeleri

Global pazarlarda müflteri beklentilerini aflarak karfl›layan ürün ve hizmetleri sunmakta ve bunlar› afla¤›daki standartlara
göre belgelendirmekteyiz.

Sistem Standardı Uygunluk Belgeleri:
TS EN ISO 9001:2008, TSE
ISO 14001:2004, SGS
ISO 50001:2011, BSI
ISO 14064-1:2006, BSI
ISO 10002:2004, SGS
ISO/IEC 27001:2005, BSI
ISO 28000:2007, SGS
CIPS Kurumsal Sertifikas›, CIPS
OHSAS 18001:2007, SGS
TS EN ISO/IEC 17025:2010, TÜRKAK

Ürün Standardı Uygunluk Belgeleri:
TSE - Türkiye
IEC, ISO - Tüm Bölgeler
CE, HAR, UPC (TV), CEN, CENELEC - AB
UL, ETL, AHAM, Energy Star - ABD
TÜV, VDE, GS, DIN - Almanya
IRAM - Arjantin
AGA, AS, CBA, Energy Safe Victoria, JAS-ANZ, AS/NZS - Avustralya
ORS (TV) - Avusturya
CCC, GB - Çin
DEMKO, Stofa (TV), YouSee (TV), ETA - Danimarka
Levira (TV) - Estonya
FIMKO, FICOM (TV) - Finlandiya
SABS, SANS - Güney Afrika
KETI - Güney Kore
ZIK - H›rvatistan
ISI - Hindistan
KEMA, Digitenne (TV), Ziggo (TV) - Hollanda
IQS - Irak
ITS, BEAB, INTERTEK, BSI, ASTA, FREEVIEW (TV) - ‹ngiltere
ISRI - ‹ran
TDT (TV) - ‹spanya
Sll - ‹srail
SEMKO, Boxer (TV), ComHem (TV), Canal Digital (TV) - ‹sveç
SEV - ‹sviçre
IMQ, DGTVi (TV) - ‹talya
CSA, cUL - Kanada
KUVEYT STD. - Kuveyt
NOM - Meksika
ES - M›s›r
NEMKO, Riks (TV), Canal Digital (TV) - Norveç
EAC - Rusya
Kvalitet - S›rbistan
PSB - Singapur
SASO - Suudi Arabistan
UkrSEPRO - Ukrayna
NZS - Yeni Zelanda
HDMI, Dolby, SRS, UHD, DivX HD, CI+, DLNA, Wi-Fi, YouTube/Adobe, USB, Skype (TV) - Tüm Bölgeler
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Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksekö¤renimini Rice Üniversitesi (ABD) ‹flletme
Fakültesi’nin ard›ndan Harvard Üniversitesi’nden
(ABD) ald›¤› yüksek l isans program›yla
sürdürmüfltür. 1990-1991 tarihleri aras›nda
American Express Bank’ta Yönetici Yetifltirme
Program›’na kat›lm›fl, 1992-1994 y›llar› aras›nda
Morgan Stanley Yat›r›m Bankas›’nda Analist olarak
çal›flm›flt›r. 1997-2006 y›llar› aras›nda Koç
Holding’de Yeni ‹fl Gelifltirme Koordinatörlü¤ü ve
Bilgi Grubu Baflkanl›¤› gibi üst düzey görevlerde
bulunmufltur. 2006-2010 y›llar› süresince Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkanl›¤›
görevini yürütmüfltür. 30 Ocak 2008’den bu yana
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir. SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyar›nca icrada görevli
olmayan Ali Y. Koç ba¤›ms›z üye de¤ildir.

O. Turgay Durak
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksekö¤renimini Northwestern Üniversitesi’nde
(ABD) Makine Mühendisli¤i lisans ve yüksek lisans›
ile tamamlam›flt›r. Koç Toplulu¤u’na 1976 y›l›nda
ürün gelifltirme mühendisi olarak Ford Otomotiv’de
kat›ld›ktan sonra 1986 y›l›nda Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›’na atanm›fl, 2000 y›l›nda Genel Müdür
Baflyard›mc›s› ve 2002 y›l›nda Ford Otosan Genel
Müdürü olmufltur. 2007-2009 y›llar› aras›nda Koç
Holding Otomotiv Grubu Baflkanl›¤› görevini
yürütmüfltür. May›s 2009’dan itibaren Koç Holding
CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan
2010’da Koç Holding CEO’su olarak atanm›fl ve
Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur. Ayr›ca, 2004-2010
y›llar› aras›nda 6 y›l süreyle Otomotiv Sanayi Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini yürütmüfltür.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyar›nca icrada
görevli olmayan O.Turgay Durak ba¤›ms›z üye
de¤ildir.

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi

Columbia College’dan (ABD) 1985 y›l›nda BA
derecesiyle mezun olmufltur. Bir sene Kofisa
Trading’de çal›flm›flt›r. Columbia Business
School’dan MBA derecesi alm›flt›r (1989). Ramerica
Intl. Inc.’de çal›flt›ktan sonra, 1990 y›l›nda Koç
Toplulu¤u’na kat›larak, Gazal A.fi.’de Müdürlük,
Koç Holding’de Finansman Koordinatörlü¤ü, Enerji
Grubu Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Baflkanl›¤› gibi üst
düzey görevlerde bulunmufltur. 2004 y›l›nda Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur. May›s
2008’den bu yana Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i
görevini sürdürmektedir. Ayn› zamanda Türk E¤itim
Vakf› Baflkanl›¤›, Geyre Vakf› Baflkanl›¤›, Yap› Kredi
Kültür Sanat Yay›nc›l›k Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
ve Tüprafl Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› gibi görevleri
de yürütmektedir. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
uyar›nca icrada görevli olmayan Ömer M. Koç
ba¤›ms›z üye de¤ildir.

Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Ba�kanı

Yüksekö¤renimini Johns Hopkins Üniversitesi
(ABD) ‹flletme Bölümü’nde yapm›flt›r. Çal›flma
hayat›na Koç Toplulu¤u’nda 1958 y›l›nda
Otokoç flirketinde bafllam›flt›r. Koç Holding
bünyesinde çeflitli üst düzey görevlerde
bulunmufltur. 1980 y›l›nda ‹dare Kurulu Baflkan›
olduktan sonra, 1984 y›l›nda Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› olarak atanm›flt›r. 2003
y›l›ndan itibaren de Koç Holding fieref Baflkan›
unvan›yla çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 1995-
1996 y›llar›nda Milletleraras› Ticaret Odas›
Baflkanl›¤› yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç
Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan Vekilli¤i, Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkanl›¤›, Rahmi
M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf› Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, VKV Amerikan
Hastanesi Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›,
TURMEPA/Deniz Temiz Derne¤i Kurucu Üyesi
ve Onursal Baflkanl›¤›, TÜS‹AD Yüksek ‹stiflare
Konseyi Onursal Baflkanl›¤›, T‹SK Dan›flma
Kurulu Üyeli¤i, Foreign Policy Association Fahri
Üyeli¤i, New York Metropolitan Sanat Müzesi
Onursal Mütevelli Heyeti Üyeli¤i ve Global
‹liflkiler Forumu Derne¤i Kurucu Üyeli¤i gibi
görevleri de yürütmektedir. SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri uyar›nca icrada görevli olmayan
Rahmi M. Koç ba¤›ms›z üye de¤ildir.

Mustafa V. Koç
Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili

‹sviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirdikten
sonra ABD’de George Washington Üniversitesi
‹flletme Bölümü’nden 1984 y›l›nda mezun
olmufltur. Çal›flma yaflam›na 1984’te Tofafl’ta
Müflavir olarak bafllayan Koç, Ram D›fl
Ticaret’te Sat›fl Müdürlü¤ü ve Sat›fl Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmufltur. 1992
y›l›nda Koç Holding’e geçerek s›ras›yla Baflkan
Yard›mc›l›¤›, Baflkan, Yönetim Kurulu Üyeli¤i
ve Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i görevlerini
yürütmüfltür. 2003 y›l›ndan beri Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›’d›r. Ayr›ca, Türk
Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i Yüksek
‹stiflare Kurulu Onursal Baflkanl›¤› görevini
yürütmektedir. Rolls-Royce Uluslararas›
Dan›flma Kurulu üyesi olup, JP Morgan
Uluslararas› Konseyi’nde ve Council on Foreign
Affairs Uluslararas› Konseyi’nde yer almaktad›r.
Bilderberg Toplant›lar›n›n Yürütme Kurulu
Üyesi’dir. 2005 y›l›nda ‹talya Hükümeti’nin
Cavaliere D’Industria niflan›na, 2012 y›l›nda
Uluslararas› Leonardo Ödülü’ne lay›k
görülmüfltür. Mustafa V. Koç, ekonomik ve
sosyal kalk›nmaya büyük önem veren ve bu
alanda World Monuments Fund ve Carnegie
Vakf› ile BNP Paribas gibi sayg›n kurulufllarca
ödüllendirilen Koç Ailesi’nin sosyal ve kültürel
yaflama katk›lar›n› hayata geçiren Vehbi Koç
Vakf›’n›n Yönetim Kurulu ve Türk E¤itim
Gönüllüleri Vakf›’n›n Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyar›nca icrada
görevli olmayan Mustafa V. Koç ba¤›ms›z üye
de¤ildir.

Semahat S. Arsel
Yönetim Kurulu Üyesi

Amerikan K›z Koleji'nden mezun olduktan sonra
Goethe Inst i tute'da Almanca e¤i t im
programlar›na kat›lan Semahat Arsel, ‹ngilizce
ve Almanca bilmektedir. 1964 y›l›nda Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyeli¤i ile ifl hayat›na
bafllayan Semahat Arsel halen bu görevinin
yan› s›ra Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›, Divan Grubu Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›, Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim
ve Araflt›rma Merkezi Baflkanl›¤› ve Florance
Nightingale Vakf› ‹kinci Baflkanl›¤› görevlerini
sürdürmektedir. Kendisi ayn› zamanda Koç
Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu'nun
kurucusudur. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
uyar›nca icrada görevli olmayan Semahat S.
Arsel ba¤›ms›z üye de¤ildir.
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Levent Çakıroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme
Bölümü’nde lisans e¤itimini tamamlam›fl, University
of Illinois’den yüksek lisans derecesini alm›flt›r. ‹fl
yaflam›na 1988’de Maliye Bakanl›¤›’nda Hesap
Uzman› olarak bafllam›flt›r. 1997-1998 y›llar›
aras›nda Bilkent Üniversitesi’nde yar› zamanl›
Ö¤retim Görevlisi ve Maliye Bakanl›¤› Mali Suçlar›
Araflt›rma Kurulu Baflkan Yard›mc›s› olarak görev
yapm›flt›r. Koç Holding’e 1998 y›l›nda Mali Grup
Koordinatörü olarak kat›lm›fl, 2002-2007 y›llar›
aras›nda Koçtafl Genel Müdürlü¤ü, 2007-2008
y›llar›nda Migros Genel Müdürlü¤ü yapm›flt›r. 2008
y›l›nda Arçelik A.fi. Genel Müdürü olarak atanm›flt›r.
Bu görevine ek olarak, Nisan 2010’dan bu yana
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkan›
olarak görev yapmaktad›r.

Robert Sonman
Yönetim Kurulu Üyesi

Kanada Mcgill Üniversitesi’nden Mimarl›k Lisans
ve Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmufltur.
Arçelik A.fi.'de pay sahibi olan Burla Grubu
fiirketlerinde Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev
yapmaktad›r. Nisan 1994'den itibaren Arçelik A.fi.
Yönetim Kurulu Üyesi'dir. ‹ngilizce ve Frans›zca
bilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyar›nca
icrada görevli olmayan Robert Sonman ba¤›ms›z
üye de¤ildir.

Kutsan Çelebican
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
mezun olmufltur. 1969 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›’nda
Hesap Uzman› olarak göreve bafllam›flt›r, 1979-
1982 y›llar›nda Maliye Bakanl›¤› Hazine Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak görev alan Çelebican,
daha sonra Dünya Bankas›’nda çal›flm›flt›r. Koç
Grubuna 1987 y›l›nda kat›lan Çelebican,  Finansman
Grubu Baflkanl›¤› görevini yürütmüfl ve 2001 y›l›nda
bu görevinden emekli olmufltur. 29 Mart 2012
tarihinden bu yana Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu’nda
ba¤›ms›z üye olarak görev yapmaktad›r.

Tunç Uluğ
Yönetim Kurulu Üyesi

Robert Kolej Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden
mezun olmufltur. 1964 y›l ›nda Columbia
Üniversitesi’nden Makine Mühendisli¤i Master
derecesi alm›flt›r. ABD’de üç y›l Bechtel Co. da
çal›flm›fl olan Ulu¤, 1967 y›l›nda Koç Grubu’nda
çal›flmaya bafllam›flt›r. Koç Grubu flirketlerinde
Genel Müdürlük görevi yürüten Ulu¤, 1981-1997
y›llar› aras›nda Koç Grubunda Baflkan Yard›mc›s›
ve Baflkan olarak görev yapm›fl ve 1997 y›l›nda bu
görevinden emekli olmufltur. 29 Mart 2012
tarihinden bu yana Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu’nda
ba¤›ms›z üye olarak görev yapmaktad›r.

K. Kaynak Küçükpınar
Yönetim Kurulu Üyesi

‹talya’da Napoli Teknik Üniversitesi, Gemi ‹nfl.
Makine Mühendisli¤i Fakültesinden 1968’de mezun
oldu. 1970 y›l ›nda Tofafl Türk Otomobil
Fabrikas›’nda göreve bafllad›. 1975 y›l›nda Tofafl
Fabrikas› Sat›nalma Direktörlü¤ü, 1986-1993 y›llar›
aras›nda Tofafl A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s›
(Fabrika Müdür Muavinli¤i) görevlerini üstlendi.
1994 -2000 y›llar› aras›nda Mako Elektrik Sanayii
A.fi. Genel Müdürü görevini yürüttü. 2001’de kendi
iste¤iyle emekli olarak, 2002 y›l› sonuna kadar
Mako A.fi.  Yönetim Kurulu üyeli¤i yapm›flt›r. 28
Mart 2013 tarihinden bu yana Arçelik A.fi. Yönetim
Kurulu’nda ba¤›ms›z üye olarak görev yapmaktad›r.

Mehmet Barmanbek
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden
1963 y›l›nda mezun olmufltur. 1963-1977 y›llar›
aras›nda Maliye Bakanl›¤›’nda Bafl Hesap Uzman›
olarak görev yapm›flt›r. 1977 y›l›nda Ford Otomotiv
Sanayi A.fi. Mali ‹fller Müdürü ve 1986-2002 y›llar›
aras›nda Genel Müdür Yard›mc›s› görevini yürüten
Barmanbek, 2002 y›l›nda bu görevinden emekli
olmufltur. 29 Mart 2012 tarihinden bu yana Arçelik
A.fi. Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye olarak görev
yapmaktad›r.

2014
FAAL�YET RAPORU

99



Yönetim 2014

Levent Çakıroğlu

Arçelik A.�. Genel Müdürü

Lisans e¤itimini Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü'nde tamamlad›.
Virginia Commonwealth Üniversitesi
Finans-MBA, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme
Bölümü'nden Doktora derecesi ald›.
‹fl yaflam›na 1989 y›l›nda Maliye
Bakanl ›¤ › 'nda Hesap Uzman
Yard›mc›s› olarak bafllad› ve Hesap
Uzman›, Bafl Hesap Uzman› olarak
görev yapt›. 2002 y›l›nda Koç
Grubu'na kat›ld› ve Koç Holding Mali
Grup Koordinatörü olarak görev yapt›.
Nisan 2005'ten bu yana Arçelik A.fi.
Genel Müdür Yard›mc›s›-Finansman
ve Mali ‹fller olarak görev yapmaktad›r.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Genel Müdür Yardımcısı
Finansman ve Mali ��ler

Lisans e¤itimini ‹TÜ Uçak Mühendisli¤i
Bölümü' nde Yüksek Lisans e¤itimini
‹TÜ Makine Mühendisli¤i Bölümü'nde
tamamlad›. ‹fl yaflam›na 1982 y›l›nda
‹TÜ Malzeme Bilimleri Enstitüsü'nde
Araflt›rma Görevlisi olarak bafllad›.
1987 y›l›nda Arçelik A.fi. Eskiflehir
Kompresör ‹flletmesi' nde Kalite
Kontrol Mühendisi olarak çal›flmaya
bafllad›. Arçelik A.fi. Kompresör ve
Buzdolab› ‹flletmelerinde kalite, üretim
ve ürün gelifltirme süreçlerinde çeflitli
yöneticilik görevlerini takiben s›ras›yla,
Arçelik A.fi. Buzdolab› Ürün Direktörü,
S.C. Arctic S.A. Genel Müdürü, Arçelik
A.fi. Çamafl›r Makinesi Ürün Direktörü,
Grundig Elektronik A.fi. Genel Müdürü
ve Arçelik A.fi. Tedarik Zinciri
Direktörü görevlerine atand›. Eylül
2010' dan bu yana Arçelik A.fi. Genel
Müdür Yard›mc›s›-Sat›nalma ve
Tedar ik Zincir i  o larak görev
yapmaktad›r.

C. Ş. Oğuzhan Öztürk

Genel Müdür Yardımcısı
Satınalma ve Tedarik Zinciri

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi ‹flletme Bölümü’nde lisans
e¤itimini tamamlam›fl, University of
Illinois’den yüksek lisans derecesini
alm›flt›r. ‹fl yaflam›na 1988’de Maliye
Bakanl›¤›’nda Hesap Uzman› olarak
bafllam›flt›r. 1997-1998 y›llar› aras›nda
Bilkent Üniversitesi’nde yar› zamanl›
Ö¤retim Görevlisi ve Maliye Bakanl›¤›
Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› olarak görev yapm›flt›r.
Koç Holding’e 1998 y›l›nda Mali Grup
Koordinatörü olarak kat›lm›fl, 2002-
2007 y›llar› aras›nda Koçtafl Genel
Müdürlü¤ü, 2007-2008 y›llar›nda
Migros Genel Müdürlü¤ü yapm›flt›r.
2008 y›l›nda Arçelik A.fi. Genel
Müdürü olarak atanm›flt›r. Bu görevine
ek olarak, Nisan 2010’dan bu yana
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu
Baflkan› olarak görev yapmaktad›r.
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Ahmet �hsan Ceylan Tedarik Zinciri Direktörü 

Ali Tayyar Mali ��ler Direktörü - Merkez ve ��letmeler

Barı� Orbay Pazarlama Direktörü-Türkiye 

Brigitte Petit Ülke Müdürü Fransa - Beko France S.A.S. Genel Müdürü

Buket Çelebiöven �nsan Kaynakları Direktörü

Cemal Can Dinçer Satı� Direktörü - ��tirakler, Amerika, Asya – Pasifik

Cem Kural Ar-Ge Direktörü

Cemil �nan Ürün Direktörü - Buzdolabı

Do�an Korkmaz Finansman Direktörü

E. C. Murat Büyükerk Satı� Direktörü - Ortado�u, Afrika, Türki Cumhuriyetler 

Ercüment Gül�en Beko Satı� Direktörü

Erkan Duysal �novasyon Direktörü

Erhan Akdo�an Perakende Geli�tirme Direktörü

Evren Alba� Temin Ürün Direktörü

Fikri Özdemir Ürün Direktörü - Elektronik

Federico Mangiacotti Ülke Müdürü �talya - Beko Italy S.R.L. Genel Müdürü

Haldun Dingeç Ürün Direktörü - Bula�ık Makinesi

Hasan Ali Yardımcı Ülke Müdürü Romanya -  Arctic S.A. Genel Müdürü

Hüseyin Öner Bili�im Teknolojileri Direktörü

Hilmi Cem Akant Ülke Müdürü �spanya - Beko Electronics Espana S.L. Genel Müdürü

�hsan Somay Mali ��ler Direktörü - Satı� ve Pazarlama

Giulio Ambrosi Ülke Müdürü Çin - Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Genel Müdürü



Lisans e¤itimini ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ‹flletme Mühendisli¤i
Bölümü'nde tamamlad›. ‹fl yaflam›na
1986 y›l›nda Beko Ticaret A.fi.' de
bafllad› ve s›ras›yla Sat›fl Bölge
Müdürü, Sat›fl Müdür Yard›mc›s›,
Sat›fl Müdürü, Beko Sat›fl Direktörü,
Türkiye Pazarlama ve Sat›fl Grup
Direktörü ve Türkiye Pazarlama ve
Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
görev yapt›. May›s 2009'dan bu yana
Arçelik A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s›-
Sat›fl Türkiye, Ortado¤u, Afrika, Türki
Cumhur iye t le r  o larak  görev
yapmaktad›r.

Şirzat Subaşı

Genel Müdür Yardımcısı - Satı� Türkiye,
Ortado�u,Afrika,Türki Cumhuriyetler

�smail Hakkı Sağır

Genel Müdür Yardımcısı
Üretim ve Teknoloji

Lisans e¤itimini Ortado¤u Teknik
Üniversitesi Makina Mühendisli¤i
Bölümü'nde tamamlad›. ‹fl yaflam›na
1980 y›l›nda Arçelik A.fi. Buzdolab›
‹flletmesi'nde Proje Mühendisi olarak
bafllad› ve s›ras›yla Kalite fiefi, Üretim
Müdür Yard›mc›s›, Üretim Müdürü,
‹flletme Müdürü, Kompresör Ürün
Direktörü ve Buzdolab› Ürün Direktörü
olarak görev yapt›. May›s 2009'dan
bu yana Arçelik A.fi. Genel Müdür
Yard›mc›s›-Üretim ve Teknoloji olarak
görev yapmaktad›r.

Tülin Karabük

Genel Müdür Yardımcısı
Pazarlama

1986 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ‹fl
‹daresi Bölümü'nden mezun oldu.
Wales Üniversitesi’nden ‹flletme
yüksek lisans derecesi ald›. ‹fl
yaflam›na 1987 y› l ›nda Ekom
Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.'de
bafllad›. Sonras›nda s›ras›yla 3M A.fi.,
KVK A.fi. ve Turkcell Grubu'nda çeflitli
yönetici ve sat›fl pazarlamadan
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› ve
Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi üst
düzey yöneticilik görevlerinde
bulundu. Eylül 2009'da Arçelik A.fi.
Genel Müdür Yard›mc›s› - Sat›fl
Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik olarak
göreve bafllad›. Eylül 2010'dan bu
yana Arçelik A.fi. Genel Müdür
Yard›mc›s› - Pazarlama olarak görev
yapmaktad›r.

Kamil U�ur Kayalı Resmi ve Sektörel �li�kiler Koordinatörü

Maciej Mienik Ülke Müdürü Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya - Beko S.A. - Beko Cesko S.R.O.- Beko Slovakia S.R.O. Genel Müdürü

Mehmet Sava� Ürün Direktörü - Kurutucu ve Elektrik Motorları

Mehmet Emin Bulak Tüketici Hizmetleri Direktörü

Melih Poyraz Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü

Melis Mutu� Kurumsal �leti�im Koordinatörü

Mete Karaer Ülke Müdürü Ukrayna -Beko LLC Ukraine Genel Müdürü

Mustafa Esenlik Üretim Teknolojileri Direktörü

Monica Iavorschi Pazarlama Direktörü-Uluslararası

Murad �ahin Ülke Müdürü Almanya- Grundig Multimedia, Beko Deutschland Gmbh Genel Müdürü

Mike Goadby Ülke Müdürü Avusturalya - Beko A and NZ Pty Ltd. Genel Müdürü

Nihat Bayız Ürün Yönetimi Direktörü

Polat �en Satınalma Direktörü

Ragıp Balcıo�lu Ülke Müdürü �ngiltere - Beko PLC Genel Müdürü

Hakan Kozan Ülke Müdürü G.Afrika - Defy Appliances Pty Ltd. Genel Müdürü

R.C O�uzkan �atıro�lu Satı� Direktörü - Avrupa Direkt Satı�lar

Salih Arslanta� Ürün Direktörü - Çama�ır Makinesi

�smail Kür�at Co�kun Ülke Müdürü Avusturya - Elektra Bregenz A.G. Genel Müdürü

Serdar Sualp Ülke Müdürü Mısır - Beko LLC Egypt Genel Müdürü

Sibel Kesler Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü

Tevfik Adnan Tüfekçi Ürün Direktörü - Pi�irici Cihazlar

Turgut Karabulut Arçelik Satı� Direktörü

Zafer Üstüner Ülke Müdürü Rusya - Beko LLC Genel Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı - Satı� Avrupa,
Amerika, Asya - Pasifik

Hakan Hamdi Bulgurlu

Lisans e¤itimini Texas Üniversitesi
Ekonomi ve Makine Mühendisli¤i
bölümlerinde tamamlad›ktan sonra,
Northwestern University, Kellogg
School of Management ve Hong Kong
Un ive rs i t y  o f  Sc ience  and
Technology'nin ortak MBA program›n›
tamamlad›. ‹fl yaflam›na 1995 y›l›nda
Ram D›fl Ticaret'te Sat›fl Eleman› olarak
bafllad› ve Ram Pacif ic Sat›fl
Müdürlü¤ü görevini takiben, Arçelik,
Beko Elektronik, At›l›m A.fi ve Beko
Ticaret fiirketlerinde Üretim, Stratejik
Planlama ve Pazarlama bölümlerinde
görev ald›. Sonras›nda s›ras›yla Ram
Pacific fiirket Müdürü, Ram Pacific
Genel Müdürü ve Arçelik-LG Klima
A.fi. Genel Müdürü olarak görev yapt›.
Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.fi.
Genel Müdür Yard›mc›s›-Sat›fl Avrupa,
Amerika, Asya - Pasifik olarak görev
yapmaktad›r.
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ARÇEL‹K ANON‹M fi‹RKET‹’N‹N 23/03/2015 TAR‹HL‹
OLA⁄AN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEM‹

1. Aç›l›fl ve Toplant› Baflkanl›¤›’n›n seçilmesi,

2. fiirket Yönetim Kurulu’nca haz›rlanan 2014 Y›l› Faaliyet Raporunun okunmas›, müzakeresi ve  onaylanmas›,

3. 2014 y›l› hesap dönemine iliflkin Ba¤›ms›z Denetim Rapor Özeti’ nin okunmas›,

       4. 2014 y›l› hesap dönemine iliflkin Finansal Tablolar›n okunmas›, müzakeresi ve onaylanmas›,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin fiirketin 2014 y›l› faaliyetlerinden dolay› ayr› ayr› ibra edilmesi,

6. fiirket’in kar da¤›t›m politikas› çerçevesinde haz›rlanan 2014 y›l› kar›n›n da¤›t›lmas› ve kar da¤›t›m tarihi konusundaki Yönetim

   Kurulu’nun önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu Üye say›s›n›n ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye say›s›na göre seçim yap›lmas›, Ba¤›ms›z Yönetim

   Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

 8. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gere¤ince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikas›” ve politika kapsam›nda

  yap›lan ödemeler hakk›nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmas›,

 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ayl›k brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri gere¤ince Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lan Ba¤›ms›z Denetim

Kuruluflu seçiminin onaylanmas›,

11.fiirket’in 2014 y›l› içerisinde yapt›¤› ba¤›fllar› hakk›nda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 y›l›nda yap›lacak ba¤›fllar için

  üst s›n›r belirlenmesi,

12. Sermaye  Piyasas›  Kurulu düzenlemeleri gere¤ince  fiirketin  ve  ba¤l›   ortakl›klar›n›n 2014 y›l›nda 3. kifliler lehine verdi¤i

teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakk›nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar›n efl ve

   ikinci dereceye kadar kan ve s›hrî yak›nlar›na; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve

  Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli¤i do¤rultusunda 2014 y›l› içerisinde bu kapsamda gerçeklefltirilen ifllemler

  hakk›nda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

  14. Dilek ve görüfller.
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Say›n Ortaklar›m›z,

fiirketimiz taraf›ndan Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:II, 14.1 say›l› Tebli¤i hükümleri çerçevesinde Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar›na uyumlu olarak haz›rlanan ve Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali  Müflavirlik  A.fi.   (a  member  firm
of  Ernst  &  Young  Global  Limited)  taraf›ndan  denetlenen  01.01.2014 -  31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolar›m›za göre
637.976.917,91 TL “(Konsolide) Net Dönem Kar›” elde edilmifl olup, bunun 617.083.083,34 TL ana ortakl›¤a düflen net dönem kar›d›r.
27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da onaylanan Kar Da¤›t›m politikam›z, piyasa beklentileri, uzun vadeli flirket stratejimiz, yat›r›m ve
finansman politikalar›, kârl›l›k ve nakit durumu dikkate al›narak haz›rlanan kar da¤›t›m önerimiz afla¤›da yer almakta olup, genel
kurulda al›nacak karara göre kar pay›n›n ödenmesine 01 Nisan 2015 tarihinde bafllanmas› öngörülmektedir.

Sermaye Piyasas› Kanunu ve Sermaye Piyasas› düzenlemelerine uygun olarak 617.083.083,34 TL da¤›t›labilir kar elde edildi¤i, bu
tutara y›l içinde vergi muafiyetine haiz vak›f ve derneklere yap›lan 8.955.513,26 TL ba¤›fl›n eklenmesi ile oluflan 626.038.596,60 TL’nin
birinci kar pay› matrah› oldu¤u, yasal kay›tlarda ise 282.085.354,51 TL vergi sonras› net dönem kar›ndan olmak üzere toplam
602.433.801,50  TL da¤›t›labilir kaynak oldu¤u hesaplanm›flt›r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyar›nca ayr›lmas› gereken %5 oran›ndaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2014 itibariyle
VUK kay›tlar›nda mevcut genel kanuni yedek akçe tutar› sermayenin %20’lik s›n›r›na ulaflt›¤› için, 2014 y›l› için ayr›lmamas›na;

SPK Mevzuat›na uygun olarak hesaplanan konsolide kar’dan;

313.019.298,30 TL ortaklara birinci kar pay›,
  36.980.701,70 TL ortaklara ikinci kar pay›,

olmak üzere toplam,

350.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar pay› da¤›t›lmas›na,
   31.621.358,97 TL % 10 II. Tertip ‹htiyat ayr›lmas›na ve

Yasal kay›tlar›m›z esas al›narak;

Da¤›t›lacak 350.000.000,00 TL nakit kar pay›n›n ;

259.512.723,21 TL's›n›n Cari y›l kazançlar›ndan
   90.487.276,79 TL's›n›n Di¤er sermaye yedeklerinden 5 y›l› aflan fonlardan

karfl›lanmas›na,

31.621.358,97 TL tutar›ndaki II. Tertip yasal yedek akçenin

22.572.631,30 TL’s›n›n Cari y›l kazançlar›ndan,
  9.048.727,68 TL’s›n›n Di¤er sermaye yedeklerinden 5 y›l› aflan fonlardan karfl›lanmas›na,

Cari y›l kar›ndan ortaklara ödenen kar pay› ve ayr›lan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonras› kalan 235.461.724,38 TL’nin SPK
mevzuat› gere¤i ola¤anüstü yedek akçe olarak ayr›lmas›na,

• Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤› ile kar pay› elde eden dar mükellef kurum ortaklar›m›za,
  %51,8 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal de¤erde hisseye 0,51796 TL brüt=net nakit,
• Di¤er hissedarlar›m›za %44,0 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal de¤erde hisseye brüt 0,51796 TL, net 0,44027 TL nakit,

kar pay›n›n ödenmesine 01 Nisan 2015 tarihinde bafllanmas› hususlar›n› Genel Kurul’un onay›na sunmaktad›r.

2015 y›l›n›n ülkemize ve flirketimize hay›rl› olmas› dile¤iyle,

Sayg›lar sunar›z.

Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Baflkan›

Kâr Dağıtım Önerisi 2014
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14 Ocak 2015

Ba¤›ms›zl›k Beyan›

Arçelik A.fi. (fiirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleflme ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebli¤i’nde belirlenen
kriterler kapsam›nda “ba¤›ms›z üye” olarak görev yapmaya aday
oldu¤umu, bu kapsamda;

a) fiirket, flirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
  oldu¤u ortakl›klar ile flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
  veya flirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u tüzel kifliler ile kendim, eflim ve
   ikinci dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›m aras›nda; son befl y›l
  içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
  pozisyonunda istihdam iliflkisinin bulunmad›¤›n›, sermaye veya oy
  haklar›n›n veya imtiyazl› paylar›n %5 inden fazlas›na birlikte veya
  tek bafl›na sahip olunmad›¤›n› ya da önemli nitelikte ticari iliflki
  kurulmad›¤›n›,

b) Son befl y›l içerisinde, baflta flirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni
  denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve dan›flmanl›¤›
  olmak üzere, yap›lan anlaflmalar çerçevesinde flirketin önemli ölçüde
  hizmet veya ürün sat›n ald›¤› veya satt›¤› flirketlerde, hizmet veya
  ürün sat›n al›nd›¤› veya sat›ld›¤› dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),
  önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda

çal›flmad›¤›m› veya yönetim kurulu üyesi olmad›¤›m›,

c) Ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece¤im
  görevleri gere¤i gibi yerine getirecek mesleki e¤itim, bilgi ve
  tecrübeye sahip oldu¤umu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö¤retim üyeli¤i hariç, üye olarak
  seçildikten sonra kamu kurum ve kurulufllar›nda tam zamanl›
   çal›flmayaca¤›m›,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na
  göre Türkiye’de yerleflik say›ld›¤›m›,

e) fiirket faaliyetlerine olumlu katk›larda bulunabilecek, flirket ile pay
  sahipleri aras›ndaki ç›kar çat›flmalar›nda tarafs›zl›¤›m› koruyabilecek,
  menfaat sahiplerinin haklar›n› dikkate alarak özgürce karar verebilecek
  güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu¤umu,

f) fiirket faaliyetlerinin iflleyiflini takip edebilecek ve üstlendi¤im
  görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde flirket
  ifllerine zaman ay›rabilece¤imi,

g) fiirketin yönetim kurulunda son on y›l içerisinde alt› y›ldan fazla
  yönetim kurulu üyeli¤i yapmad›¤›m›,

¤) fiirketin veya flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u flirketlerin üçten fazlas›nda ve
  toplamda borsada ifllem gören flirketlerin beflten fazlas›nda ba¤›ms›z

yönetim kurulu üyesi olarak görev alm›yor oldu¤umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kifli ad›na tescil ve ilan
  edilmemifl oldu¤umu, beyan ederim.

ADI SOYADI:
‹MZASI:

14 Ocak 2015

Ba¤›ms›zl›k Beyan›

Arçelik A.fi. (fiirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleflme ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebli¤i’nde belirlenen
kriterler kapsam›nda “ba¤›ms›z üye” olarak görev yapmaya aday
oldu¤umu, bu kapsamda;

a) fiirket, flirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
  oldu¤u ortakl›klar ile flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
  veya flirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u tüzel kifliler ile kendim, eflim ve
   ikinci dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›m aras›nda; son befl y›l
  içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
  pozisyonunda istihdam iliflkisinin bulunmad›¤›n›, sermaye veya oy
  haklar›n›n veya imtiyazl› paylar›n %5 inden fazlas›na birlikte veya
  tek bafl›na sahip olunmad›¤›n› ya da önemli nitelikte ticari iliflki
  kurulmad›¤›n›,

b) Son befl y›l içerisinde, baflta flirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni
  denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve dan›flmanl›¤›
  olmak üzere, yap›lan anlaflmalar çerçevesinde flirketin önemli ölçüde
  hizmet veya ürün sat›n ald›¤› veya satt›¤› flirketlerde, hizmet veya
  ürün sat›n al›nd›¤› veya sat›ld›¤› dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),
  önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda

çal›flmad›¤›m› veya yönetim kurulu üyesi olmad›¤›m›,

c) Ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece¤im
  görevleri gere¤i gibi yerine getirecek mesleki e¤itim, bilgi ve
  tecrübeye sahip oldu¤umu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö¤retim üyeli¤i hariç, üye olarak
  seçildikten sonra kamu kurum ve kurulufllar›nda tam zamanl›
   çal›flmayaca¤›m›,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na
  göre Türkiye’de yerleflik say›ld›¤›m›,

e) fiirket faaliyetlerine olumlu katk›larda bulunabilecek, flirket ile pay
  sahipleri aras›ndaki ç›kar çat›flmalar›nda tarafs›zl›¤›m› koruyabilecek,
  menfaat sahiplerinin haklar›n› dikkate alarak özgürce karar verebilecek
  güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu¤umu,

f) fiirket faaliyetlerinin iflleyiflini takip edebilecek ve üstlendi¤im
  görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde flirket
  ifllerine zaman ay›rabilece¤imi,

g) fiirketin yönetim kurulunda son on y›l içerisinde alt› y›ldan fazla
  yönetim kurulu üyeli¤i yapmad›¤›m›,

¤) fiirketin veya flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u flirketlerin üçten fazlas›nda ve
  toplamda borsada ifllem gören flirketlerin beflten fazlas›nda ba¤›ms›z

yönetim kurulu üyesi olarak görev alm›yor oldu¤umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kifli ad›na tescil ve ilan
  edilmemifl oldu¤umu, beyan ederim.

ADI SOYADI:
‹MZASI:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
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14 Ocak 2015

Ba¤›ms›zl›k Beyan›

Arçelik A.fi. (fiirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleflme ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebli¤i’nde belirlenen
kriterler kapsam›nda “ba¤›ms›z üye” olarak görev yapmaya aday
oldu¤umu, bu kapsamda;

a) fiirket, flirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
  oldu¤u ortakl›klar ile flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
  veya flirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u tüzel kifliler ile kendim, eflim ve
   ikinci dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›m aras›nda; son befl y›l
  içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
  pozisyonunda istihdam iliflkisinin bulunmad›¤›n›, sermaye veya oy
  haklar›n›n veya imtiyazl› paylar›n %5 inden fazlas›na birlikte veya
  tek bafl›na sahip olunmad›¤›n› ya da önemli nitelikte ticari iliflki
  kurulmad›¤›n›,

b) Son befl y›l içerisinde, baflta flirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni
  denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve dan›flmanl›¤›
  olmak üzere, yap›lan anlaflmalar çerçevesinde flirketin önemli ölçüde
  hizmet veya ürün sat›n ald›¤› veya satt›¤› flirketlerde, hizmet veya
  ürün sat›n al›nd›¤› veya sat›ld›¤› dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),
  önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda

çal›flmad›¤›m› veya yönetim kurulu üyesi olmad›¤›m›,

c) Ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece¤im
  görevleri gere¤i gibi yerine getirecek mesleki e¤itim, bilgi ve
  tecrübeye sahip oldu¤umu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö¤retim üyeli¤i hariç, üye olarak
  seçildikten sonra kamu kurum ve kurulufllar›nda tam zamanl›
   çal›flmayaca¤›m›,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na
  göre Türkiye’de yerleflik say›ld›¤›m›,

e) fiirket faaliyetlerine olumlu katk›larda bulunabilecek, flirket ile pay
  sahipleri aras›ndaki ç›kar çat›flmalar›nda tarafs›zl›¤›m› koruyabilecek,
  menfaat sahiplerinin haklar›n› dikkate alarak özgürce karar verebilecek
  güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu¤umu,

f) fiirket faaliyetlerinin iflleyiflini takip edebilecek ve üstlendi¤im
  görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde flirket
  ifllerine zaman ay›rabilece¤imi,

g) fiirketin yönetim kurulunda son on y›l içerisinde alt› y›ldan fazla
  yönetim kurulu üyeli¤i yapmad›¤›m›,

¤) fiirketin veya flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u flirketlerin üçten fazlas›nda ve
  toplamda borsada ifllem gören flirketlerin beflten fazlas›nda ba¤›ms›z

yönetim kurulu üyesi olarak görev alm›yor oldu¤umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kifli ad›na tescil ve ilan
  edilmemifl oldu¤umu, beyan ederim.

ADI SOYADI:
‹MZASI:

14 Ocak 2015

Ba¤›ms›zl›k Beyan›

Arçelik A.fi. (fiirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleflme ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebli¤i’nde belirlenen
kriterler kapsam›nda “ba¤›ms›z üye” olarak görev yapmaya aday
oldu¤umu, bu kapsamda;

a) fiirket, flirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
  oldu¤u ortakl›klar ile flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
  veya flirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u tüzel kifliler ile kendim, eflim ve
   ikinci dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›m aras›nda; son befl y›l
  içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
  pozisyonunda istihdam iliflkisinin bulunmad›¤›n›, sermaye veya oy
  haklar›n›n veya imtiyazl› paylar›n %5 inden fazlas›na birlikte veya
  tek bafl›na sahip olunmad›¤›n› ya da önemli nitelikte ticari iliflki
  kurulmad›¤›n›,

b) Son befl y›l içerisinde, baflta flirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni
  denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve dan›flmanl›¤›
  olmak üzere, yap›lan anlaflmalar çerçevesinde flirketin önemli ölçüde
  hizmet veya ürün sat›n ald›¤› veya satt›¤› flirketlerde, hizmet veya
  ürün sat›n al›nd›¤› veya sat›ld›¤› dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),
  önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda

çal›flmad›¤›m› veya yönetim kurulu üyesi olmad›¤›m›,

c) Ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece¤im
  görevleri gere¤i gibi yerine getirecek mesleki e¤itim, bilgi ve
  tecrübeye sahip oldu¤umu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö¤retim üyeli¤i hariç, üye olarak
  seçildikten sonra kamu kurum ve kurulufllar›nda tam zamanl›
   çal›flmayaca¤›m›,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na
  göre Türkiye’de yerleflik say›ld›¤›m›,

e) fiirket faaliyetlerine olumlu katk›larda bulunabilecek, flirket ile pay
  sahipleri aras›ndaki ç›kar çat›flmalar›nda tarafs›zl›¤›m› koruyabilecek,
  menfaat sahiplerinin haklar›n› dikkate alarak özgürce karar verebilecek
  güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu¤umu,

f) fiirket faaliyetlerinin iflleyiflini takip edebilecek ve üstlendi¤im
  görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde flirket
  ifllerine zaman ay›rabilece¤imi,

g) fiirketin yönetim kurulunda son on y›l içerisinde alt› y›ldan fazla
  yönetim kurulu üyeli¤i yapmad›¤›m›,

¤) fiirketin veya flirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar›n
  yönetim kontrolüne sahip oldu¤u flirketlerin üçten fazlas›nda ve
  toplamda borsada ifllem gören flirketlerin beflten fazlas›nda ba¤›ms›z

yönetim kurulu üyesi olarak görev alm›yor oldu¤umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kifli ad›na tescil ve ilan
  edilmemifl oldu¤umu, beyan ederim.

ADI SOYADI:
‹MZASI:
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TÜRK T‹CARET KANUNU’NUN 199’UNCU MADDES‹ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
BA⁄LI fi‹RKET RAPORU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü¤e giren 6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun 199 uncu maddesi uyar›nca, Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu,

faaliyet y›l›n›n ilk üç ay› içinde, geçmifl faaliyet y›l›nda flirketin hakim orta¤› ve hakim orta¤›na ba¤l› flirketlerle iliflkileri hakk›nda bir rapor

düzenlemek ve bu raporun sonuç k›sm›na faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Arçelik A.fi.’nin iliflkili taraflarla yapm›fl oldu¤u

ifllemler hakk›nda gerekli aç›klamalar 35 no’lu finansal rapor dipnotunda yer almaktad›r.

Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan 24 fiubat 2015 tarihli raporda, “Arçelik A.fi.’nin  hakim orta¤› ve hakim orta¤›n ba¤l›

ortakl›klar› ile 2014 y›l› içinde yapm›fl oldu¤u tüm ifllemlerde, ifllemin yap›ld›¤› veya önlemin al›nd›¤› veya al›nmas›ndan kaç›n›ld›¤› anda

taraf›m›zca bilinen hal ve flartlara göre, her bir ifllemde uygun bir karfl› edim sa¤land›¤› ve flirketi zarara u¤ratabilecek al›nan veya

al›nmas›ndan kaç›n›lan herhangi bir önlem bulunmad›¤› ve bu çerçevede denklefltirmeyi gerektirecek herhangi bir ifllem veya önlemin

olmad›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.” denilmektedir.

Bağlı Şirket Raporu
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Takip eden notlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.

31 ARALIK 2014 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE F‹NANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Arçelik Anonim Şirketi

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
Notlar 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

VARLIKLAR

Dönen varl›klar:
Nakit ve nakit benzerleri 5 1.621.221 1.266.575
Ticari alacaklar
  -‹liflkili taraflardan ticari alacaklar 35 22.371 27.219
  -‹liflkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 9 4.411.527 4.154.921
Türev araçlar 8 7.783 6.651
Stoklar 11 2.124.946 1.988.373
Peflin ödenmifl giderler 21 68.741 46.932
Cari dönem vergisiyle ilgili varl›klar 22 57.988 34.337
Di¤er dönen varl›klar 24 145.365 125.274
Ara toplam  8.459.942  7.650.282

Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klar 11.815 8.836

Toplam dönen varl›klar  8.471.757  7.659.118

Duran varl›klar:
Finansal yat›r›mlar 6 698.488 539.170
Ticari alacaklar
  -‹liflkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 9 24.423 27.456
Türev araçlar 8 17.803 -
Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar 12 195.311 192.404
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller 13 5.929 6.346
Maddi duran varl›klar 14 1.812.746 1.836.789
Maddi olmayan duran varl›klar
  -fierefiye 16 169.195 172.706
  -Di¤er maddi olmayan duran varl›klar 15 922.000 886.268
Ertelenen vergi varl›klar› 33 77.353 90.659
Toplam duran varl›klar  3.923.248  3.751.798

Toplam varl›klar  12.395.005  11.410.916

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 30 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda onaylanm›fl ve Yönetim
Kurulu ad›na Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s› Fatih Kemal Ebiçlio¤lu ve Mali ‹fller Direktörü Ali Tayyar taraf›ndan imzalanm›flt›r.

2014
FAAL�YET RAPORU



110 Takip eden notlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.

31 ARALIK 2014 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE F‹NANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

2014
FAAL�YET RAPORU

Arçelik Anonim Şirketi

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
Notlar 31 Aral›k 2014  31 Aral›k 2013

KAYNAKLAR

K›sa vadeli yükümlülükler:
K›sa vadeli borçlanmalar 7 719.862 612.048
Uzun vadeli borçlanmalar›n k›sa vadeli k›s›mlar› 7 1.082.761 1.061.331
Ticari borçlar
  -‹liflkili taraflara ticari borçlar 35 203.022 437.457
  -‹liflkili olmayan taraflara ticari borçlar 9 1.578.420 1.207.443
Türev araçlar 8 3.811 14.497
Çal›flanlara sa¤lanan faydalar kapsam›nda borçlar 23 163.623 135.599
Di¤er borçlar
  -‹liflkili taraflara di¤er borçlar 35 10.003 8.860
  -‹liflkili olmayan taraflara di¤er borçlar 10 114.915 96.526
Dönem kar› vergi yükümlülü¤ü 33 18.154 19.648
K›sa vadeli karfl›l›klar
  -Di¤er k›sa vadeli karfl›l›klar 19 263.992 258.548
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler 24 272.240 239.186
Toplam k›sa vadeli yükümlülükler 4.430.803  4.091.143

Uzun vadeli yükümlülükler:
Uzun vadeli borçlanmalar 7 2.964.986 2.581.159
Di¤er borçlar
  -‹liflkili taraflara di¤er borçlar 35 57.823 62.427
Türev araçlar 8 - 51.180
Uzun vadeli karfl›l›klar
  -Çal›flanlara sa¤lanan faydalara iliflkin uzun vadeli karfl›l›klar 20 174.896 127.161
  -Di¤er uzun vadeli karfl›l›klar 19 93.775 93.707
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü 33 245.422 245.515
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler 28.602 19.868
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  3.565.504  3.181.017

Toplam yükümlülükler  7.996.307  7.272.160

Özkaynaklar:

Ödenmifl sermaye 25 675.728 675.728
Sermaye düzeltme farklar› 25 468.811 468.811
Hisse senedi ihraç primleri 889 889
Kar veya zararda yeniden s›n›fland›r›lmayacak  
  birikmifl di¤er kapsaml› gelirler ve giderler  
  -Tan›mlanm›fl fayda planlar› yeniden ölçüm kazanç ve kay›plar› (44.552) (6.891)
  -Duran varl›k de¤er art›fl fonu 67.241 70.002
Kar veya zararda yeniden s›n›fland›r›lacak birikmifl
 di¤er kapsaml› gelirler ve giderler
  -Finansal varl›k de¤er art›fl fonu 525.549 374.201
  -Yurt d›fl›ndaki iflletmelerde bulunan 
net yat›r›mlar›n finansal riskten korunma fonu (216.342) (210.776)
  -Nakit ak›fl riskinden korunma fonu 412 421
  -Yabanc› para çevrim farklar› 178.569 308.266
Birleflmeye iliflkin ilave özsermaye katk›s› 25 14.507 14.507
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler 25 275.430 248.809
Geçmifl y›llar karlar› 1.792.299 1.521.038
Net dönem kar› 617.084 597.845
Ana ortakl›¤a ait özkaynaklar  4.355.625  4.062.850
Kontrol gücü olmayan paylar 43.073 75.906
Toplam özkaynaklar  4.398.698  4.138.756

Toplam kaynaklar  12.395.005  11.410.916
Taahhütler, koflullu varl›k ve yükümlülükler 18
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31 ARALIK 2014 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Takip eden notlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
Notlar 2014 2013

Has›lat 26 12.514.033 11.097.711
Sat›fllar›n maliyeti 26 (8.535.201) (7.709.326)

Brüt kar  3.978.832 3.388.385

Genel yönetim giderleri 27 (532.789) (430.998)
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 27 (2.356.247) (2.013.033)
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 27 (102.055) (83.207)
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler 29 216.137 461.614
Esas faaliyetlerden di¤er giderler 29 (235.089) (200.235)

Esas faaliyet kar› 968.789 1.122.526

Yat›r›m faaliyetlerinden gelirler 30 16.264 11.381
Yat›r›m faaliyetlerinden giderler 30 (1.377) (2.857)
Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen 
  yat›r›mlar›n kar/zararlar›ndan paylar (net) 12 18.156 25.345

Finansman gelir/(gideri) öncesi faaliyet kar›  1.001.832 1.156.395

Finansman gelirleri 31 476.126 429.376
Finansman giderleri 32 (746.336) (840.991)

Vergi öncesi kar  731.622 744.780

Vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri 33 (80.892) (120.939)
- Ertelenmifl vergi gideri 33 (12.752) (1.146)

Net dönem kar›  637.978 622.695

Dönem kar›n›n da¤›l›m›
Kontrol gücü olmayan paylar 20.894 24.850
Ana ortakl›k paylar›  617.084 597.845

Pay bafl›na kazanç (kr) 34 0,913 0,885

2014
FAAL�YET RAPORU
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31 ARALIK 2014 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE D‹⁄ER KAPSAMLI GEL‹R TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
2014 2013

Dönem kar› 637.978 622.695

Di¤er kapsaml› gelir/(gider):

Kar veya zararda yeniden s›n›fland›r›lmayacaklar (37.661) (7.023)

Tan›mlanm›fl fayda planlar› yeniden ölçüm kazanç ve kay›plar› (47.206) (8.922)
Vergi etkisi 9.441 1.784

(37.765) (7.138)
Duran varl›klar de¤er art›fllar› üzerinden 
  hesaplanan amortisman›n vergi etkisi - 115

Özkaynak yöntemi ile de¤erlenen yat›r›mlar›n
  di¤er kapsaml› gelirlerinden paylar 104 -

Kar veya zararda yeniden s›n›fland›r›lacaklar 13.508 (596)

Yurt d›fl›ndaki iflletmelerde bulunan net yat›r›mlar›n 
  finansal riskten korunmas› (6.958) (192.253)
Vergi etkisi 1.392 38.451

(5.566) (153.802)

Finansal varl›k de¤er art›fl/azal›fllar› 159.314 (99.571)
Vergi etkisi (7.966) 4.979

151.348 (94.592)
Özkaynak yöntemi ile de¤erlenen yat›r›mlar›n
  di¤er kapsaml› gelirlerinden paylar (9) 978

Yabanc› para çevrim farklar› (132.265) 246.820

Di¤er kapsaml› gider (vergi sonras›) (24.153) (7.619)

Toplam kapsaml› gelir 613.825 615.076

Toplam kapsaml› gelirin da¤›l›m›:
Kontrol gücü olmayan paylar 21.087 38.878
Ana ortakl›k paylar› 592.738 576.198

Takip eden notlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.

2014
FAAL�YET RAPORU
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Takip eden notlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.

31 ARALIK 2014 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE NAK‹T AKIfi TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

  Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
Notlar 2014 2013

‹flletme faaliyetleri:

Sürdürülen faaliyetler dönem kar› 637.978 622.695

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakdin vergi sonras›
  net dönem kar› ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Vergi gideri 33 93.644 122.085
Amortisman ve itfa paylar› 346.293 302.181
Karfl›l›klardaki art›fl ve azal›fllar 39 96.848 146.611
Faiz gideri 32 314.010 209.243
Faiz geliri 31 (23.142) (35.954)
‹fltiraklerden gelirler (net) 12 (18.156) (25.345)
Türev araçlardan (karlar)/zararlar (net) 31, 32 (98.585) 52.826
Tazminat ve teflvik gelirleri 29 (42.735) (34.075)
Finansal yat›r›mlardan temettü geliri 30 (12.944) (9.559)
Duran varl›k sat›fl (karlar›)/zararlar› (net) 30 (1.943) 1.035
‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik
   öncesi iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit  1.291.268 1.351.743

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iflim (net) :
  Ticari borçlar ve iliflkili taraflara borçlar 136.542 428.770
  Di¤er uzun vadeli yükümlülükler (2.621) 72.489
  Di¤er dönen varl›klar ve yükümlülükler (34.229) (46.673)
  Stoklar (140.281) (409.540)
  Ticari alacaklar ve iliflkili taraflardan alacaklar (265.710) (952.414)
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü ödemeleri 20 (24.693) (20.962)
Devlet teflviklerinden elde edilen nakit giriflleri 52.091 27.928
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri  (81.603) (67.456)
‹flletme faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl›  930.764 383.885

Yat›r›m faaliyetleri:
Duran varl›k sat›n al›mlar› (453.167) (511.773)
Duran varl›k sat›fllar›ndan elde edilen nakit giriflleri 3.925 4.058
Al›nan temettüler 12 14.100 22.475
Finansal yat›r›mlardan al›nan temettü geliri 30 12.944 9.559
Yat›r›m faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl›  (422.198) (475.681)

Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini 1.494.043 1.224.459
Banka kredileri geri ödemeleri (2.058.645) (2.045.075)
Ödenen temettüler 25 (353.883) (403.555)
Ödenen faizler (305.833) (195.927)
Al›nan faizler 23.293 36.617
‹hraç edilen tahviller 991.201 889.269
Türev ifllemler 17.783 (6.120)
Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl›  (192.041) (500.332)
   
Yabanc› para çevirim farklar›n›n etkisinden önce 
  nakit ve nakit benzerlerindeki net art›fl/(azal›fl)  316.525 (592.128)

Yabanc› para çevirim farklar› (net)  38.272 118.577

Nakit ve nakit benzerlerindeki net art›fl/(azal›fl)  354.797 (473.551)

1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler 5 1.265.726 1.739.277

31 Aral›k itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler 5 1.620.523 1.265.726
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Arçelik Anonim Şirketi
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 1 - GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Arçelik Anonim fiirketi (“Arçelik” veya “fiirket”) ve ba¤l› ortakl›klar› (hepsi birlikte “Grup” olarak adland›r›lmaktad›r), dayan›kl› tüketim ve tüketici elektroni¤i
alanlar›nda üretim, pazarlama, sat›fl ve sat›fl sonras› müflteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir. Grup,
Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplam on dört fabrikada üretim faaliyetlerini gerçeklefltirmektedir. fiirket ana orta¤›
Koç Holding A.fi., Koç Ailesi ve Koç Ailesi taraf›ndan sahip olunan flirketler taraf›ndan kontrol edilmektedir (Not 25).

fiirket merkezi, afla¤›daki adreste bulunmaktad›r:
Karaa¤aç Caddesi No: 2-6
Sütlüce 34445 Beyo¤lu-‹stanbul

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu’na (“SPK”) kay›tl›d›r ve hisseleri 1986 y›l›ndan beri Borsa ‹stanbul’da (“B‹ST”) ifllem görmektedir. 31 Aral›k 2014 tarihi
itibariyle, fiirket’in halka aç›kl›k oran› %25,19'dur.

Grup’un bünyesinde 2014 y›l›nda istihdam edilen ortalama personel say›s› kategorileri itibariyle 4.233 beyaz yakal› (2013: 4.049) ve 20.801 mavi yakal›
(2013:19.976) olmak üzere toplam 25.034’tir (2013: 24.025).

Ba¤l› Ortakl›klar ve flubeleri Ülke Ana faaliyeti Faaliyet konusu
Bilanço tarihi itibariyle faaliyetleri devam edenler:
Ardutch B.V. (“Ardutch”) Hollanda Yat›r›m Holding
Ardutch B.V. Taiwan (“Ardutch Taiwan”) (*) Tayvan Sat›n alma Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko A and NZ Pty Ltd. (“Beko Australia”) (*) Avustralya, Yeni Zelanda Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Beko Deutschland GmbH (“Beko Deutschland”) Almanya Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Egypt Trading LLC (“Beko Egypt”) M›s›r Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Beko Electronics España S.L. (“Beko Espana”) ‹spanya Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko France S.A.S. (“Beko France”) Fransa Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Hong Kong Ltd. (“Beko Hong Kong”) Hong Kong, Çin Sat›n alma Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Italy SRL (“Beko Italy”) ‹talya Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko LLC. (“Beko Russia”) Rusya Üretim/Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Plc. (“Beko UK”) (*) ‹ngiltere, ‹rlanda Cumhuriyeti Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Slovakia S.R.O. (“Beko Slovakia”) Slovakya Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko S.A. (“Beko Polska”) (*) Polonya, Çek Cumhuriyeti Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Shanghai Trading Company Ltd. (“Beko Shanghai”) Çin Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Beko Thai Co. (“Beko Tayland”) Tayland Üretim/Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Beko Ukraine LLC. (“Beko Ukraine”) Ukrayna Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. (“Beko China”) Çin Üretim/Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Defy Appliances (Proprietary) Ltd. (“Defy”) Güney Afrika Cumhuriyeti Üretim/Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. (“Defy Botswana”) Botsvana Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. (“Defy Namibia”) Namibya Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Defy Trust Two (Proprietary) Ltd. (“Defy Trust”) Güney Afrika Cumhuriyeti Yat›r›m Gayrimenkul
Elektra Bregenz AG (“Elektra Bregenz”) Avusturya Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Grundig Multimedia A.G. (“Grundig Switzerland”) ‹sviçre Sat›fl Elektronik
Grundig Multimedia B.V. (“Grundig Multimedia”) Hollanda Yat›r›m Holding
Grundig Intermedia GmbH (“Grundig Intermedia”) (*) Almanya, H›rvatistan Sat›fl Elektronik
Grundig Nordic No AS (“Grundig Norway”) Norveç Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Grundig Nordic AB. (“Grundig Sweden”) ‹sveç Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik
Kindoc Park (Proprietary) Ltd. (“Defy Kindoc”) Güney Afrika Cumhuriyeti Yat›r›m Gayrimenkul
SC Arctic SA (“Arctic”) Romanya Üretim/Sat›fl Dayan›kl› tüketim/Elektronik

Bilanço tarihi itibariyle faaliyetleri bulunmayanlar:
Archin Ltd. (“Archin”) Hong Kong, Çin - -
Beko Cesko (“Beko Cesko”) Çek Cumhuriyeti - -
Blomberg Werke GmbH (“Blomberg Werke”) Almanya - -
Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. (“Defy Swaziland”) Svaziland - -
Grundig Intermedia Ges.m.b.H (“Grundig Austria”) Avusturya - -
Grundig Magyarország Kft. (“Grundig Hungary”) Macaristan - -
Grundig Portuguesa, Lda (“Grundig Portugal”) Portekiz - -
Grundig Slovakia s.r.o (“Grundig Slovakia”) Slovakya - -
Raupach Wollert GmbH (“Raupach”) Almanya    - -

(*) Ba¤l› ortakl›¤›n, farkl› ülkede faaliyet gösteren flubesi ayr›ca belirtilmifltir.
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NOT 1 - GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU (Devam›)

Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar (‹fltirakler) Ülke Ana faaliyeti Faaliyet konusu

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.fi. (“Arçelik-LG”) Türkiye Üretim/Sat›fl Dayan›kl› tüketim
Koç Finansman A.fi. (“Koç Finansman”) Türkiye Finans Tüketici finansman›
Ram D›fl Ticaret A.fi. (“Ram D›fl Ticaret”) Türkiye Sat›fl D›fl ticaret
Tan› Pazarlama ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (“Tan› Pazarlama”) Türkiye Dan›flmanl›k Pazarlama ve iletiflim

NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.1 Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar

Uygulanan Finansal Raporlama Standartlar›

Grup’un konsolide finansal tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri II, 14.1
nolu “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” (“Tebli¤”) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlar› Kurumu (“KGK”) taraf›ndan yay›mlanan uluslararas› standartlarla uyumlu olacak flekilde Türkiye Muhasebe Standartlar›/Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) ile bunlara iliflkin ek ve yorumlar esas al›narak haz›rlanm›flt›r. TMS/TFRS, Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar›’nda (“UFRS”) meydana gelen de¤iflikliklere paralellik sa¤lanmas› amac›yla tebli¤ler arac›l›¤›yla güncellenmektedir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka aç›k flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Grup’un konsolide finansal tablolar›, bu karar çerçevesinde
haz›rlanm›flt›r.

Konsolide finansal tablolar, gerçe¤e uygun de¤eri ile gösterilen türev araçlar ve finansal yat›r›mlar ve iflletme birleflmeleri s›ras›nda ortaya ç›kan
maddi ve maddi olmayan duran varl›klardaki, kay›tl› de¤er ile gerçe¤e uygun de¤erin aras›ndaki farklardan kaynaklanan yeniden de¤erlemeler
haricinde tarihi maliyet esas› baz al›narak haz›rlanm›flt›r.

Yeni ve düzeltilmifl standartlar ve yorumlar

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle sona eren döneme ait konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan muhasebe politikalar›, TMS/TFRS ve
TMS/TFRS Yorumlar› ile tutarl› olarak uygulanm›flt›r. TFRS uyar›nca 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar›n
Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde etkisi olmam›flt›r.

Yay›nlanan ama yürürlü¤e girmemifl ve erken uygulamaya konulmayan TFRS’ler

Konsolide finansal tablolar›n onaylanma tarihi itibariyle yay›mlanm›fl fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü¤e girmemifl ve Grup taraf›ndan
erken uygulanmaya bafllanmam›fl yeni standartlar, yorumlar ve de¤ifliklikler afla¤›daki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar›n
yürürlü¤e girmesinden sonra konsolide finansal tablolar›n› ve dipnotlar›n› etkileyecek gerekli de¤ifliklikleri yapacakt›r.

TFRS 9 Finansal Araçlar – S›n›fland›rma ve Aç›klama

Aral›k 2012’de yap›lan de¤ifliklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için geçerli olacakt›r. TFRS 9
Finansal Araçlar standard›n›n ilk safhas› finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve s›n›fland›r›lmas›na iliflkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yap›lan de¤ifliklikler esas olarak finansal varl›klar›n s›n›flama ve ölçümünü ve gerçe¤e uygun de¤er fark› kar veya zarara yans›t›larak ölçülen
olarak s›n›fland›r›lan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikliklerinin kredi
riskine iliflkin olan k›sm›n›n di¤er kapsaml› gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup, standard›n finansal durum ve performans› üzerine
etkilerini de¤erlendirmektedir.
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TMS 19 – Tan›mlanm›fl Fayda Planlar›: Çal›flan Katk›lar› (De¤ifliklik)

TMS 19’a göre tan›mlanm›fl fayda planlar› muhasebelefltirilirken çal›flan ya da üçüncü taraf katk›lar› göz önüne al›nmal›d›r. De¤ifliklik, katk› tutar›
hizmet verilen y›l say›s›ndan ba¤›ms›z ise,  iflletmelerin söz konusu katk›lar› hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildi¤i y›lda hizmet
maliyetinden düflerek muhasebelefltirebileceklerini aç›kl›¤a kavuflturmufltur. De¤ifliklik, 1 Temmuz 2014 ve sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacakt›r. De¤iflikli¤in Grup'un finansal durumu veya performans› üzerinde bir etkisi olmayacakt›r.

TMS 16 ve TMS 38 – Kabul Edilebilir Amortisman ve ‹tfa Yöntemlerinin Aç›kl›¤a Kavuflturulmas›
(TMS 16 ve TMS 38’deki De¤ifliklikler)

TMS 16 ve TMS 38’deki de¤ifliklikler, maddi duran varl›klar için has›lata dayal› amortisman hesaplamas› kullan›m›n› yasaklam›fl ve maddi olmayan
duran varl›klar için has›lata dayal› amortisman hesaplamas› kullan›m›n› önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r. De¤ifliklikler, 1 Ocak 2016 ve sonras›nda
bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacakt›r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De¤iflikli¤in Grup'un finansal durumu
veya performans› üzerinde bir etkisi olmayacakt›r.

TMS/TFRS’lerdeki Y›ll›k ‹yilefltirmeler

KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine ‹liflkin Y›ll›k ‹yilefltirmeler” ve “2011-2013 Dönemine ‹liflkin Y›ll›k ‹yilefltirmeler” ile ilgili olarak afla¤›daki
standart de¤iflikliklerini yay›nlanm›flt›r.  De¤ifliklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için geçerlidir.

Y›ll›k ‹yilefltirmeler - 2010–2012 Dönemi

TFRS 2 Hisse Bazl› Ödemeler

Hakedifl koflullar› ile ilgili tan›mlar de¤iflmifl olup sorunlar› gidermek için performans koflulu ve hizmet koflulu tan›mlanm›flt›r. De¤ifliklik ileriye dönük
olarak uygulanacakt›r.

TFRS 3 ‹flletme Birleflmeleri

Bir iflletme birleflmesindeki özkaynak olarak s›n›flanmayan koflullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsam›nda olsun ya da olmas›n sonraki dönemlerde
gerçe¤e uygun de¤erinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleflir. De¤ifliklik iflletme birleflmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacakt›r.

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

De¤ifliklikler flu flekildedir: i) Faaliyet bölümleri standard›n ana ilkeleri ile tutarl› olarak birlefltirilebilir/ toplulaflt›r›labilir. ii) Faaliyet varl›klar›n›n toplam
varl›klar ile mutabakat›, bu mutabakat iflletmenin faaliyetlere iliflkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlan›yorsa aç›klanmal›d›r. De¤ifliklikler geriye
dönük olarak uygulanacakt›r.

TMS 16 Maddi Duran Varl›klar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varl›klar

TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki de¤ifliklik yeniden de¤erlemenin afla¤›daki flekilde yap›labilece¤ini aç›kl›¤a kavuflturmufltur: i) Varl›¤›n brüt defter
de¤eri piyasa de¤erine getirilecek flekilde düzeltilir veya ii) Varl›¤›n net defter de¤erinin piyasa de¤eri belirlenir, net defter de¤eri piyasa de¤erine
gelecek flekilde brüt defter de¤eri oransal olarak düzeltilir. De¤ifliklik geriye dönük olarak uygulanacakt›r.

TMS 24 ‹liflkili Taraf Aç›klamalar›

De¤ifliklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici iflletmenin, iliflkili taraf aç›klamalar›na tabi iliflkili bir taraf oldu¤unu aç›kl›¤a kavuflturmufltur.
De¤ifliklik geriye dönük olarak uygulanacakt›r.
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Y›ll›k ‹yilefltirmeler - 2011–2013 Dönemi

TFRS 3 ‹flletme Birleflmeleri

De¤ifliklik ile i) sadece ifl ortakl›klar›n›n de¤il müflterek anlaflmalar›n da TFRS 3’ün kapsam›nda olmad›¤› ve ii) bu kapsam istisnas›n›n sadece müflterek
anlaflman›n finansal tablolar›ndaki muhasebeleflmeye uygulanabilir oldu¤u aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. De¤ifliklik ileriye dönük olarak uygulanacakt›r.

TFRS 13 Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümü Karar Gerekçeleri

TFRS 13’deki portföy istisnas›n›n sadece finansal varl›k ve finansal yükümlülüklere de¤il TMS 39 kapsam›ndaki di¤er sözleflmelere de uygulanabilece¤i
aç›klanm›flt›r. De¤ifliklik ileriye dönük olarak uygulanacakt›r.

TMS 40 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

Gayrimenkulün yat›r›m amaçl› gayrimenkul ve sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul olarak s›n›flanmas›nda TFRS 3 ve TMS 40’›n karfl›l›kl› iliflkisini
aç›kl›¤a kavuflturmufltur. De¤ifliklik ileriye dönük olarak uygulanacakt›r.

Söz konusu de¤iflikliklerin Grup’un finansal durumu veya performans› üzerinde önemli bir etkisi olmas› beklenmemektedir.

Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurumu (“UMSK”) taraf›ndan yay›nlanm›fl fakat KGK taraf›ndan yay›nlanmam›fl yeni ve düzeltilmifl standartlar
ve yorumlar

Afla¤›da listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS’deki de¤ifliklikler UMSK taraf›ndan yay›nlanm›fl fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlü¤e girmemifltir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve de¤ifliklikler henüz KGK taraf›ndan TFRS’ye uyarlanmam›flt›r/ yay›nlanmam›flt›r ve bu
sebeple TFRS’nin bir parças›n› oluflturmazlar. Grup konsolide finansal tablolar›nda ve dipnotlarda gerekli de¤ifliklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’de yürürlü¤e girdikten sonra yapacakt›r.

UFRS 15 - Müflterilerle Yap›lan Sözleflmelerden Do¤an Has›lat

UMSK May›s 2014’te UFRS 15 Müflterilerle Yap›lan Sözleflmelerden Do¤an Has›lat ortak standard›n› yay›nlam›flt›r. Standarttaki yeni befl aflamal›
model, has›lat›n muhasebelefltirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri aç›klamaktad›r. Standart, müflterilerle yap›lan sözleflmelerden do¤an has›lata
uygulanacak olup bir iflletmenin ola¤an faaliyetleri ile ilgili olmayan baz› finansal olmayan varl›klar›n (örne¤in maddi duran varl›k ç›k›fllar›) sat›fl›n›n
muhasebelefltirilip ölçülmesi için model oluflturmaktad›r. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için uygulanacakt›r.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçifl için iki alternatif uygulama sunulmufltur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmifl
geriye dönük uygulama. Modifiye edilmifl geriye dönük uygulama tercih edildi¤inde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlar›nda karfl›laflt›rmal› rakamsal bilgi verilecektir. Grup, standard›n finansal durum ve performans› üzerine etkilerini de¤erlendirmektedir.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)

UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›n›n yerine geçecek olan ve s›n›fland›rma ve ölçme, de¤er
düflüklü¤ü ve finansal riskten korunma muhasebesi aflamalar›ndan oluflan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’› nihai olarak yay›nlam›flt›r. UFRS 9 finansal
varl›klar›n içinde yönetildikleri ifl modelini ve nakit ak›m özelliklerini yans›tan ak›lc›, tek bir s›n›flama ve ölçüm yaklafl›m›na dayanmaktad›r. Bunun
üzerine, kredi kay›plar›n›n daha zaman›nda muhasebelefltirilebilmesini sa¤layacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kayb› modeli ile de¤er düflüklü¤ü
muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmufltur. Buna ek olarak, UFRS 9,  banka ve di¤er iflletmelerin, finansal
borçlar›n› gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda,  kendi kredi de¤erliliklerindeki düflüfle ba¤l› olarak finansal borcun
gerçe¤e uygun de¤erindeki azalmadan dolay› kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu do¤uran “kendi kredi riski” denilen sorunu
ele almaktad›r. Standart ayr›ca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamalar› ile daha iyi iliflkilendirebilmek için gelifltirilmifl bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin
verilmektedir. Ayr›ca, finansal araçlar›n muhasebesi de¤ifltirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili de¤iflikliklerinin tek bafl›na erken uygulanmas›na izin
verilmektedir. Grup, standard›n finansal durumu ve performans› üzerine etkilerini de¤erlendirmektedir.
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UMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (De¤ifliklik)

A¤ustos 2014’te UMSK, iflletmelerin bireysel finansal tablolar›nda ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n muhasebelefltirilmesinde özkaynak
yönteminin kullan›lmas› seçene¤ini yeniden sunmak için UMS 27’de de¤ifliklik yapm›flt›r. Buna göre iflletmelerin bu yat›r›mlar›:

• maliyet de¤eriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebelefltirmesi gerekmektedir.

‹flletmelerin ayn› muhasebelefltirmeyi her yat›r›m kategorisine uygulamas› gerekmektedir. Bunun sonucu olarak UFRS 1 Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Kez Uygulanmas›nda da bir de¤ifliklik yap›lm›flt›r. UFRS 1’de yap›lan de¤ifliklik, ilk kez uygulama yapan iflletmelerin,
geçmiflte gerçekleflen iflletme birleflmeleri için yat›r›m›n sat›n al›nmas› s›ras›nda UFRS 1 muafiyetini uygularken bireysel finansal tablolar›nda özkaynak
yöntemini kullanarak yat›r›mlar›n› muhasebelefltirilmesine izin vermektedir. Bu de¤ifliklik 1 Ocak 2016 ve sonras›nda bafllayan y›ll›k raporlama
dönemleri için geçerli olup, geçmifle dönük olarak uygulanmal›d›r. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama aç›klanmal›d›r. Söz
konusu de¤iflikli¤in Grup’un finansal durumu ve performans› üzerindeki etkileri de¤erlendirilmektedir.

Y›ll›k ‹yilefltirmeler - 2010–2012 Dönemi

UFRS 13 Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümü

Karar Gerekçeleri’nde aç›kland›¤› üzere, üzerlerinde faiz oran› belirtilmeyen k›sa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz oldu¤u
durumlarda, fatura tutar›ndan gösterilebilecektir. De¤ifliklikler derhal uygulanacakt›r.

Y›ll›k ‹yilefltirmeler - 2012–2014 Dönemi

UMSK, Eylül 2014’te UFRS’deki y›ll›k iyilefltirmelerini “UFRS Y›ll›k ‹yilefltirmeler, 2012-2014 Dönemi” ad› alt›nda yay›nlam›flt›r. Doküman, de¤iflikliklerin
sonucu olarak de¤iflikli¤e u¤rayan standartlar ve ilgili gerekçeler hariç, dört standarda befl de¤ifliklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve
de¤iflikliklerin konular› afla¤›daki gibidir:

• UFRS 5 Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler – elden ç›karma yöntemlerinde de¤ifliklik
• UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar – hizmet sözleflmeleri; de¤iflikliklerin UFRS 7’ye ara dönem özet finansal tablolara uygulanabilirli¤i
• UMS 19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar – iskonto oran›na iliflkin bölgesel pazar sorunu
• UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – bilginin ‘ara dönem finansal raporda baflka bir bölümde’ aç›klanmas›

Bu de¤ifliklik 1 Ocak 2016 ve sonras›nda bafllayan y›ll›k raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
de¤iflikliklerin Grup’un finansal durumu ve performans› üzerindeki etkileri de¤erlendirilmektedir.

UFRS 10 ve UMS 28: Yat›r›mc› ‹flletmenin ‹fltirak veya ‹fl Ortakl›¤›na Yapt›¤› Varl›k Sat›fllar› veya Katk›lar› (De¤ifliklikler)

UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir ifltirak veya ifl ortakl›¤›na verilen bir ba¤l› ortakl›¤›n kontrol kayb›n› ele almadaki gereklilikler
aras›ndaki tutars›zl›¤› gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de de¤ifliklik yapm›flt›r. Bu de¤ifliklik ile bir yat›r›mc› ile ifltirak veya ifl ortakl›¤› aras›nda,
UFRS 3’te tan›mland›¤› flekli ile bir iflletme teflkil eden varl›klar›n sat›fl› veya katk›s›ndan kaynaklanan kazanç veya kay›plar›n tamam›n›n yat›r›mc›
taraf›ndan muhasebelefltirilmesi gerekti¤i aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. Eski ba¤l› ortakl›kta tutulan yat›r›m›n gerçe¤e uygun de¤erden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kay›plar, sadece ilifliksiz yat›r›mc›lar›n o eski ba¤l› ortakl›ktaki paylar› ölçüsünde muhasebelefltirilmelidir.
‹flletmelerin bu de¤iflikli¤i, 1 Ocak 2016 veya sonras›nda bafllayan y›ll›k raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamalar› gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. De¤ifliklikler Grup için geçerli de¤ildir ve Grup’un finansal durumu veya performans› üzerinde etkisi olmayacakt›r.

2014
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UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yat›r›m ‹flletmeleri: Konsolidasyon istisnas›n›n uygulanmas› (UFRS 10 ve UMS 28’de De¤ifliklik)

UMSK, Aral›k 2014’te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standard›ndaki yat›r›m iflletmeleri istisnas›n›n uygulanmas›nda ortaya ç›kan afla¤›daki
konular› ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28’de de¤ifliklikler yapm›flt›r: i) Konsolide finansal tablo sunumu muafiyeti, bir yat›r›m iflletmesinin
ba¤l› ortakl›¤› olan bir ana ortakl›k için, yat›r›m ortakl›¤›n›n ba¤l› ortakl›klar›n›n tümünü gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçtü¤ü durumlarda geçerlidir, ii)
Sadece kendisi bir yat›r›m iflletmesi olmayan ve bir yat›r›m iflletmesine destek hizmetleri sa¤layan bir ba¤l› ortakl›k konsolide edilir. Yat›r›m iflletmesinin
di¤er tüm ba¤l› ortakl›klar› gerçe¤e uygun de¤eriyle ölçülür, iii) UMS 28 ‹fltirakler ve ‹fl Ortakl›klar›ndaki Yat›r›mlar standard›ndaki de¤ifliklikler,
yat›r›mc›n›n, özkaynak yöntemini kullan›rken, yat›r›m iflletmesi olan ifltirak veya ifl ortakl›¤› taraf›ndan ba¤l› ortakl›klar›na uygulanan gerçe¤e uygun
de¤er ölçümünü muhafaza etmesine olanak sa¤lamaktad›r. De¤ifliklikler 1 Ocak 2016 veya sonras›nda bafllayan y›ll›k raporlama dönemleri için
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De¤ifliklikler geriye dönük olarak uygulanmaktad›r. Ancak, IFRS 10’daki de¤ifliklikler ilk kez
uyguland›¤›nda, UMS 8’in gerektirdi¤i say›sal bilginin sadece ilk uygulama tarihinden hemen önce gelen y›ll›k raporlama dönemi için sunulmas›
gereklidir. Söz konusu de¤iflikli¤in Grup’un finansal durumu ve performans› üzerinde bir etkisi olmas› beklenmemektedir.

UMS 1: Aç›klama ‹nisiyatifi (UMS 1’de De¤ifliklik)

UMSK, Aral›k 2014’te, UMS 1’de de¤ifliklik yapm›flt›r. Bu de¤ifliklikler; önemlilik, ayr›flt›rma ve alt toplamlar, dipnot yap›s›, muhasebe politikalar›
aç›klamalar›, özkaynakta muhasebelefltirilen yat›r›mlardan kaynaklanan di¤er kapsaml› gelir kalemlerinin sunumu alanlar›nda dar odakl› iyilefltirmeler
içermektedir. Bu de¤ifliklikler 1 Ocak 2016 veya sonras›nda bafllayan y›ll›k raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
De¤iflikliklerin Grup’un konsolide finansal tablo dipnotlar› üzerinde önemli bir etkisi olmas› beklenmemektedir.

Geçerli Para Birimi ve Finansal Tablo Sunum Para Birimi

Grup bünyesinde yer alan flirketlerin finansal tablolar›ndaki her bir kalem, flirketlerin operasyonlar›n› sürdürdükleri temel ekonomik ortamda fonksiyonel
olan para birimi kullan›larak muhasebelefltirilmifltir (‘geçerli para birimi’). Konsolide finansal tablolar, Arçelik’in geçerli, Grup’un finansal tablo sunum
para birimi olan Türk Liras› kullan›larak sunulmufltur.

Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n Finansal Tablolar›

Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar’›n finansal tablolar›, KGK taraf›ndan yay›mlanm›fl TMS/TFRS’ler uyar›nca do¤ru sunumun
yap›lmas› amac›yla gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. ‹lgili yabanc› ortakl›klar›n varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki
döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmifltir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur
farklar› özkaynaklar içerisindeki yabanc› para çevrim farklar› kalemi alt›nda muhasebelefltirilmektedir.

Konsolidasyon Esaslar›

(a) Konsolide finansal tablolar ana ortakl›k Arçelik ile Ba¤l› Ortakl›klar ve ‹fltirakler’inin afla¤›daki (b)’den (f)’ye kadar maddelerde belirtilen esaslara
  göre haz›rlanan hesaplar›n› kapsamaktad›r. Konsolidasyona dahil edilen flirketlerin finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, kanuni kay›tlar›na
  Seri II, 14.1 No’lu Tebli¤ hükümleri uyar›nca KGK taraf›ndan yürürlü¤e konulmufl olan TMS/TFRS’ye uygunluk ve Grup taraf›ndan uygulanan
    muhasebe politikalar›na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç›s›ndan gerekli düzeltmeler ve s›n›fland›rmalar yap›lm›flt›r.

(b) Ba¤l› Ortakl›klar, Arçelik’in yat›r›m yapt›¤› iflletmeyle olan iliflkisinden dolay› de¤iflken getirilere maruz kald›¤› veya bu getirilerde hak sahibi
  oldu¤u, ayn› zamanda bu getirileri yat›r›m yapt›¤› iflletme üzerindeki gücüyle etkileme imkân›na sahip olmas›ndan ötürü kontrol yetkisine sahip
  oldu¤u flirketleri ifade eder.

(c) Ba¤l› Ortakl›klar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer oldu¤u tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›na al›nm›fl ve kontrolün ortadan
  kalkt›¤› tarihte de konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›lm›flt›r.

Ba¤l› Ortakl›klar’›n, finansal durum tablolar› ve kar veya zarar tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl ve Arçelik’in sahip
oldu¤u Ba¤l› Ortakl›klar’›n kay›tl› de¤erleri ile özkaynaklar› karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. fiirket ile Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup içi ifllemler ve
bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda mahsup edilmifltir. fiirket’in sahip oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili
özkaynaklar› ve kar veya zarar tablosu hesaplar›ndan netlefltirilmifltir.
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31 Aral›k 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsam›nda yer alan Ba¤l› Ortakl›klar’daki Arçelik’in do¤rudan ve dolayl› oy haklar› ile etkin
ortakl›k oranlar› (%) ve faaliyet gösterilen ülkelere göre geçerli para birimleri afla¤›da gösterilmifltir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Geçerli Etkin Etkin

para ortakl›k ortakl›k
birimi Oy hakk› oran› Oy hakk› oran›

Bilanço tarihi itibariyle faaliyetleri devam edenler:
Arctic Rumen Leyi 96,72 96,72 96,71 96,71
Ardutch Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Ardutch Taiwan Tayvan Dolar› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Australia Avustralya Dolar›, Y.Zelanda Dolar› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko China Çin Yuan› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Czech Çek Korunas› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Deutschland Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Espana Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Egypt M›s›r Liras› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko France Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Hong Kong Hong Kong Dolar› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Italy Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Polska Polonya Zlotisi 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Russia Rus Rublesi 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Slovakia Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Shanghai Çin Yuan› 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Tayland (1) Tayland Baht› 100,00 100,00 - -
Beko UK (2) ‹ngiliz Sterlini, Avro 50,00 50,00 50,00 50,00
Beko Ukraine Ukrayna Hryvnas› 100,00 100,00 100,00 100,00
Defy Güney Afrika Rand› 100,00 100,00 100,00 100,00
Defy Botswana Botsvana Pulas› 100,00 100,00 100,00 100,00
Defy Kindoc Güney Afrika Rand› 100,00 100,00 100,00 100,00
Defy Namibia Namibya Dolar› 100,00 100,00 100,00 100,00
Defy Trust Güney Afrika Rand› 100,00 100,00 100,00 100,00
Elektra Bregenz Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Multimedia Avro 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Intermedia Avro, H›rvatistan Kunas› 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Norway Norveç Kronu 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Sweden ‹sveç Kronu 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Switzerland ‹sviçre Frang› 100,00 100,00 100,00 100,00

Bilanço tarihi itibariyle faaliyetleri bulunmayanlar:
Archin - 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Cesko - 100,00 100,00 100,00 100,00
Beko Hungary (3) - - - 100,00 100,00
Blomberg Werke - 100,00 100,00 100,00 100,00
Defy Carron (3) - - - 100,00 100,00
Defy Ocean (3) - - - 100,00 100,00
Defy Swaziland - 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Czech Republic (3) - - - 100,00 100,00
Grundig Austria - 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Hungary - 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Portugal - 100,00 100,00 100,00 100,00
Grundig Slovakia - 100,00 100,00 100,00 100,00
Raupach - 100,00 100,00 100,00 100,00

(1) 2014 y›l› Aral›k ay›nda üretim ve sat›fl pazarlama flirketi olarak kurulmufl olup, 2015 y›l› sonunda üretime geçmesi planlanmaktad›r.
(2) Arçelik A.fi., ba¤l› ortakl›¤›n kontrol gücü olmayan pay sahiplerinin irade beyanlar›na dayanarak %50 ortakl›k oran› ve oy hakk› ile ba¤l› ortakl›¤›n
  faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahiptir. Arçelik A.fi., ba¤l› ortakl›¤›n performans sonuçlar›na ba¤l› olarak de¤iflken getirilerde hak sahibi
  olup, ba¤l› ortakl›¤›n faaliyetlerini yönetme ve elde edece¤i getirilerin miktar›n› etkileyebilmek için ba¤l› ortakl›k üzerindeki gücünü kullanma
  imkân›na sahiptir.
(3) Tasfiye olmufltur.
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(d) ‹fltiraklerdeki yat›r›mlar özkaynak yöntemi ile muhasebelefltirilmifltir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakk›n›n %20 ile %50’sine sahip oldu¤u
  veya Grup’un, flirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip oldu¤u kurulufllard›r.

Grup ile ‹fltirak aras›ndaki ifllemlerden do¤an gerçekleflmemifl karlar ve zararlar Grup’un ‹fltirakteki pay› ölçüsünde düzeltilmifltir. Grup, ‹fltirak
  ile ilgili olarak söz konusu do¤rultuda bir yükümlülük alt›na girmemifl veya bir taahhütte bulunmam›fl oldu¤u sürece ‹fltirakteki yat›r›m›n kay›tl›
   de¤erinin s›f›r olmas› veya Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine devam edilmemifltir. Önemli etkinin sona
  erdi¤i tarihteki yat›r›m›n kay›tl› de¤eri, o tarihten sonra gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir olarak ölçülebildi¤inde gerçe¤e uygun de¤erinden aksi
  takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.

31 Aral›k 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ‹fltiraklerdeki Arçelik’in do¤rudan ve dolayl› oy haklar› afla¤›da gösterilmifltir (%):

2014 2013
Arçelik - LG 45,00 45,00
Koç Finansman 47,00 47,00
Ram D›fl Ticaret 33,50 33,50
Tan› Pazarlama 32,00 32,00

(e) Grup’un, toplam oy haklar›n›n %20’nin alt›nda oldu¤u veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmad›¤› ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatlar›
  olan ve gerçe¤e uygun de¤erleri güvenilir bir flekilde hesaplanabilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, gerçe¤e uygun de¤erleriyle konsolide
 finansal tablolara yans›t›lm›flt›r.

(f) Ba¤l› Ortakl›klar’›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›fl› paya sahip hissedarlar›n paylar›, konsolide finansal durum tablosu
  ve kar veya zarar tablosunda “kontrol gücü olmayan paylar” olarak gösterilmektedir.

‹flletmenin Süreklili¤i

Grup konsolide finansal tablolar›n› iflletmenin süreklili¤i ilkesine göre haz›rlam›flt›r.

Netlefltirme/Mahsup

Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakk›n halihaz›rda mevcut olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net esasa göre ödeme niyetinin
olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› gerçeklefltirme niyetinin olmas› durumunda net olarak
gösterilirler.

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar›n›n Düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tablolar› önceki dönemle karfl›laflt›rmal› olarak
haz›rlanmaktad›r. Cari dönem konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde
yeniden s›n›fland›r›l›r ve önemli farkl›l›klar aç›klan›r.

Grup’un 31 Aral›k 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide kar veya zarar tablosunda finansman giderleri grubunda gösterilen 13.820 TL
tutar›ndaki peflinat iskontosu esas faaliyetlerden di¤er giderler içerisinde gösterilmifltir.

Grup, 31 Aral›k 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide nakit ak›fl tablosunda yat›r›m faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl› içerisinde yer alan 27.928
TL tutar›ndaki devlet teflviklerinden elde edilen nakit girifllerini, iflletme faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl›na s›n›flam›flt›r.
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2.2 Muhasebe Politikalar› ve Tahminlerindeki De¤ifliklikler ve Hatalar

Yeni bir standard›n ilk kez uygulanmas›ndan kaynaklanan muhasebe politikas› de¤ifliklikleri, flayet varsa, geçifl hükümlerine uygun olarak geriye
veya ileriye dönük olarak uygulanmaktad›r. Herhangi bir geçifl hükmünün yer almad›¤› de¤ifliklikler, muhasebe politikas›nda iste¤e ba¤l› yap›lan
önemli de¤ifliklikler veya tespit edilen muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca bir döneme iliflkin ise, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulan›r.

2.3 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti

Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:

‹liflkili taraflar

Konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda, ortaklar, üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen
veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar ile Koç Holding grup flirketleri, iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir (Not 35).

Grup’un, Ram D›fl Ticaret kanal›yla Ba¤l› Ortakl›klar’›na gerçeklefltirmifl oldu¤u sat›fllar› ve bu sat›fllara iliflkin al›fllar› grup içi ifllemler olarak
de¤erlendirilmesi sebebiyle, söz konusu ifllemler, konsolide finansal tablolarda karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir.

Ticari alacaklar

Grup taraf›ndan bir al›c›ya ürün veya hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluflan ticari alacaklar ertelenen finansman gelirinden netlefltirilmifl olarak
gösterilirler. Belirlenmifl faiz oran› olmayan k›sa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmamas› durumunda, orijinal fatura de¤erleri
üzerinden gösterilmifltir (Not 9).

Grup tahsil imkan›n›n kalmad›¤›na dair objektif bir delil oldu¤u takdirde ilgili ticari alacak için flüpheli alacak karfl›l›¤› ay›rmaktad›r. Objektif deliller,
alaca¤›n dava veya icra safhas›nda veya haz›rl›¤›nda olmas›, al›c›n›n, önemli finansal zorluk içine düflmesi, al›c›n›n temerrüde düflmesi veya önemli
ve süresi öngörülemeyen bir gecikme yaflanaca¤›n›n muhtemel olmas› gibi durumlard›r. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile
tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar dahil olmak üzere tüm
nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.

fiüpheli alacak tutar›na karfl›l›k ayr›lmas›n› takiben, flüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar
ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›ndan düflülerek kar veya zarar tablosuna gelir olarak kaydedilir (Not 29).

Stoklar

Stoklar, net gerçekleflebilir de¤er ya da maliyet bedelinden düflük olan› ile de¤erlenir. Maliyet, a¤›rl›kl› ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktad›r.
Stoklara dahil edilen maliyeti oluflturan unsurlar malzeme, direkt iflçilik ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil
edilmemektedir. Net gerçekleflebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluflan tahmini sat›fl fiyat›ndan, tamamlanma maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek
için gerekli sat›fl maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Not 11).

Finansal yat›r›mlar

S›n›fland›rma

Grup, finansal varl›klar›n› flu flekilde s›n›fland›rm›flt›r: gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara yans›t›lan finansal varl›klar; krediler ve alacaklar ve
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar. S›n›fland›rma, finansal varl›klar›n al›nma amaçlar›na göre yap›lm›flt›r. Yönetim, finansal varl›klar›n›n s›n›fland›rmas›n›
sat›n al›nd›klar› tarihte yapar.
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(a) Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada ifllem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varl›klard›r. Vadeleri bilanço
tarihinden itibaren 12 aydan k›sa ise dönen varl›klar, 12 aydan uzun ise duran varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar. Krediler ve alacaklar, finansal durum
tablosunda ‘ticari alacaklar’ ve "nakit ve nakit benzerleri" kalemlerini içermektedir.

(b) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, bu kategoride s›n›fland›r›lan ve di¤er kategorilerin içinde s›n›fland›r›lmayan türev araç olmayan varl›klard›r. Yönetim,
ilgili varl›klar› bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde elden ç›karmaya niyetli de¤ilse söz konusu varl›klar duran varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar.

(c) Gerçe¤e uygun de¤er fark›  kar/ zarara yans›t›lan finansal araçlar-türev araçlar

Türev araçlar›n ilk olarak sözleflme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erini yans›tan elde etme maliyeti üzerinden kayda al›nmakta ve kayda al›nmalar›n›
izleyen dönemlerde gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenmektedir. Bir finansal araç, ileriki bir tarihte sat›lmak veya geri sat›n al›nmak amac›yla edinilmifl
ise bu grupta s›n›flan›r.Türev araçlar, gerçe¤e uygun de¤erin pozitif olmas› durumunda varl›k, negatif olmas› durumunda ise yükümlülük olarak
muhasebelefltirilmektedir.

Grup’un gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara yans›t›lan türev araçlar›n› vadeli yabanc› para al›m-sat›m sözleflmeleri ile yabanc› para swap ifllemleri
oluflturmaktad›r.

Yurt d›fl›ndaki iflletmelerde bulunan net yat›r›mlar›n finansal riskten korunmas›

Grup, yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›nda bulunan net yat›r›mlara iliflkin finansal riskten korunma arac›ndan kaynaklanan kazanç
veya kayb›n etkin oldu¤u tespit edilen k›sm› do¤rudan özkaynaklarda, etkin olmayan k›sm› ise kar veya zarar tablosunda muhasebelefltirilmektedir.
Yurt d›fl›ndaki ba¤l› ortakl›¤›n elden ç›kar›lmas› durumunda finansal riskten korunma arac›na iliflkin özkaynaklarda muhasebelefltirilmifl bulunan tutar
kar veya zarar olarak muhasebelefltirilir (Not 37).

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasada tutulan nakit, bankalarda tutulan mevduatlar, vadeleri 3 ay veya daha k›sa olan di¤er likit yat›r›mlar› içerir
(Not 5). Konsolide nakit ak›fl raporlamas›nda kullan›lan nakit ve nakit benzerleri, tahakkuk eden faiz geliri hariç 3 aydan k›sa vadeli nakit ve nakit
benzerlerini içermektedir.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek veya de¤er
kazanmas› amac›yla veya her ikisi için elde tutulan binalar “yat›r›m amaçl› gayrimenkuller” olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller elde
etme maliyetinden birikmifl amortisman› ve e¤er varsa de¤er düflüklü¤ü düflülerek gösterilmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller do¤rusal amortisman
metoduyla faydal› ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmufltur (Not 13).

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve bu inceleme sonunda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin kay›tl›
de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili yat›r›m
amaçl› gayrimenkulün mevcut kullan›m›ndan gelecek net nakit ak›fllar› ile sat›fl maliyeti düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erinden yüksek olan› olarak
kabul edilir.
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Maddi duran varl›klar ve ilgili amortismanlar

Maddi duran varl›klar, elde etme maliyetinden birikmifl amortisman›n düflülmesi ile gösterilmektedir. Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas›
sebebi ile amortisman ayr›lmamaktad›r. Amortisman, maddi varl›klar›n faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak
ayr›lmaktad›r. Maddi duran varl›klar›n amortisman dönemleri, tahmin edilen faydal› ömürleri esas al›narak, afla¤›da belirtilmifltir:

Yeralt› ve yerüstü düzenleri 10 - 50 y›l
Binalar 30 - 50 y›l
Makine, tesis, cihazlar ve kal›plar 2 - 25 y›l
Tafl›t araçlar› ve demirbafllar 4 - 10 y›l
Özel maliyetler 3 - 10 y›l

Maddi varl›klarda de¤er düflüklü¤ü oldu¤una iflaret eden koflullar›n mevcut olmas› halinde, olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla inceleme
yap›l›r ve bu inceleme sonunda maddi varl›¤›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri
kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili maddi varl›¤›n mevcut kullan›m›ndan gelecek net nakit ak›fllar› ile net sat›fl fiyat›ndan
yüksek olan› olarak kabul edilir.

Maddi varl›klar›n elden ç›kart›lmas› dolay›s›yla oluflan kar ve zararlar, yat›r›m faaliyetlerinden gelirler/ giderler kalemleri alt›nda muhasebelefltirilir.

Maddi duran varl›klar›n herhangi bir parças›n› de¤ifltirmekten do¤an giderler bak›m onar›m maliyetleri ile birlikte varl›¤›n gelecekteki ekonomik
faydas›n› artt›r›c› nitelikte ise aktiflefltirilebilirler (Not 14). Tüm di¤er giderler olufltukça kar veya zarar tablosunda gider kalemleri içinde muhasebelefltirilir.

Di¤er maddi olmayan duran varl›klar

Di¤er maddi olmayan duran varl›klar marka, ticari marka lisanslar›, patentler, gelifltirme maliyetleri ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir (Not 15).

a) Markalar

‹flletme içi yarat›lan markalar, iflin bir bütün olarak gelifltirilmesine iliflkin maliyetlerden ay›rt edilememeleri nedeniyle maddi olmayan duran varl›k
olarak muhasebelefltirilmez. Ayr› olarak elde edilen markalar maliyet de¤erleriyle, iflletme birleflmelerinin bir parças› olarak elde edilen markalar
iktisap tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile finansal tablolara yans›t›l›r.

Markalar›n Grup’a net nakit girifli sa¤lamas› beklenilen süre için öngörülebilir bir s›n›r olmamas› nedeniyle, Grup, markalar› s›n›rs›z faydal› ömre sahip
olarak de¤erlendirmifltir.

Markalar s›n›rs›z faydal› ömre sahip olmalar› nedeniyle itfa edilmez. Markalar, her y›l ya da de¤er düflüklü¤ünün varl›¤›n› iflaret eden flartlar›n oldu¤u
durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutulur. De¤er düflüklü¤ünün olmas› durumunda markalar›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir
de¤erine getirilir.

b) Gelifltirme maliyetleri

Yeni ürünlerin gelifltirilmesi veya gelifltirilen ürünlerin testi ve dizayn› ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bak›mdan baflar›l› bir flekilde
uygulanabilir olmas› ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilirler. Di¤er gelifltirme
giderleri ve araflt›rma giderleri gerçekleflti¤inde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen gelifltirme gideri sonraki dönemde
aktiflefltirilemez. Aktiflefltirilen gelifltirme giderleri, ürünün ticari üretiminin bafllamas› ile 2-10 y›l içerisinde do¤rusal amortisman yöntemi uygulanarak
itfa edilmektedir.

c) Bilgisayar yaz›l›mlar› ve haklar

Bilgisayar yaz›l›mlar› ve haklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir, tahmini s›n›rl› faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal yöntem ile itfaya tabi tutulur
ve elde etme maliyetinden birikmifl itfa pay›n›n düflülmesi ile bulunan de¤er üzerinden tafl›n›rlar. Tahmin edilen faydal› ömürleri 4 ile 15 y›l aras›ndad›r.
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d) Marka lisanslar› ve patentler

Ayr› olarak elde edilen ticari marka lisanslar› ve patentler maliyet de¤erleriyle gösterilmektedir. ‹flletme birleflmelerinin bir parças› olarak elde edilen
ticari marka lisanslar› ve patentler, iktisap tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile finansal tablolara yans›t›l›r. Ticari marka lisanslar› ve patentlerin
s›n›rl› faydal› ömürleri vard›r ve maliyetten birikmifl itfa paylar› düflüldükten sonraki de¤erleri ile takip edilirler. Ticari marka lisanslar› ve patentlerin
itfa paylar›, tahmini faydal› ömürleri boyunca (5 y›l) maliyet de¤erleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak hesaplan›r.

‹flletme birleflmeleri ve flerefiye

‹flletme birleflmeleri, iktisap eden iflletmenin,  bir veya daha fazla iflletmenin kontrolünü eline geçirdi¤i vaka veya ifllemdir.

Grup taraf›ndan 1 Ocak 2010 tarihinden öncesinde gerçeklefltirilen iflletme birleflmeleri, yeniden düzenleme öncesi UFRS 3 “‹flletme Birleflmeleri”
standard› kapsam›nda sat›n alma yöntemi ile muhasebelefltirilmifltir. Bu yöntemde, iktisap maliyeti, al›m tarihinde verilen varl›klar›n gerçe¤e uygun
de¤eri, ç›kar›lan sermaye araçlar›, de¤iflimin yap›ld›¤› tarihte varsay›lan veya katlan›lan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla iliflkilendirilebilecek
maliyetleri içerir. ‹flletme birleflmesi sözleflmesi, gelecekte ortaya ç›kacak olaylara ba¤l› olarak maliyetin düzeltilebilece¤ini öngören hükümler içerirse;
bu düzeltmenin muhtemel olmas› ve de¤erinin tespit edilebilmesi durumunda, birleflme tarihinde birleflme maliyetine bu düzeltme dahil edilmifltir.

Bir iflletmenin sat›n al›nmas› ile ilgili katlan›lan sat›n alma maliyeti ile iktisap edilen iflletmenin tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve koflullu yükümlülüklerinin
gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark flerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebelefltirilmifltir.

‹flletme birleflmesi s›ras›nda oluflan flerefiye itfaya tabi tutulmaz, bunun yerine y›lda bir kez (31 Aral›k tarihi itibariyle) veya flartlar›n de¤er düflüklü¤ünü
iflaret etti¤i durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutulur (Not 16). fierefiye üzerinden hesaplanan de¤er düflüklü¤ü zararlar›
takip eden dönemlerde söz konusu de¤er düflüklü¤ünün ortadan kalkmas› durumunda dahi kar veya zarar tablosu ile iliflkilendirilmez. fierefiye,
de¤er düflüklü¤ü testi s›ras›nda nakit üreten birimler ile iliflkilendirilir.

‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve koflullu yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erindeki iktisap edenin pay›n›n iflletme birleflmesi
maliyetini aflmas› durumunda ise fark konsolide kar veya zarar tablosuyla iliflkilendirilmifltir.

Grup’un 2011 y›l› içinde gerçekleflen iflletme birleflmesinde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan yeniden düzenlenmifl UFRS 3 “‹flletme
Birleflmeleri” standard›n› uygulam›flt›r.

Yeniden düzenlenmifl UFRS 3, iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesine iliflkin finansal tablolara al›nan flerefiyenin tutar›, birleflme tarihinde
raporlanan kar ve zarar ve ileriki dönemlerde raporlanacak kar ve zarara etkisi bulunan baz› de¤ifliklikler ortaya koymaktad›r. Bu de¤ifliklikler birleflme
esnas›nda do¤an maliyetlerin giderlefltirilmesini ve koflullu bedellerin gerçe¤e uygun de¤erindeki de¤iflimlerin (flerefiyenin düzeltilmesi yerine) kar
veya zarar tablosunda gösterilmesini içermektedir.

Finansal kiralamalar

(1) Grup - kirac› olarak

Finansal Kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varl›k, varl›¤›n kiralama döneminin bafl›ndaki vergi avantaj veya teflvikleri düflüldükten sonraki
gerçe¤e uygun de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmifl de¤erinden düflük olan› üzerinden aktiflefltirilir. Anapara kira ödemeleri
yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide kar veya zarar tablosunda
giderlefltirilir. Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi duran varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.

Operasyonel Kiralama

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama ifllemi, iflletme kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. ‹flletme kiralar› olarak
yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir.
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(2) Grup - kiralayan olarak

Operasyonel Kiralama

Operasyonel kiralamada, kiralanan varl›klar, konsolide finansal durum tablosunda maddi duran varl›klar alt›nda s›n›fland›r›l›r ve elde edilen kira
gelirleri kiralama dönemi süresince, eflit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna yans›t›l›r. Kira geliri kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem
ile konsolide kar veya zarar tablosuna yans›t›lmaktad›r.

Finansal borçlar

Finansal borçlar, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan finansal borç tutar›ndan ifllem giderleri ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar,
takip eden tarihlerde, etkin faiz oran› ile hesaplanm›fl iskonto edilmifl de¤erleri ile konsolide finansal tablolarda takip edilirler. Al›nan finansal borç
tutar› (ifllem giderleri hariç) ile geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, konsolide kar veya zarar tablosunda finansal borç süresince tahakkuk esas›na
göre muhasebelefltirilir (Not 7). Grup'un bilanço tarihinden itibaren 12 ay için yükümlülü¤ü geri ödemeyi erteleme gibi koflulsuz hakk› bulunmuyorsa
finansal borçlar, k›sa vadeli yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.

Borçlanma maliyetleri

Amaçlanan kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman gerektiren özellikli varl›klar›n edinimi, inflaas› ve üretimi ile ilgili olan genel
ve özellikli borçlanma maliyetleri, ilgili varl›klar›n amaçlanan kullan›ma veya sat›fla haz›r olmas›na kadar geçen süre boyunca bu varl›klar›n maliyetlerine
eklenir. Di¤er borçlanma maliyetleri olufltuklar› dönemde kar veya zarar tablosuna yans›t›l›r (Not 15).

Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmifl vergi giderini kapsar. Vergi, do¤rudan özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilen bir ifllemle ilgili
olmamas› kofluluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili ifllemle birlikte özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilir.

Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibariyle Grup'un ba¤l› ortakl›klar›n›n faaliyet gösterdi¤i ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunlar› dikkate al›narak
hesaplan›r.

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki
geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan
vergi oranlar› kullan›l›r (Not 33).

Bafll›ca geçici farklar, maddi duran varl›k ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki farktan, halihaz›rda
çeflitli gider karfl›l›klar›ndan ve kullan›lmayan vergi indirim ve istisnalar›ndan do¤maktad›r.

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü, vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.

Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak
uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

Ertelenmifl vergi, ayn› veya farkl› bir dönemde do¤rudan öz sermaye ile iliflkilendirilen ifllemlerle ilgili ise do¤rudan öz sermaye hesap grubuyla
iliflkilendirilir.
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fiirket, ba¤l› ortakl›klar›ndaki paylar›ndan kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için yaln›z ve yaln›z afla¤›daki durumlarla s›n›rl› olarak ve her
iki durumun da muhtemel olmas› halinde ertelenmifl vergi varl›¤› muhasebelefltirir:

• Geçici farklar öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine dönecektir ve
• Geçici farklar›n kullan›lmas›na yeter tutarlarda vergilendirilebilir gelir olacakt›r.

fiirket, ba¤l› ortakl›klar›ndaki paylar› ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için, afla¤›daki her iki koflulun da mevcut oldu¤u durumlar hariç,
ertelenmifl vergi borcu muhasebelefltirir:

• Ana ortakl›k olarak iflletme geçici farklar›n tersine dönme zamanlar›n› kontrol edebilmektedir ve
• Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde tersine dönmeyecektir.

‹ndirimli kurumlar vergisi ödemesine imkan sa¤layan devlet teflvikleri TMS 12 Gelir Vergileri standard› kapsam›nda de¤erlendirilerek; hak kazan›lan
vergi avantaj› tutar› üzerinden, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu avantajdan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla,
ertelenen vergi varl›¤› muhasebelefltirilmektedir.

Ticari borçlar

Ticari borçlar, gerçe¤e uygun de¤erleriyle deftere al›n›r ve müteakip dönemlerde etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmifl de¤erleri ile muhasebelefltirilir.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

K›dem tazminat› karfl›l›¤›, Grup’un, Türk ‹fl Kanunu ve ba¤l› ortakl›klar›n faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanunlar uyar›nca personelin
emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas› yükümlülüklerinin tahmini toplam karfl›l›¤›n›n bugünkü de¤erini ifade eder. Türkiye’de geçerli
olan çal›flma hayat›n› düzenleyen yasalar ve Türk ‹fl Kanunu uyar›nca, Grup, en az bir y›ll›k hizmetini tamamlayan, kendi iste¤i ile iflten ayr›lmas›
veya uygunsuz davran›fllar sonucu ifl akdinin feshedilmesi d›fl›nda kalan sebepler yüzünden iflten ç›kar›lan, vefat eden veya emekliye ayr›lan her
personeline toplu olarak k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Tan›mlanm›fl sosyal yard›m yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri ile ilgili ayr›lan karfl›l›k
öngörülen yükümlülük yöntemi kullan›larak hesaplan›r. Tüm aktüeryal kazanç ve kay›plar olufltuklar› dönem içinde di¤er kapsaml› gelir/gider olarak
özkaynaklara yans›t›l›r (Not 20).

Dövizli ifllemler

Dönem içinde gerçekleflen dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k ve
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do¤an
kur fark› gelir ve giderleri, yurt d›fl›ndaki iflletmede bulunan net yat›r›m riskinden korunma arac› olarak tan›mlanan yükümlülüklere iliflkin kur farklar›n›n
etkin k›sm› hariç, konsolide kar veya zarar tablosunda finansman gelirler/giderleri ve esas faaliyetlerden di¤er gelirler/giderler alt›nda muhasebelefltirilir.
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Gelirlerin kaydedilmesi

Sat›fllar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalar›n transferlerinin yap›lm›fl olmas›, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi
ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar›n Grup’a akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden
tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, ürün sat›fllar›ndan tahmini ve gerçekleflmifl iade ve indirimlerin düflülmesi suretiyle bulunur. KDV
gibi sat›fl vergileri has›lat›n içinde yer almaz.

Yat›r›m, araflt›rma ve gelifltirme teflvikleri

Devlet teflvikleri ile birlikte yat›r›m, araflt›rma ve gelifltirme teflvikleri, elde edilmesi için gerekli flartlar›n grup taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teflvikin
Grup taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir güvence olufltu¤u durumlarda muhasebelefltirilir. Grup’un gider veya aktiflefltirmelerle iliflkili
olarak hak kazan›lm›fl devlet teflvikleri, tahsil edilebilir hale geldi¤i dönemin kar veya zarar tablosunda muhasebelefltirilir.

Temettü

Temettü alacaklar› beyan edildi¤i dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçlar› kar da¤›t›m›n›n bir unsuru olarak beyan edildi¤i dönemde
yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yans›t›l›r (Not 25).

Ödenmifl sermaye

Adi hisse senetleri özkaynaklarda s›n›fland›r›l›rlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihrac›yla iliflkili maliyetler, vergi etkisi indirilmifl olarak tahsil edilen
tutardan düflülerek özkaynaklarda gösterilirler.

Hisse senedi ihraç primleri

Hisse senedi ihraç primi fiirket’in elinde bulunan ba¤l› ortakl›k ya da özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n hisselerinin nominal bedelinden
daha yüksek bir fiyat üzerinden sat›lmas› neticesinde oluflan fark› ya da fiirket’in iktisap etti¤i flirketler ile ilgili ç›karm›fl oldu¤u hisselerin nominal
de¤er ile gerçe¤e uygun de¤erleri aras›ndaki fark› temsil eder.

Borç karfl›l›klar›

Karfl›l›klar, Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü
yerine getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük tutar› konusunda güvenilir bir
tahminin yap›labildi¤i durumlarda muhasebelefltirilmektedir. Gelecek dönemlerde oluflmas› beklenen faaliyet zararlar› için karfl›l›k ayr›lmaz.

2014
FAAL�YET RAPORU
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Garanti gider karfl›l›klar›

Garanti giderleri, sat›fl› gerçeklefltirilen mallar için garanti kapsam›nda yap›lan tamir-bak›m masraflar›, yetkili servislerin garanti kapsam›nda müflteriden
bedel almaks›z›n yapt›klar› iflçilik ve malzeme giderlerini içerir. Cari döneme has›lat olarak kaydedilen ürünlere iliflkin müteakip y›llarda söz konusu
olabilecek geri dönüfl ve tamir seviyelerinin geçmifl verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu, garanti giderleri cari dönemde muhasebelefltirilir
(Not 19).

Montaj gider karfl›l›klar›

Montaj giderleri, bayilere sat›fl› yap›lan ve cari döneme has›lat olarak kaydedilen ancak nihai müflterilere montaj› yap›lmam›fl mallar›n, müteakip
dönemlerde nihai müflterilere montaj›ndan do¤acak ve fiirket taraf›ndan karfl›lanacak masraflar›, geçmifl y›llardaki deneyimler ve gelece¤e iliflkin
beklentilere dayanan tahminler sonucu has›lat›n gerçekleflti¤i dönemde kaydedilir (Not 19).

Koflullu varl›k ve yükümlülükler

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay›n
gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal tablolara al›nmamakta ve koflullu yükümlülükler ve
varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir (Not 18).

Koflullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kma ihtimalinin uzak oldu¤u durumlar hariç, finansal tablo dipnotlar›nda
aç›klan›r. Kaynak aktar›m›n› gerektiren durumun muhtemel olmas› halinde ise koflullu yükümlülükler mali tablolara yans›t›l›r. fiarta ba¤l› varl›klar ise
finansal tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde notlarda aç›klan›r.

Pay bafl›na kazanç

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay bafl›na kazanç, ana ortakl›k pay›na düflen konsolide net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin
a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Türkiye’deki flirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farklar› hesab›ndan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak
(“bedelsiz hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Pay bafl›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla
pay bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, ç›kar›lan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate al›nmas›
suretiyle elde edilir.

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlamas›

Faaliyet bölümleri raporlamas› iflletmenin faaliyetlere iliflkin karar almaya yetkili merciine yap›lan raporlamayla yeknesakl›¤› sa¤layacak biçimde
düzenlenmifltir. ‹flletmenin faaliyetlere iliflkin karar almaya yetkili mercii bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliflkin kararlar›n al›nmas›ndan ve bölümün
performans›n›n de¤erlendirilmesinden sorumludur. Yönetim kurulu, iflletmenin faaliyetlere iliflkin karar almaya yetkili mercii olarak belirlenmifltir
(Not 4).

Nakit ak›fl raporlamas›

Nakit ak›fl tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›fllar› iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.
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2.4 Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, koflullu varl›klar›n ve yükümlülüklerin
aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir.
Grup gelece¤e yönelik tahmin ve varsay›mlarda bulunmaktad›r. Muhasebe tahminleri do¤as› gere¤i gerçekleflen sonuçlarla birebir ayn› tutarlarda
neticelenmeyebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varl›k ve yükümlülüklerin kay›tl› de¤erinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin
ve varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir:

S›n›rs›z faydal› ömre sahip olan maddi olmayan duran varl›klar ve flerefiye de¤er düflüklü¤ü tespit çal›flmas›:

Not 2.3’de belirtilen s›n›rs›z faydal› ömre sahip olan maddi olmayan duran varl›klar ve flerefiye ile ilgili muhasebe politikalar› gere¤ince, söz konusu
tutarlar Grup taraf›ndan her y›l ya da de¤er düflüklü¤ünün varl›¤›n› iflaret eden flartlar›n oldu¤u durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düflüklü¤ü
için gözden geçirilmektedir. Nakit üreten birimlerin geri kazan›labilir de¤eri, kullan›m de¤eri hesaplamalar› temel al›narak belirlenmifltir. Bu hesaplamalar
için belirli tahminler yap›lm›flt›r (Not 15 ve 16). Söz konusu çal›flmalar neticesinde de¤er düflüklü¤ü tespit edilmemifltir.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri:

Grup aktif piyasada ifllem görmeyen finansal varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤erlerini piyasa verilerinden yararlanarak muvazaas›z benzer ifllemlerin
kullan›lmas›, benzer araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin referans al›nmas› ve indirgenmifl nakit ak›fl analizlerini kullanarak hesaplamaktad›r
(Not 6).

At›k Elektrikli ve  Elektronik Eflyalar›n Kontrolü:

Beyaz eflya ve tüketici elektroni¤i sektöründe çevre korumas›na dair yasal düzenleme, Avrupa Birli¤i At›k Elektrik ve Elektronik Eflya (“AEEE”) Direktifi
olup, bu düzenleme, Avrupa seviyesinde, elektrikli ve elektronik ürünlerin de¤erlendirilmesi, geri kazan›m› ve bertaraf›n›n maliyetlerini karfl›lama
hususunda üreticileri yükümlü tutmaktad›r. Bu çerçevede, bahsi geçen direktifle uyumlu olacak flekilde ülkelerin kendi yasal düzenlemeleri vard›r
ve bu düzenlemeler vas›tas›yla üreticilerin yükümlülükleri belirlenmifl ve uygulamaya geçirilmifltir. Grup’un faaliyet gösterdi¤i Türkiye ve Avrupa Birli¤i
ülkelerinde, Grup At›k Elektronik Ülkesel Uygunluk Sistemlerine dahil olma suretiyle at›k elektronik eflyalar›n ifllenmesinin organizasyonu ve maliyetini
karfl›lama yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
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NOT 3 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur (31 Aral›k 2013: Yoktur).

NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Grup yönetimi, Arçelik’in raporlanabilir bölümlerini, beyaz eflya ve tüketici elektroni¤i olarak organize etmifltir. Beyaz eflya grubu, çamafl›r makinesi,
çamafl›r kurutma makinesi, bulafl›k makinesi, buzdolab›, f›r›n, piflirici cihazlar ürünlerini ve bu ürünlerle ilgili hizmetleri içermektedir. Tüketici elektroni¤i
ise, baflta yass› ekranl› televizyon olmak üzere televizyon, bilgisayar, yazarkasa ve di¤er çeflitli elektronik aletleri ve bu ürünlerle ilgili hizmetleri
kapsamaktad›r. Di¤er sat›fllar ise beyaz eflya ve tüketici elektroni¤i d›fl›ndaki klima, ev aletleri, mobilya, mutfak ve benzeri di¤er sat›fllar› içermektedir.

Arçelik’in raporlanabilir bölümleri farkl› ürün ve hizmetler sunan stratejik ifl birimleridir. Her biri farkl› teknoloji ve pazarlama stratejileri gerektirdi¤i
için ayr› olarak yönetilmektedir.

Her bir bölüm ile ilgili bilgiler afla¤›da yer almaktad›r. Bölümlerin performans›nda brüt karl›l›k dikkate al›nmaktad›r.

a) 31 Aral›k 2014 tarihinde sona eren y›l için, raporlanabilir bölümler itibariyle endüstriyel bölümlere göre gruplanm›fl bilgiler afla¤›daki gibidir:

Beyaz Tüketici
 Eflya Elektroni¤i Di¤er Toplam

Toplam bölüm geliri 9.069.234 1.828.612 1.616.187 12.514.033
Brüt kar 3.079.885 442.293 456.654 3.978.832
Amortisman ve itfa paylar› 289.681 50.454 12.527 352.662
Yat›r›m harcamalar› 388.532 62.326 11.012 461.870

b) 31 Aral›k 2013 tarihinde sona eren y›l için, raporlanabilir bölümler itibariyle endüstriyel bölümlere göre gruplanm›fl bilgiler afla¤›daki gibidir:

Beyaz Tüketici
 Eflya Elektroni¤i Di¤er Toplam

Toplam bölüm geliri 7.818.195 1.606.998 1.672.518 11.097.711
Brüt kar 2.564.162 346.322 477.901 3.388.385
Amortisman ve itfa paylar› 248.102 49.265 10.808 308.175
Yat›r›m harcamalar› 451.365 58.288 11.980 521.633

c) 31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için, sat›fl›n yap›ld›¤› müflterinin konumu esas al›narak co¤rafi gruplanm›fl sat›fl gelirleri afla¤›daki gibidir:

2014 Türkiye Avrupa Afrika Di¤er Toplam

Toplam bölüm geliri 4.851.921 5.331.747 1.020.875 1.309.490 12.514.033

2013 Türkiye Avrupa Afrika Di¤er Toplam

Toplam bölüm geliri 4.617.088 4.381.200 978.641 1.120.782 11.097.711
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NOT 5 - NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Kasa 331 315
Banka
   - vadesiz mevduat 212.473 125.062
   - vadeli mevduat 1.335.556 1.067.005
Çek ve senetler 67.688 69.075
Di¤er 4.475 4.269
Nakit ak›fl tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 1.620.523 1.265.726
Faiz geliri tahakkuku 698 849

1.621.221 1.266.575

Nakit ve nakit benzerlerinin vade da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

30 güne kadar 1.426.870 1.262.977
30-90 gün aras› 194.351 3.598

1.621.221 1.266.575

NOT 6 - F‹NANSAL YATIRIMLAR

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

% TL % TL
Koç Finansal Hizmetler A.fi. 3,98 696.996 3,98 537.682
Di¤er 1.492 1.488

698.488 539.170

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için finansal yat›r›mlar›n hareketleri afla¤›daki gibidir:

  2014 2013
1 Ocak itibariyle 539.170 638.741
Gerçe¤e uygun de¤er de¤iflimi 159.314 (99.571)
Finansal varl›k al›m› 4 -
31 Aral›k itibariyle  698.488 539.170

31 Aral›k 2014 tarihinde sona eren y›l içinde sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri üzerinden de¤erlenmesi sonucu oluflan toplam
151.349 TL (31 Aral›k 2013: de¤er azal›fl› 94.592 TL) tutar›ndaki de¤er art›fl› (net), 7.966 TL (31 Aral›k 2013: 4.979 TL) ertelenen vergi etkisi de dikkate
al›narak, konsolide özkaynaklar içinde de¤er art›fl fonlar› alt›nda muhasebelefltirilmifltir.

Grup’un borsada ifllem görmeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›ndan Koç Finansal Hizmetler A.fi.’nin %81,8 oran›nda hissesine sahip oldu¤u Yap›
ve Kredi Bankas› hisselerinin B‹ST’te ifllem görmesi sebebiyle, Yap› ve Kredi Bankas› hisselerinin Koç Finansal Hizmetler A.fi.’ye isabet eden piyasa
de¤erinin yan› s›ra temettü indirgeme yöntemi ve son y›llarda hem yurt d›fl›nda hem de yurt içinde gerçekleflen benzer sat›n alma ifllemleri ile karfl›laflt›rma
gibi metotlar kullan›larak Koç Finansal Hizmetler A.fi’nin gerçe¤e uygun de¤er tespiti yap›lm›flt›r. Bahsedilen metotlardan bir tanesi olan temettü
indirgeme yönteminde, vergi sonras› iskonto oran› Türk Liras› bazl› olmak üzere %13,8 (2013: %16,3), büyüme oran› ise %4,0 (2013:%4,1) olarak dikkate
al›nm›flt›r.
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NOT 7 - KISA VE UZUN VADEL‹ BORÇLANMALAR

a) K›sa vadeli borçlanmalar

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

K›sa vadeli krediler 719.267 611.625
Di¤er 595 423
Toplam k›sa vadeli borçlanmalar 719.862 612.048

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli k›sm› ve faiz tahakkuklar› 1.057.375 1.048.288
Uzun vadeli tahvil ihraçlar›n›n faiz tahakkuklar› (*) 25.386 13.043
Toplam uzun vadeli borçlanmalar›n k›sa vadeli k›s›mlar› 1.082.761 1.061.331

(*) ‹hraç edilen uzun vadeli tahviller:

2014 y›l›:

fiirket, 16 Eylül 2014 tarihinde toplam 350 milyon Avro tutar›nda, ‹rlanda Borsas›'na kote, %4 yeniden sat›fl getirisi üzerinden fiyatlanm›fl, y›lda bir
faiz ödemeli tahvil ihraç etmifltir. Tahvilin vadesi 16 Eylül 2021 olup, kupon faiz oran› %3,875’tir.

2013 y›l›:

fiirket, 3 Nisan 2013 tarihinde toplam 500 milyon ABD Dolar› tutar›nda, ‹rlanda Borsas›'na kote, %5,125 yeniden sat›fl getirisi üzerinden fiyatlanm›fl,
alt› ayda bir faiz ödemeli tahvil ihraç etmifltir. Tahvilin vadesi 3 Nisan 2023 olup, kupon faiz oran› %5’tir.

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle k›sa vadeli kredilerin detay› afla¤›daki gibidir:

Ortalama etkin y›ll›k Orijinal TL
Para birimi faiz oran› (%) tutar tutar

TL 9,7 402.805.596 402.806
Avro 1,0 82.667.374 233.180
Güney Afrika Rand› 7,6 250.000.000 49.997
Çin Yuan› 5,6 82.127.556 30.534
‹sveç Kronu 1,3 9.297.654 2.750
 719.267

31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle k›sa vadeli kredilerin detay› afla¤›daki gibidir:

Ortalama etkin y›ll›k Orijinal TL
Para birimi faiz oran› (%) tutar tutar

TL 8,0 247.085.095 247.085
Avro 1,3 101.959.184 299.403
Rus Rublesi 7,9 951.363.827 61.629
Çin Yuan› 5,6 10.018.667 3.508
 611.625

b) Uzun vadeli borçlanmalar

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Uzun vadeli krediler 840.800 1.526.555
Uzun vadeli tahvil ihraçlar› 2.123.584 1.054.461
Di¤er 602 143

2.964.986 2.581.159
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NOT 7 - KISA VE UZUN VADEL‹ BORÇLANMALAR (Devam›)

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin detay› afla¤›daki gibidir:

Ortalama etkin y›ll›k Orijinal TL
Para birimi faiz oran› (%) tutar tutar

TL 12,0 1.117.519.701 1.117.520
Avro 2,4 210.684.056 594.277
Güney Afrika Rand› 8,6 750.000.000 149.991
Rus Rublesi 8,7 904.255.822 36.387

1.898.175
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli k›sm› ve faiz tahakkuklar› (1.057.375)
   840.800

31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin detay› afla¤›daki gibidir:

Ortalama etkin y›ll›k Orijinal TL
Para birimi faiz oran› (%) tutar tutar

TL 9,6 1.113.235.845 1.113.236
Avro 2,6 407.137.522 1.195.559
Güney Afrika Rand› 6,8 684.175.684 139.716
ABD Dolar› 3,1 50.085.944 106.898
Rus Rublesi 7,7 300.000.000 19.434

2.574.843
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli k›sm› ve faiz tahakkuklar› (1.048.288)
   1.526.555

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle iskonto edilmifl de¤er üzerinden uzun vadeli tahvil ihraçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

Ortalama etkin y›ll›k Orijinal TL
Para birimi faiz oran› (%) tutar tutar

ABD Dolar› 5,1 501.230.584 1.162.304
Avro 4,0 349.794.853 986.666

2.148.970
Uzun vadeli tahvil ihraçlar›n›n faiz tahakkuklar› (25.386)

  2.123.584

31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle iskonto edilmifl de¤er üzerinden uzun vadeli tahvil ihraçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

Ortalama etkin y›ll›k Orijinal TL
Para birimi faiz oran› (%) tutar tutar

ABD Dolar› 5,1 500.165.711 1.067.504
 1.067.504

Uzun vadeli tahvil ihraçlar›n›n faiz tahakkuklar› (13.043)
  1.054.461

31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 7 - KISA VE UZUN VADEL‹ BORÇLANMALAR (Devam›)

Uzun vadeli banka kredilerinin ve tahvillerin anaparalar›n›n vadesine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

2015 - 1.148.071
2016 427.232 123.986
2017 288.203 123.986
2018 62.682 65.256
2019 62.682 65.256
2021 987.245 -
2023 1.159.450 1.067.150

2.987.494 2.593.705

Kredi ve ihraç edilen tahvillerin yeniden fiyatland›rmaya kalan sürelerine iliflkin faize duyarl›l›k da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

6 aydan k›sa 2.279.487 2.870.539
6 - 12 ay aras› 31.341 -
1-5 y›l 286.945 293.650
5 y›l üzeri 2.146.695 1.067.150

4.744.468 4.231.339

NOT 8 – TÜREV ARAÇLAR

Grup’un kur riskini yönetmek ad›na yapt›¤› türev ifllemlerin de¤erlemesi, de¤erleme tarihinde henüz vadesi gelmemifl olan ifllemler için piyasa rayiçleri
baz al›narak yap›lmakta ve gerçe¤e uygun de¤erleri finansal durum tablosunda varl›k veya yükümlülük olarak gösterilmektedir.

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Kontrat Gerçe¤e Uygun De¤er Kontrat       Gerçe¤e Uygun De¤er

 Tutar› Varl›k / (Yükümlülük) Tutar› Varl›k / (Yükümlülük)
Al›m sat›m amaçl› muhasebelefltirilen:
K›sa vadeli türev araçlar

Vadeli yabanc› para
     ifllemleri 423.290 2.780 (956) 1.233.804 817 (8.822)
Yabanc› para swap 
    ‹fllemleri 1.206.428 5.003 (2.855) 857.585 5.834 (5.675)
 1.629.718 7.783 (3.811) 2.091.389 6.651 (14.497)

Uzun vadeli türev araçlar

Çapraz kur sabit faiz swap ifllemleri (*) 1.631.796 17.803 -    1.583.318 - (51.180)

(*) fiirket, 2013 y›l›nda yapt›¤› ABD Dolar› cinsinden uzun vadeli tahvil ihrac›n›n anapara ve faiz ödemelerinin, yurt d›fl› sat›fl ve tahsilatlar›n›n
  gerçekleflti¤i önemli yabanc› para birimleri ile uyumlulu¤unu sa¤lamak ve kur riskinden do¤al olarak korunmak amac›yla,  2013 y›l› Nisan ay›nda
  270 milyon ABD Dolar› karfl›l›¤›nda %4.65 faiz oran› ile 202,8 milyon Avro ve 90 milyon ABD Dolar› karfl›l›¤›nda %5 faiz oran› ile 57,5 milyon ‹ngiliz
  Sterlini tutar›nda çapraz kur sabit faiz swap ifllemi yapm›flt›r.

2014
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 9 - T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
K›sa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar 2.635.678 2.404.779
Al›nan vadeli senetler 1.635.494 1.651.986
Al›nan vadeli çekler 253.209 227.891
K›sa vadeli ticari alacaklar (brüt) 4.524.381 4.284.656
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (97.019) (113.281)
Ertelenen finansman geliri (15.835) (16.454)
K›sa vadeli ticari alacaklar (net) 4.411.527 4.154.921

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için flüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤›n›n hareketleri afla¤›daki gibidir:

 2014 2013

1 Ocak itibariyle 113.281 93.229
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 29) 16.985 15.264
Konusu kalmayan karfl›l›klar (Not 29) (7.091) (1.369)
Kay›tlardan düflülenler (*) (27.141) (2.674)
Yabanc› para çevrim fark› 985 8.831
31 Aral›k itibariyle 97.019 113.281

(*) Tahsil kabiliyeti kalmam›fl ve ilave nakit sa¤lanmas› beklenmeyen flüpheli ticari alacaklar, karfl›l›klar› ile beraber kay›tlardan düflülmektedir.

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Uzun vadeli ticari alacaklar 24.423 27.456

K›sa vadeli ticari borçlar:
Ticari borçlar 1.526.520 1.165.156
Borç tahakkuklar› 61.882 51.536
Ertelenen finansman gideri (9.982) (9.249)

1.578.420 1.207.443

2014
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 10 - D‹⁄ER BORÇLAR

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler 102.613 82.444
Al›nan depozito ve teminatlar 5.385 4.811
Pay sahiplerine temettü borçlar› 4.155 4.370
Di¤er 2.762 4.901

114.915 96.526

NOT 11 - STOKLAR

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

‹lk madde ve malzeme 950.651 899.869
Yar› mamul 68.229 60.299
Mamul 906.004 792.747
Ticari mal 258.020 295.645
Stoklar (brüt) 2.182.904 2.048.560
De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (57.958) (60.187)
Stoklar (net) 2.124.946 1.988.373

Yükümlülükler için teminat olarak gösterilen stok bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013:Yoktur).

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n stok kalemi baz›nda da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

‹lk madde ve malzeme 47.210 49.778
Mamul 8.344 7.560
Ticari mal 2.404 2.849
 57.958 60.187

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n hareketleri afla¤›daki gibidir:

2014 2013

1 Ocak itibariyle 60.187 59.785
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 29) 4.952 3.868
Envanterin sat›fl›ndan dolay› gerçekleflen tutar (6.872) (4.670)
Yabanc› para çevrim fark› (309) 1.204
31 Aral›k itibariyle  57.958 60.187

2014
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 12 - ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
% TL % TL

Koç Finansman 47,0 84.279 47,0 82.015
Arçelik - LG 45,0 91.568 45,0 94.202
Ram D›fl Ticaret 33,5 12.338 33,5 9.654
Tan› Pazarlama 32,0 7.126 32,0 6.533
  195.311  192.404

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n hareketleri afla¤›daki gibidir:

 2014 2013
1 Ocak itibariyle 192.404 182.614
Kar/zararlar›ndan paylar 18.156 25.345
Di¤er kapsaml› gelirlerinden/giderlerinden paylar 95 978
Stoklar üzerindeki brüt kar eliminasyonu (1.244) 5.942
Al›nan temettüler (14.100) (22.475)
31 Aral›k itibariyle 195.311 192.404

Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n kar/zararlar›ndan paylar

2014 2013
Koç Finansman 16.427 15.018
Arçelik - LG (1.562) 7.635
Ram D›fl Ticaret 2.699 2.551
Tan› Pazarlama 592 141
 18.156 25.345

Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n finansal tablo özet bilgileri:

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Toplam varl›klar 2.973.065 2.574.343
Toplam yükümlülükler 2.531.164 2.141.268

2014 2013
Toplam sat›fl gelirleri 1.624.099 1.802.444
Dönem kar›/zarar› (net) 38.622 70.180

NOT 13 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

 2014 2013
1 Ocak itibariyle:
Maliyet 15.651 12.268
Birikmifl amortisman (9.305) (7.169)
Net kay›tl› de¤er 6.346 5.099
 
Dönem bafl› net kay›tl› de¤er 6.346 5.099
Yabanc› para çevrim fark› (278) 1.404
Cari dönem amortisman› (139) (157)
Dönem sonu net kay›tl› de¤er 5.929 6.346

31 Aral›k itibariyle:
Maliyet 14.966 15.651
Birikmifl amortisman (9.037) (9.305)
Net kay›tl› de¤er 5.929 6.346

2014
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 14 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR

Yabanc›
para

 1 Ocak çevrim 31 Aral›k
2014 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler farklar› 2014

Maliyet
Arazi ve arsalar 15.936 495 - 564 (718) 16.277
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 34.892 2.716 (82) - - 37.526
Binalar 624.830 21.480 (104) 4.765 (55.027) 595.944
Makine, tesis, cihaz ve kal›plar 3.329.608 163.864 (55.369) 74.134 (70.253) 3.441.984
Tafl›t araçlar› ve demirbafllar 371.100 27.316 (5.043) 31.524 (3.482) 421.415
Özel maliyetler 40.830 3.315 (6) 188 (181) 44.146
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 49.040 108.751 - (111.175) (31) 46.585
 4.466.236 327.937 (60.604) - (129.692) 4.603.877

Birikmifl amortisman:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri (20.976) (1.641) 78 - - (22.539)
Binalar (207.798) (13.734) 58 - 9.050 (212.424)
Makine, tesis, cihaz ve kal›plar (2.128.060) (212.111) 53.841 (197) 36.428 (2.250.099)
Tafl›t araçlar› ve demirbafllar (237.165) (38.653) 4.813 197 2.127 (268.681)
Özel maliyetler (35.448) (1.957) 6 - 11 (37.388)
 (2.629.447) (268.096) 58.796 - 47.616 (2.791.131)

Net kay›tl› de¤er 1.836.789 1.812.746

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle maddi duran varl›klar üzerinde ipotek bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2013: Yoktur).

Yabanc›
para

 1 Ocak çevrim 31 Aral›k
2013 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler farklar› 2013

Maliyet
Arazi ve arsalar 14.940 372 (372) - 996 15.936
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 33.482 1.410 - - - 34.892
Binalar 563.465 20.439 (1.903) 11.261 31.568 624.830
Makine, tesis, cihaz ve kal›plar 2.993.114 167.005 (59.617) 158.441 70.665 3.329.608
Tafl›t araçlar› ve demirbafllar 321.234 22.801 (10.597) 30.802 6.860 371.100
Özel maliyetler 41.680 2.179 (4.271) 106 1.136 40.830
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 49.841 183.738 - (189.595) 5.056 49.040

4.017.756 397.944 (76.760) 11.015 116.281 4.466.236

Birikmifl amortisman:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri (19.437) (1.539) - - - (20.976)
Binalar (187.768) (12.742) 575 - (7.863) (207.798)
Makine, tesis, cihaz ve kal›plar (1.960.851) (185.741) 56.786 - (38.254) (2.128.060)
Tafl›t araçlar› ve demirbafllar (209.582) (33.877) 10.035 - (3.741) (237.165)
Özel maliyetler (36.715) (2.182) 4.271 - (822) (35.448)
 (2.414.353) (236.081) 71.667 - (50.680) (2.629.447)

Net kay›tl› de¤er 1.603.403 1.836.789

2014
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 15 – D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 Ocak Yabanc› para 31 Aral›k
 2014 ‹laveler Ç›k›fllar çevrim farklar› 2014
Maliyet:
Marka 561.598 - - (13.812) 547.786
Gelifltirme maliyetleri 490.704 111.577 - - 602.281
Bilgisayar yaz›l›mlar› ve haklar 126.022 22.356 (217) 176 148.337
Marka lisanslar› ve patentler 21.071 - - (828) 20.243
 1.199.395 133.933 (217) (14.464) 1.318.647

Birikmifl itfa pay›:
Gelifltirme maliyetleri (205.467) (70.918) - - (276.385)
Bilgisayar yaz›l›mlar› ve haklar (86.663) (13.509) 33 48 (100.091)
Marka lisanslar› ve patentler (20.997) - - 826 (20.171)

(313.127) (84.427) 33 874 (396.647)

Net kay›tl› de¤er 886.268 922.000

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle aktiflefltirilen borçlanma maliyetlerinin tutar› 2.334 TL’dir. (31 Aral›k 2013: 3.868 TL)

1 Ocak Yabanc› para 31 Aral›k
 2013 ‹laveler Ç›k›fllar çevrim farklar› 2013
Maliyet:
Marka 515.307 - - 46.291 561.598
Gelifltirme maliyetleri 386.832 103.872 - - 490.704
Bilgisayar yaz›l›mlar› ve haklar 104.091 19.817 (1.016) 3.130 126.022
Marka lisanslar› ve patentler 16.890 - - 4.181 21.071
 1.023.120 123.689 (1.016) 53.602 1.199.395

Birikmifl itfa pay›:
Gelifltirme maliyetleri (144.970) (60.497) - - (205.467)
Bilgisayar yaz›l›mlar› ve haklar (74.577) (10.536) 1.016 (2.566) (86.663)
Marka lisanslar› ve patentler (15.972) (904) - (4.121) (20.997)

(235.519) (71.937) 1.016 (6.687) (313.127)

Net kay›tl› de¤er 787.601 886.268

Grup'un markalar›n›n isim detay›nda kay›tl› de¤erleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Grundig (*) 242.755 252.467
Defy (*) 208.431 212.829
Beko 81.040 81.040
Di¤er markalar (*) 15.560 15.262

547.786 561.598

(*) Markalar›n orijinal para birimi tutarlar› eflit olup, y›llar aras›ndaki de¤ifliklik sadece yabanc› para çevrim fark›ndan kaynaklanmaktad›r.

Marka de¤er düflüklü¤ü testi

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle markalar, gelir yöntemi kullan›larak de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutulmufltur. Markalar›n de¤eri tespit edilirken, yönetim
kurulu taraf›ndan onaylanan, üç-befl y›ll›k dönemleri kapsayan finansal planlar› temel alan sat›fl tahminleri esas al›nm›flt›r. Üç-befl y›ll›k dönemlerden
sonraki sat›fl tahminleri %3 beklenen büyüme oran› kullan›larak hesaplanm›flt›r. Tahmini royalti gelirleri, sat›fl tahminlerine %2 ila %3 royalti oranlar›
uygulanarak tespit edilmifltir. Söz konusu yöntemle hesaplanan royalti gelirleri vergi sonras› %8,5 ila %10,1 aral›¤›nda oranlar kullan›larak iskonto
edilmifltir.

Arçelik Anonim Şirketi
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 16 - fiEREF‹YE

2014 2013
1 Ocak itibariyle 172.706 177.080
Yabanc› para çevrim farklar› (3.511) (4.374)
31 Aral›k itibariyle 169.195 172.706

fierefiye de¤er düflüklü¤ü testi

Grup,  her y›l flerefiye tutar›n› de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutar.  Nakit üreten birimlerin geri kazan›labilir tutarlar›, kullan›mdaki de¤er hesaplamalar›na
göre belirlenmifltir.

Grup’un 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle Defy ve di¤er iktisaplara iliflkin s›ras›yla 162.768 TL (31 Aral›k 2013: 166.154 TL) ve 6.427 TL (31 Aral›k 2013:
6.552 TL) tutar›nda finansal tablolar›na yans›tt›¤› flerefiyeleri bulunmaktad›r.

Kullan›m de¤eri, birimin sürekli kullan›m›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesi suretiyle hesaplanm›flt›r. 31 Aral›k 2014 tarihi
itibariyle kullan›m de¤eri hesaplan›rken afla¤›daki varsay›mlar kullan›lm›flt›r:

fierefiye de¤er düflüklü¤ü testi, 1 Ocak 2015 ve 31 Aral›k 2019 tarihleri aral›¤›ndaki 5 y›ll›k projeksiyon üzerinden yap›lm›flt›r.

Gelecek dönemlerde oluflacak nakit ak›mlar›n› (sonsuz) tahmin edebilmek için sabit büyüme oran› olarak, ülke ekonomisinin tahmini ortalama büyüme
oran›n› geçmeyen %3,0 kullan›lm›flt›r.

Birimin geri kazan›labilir de¤erini hesaplayabilmek için vergi sonras› iskonto oran› olarak a¤›rl›kl› sermaye maliyeti oran› %9,0 - %10,1 kullan›lm›flt›r.

Vergi sonras› oran, vergi sebebiyle oluflacak nakit ç›k›fllar›, gelecekteki di¤er vergisel nakit ak›mlar› ve varl›klar›n maliyeti ile vergi matrahlar› aras›ndaki
farklar göz önünde bulundurularak düzeltilmifltir.

Nakit üreten birim olarak Defy Grubu faaliyetleri üzerindeki flerefiyenin de¤er düflüklü¤ü testinde kullan›lan varsay›mlardaki de¤iflikliklere duyarl›l›¤›

Nakit üreten birimin geri kazan›labilir de¤eri, flerefiye dahil edilmifl ilgili nakit üreten birimin defter de¤erinin %30 üzerindedir. Gelecekteki nakit
ak›mlar›n›n net bugünkü de¤eri hesaplan›rken, faiz vergi amortisman öncesi kar (“FVAÖK”)’deki büyüme beklentisi, uzun vadedeki büyüme oran›
ve reeskont oranlar› tahminleri dikkate al›nm›flt›r.

FVAÖK büyüme beklentisi

Orijinal varsay›mda, FVAÖK tutar›na ait befl y›ll›k bileflik ortalama büyüme oran› %16,8’dir. Bahse konu FVAÖK tutar›na ait befl y›ll›k bileflik ortalama
büyüme oran› %15 gerçekleflece¤i varsay›ld›¤›nda, geri kazan›labilir de¤er, flerefiye dahil edilmifl nakit üreten birimin defter de¤erinin %11,4 üzerinde
hesaplanmakta, de¤er düflüklü¤ü gerekmemektedir.

Uzun vadeli büyüme oran›

Orijinal varsay›mda, %3 olarak al›nan uzun vadeli büyüme oran›n›n %2 olarak kabul edilmesi durumunda, geri kazan›labilir de¤er, flerefiye dahil
edilmifl nakit üreten birimin defter de¤erinin %15,1 üzerinde kalmakta, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gerekmemektedir.

‹ndirgeme oran›

Orijinal varsay›mda, %9,9 olarak al›nan indirgeme oran›n›n %10,9 olarak kabul edilmesi durumunda, geri kazan›labilir de¤er, flerefiye dahil edilmifl
nakit üreten birimin defter de¤erinin %6,4 üzerinde kalmakta, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gerekmemektedir.
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NOT 17 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

fiirket’in yat›r›m harcamalar› ile ilgili Resmi Daireler taraf›ndan verilmesi uygun görülmüfl yat›r›m teflvik belgeleri bulunmaktad›r. Bu teflvikler sebebiyle
Grup’un sahip oldu¤u haklar afla¤›daki gibidir:

a) ‹thal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden %100 muafiyet,
b) Yurt içinden ve yurt d›fl›ndan tedarik edilecek yat›r›m mallar› için KDV muafiyeti,
c) Araflt›rma ve gelifltirme kanunu kapsam›nda yer alan teflvikler (%100 Kurumlar Vergisi istisnas›, Sosyal Güvenlik Kurumu teflvikleri v.b.),
d) Dahilde iflleme izin belgeleri,
e) Araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› karfl›l›¤›, Tübitak-Teydeb’den al›nan nakit destek,
f) Vergi, resim ve harç istisnas›,
g) ‹ndirimli kurumlar vergisi,
h) Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i,
›) T.C. Ekonomi Bakanl›¤› taraf›ndan verilen marka destek teflviki (Turquality).

fiirket’in 31 Aral›k 2014 tarihinde sona eren y›lda esas faaliyetlerden di¤er gelirler alt›nda muhasebelefltirdi¤i teflvik ve hibeler afla¤›daki flekildedir:

i) AR-GE projelerine istinaden al›nm›fl veya al›naca¤› kesinleflmifl 3.873 TL tutar›nda (2013: 4.101 TL) araflt›rma, gelifltirme destek primleri
ii) T.C. Ekonomi Bakanl›¤›’ndan al›nan 35.572 TL tutar›nda (2013: 28.004 TL) marka destek teflviki (Turquality)

NOT 18 - TAAHHÜTLER, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle, dahilde iflleme izin belgeleri kapsam›nda, Grup’un gerçeklefltirece¤i 117.667.707 USD ihracat taahhüdü bulunmaktad›r
(31 Aral›k 2013: 341.723.301 USD). ‹lgili vergi avantaj›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda, belge ihracat taahhüdünün müeyyide uygulanmaks›z›n
kapat›lmas› imkan dahilindedir.

‹ptal edilemeyen faaliyet kiralamalar›na ait gelecekteki minimum taahhüt tutarlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
1 y›la kadar 22.068 20.014
1-5 y›l aras› 35.054 43.036
5 y›ldan uzun 12.501 16.001
Faaliyet kiralama taahhütleri 69.623 79.051

Türev sözleflmeler

31 Aral›k 2014 ve 31 Aral›k 2013 tarihleri itibariyle Grup’un türev sözleflmelerinden kaynaklanan yabanc› para al›fl ve sat›fl taahhütlerinin TL karfl›l›klar›,
para birimleri baz›nda afla¤›daki gibidir.

Al›fl Sat›fl
31 Aral›k 2014 taahhütleri taahhütleri
TL - 160.517
ABD Dolar› 1.065.730 42.429
Avro 387.762 783.601
Avustralya Dolar› - 64.240
Çek Korunas› - 18.528
Güney Afrika Rand› - 85.589
‹ngiliz Sterlini - 291.848
‹sveç Kronu 16.861 36.971
‹sviçre Frang› 56.139 -
Norveç Kronu 11.286 4.983
Polonya Zlotisi - 53.041
Rumen Leyi 114.747 -
Rus Rublesi 7.968 59.274

1.660.493 1.601.021
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NOT 18 - TAAHHÜTLER, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam›)

Al›fl Sat›fl
31 Aral›k 2013 taahhütleri taahhütleri
TL 238.392 178.903
ABD Dolar› 1.184.209 96.689
Avro 279.253 859.818
Avustralya Dolar› - 41.549
Çek Korunas› - 10.733
Güney Afrika Rand› 11.350 128.589
‹ngiliz Sterlini - 356.198
‹sveç Kronu - 32.779
‹sviçre Frang› 29.158 -
Polonya Zlotisi - 39.035
Rumen Leyi 61.531 -
Rus Rublesi 16.395 110.126

1.820.288 1.854.419

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Al›nan teminatlar 2.787.977 2.536.469

Grup’un 31 Aral›k 2014 ve 31 Aral›k 2013 tarihleri itibariyle teminat/rehin/ipotek ("TR‹") pozisyonu afla¤›daki gibidir:

fiirket Taraf›ndan Verilen TR‹’ler 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
A. Kendi tüzel kiflili¤i ad›na vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› 591.335 611.665
B. Tam konsolidasyon kapsam›na dahil edilen ortakl›klar lehine
   vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› 163.593 37.678
C. Ola¤an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amac›yla di¤er 3. kiflilerin
   borcunu temin amac›yla vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› - -
D. Di¤er verilen TR‹’lerin toplam tutar› - -
     i) Ana ortak lehine vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› - -
     ii) B ve C maddeleri kapsam›na girmeyen di¤er grup flirketleri
            lehine vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› - -
     iii) C maddesi kapsam›na girmeyen 3. kifliler lehine
            vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› - -
Toplam 754.928 649.343

31 Aral›k 2014 ve 31 Aral›k 2013 tarihleri itibariyle verilen TR‹'lerin döviz cinsinden TL karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

fiirket Taraf›ndan Verilen TR‹’ler 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
ABD Dolar› cinsinden 568.176 577.306
Avro cinsinden 123.909 15.002
Türk Liras› cinsinden 43.772 51.639
Di¤er para birimleri cinsinden 19.071 5.396

754.928 649.343

NOT 19 - D‹⁄ER KISA VE UZUN VADEL‹ KARfiILIKLAR
31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Di¤er k›sa vadeli karfl›l›klar
Garanti gider karfl›l›klar› 145.034 147.835
Montaj gider karfl›l›klar› 47.369 53.712
Nakliye gider karfl›l›klar› 14.688 9.748
‹ade karfl›l›klar› 8.471 9.423
Dava karfl›l›klar› 8.256 6.653
Di¤er 40.174 31.177
 263.992 258.548
Di¤er uzun vadeli  karfl›l›klar
Garanti gider karfl›l›klar› 92.339 93.256
Di¤er 1.436 451

93.775 93.707
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NOT 19 - D‹⁄ER KISA VE UZUN VADEL‹ KARfiILIKLAR (Devam›)

31 Aral›k tarihinde sona eren y›llar için, garanti ve montaj gider karfl›l›klar›n›n hareket tablolar› afla¤›daki gibidir:

Garanti gider karfl›l›klar› 2014 2013
1 Ocak itibariyle 241.091 217.278
‹laveler         311.526 261.967
Ç›k›fllar (308.444) (261.648)
Yabanc› para çevrim farklar› (6.800) 23.494
31 Aral›k itibariyle 237.373 241.091

Montaj gider karfl›l›klar› 2014 2013
1 Ocak itibariyle 53.712 39.300
‹laveler 200.267 212.898
Ç›k›fllar (206.610) (198.486)
31 Aral›k itibariyle 47.369 53.712

NOT 20 – ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALARA ‹L‹fiK‹N UZUN VADEL‹ KARfiILIKLAR

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 160.984 117.328
‹zin karfl›l›¤› 13.912 9.833
 174.896 127.161

fiirket, Türk ‹fl Kanunu’na göre, en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak 25 y›ll›k çal›flma hayat› ard›ndan emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58 erkekler için
60 yafl), ifl iliflkisi kesilen, askerlik hizmetleri için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›flan›na k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir.

Ödenecek tazminat, her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle, tam 3.438,22 TL (31 Aral›k 2013:
tam 3.254,44 TL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

 K›dem tazminat› karfl›l›¤› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r.

 K›dem tazminat› karfl›l›¤›, Grup’un, Türk ‹fl Kanunu uyar›nca personelin emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas› yükümlülüklerinin tahmini
toplam karfl›l›¤›n›n bugünkü de¤erini ifade eder. Tan›mlanm›fl sosyal yard›m yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri ile ilgili ayr›lan karfl›l›k öngörülen
yükümlülük yöntemi kullan›larak hesaplan›r. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar di¤er kapsaml› gelirler olarak özkaynaklarda muhasebelefltirilir.

TFRS, belirli fayda planlar› dahilinde muhtemel tazminat yükümlülü¤ünün tahmin edilebilmesi için aktüer de¤erleme öngörülerinin gelifltirilmesini
gerektirir. Konsolide finansal tablolarda, Grup öngörülen yükümlülük yöntemini uygulayarak ve geçmifl y›llardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet
süresini sonland›rd›¤› tarih itibariyle k›dem tazminat› almaya hak kazananlar› temel alarak bir yükümlülük hesaplamaktad›r. Bu karfl›l›k, gelecekte
çal›flanlar›n emekliliklerinden do¤acak muhtemel yükümlülüklerin bugünkü de¤erinin tahmin edilmesiyle bulunmaktad›r.

Buna göre toplam karfl›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik afla¤›daki finansal ve demografik aktüer varsay›mlar yap›lm›flt›r:

2014 2013
Net iskonto oran› (%) 3,50 4,78
Emekli olma olas›l›¤›na iliflkin devir h›z› (%) 96,04 95,60

 Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karfl›l›¤›n›n enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto oran›, enflasyonun
beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir düzenlendi¤i için,
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan tam 3.541,37 TL tavan tutar› (1 Ocak 2014: tam 3.438,22 TL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
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NOT 20 – ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALARA ‹L‹fiK‹N UZUN VADEL‹ KARfiILIKLAR (Devam›)

Y›l içerisindeki k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hareketleri afla¤›daki gibidir.
2014 2013

1 Ocak itibariyle 117.328 112.254
Faiz gideri 10.529 7.964
Aktüeryal zararlar 47.206 8.922
Hizmet maliyeti 10.384 8.872
Y›l içerisindeki ödemeler (24.693) (20.962)
Yabanc› para çevrim farklar› 230 278
31 Aral›k itibariyle 160.984 117.328

fiirket’in yurt d›fl› ba¤l› ortakl›klar›ndaki k›dem tazminat› niteli¤inde tan›mlanan faydalar bulunmakta olup, k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n co¤rafi da¤›l›m›
afla¤›daki gibidir.

Türkiye 158.974 115.749
Türkiye d›fl› 2.010 1.579

160.984 117.328

 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle k›dem tazminat› karfl›l›¤› hesaplamas›nda kullan›lan önemli varsay›mlar›n duyarl›l›k analizi afla¤›daki gibidir:

Net iskonto oran› Emekli olma olas›l›¤›na
   iliflkin devir h›z›
Duyarl›l›k seviyesi %0,5 azal›fl %0,5 art›fl %0,5 azal›fl %0,5 art›fl
Oran (%3,0) (%4,0) (%95,54) (%96,54)
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü de¤iflimi 8.001 (7.333) (7.854) 8.538

NOT 21 - PEfi‹N ÖDENM‹fi G‹DERLER
31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Gelecek aylara ait giderler 50.708 31.299
Sabit k›ymetler için verilen avanslar 10.049 14.640
Verilen stok siparifl avanslar› 7.984 993

68.741 46.932

NOT 22 - CAR‹ DÖNEM VERG‹S‹YLE ‹LG‹L‹ VARLIKLAR

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Peflin ödenen vergi ve fonlar 57.988 34.337

NOT 23 - ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Personele borçlar 60.532 72.108
Sosyal güvenlik katk›lar› 65.871 56.322
‹kramiye ve prim tahakkuku 37.220 7.169

163.623 135.599
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NOT 24 - D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Di¤er dönen varl›klar:
Devreden ve tecil edilen KDV-ÖTV 75.589 18.586
Mahsup ve iade edilecek vergi ve fonlar 55.756 92.616
Gelir tahakkuklar› 4.874 4.681
Di¤er 9.146 9.391
 145.365 125.274

Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler:
Kota ve teflvik primleri tahakkuku 236.423 212.085
Al›nan avanslar 30.345 24.558
Di¤er 5.472 2.543
 272.240 239.186

NOT 25 - ÖZKAYNAKLAR

Sermaye

fiirket, SPK’da kay›tl› olan flirketlere tan›nan kay›tl› sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 Kr nominal de¤ere sahip kay›tl› hisselerini temsil eden
kay›tl› sermayesi için bir tavan belirlemifltir. fiirket’in kay›tl› sermayesi ile ç›kar›lm›fl sermayesi afla¤›daki gibidir:

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Kay›tl› sermaye tavan› 1.500.000 1.500.000
Onaylanm›fl ve ödenmifl sermaye 675.728 675.728

Türkiye’deki flirketler, hissedarlar›na bedelsiz hisse da¤›tarak kay›tl› sermaye tavan›n› aflabilirler.

fiirket’in ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
 Pay % Tutar Pay % Tutar
Hissedarlar:
Koç Holding A.fi. 40,51 273.742 40,51 273.742
Temel Ticaret ve Yat›r›m A.fi. 2,75 18.577 2,75 18.577
Semahat S.Arsel 2,72 18.397 2,72 18.397
Suna K›raç 2,60 17.542 2,60 17.542
Rahmi M.Koç 2,44 16.474 2,44 16.474
Mustafa V.Koç 0,91 6.177 0,91 6.177
Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Ailesi Üyeleri
    taraf›ndan sahip olunan flirketler toplam› 51,93 350.909 51,93 350.909

Teknosan Büro Makine ve
   Levaz›m› Ticaret ve Sanayi A.fi. 12,05 81.428 12,05 81.428
Burla Ticaret ve Yat›r›m A.fi. 5,56 37.572 5,56 37.572
Koç Holding Emekli ve
   Yard›m Sand›¤› Vakf› 5,14 34.722 5,14 34.722
Vehbi Koç Vakf› 0,13 893 0,13 893
Di¤er 25,19 170.204 25,19 170.204
Ödenmifl sermaye toplam› 100,00 675.728 100,00 675.728
Sermaye düzeltme farklar› (*) 468.811 468.811
Toplam sermaye  1.144.539  1.144.539

(*) Sermaye düzeltme farklar›, sermayeye yap›lan nakit ve nakit benzeri ilavelerin KGK taraf›ndan yay›mlanm›fl TMS/TFRS’lere göre düzeltilmifl toplam
  tutarlar› ile düzeltme öncesindeki tutarlar› aras›ndaki fark› ifade eder. Sermaye düzeltmesi farklar›n›n sermayeye eklenmek d›fl›nda bir kullan›m›
   yoktur.

fiirketin tüm hisse sahipleri ayn› eflit haklara sahip olup herhangi bir hisse sahibine bir imtiyaz tan›nmam›flt›r.
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NOT 25 – ÖZKAYNAKLAR (Devam›)

Birleflmeye iliflkin ilave özsermaye katk›s›

30 Haziran 2009 tarihinde gerçekleflen Grundig Elektronik A.fi. birleflmesinden kaynaklanmaktad›r.

Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe, flirketin ödenmifl sermayesinin %20’sine ulafl›l›ncaya kadar, y›ll›k kar›n %5’i olarak ayr›l›r.
Di¤er kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde befl oran›nda kâr pay› ödendikten sonra, kârdan pay alacak kiflilere da¤›t›lacak toplam tutar›n
%10’u oran›nda ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin veya ç›kar›lm›fl sermayenin yar›s›n› aflmad›¤› takdirde,
sadece zararlar›n kapat›lmas›na, ifllerin iyi gitmedi¤i zamanlarda iflletmeyi devam ettirmeye veya iflsizli¤in önüne geçmeye ve sonuçlar›n› hafifletmeye
elveriflli önlemler al›nmas› için kullan›labilir.

Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklerin detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Genel kanuni yedek akçe 83.690 83.690
Di¤er kanuni yedek akçe 191.740 165.119

275.430 248.809

27 Mart 2014 tarihli ola¤an genel kurul toplant›s›nda onayland›¤› üzere, fiirket 2014 y›l›nda, 2013 y›l› hesap dönemine ait kardan, tam mükellef
kurumlar ile Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤› ile kar pay› elde eden dar mükellef kurum ortaklar›na, %44,4 nispetinde (2013: 52,5)
ve tam 1,00 TL'lik nominal de¤erde hisseye tam 0,44396 TL brüt=net nakit temettü (2013: tam 0,52536 TL brüt=net nakit temettü) ödenmesine,
di¤er hissedarlara %37,7 nispetinde (2013: %45,6) ve tam 1,00 TL'lik nominal de¤erde hisseye brüt tam 0,44396 TL (2013: tam 0,52536 TL), net
tam 0,37737 TL (2013: tam 0,45612 TL) nakit temettü ödenmesine iliflkin Genel Kurul karar› alm›fl, temettü ödemeleri 2014 y›l› Nisan ay›nda (2013
y›l› Nisan ay›nda) gerçekleflmifltir.

Geçmifl Y›llar Karlar›

Net dönem kar› d›fl›ndaki birikmifl karlar bu kalemde gösterilir. Özleri itibariyle birikmifl kar niteli¤inde olan dolay›s›yla k›s›tlanmam›fl olan ola¤anüstü
yedekler de birikmifl kar say›l›r ve bu kalemde gösterilir.

Kar Pay› Da¤›t›m›

Halka aç›k flirketler, kar pay› da¤›t›mlar›n› SPK’n›n 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren II-19.1 no’lu Kar Pay› Tebli¤i’ne göre yaparlar.

Ortakl›klar, karlar›n› genel kurullar› taraf›ndan belirlenecek kar da¤›t›m politikalar› çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel
kurul karar›yla da¤›t›r. Söz konusu tebli¤ kapsam›nda, asgari bir da¤›t›m oran› tespit edilmemifltir. fiirketler esas sözleflmelerinde veya kar da¤›t›m
politikalar›nda belirlenen flekilde kar pay› öderler. Ayr›ca, kar paylar› eflit veya farkl› tutarl› taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal
tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar pay› avans› da¤›t›labilecektir.

TTK’ya göre ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile esas sözleflmede veya kar da¤›t›m politikas›nda pay sahipleri için belirlenen kar pay› ayr›lmad›kça;
baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortakl›k çal›flanlar›na ve pay sahibi
d›fl›ndaki kiflilere kardan pay da¤›t›lmas›na karar verilemeyece¤i gibi, pay sahipleri için belirlenen kar pay› nakden ödenmedikçe bu kiflilere kardan
pay da¤›t›lamaz.

fiirket'in yasal kay›tlar›nda bulunan dönem kar› ve kar da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n toplam tutar›, 31 Aral›k 2014 itibariyle 607.719
TL'dir (31 Aral›k 2013: 499.011 TL).

NOT 26 - SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹

2014 2013
Yurt içi sat›fllar 5.179.326 4.908.672
Yurt d›fl› sat›fllar 8.762.311 7.286.525
Brüt sat›fllar 13.941.637 12.195.197
‹ndirimler (1.427.604) (1.097.486)
Net sat›fllar 12.514.033 11.097.711
Sat›fllar›n maliyeti (8.535.201) (7.709.326)
Brüt kar 3.978.832 3.388.385
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NOT 27 - ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹, PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹,
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

2014 2013
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri:
Nakliye, da¤›t›m ve depolama giderleri 719.196 608.354
Garanti ve montaj giderleri 511.793 474.865
Reklam, tan›t›m ve promosyon giderleri 429.891 336.647
Personel giderleri 356.957 306.193
Lisans giderleri 42.103 38.445
Amortisman ve itfa paylar› 24.423 22.781
Enerji giderleri 8.049 6.896
Di¤er 263.835 218.852

2.356.247 2.013.033

Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri 276.405 213.486
Sigorta giderleri 38.009 32.619
Amortisman ve itfa paylar› 36.306 26.602
Bilgi ifllem giderleri 31.813 26.278
Kira giderleri 27.576 15.180
Dava takip, dan›flmanl›k ve denetim giderleri 23.193 23.308
Vergi, resim ve harçlar 16.929 13.774
Ba¤›fl ve yard›mlar 9.207 8.761
Enerji giderleri 5.535 4.936
Tamir, bak›m ve onar›m giderleri 2.038 3.599
Di¤er 65.778 62.455

532.789 430.998

Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (*):
Amortisman ve itfa paylar› 72.061 61.326
Personel giderleri 20.209 14.154
Enerji giderleri 2.927 2.828
Di¤er 6.858 4.899

102.055 83.207

(*) Aktiflefltirilen gelifltirme harcamalar› dahil toplam araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› 2014 y›l›nda 141.571 TL olarak gerçekleflmifltir (2013:
  122.714 TL).

NOT 28 - N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER

2014 2013
Hammadde, malzeme ve ticari mallar 7.453.544 6.957.787
Mamul, yar› mamul ve ticari mallardaki de¤iflim (83.562) (296.645)
Personel giderleri 1.345.640 1.136.086
Nakliye, da¤›t›m ve depolama giderleri 781.102 664.703
Garanti ve montaj giderleri 511.793 474.865
Reklam, tan›t›m ve promosyon giderleri 429.891 336.647
Amortisman ve itfa paylar› 346.293 302.181
Enerji giderleri 100.809 96.760
Tamir, bak›m ve onar›m giderleri 68.669 65.692
Lisans giderleri 42.103 38.445
fiüpheli alacak karfl›l›¤› gideri 16.985 15.264
Ürün geri ça¤›rma gideri 3.132 19.194
Ticari ifllemlere iliflkin kur fark› giderleri 152.027 95.979
Ticari ifllemlere iliflkin vade fark› giderleri 14.695 753
Di¤er 578.260 529.088

11.761.381 10.436.799
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NOT 29 - ESAS FAAL‹YETLERDEN D‹⁄ER GEL‹R VE G‹DERLER

2014 2013
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler:
Ticari ifllemlere iliflkin kur fark› gelirleri 114.034 345.562
Tazminat ve teflvik gelirleri 42.735 34.075
Ticari ifllemlere iliflkin vade fark› gelirleri 15.508 33.249
Konusu kalmayan flüpheli alacak karfl›l›¤› 7.091 1.369
Konusu kalmayan karfl›l›klar 2.900 19.293
Di¤er 33.869 28.066

216.137 461.614

Esas faaliyetlerden di¤er giderler:
Ticari ifllemlere iliflkin kur fark› giderleri (152.027) (95.979)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› gideri (16.985) (15.264)
Peflinat iskontosu (16.199) (13.820)
Ticari ifllemlere iliflkin vade fark› giderleri (14.695) (753)
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gideri (4.952) (3.868)
Ürün geri ça¤›rma gideri (3.132) (19.194)
Di¤er (27.099) (51.357)

(235.089)  (200.235)

NOT 30 – YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN GEL‹R VE G‹DERLER

2014 2013
Yat›r›m faaliyetlerinden gelirler:
Finansal yat›r›mlardan temettü gelirleri 12.944 9.559
Sabit k›ymet sat›fl kar› 3.320 1.822

16.264 11.381

Yat›r›m faaliyetlerinden giderler:
Sabit k›ymet sat›fl zarar› (1.377) (2.857)

(1.377) (2.857)

NOT 31 - F‹NANSMAN GEL‹RLER‹

2014 2013
Kur fark› gelirleri (*) 281.812 333.918
Türev araçlardan karlar 171.133 59.434
Faiz gelirleri 23.142 35.954
Di¤er 39 70

476.126 429.376

(*)   Kur fark› gelirleri, nakit ve nakit benzerleri, finansal borçlanmalar ve di¤er yükümlülükler ile iliflkilidir.
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NOT 32 - F‹NANSMAN G‹DERLER‹

 2014 2013
Kur fark› giderleri (*) (350.008) (509.721)
Faiz giderleri (314.010) (209.243)
Türev araçlardan zararlar (72.548) (112.260)
Di¤er (9.770) (9.767)

(746.336) (840.991)

(*) Kur fark› giderleri, nakit ve nakit benzerleri, finansal borçlanmalar ve di¤er yükümlülükler ile iliflkilidir.

NOT 33 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Kurumlar ve gelir vergisi 78.248 82.107
Eksi: peflin ödenen vergiler (60.094) (62.459)
Vergi borçlar› (net) 18.154 19.648

Ertelenen vergi varl›klar› 77.353 90.659
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü (245.422) (245.515)
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü (net) (168.069) (154.856)

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› konsolide etti¤i finansal tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak
tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yans›t›lan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr›
ayr› hesaplanm›flt›r.

 Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› %20’dir (31 Aral›k 2013: %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazanc›na
uygulan›r.

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llara ait kar veya zarar tablolar›na yans›t›lm›fl vergi tutarlar› afla¤›da özetlenmifltir:

2014 2013
Vergi giderleri
- Cari dönem kurumlar vergisi (80.892) (120.939)
- Ertelenen vergi (12.752) (1.146)
Toplam vergi gideri (net) (93.644) (122.085)

Grup, ertelenen vergi varl›klar›n› ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin KGK taraf›ndan yay›mlanan TMS/TFRS’ler uyar›nca
düzenlenmifl ve yasal finansal tablolar› aras›ndaki farkl› de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, TMS/TFRS’ler ve Vergi Kanunlar›’na göre de¤iflik raporlama dönemlerinde
muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad›r.
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NOT 33 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)

Grup’un ilgili birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan dökümü afla¤›daki
gibidir:

  Ertelenen vergi varl›klar›/
   Toplam geçici farklar  (yükümlülükleri)
 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar 1.417.777 1.362.408 (299.720) (289.422)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 553.209 393.896 (27.659) (19.694)
Ertelenen finansman geliri/gideri (net) 38.932 58.473 (7.786) (11.695)
Türev araçlar 19.471 (63.199) (3.882) 12.604
Kullan›labilecek vergi avantaj› (409.035) (255.047) 63.664 53.051
Garanti, montaj ve nakliye gider karfl›l›¤› (193.785) (194.471) 40.053 40.659
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (158.974) (116.017) 31.795 23.225
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (50.774) (49.761) 10.148 10.017
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (4.889) (17.228) 1.182 3.426
Lisans bedeli gider tahakkuku (1.915) (6.008) 383 1.202
Di¤er (101.092) (87.992) 23.753 21.771
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü, net (168.069) (154.856)

 2014 2013
1 Ocak itibariyle (154.856) (150.438)
Kar veya zarar tablosunda muhasebelefltirilen
  ertelenmifl vergi gideri (12.752) (1.146)
Özkaynaklara yans›t›lan ertelenmifl vergi geliri 1.475 6.878
Yabanc› para çevrim farklar› (1.936) (10.150)
31 Aral›k itibariyle (168.069) (154.856)

Grup’un ertelenen vergi varl›¤› hesaplanmam›fl mahsup edilebilir mali zararlar›n›n  toplam tutar› 365.554 TL’dir. Bu tutarlar ile ilgili vade da¤›l›m›
afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014
2015 14.888
2016 14.085
2017 15.718
2018 37.324
2019 ve sonras› 283.539

365.554

Ba¤l› ortakl›klar›n da¤›t›lmam›fl birikmifl karlar›, yat›r›mlar›n ve iflletme sermayesinin finansman›nda kullan›lmakta olup, üzerinden temettü da¤›t›mlar›,
Grup yönetiminin onay›na tabidir. Söz konusu birikmifl karlar›n, bilanço tarihi itibariyle tamamen da¤›t›lmas› söz konusu de¤ildir, dolay›s›yla
herhangi bir ertelenen vergi yükümlülü¤ü oluflmamaktad›r. 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle, ba¤l› ortakl›klar›n, bir üst ortakl›¤a
da¤›t›labilecek ancak da¤›t›lmam›fl brüt birikmifl karlar›n›n toplam› 657.898 TL’dir (31 Aral›k 2013: 617.721 TL).
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NOT 33 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llara ait dönem vergi gideri ile Türkiye'deki kurumsal vergi oran› olan %20 vergi oran› kullan›larak hesaplanan vergi
gideri aras›ndaki mutabakat afla¤›daki gibidir:

 2014 2013
Vergi öncesi dönem kar› 731.622 744.780

%20 yerel vergi oran› kullan›larak
     hesaplanan dönem vergi gideri (146.324) (148.956)

‹stisnalar 42.343 31.206
Ertelenmifl vergi varl›¤› muhasebelefltirilmeyen vergi zararlar›n›n etkisi (4.624) (4.070)
Kanunen kabul edilmeyen giderler (15.371) (9.664)
Di¤er ülkelerdeki farkl› vergi oranlar›n›n etkisi (4.411) (6.513)
Üzerinden vergi hesaplanmayan farklar 4.953 13.766
Önceden muhasebelefltirilmemifl vergi avantajlar›n›n kullan›lmas› 33.581 2.491
Di¤er (3.791) (345)
Kar veya zarar tablosunda muhasebelefltirilen dönem vergi gideri (93.644) (122.085)

Efektif vergi oran› %12,8 %16,4

fiirket’in teflvik belgesine ba¤lanan yat›r›mlardan elde etti¤i kazançlar, yat›r›m›n k›smen veya tamamen iflletilmesine bafllan›lan hesap döneminden
itibaren yat›r›ma katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.Bu kapsamda 31 Aral›k 2014 tarihi itibari
ile  fiirket’in öngörülebilir gelecekte faydalanaca¤›n› tahmin etti¤i 23.959 TL tutar›nda vergi avantaj›, ertelenmifl vergi aktifi olarak konsolide finansal
tablolara yans›t›lm›fl olup tutar›n belirlenmesinde fiirket yönetimi taraf›ndan onaylanan 5 y›ll›k projeksiyonlar dikkate al›nm›flt›r.

NOT 34 - PAY BAfiINA KAZANÇ

Konsolide kar zarar tablolar›nda belirtilen pay bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.

fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Pay bafl›na kazanç
hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla pay bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse
adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

Pay bafl›na kazanç ve pay bafl›na da¤›t›lan brüt temettü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Net dönem kar› 617.084 597.845
Ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi (her biri 1 kr) 67.572.820.500 67.572.820.500
Pay bafl›na kar (kr) (*) 0,913 0,885
Hissedarlara da¤›t›lan temettü 300.000 355.000
Pay bafl›na da¤›t›lan brüt temettü (kr) (*) 0,444 0,525

(*) fiirketin tüm hisse sahipleri ayn› eflit haklara sahip olmas› ve imtiyazl› hisse bulunmamas› nedeniyle adi ve seyreltilmifl pay bafl›na kar ve pay
  bafl›na da¤›t›lan temettü tutarlar› farkl›l›k göstermemektedir.
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 35 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI

(i) ‹liflkili taraflar›n bakiyeleri
31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

(a) Ticari Alacaklar
Akpa Dayan›kl› Tüketim LPG ve Akaryak›t Ürünleri Pazarlama A.fi. (1) 9.534 22.114
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (1) 7.362 3.242
Koçtafl Yap› Marketleri Ticaret A.fi. (1) 1.709 1.052
Di¤er 3.766 811

22.371 27.219

 (b) Borçlar:

K›sa vadeli ticari borçlar:
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. (1) 68.701 107.972
Arçelik-LG (2) 60.754 270.661
Ram D›fl Ticaret (2) 48.259 36.030
Di¤er 25.308 22.794

203.022 437.457

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
‹liflkili taraflara k›sa vadeli di¤er borçlar:
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. (*) 10.003 8.860

‹liflkili taraflara uzun vadeli di¤er borçlar:
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. (*) 57.823 62.427

(*) fiirket’in, Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. (eski ünvan› Beko Ticaret A.fi.’dir) ile Beko markas›n›n kullan›m hakk› ve Beko markal› ürünlerin
  pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m faaliyetlerini 2001 y›l›ndan itibaren 20 y›l boyunca yürütme hakk›na iliflkin sözleflmesi bulunmaktad›r. Sözleflme
  süresinin bitiminde Beko markas› üzerindeki tüm haklar›n, fiirket’e ait olmas›ndan hareketle Beko markas› maddi olmayan duran varl›k olarak
  finansal tablolarda muhasebelefltirilmifltir. ‹liflkili taraflara di¤er borçlara iliflkin söz konusu Beko markas› net defter de¤eri 31 Aral›k 2014 itibariyle
  81.040 TL tutar›ndad›r. (31 Aral›k 2013: 81.040 TL).

‹liflkili taraflara di¤er borçlar›n gelecekteki brüt ödemelerinin vadelerine göre analizi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
‹liflkili taraflara di¤er borçlar (brüt)
1 y›la kadar 13.321 12.379
1- 5 y›l aras› 52.769 48.663
5 y›ldan uzun 13.217 24.331

79.307 85.373
Gelecekte tahakkuk edecek vade fark› (11.481) (14.086)
‹liflkili taraflara di¤er borçlar bugünkü de¤eri (net) 67.826 71.287

‹liflkili taraflara di¤er borçlar›n gelecekteki ödemelerinin bugünkü de¤erinin vadelerine göre analizi afla¤›daki gibidir:

  31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
1 y›la kadar 10.003 8.860
1-5 y›l aras› 45.021 39.449
5 y›ldan uzun 12.802 22.978

 67.826 71.287

(1) Koç Holding grup flirketleri
(2) ‹fltirakler
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 35 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (Devam›)

(c) Mevduatlar:  31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› (1) 738.976 294.694

(d) Krediler:

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› 19.114 108.144

(e) Türev araçlar
Kontrat                    Gerçe¤e uygun de¤er

31 Aral›k 2014 tutar› varl›klar/(yükümlülükler)
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› 428.405 3 (395)

Kontrat                    Gerçe¤e uygun de¤er
31 Aral›k 2013 tutar› varl›klar/(yükümlülükler)
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› 358.406 1.484 -

(ii) ‹liflkili taraflarla yap›lan ifllemler
2014 2013

(a) Mal ve hizmet sat›fllar›:
Akpa Dayan›kl› Tüketim LPG ve Akaryak›t Ürünleri Pazarlama A.fi. 31.351 75.806
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 18.285 6.238
Koçtafl Yap› Marketleri Ticaret A.fi. 13.960 21.241
Arçelik-LG 3.437 3.399
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. 3.006 2.571
Di¤er 6.078 5.804

76.117 115.059

(b) Mal ve hizmet al›mlar›:
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. 738.818 653.868
Arçelik-LG 247.424 546.273
Ram D›fl Ticaret 162.513 120.243
Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (1) 36.855 30.792
Setur Servis Turistik A.fi. (1) 29.158 24.227
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.  (2) (*) 24.837 22.025
Koç Holding A.fi. 17.745 13.721
Di¤er 87.738 48.818

1.345.088 1.459.967

Grup, Zer Merkezi Hizmetler A.fi.’den direkt ve endirekt malzeme ile hizmet sat›n al›m› yapmaktad›r. Ödeme vade tarihleri ortalama altm›fl gündür.

Grup, Arçelik-LG taraf›ndan üretilmekte olan klima cihazlar›n› sat›n almaktad›r. Al›mlardaki koflullar, sat›fllardaki koflullar ile uyumlu olarak belirlenmektedir.

(1) Koç Holding grup flirketleri
(2) Koç Ailesi üyeleri taraf›ndan kontrol edilen flirket
(*) Sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. arac›l›¤› ile sigorta flirketleri aras›nda imzalanan poliçeler kapsam›nda
  31 Aral›k 2014 tarihinde sona eren dönemde ödenen ve tahakkuk eden prim tutar›n› içermektedir.

Arçelik Anonim Şirketi
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 35 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (Devam›)

(c) Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar

fiirket’in 31 Aral›k 2014 tarihinde sona eren y›lda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yard›mc›lar›na sa¤lad›¤› faydalar toplam›
55.254 TL’dir (31 Aral›k 2013: 42.184 TL). Bu tutar›n tamam›, k›sa vadeli faydalardan oluflmaktad›r.

(d) Di¤er ifllemler
2014 2013

Faiz gelirleri:
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› 11.657 21.644

Faiz giderleri:
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› 5.075 8.435

NOT 36 - D‹⁄ER ‹fiLETMELERDEK‹ PAYLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

Beko UK, ‹ngiltere ve ‹rlanda Cumhuriyeti’nde dayan›kl› tüketim ve tüketici elektroni¤i alanlar›nda pazarlama, sat›fl ve sat›fl sonras› müflteri hizmetleri
faaliyetleri yürütmektedir. Beko UK’in kontrol gücü olmayan paylar taraf›ndan elde tutulan sahiplik pay› %50’dir. (31 Aral›k 2013: %50)

Beko UK’in ana ortakl›k d›fl› pay sahiplerinin, finansal ve faaliyet politikalar›n› yönetme gücüne iliflkin olarak kontrolün Arçelik A.fi.’de oldu¤u hususunda
irade beyanlar›na ve %50 oy oran›na sahip olmakla birlikte Arçelik Grubu’nun Beko UK faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahip olmas›na dayanarak
Beko UK ba¤l› ortakl›k olarak de¤erlendirilmekte ve konsolide edilmektedir.

31 Aral›k 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren y›llar için ba¤l› ortakl›¤›n finansal durum tablosunun özet bilgileri afla¤›daki gibidir. Grup flirketleri
aras› eliminasyon ifllemlerinin yap›lmas›ndan önceki tutarlard›r.

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Dönen varl›klar 493.368 599.161
Duran varl›klar 29.941 29.587
Toplam varl›klar 523.309 628.748
K›sa vadeli yükümlülükler 462.831 500.112
Uzun vadeli yükümlülükler 2.100 2.218
Özkaynaklar 58.378 126.418
Toplam kaynaklar 523.309 628.748

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için ba¤l› ortakl›¤›n kar veya zarar tablosuna ait özet bilgileri afla¤›daki gibidir. Grup flirketleri aras› eliminasyon
ifllemlerinin yap›lmas›ndan önceki tutarlard›r.

 2014 2013
Has›lat 1.212.542 1.043.643
Vergi öncesi kar› 46.728 59.807
Net dönem kar› 36.806 45.914
Toplam di¤er kapsaml› gelir 39.725 68.644

Kontrol gücü olmayan paylar 18.403 22.957
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler 53.883 48.555
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 36 - D‹⁄ER ‹fiLETMELERDEK‹ PAYLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR (Devam›)

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llar için ba¤l› ortakl›¤›n nakit ak›fl tablosuna ait özet bilgileri afla¤›daki gibidir. Grup flirketleri aras› eliminasyon
ifllemlerinin yap›lmas›ndan önceki tutarlard›r.

 2014 2013
‹flletme faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl› (13.531) 24.018
Yat›r›m faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl› (1.357) (14.558)
Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›fl› (temettü hariç) 197 386
Ödenen temettü (107.766) (97.110)
Yabanc› para çevrim farklar› (net) 2.166 17.670
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azal›fl (120.291) (69.594)

NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹

Grup faaliyetlerinden dolay› maruz kald›¤›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli
finansal riskleri yönetmeye odaklanm›flt›r. Grup risk yönetim program› ile piyasalardaki dalgalanmalar›n getirece¤i potansiyel olumsuz etkilerin en
aza indirgenmesini amaçlam›flt›r.

Finansal riskten korunma amaçl› faaliyetler ve türev araçlar

Likidite riski

Finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, finansal durum tablosu ve nakit ak›fl›n›n uyumlu bir flekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmas›na özen gösterilmekte, k›sa vadeli likiditenin korunmas› amac›yla, net iflletme sermayesi
yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlar›n›n belli seviyelerde tutulmas›na çal›fl›lmaktad›r.

Orta ve uzun vadeli likidite yönetiminde ise Grup’un nakit ak›fl tahminleri finansal piyasalar ve sektör dinamikleri baz al›narak yap›lmakta, nakit ak›fl
döngüsü izlenmekte ve çeflitli senaryolara göre test edilmektedir.

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi afla¤›daki gibidir:

Sözleflme
Toplam finansal yükümlülükler Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1 y›l - 5 y›l
 (Türev olmayan): de¤eri nakit ak›fl› k›sa aras› 5 y›l aras› ve üzeri
K›sa ve uzun vadeli borçlanmalar 4.767.609 5.652.697 1.038.717 913.649 1.273.052 2.427.279
Ticari borçlar 1.781.442 1.791.803 1.772.635 19.168 - -
Di¤er borçlar - iliflkili taraflara
  di¤er borçlar 67.826 79.307 3.234 10.087 52.769 13.217
Di¤er borçlar- iliflkili olmayan
  taraflara di¤er borçlar 114.915 114.915 113.047 1.868 - -

6.731.792 7.638.722 2.927.633 944.772 1.325.821 2.440.496

Sözleflme
Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1 y›l - 5 y›l

Türev araçlar De¤eri nakit ak›fl› k›sa Aras› 5 y›l aras› ve üzeri
Türev nakit giriflleri 2.005.082 815.486 41.740 166.961 980.895
Türev nakit ç›k›fllar› (1.848.024) (814.292) (37.653) (149.688) (846.391)
Türev araçlar (net) 21.775 157.058 1.194 4.087 17.273 134.504

31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi afla¤›daki gibidir:

Sözleflme
Toplam finansal yükümlülükler Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1 y›l - 5 y›l
 (Türev olmayan): de¤eri nakit ak›fl› k›sa aras› 5 y›l aras› ve üzeri
K›sa ve uzun vadeli borçlanmalar 4.254.538 4.944.532 671.816 1.154.261 1.744.654 1.373.801
Ticari borçlar 1.644.900 1.654.149 1.387.904 266.245 - -
Di¤er borçlar - iliflkili taraflara
  di¤er borçlar 71.287 85.373 3.095 9.284 48.663 24.331
Di¤er borçlar- iliflkili olmayan
  taraflara di¤er borçlar 96.526 96.526 74.796 21.730 - -

6.067.251 6.780.580 2.137.611 1.451.520 1.793.317 1.398.132
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NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

Sözleflme
Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1 y›l - 5 y›l

Türev araçlar De¤eri nakit ak›fl› k›sa Aras› 5 y›l aras› ve üzeri
Türev nakit giriflleri 2.166.258 1.042.549 38.417 153.670 931.622
Türev nakit ç›k›fllar› (2.133.968) (1.048.840) (38.364) (153.280) (893.484)
Türev araçlar (net) (59.026) 32.290 (6.291) 53 390 38.138

Faiz oran› riski

Faiz oranlar›ndaki de¤iflimler, faize duyarl› varl›k ve yükümlülükler üzerinde yapt›¤› etkiyle finansal sonuçlar aç›s›ndan önemli bir risk oluflturmaktad›r.
Bu risk, faize duyarl› kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli durumlarda türev araçlar kullan›larak
yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçlar›n sadece vadelerinin de¤il, faiz de¤iflim dönemlerinin de uyumlu olmas›na önem verilmektedir. Faiz oran›
dalgalanmalar›ndan en az flekilde etkilenmek amac›yla, bir yandan finansal borçlar›n ve alacaklar›n faiz de¤iflim dönemleri uyumlaflt›r›l›rken, di¤er
yandan bu borçlar›n kendi içlerinde “sabit faiz/de¤iflken faiz” ve “k›sa vade/uzun vade” dengeleri gözetilmektedir.

31 Aral›k 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle finansal durum tablosu kalemlerine iliflkin ortalama etkin y›ll›k faiz oranlar› afla¤›daki gibidir:

Güney
ABD ‹ngiliz Rumen Rus Çin  Afrika Polonya M›s›r ‹sveç

31 Aral›k 2014 (%) TL Avro Dolar› Sterlini Leyi Rublesi Yuan› Rand› Zlotisi Liras› Kronu

Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri - 1,61 1,47 0,25 2,83 11,75 1,15 5,25 1,53 4,57 -
Ticari alacaklar 2,28 - - - - - - - - - -

K›sa vadeli yükümlülükler
K›sa vadeli krediler 9,70 0,99 - - - - 5,60 7,58 - - 1,33
Ticari borçlar 8,37 - - - - - - - - - -

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli krediler 11,98 2,42 - - - 8,71 - 8,63 - - -
Uzun vadeli tahvil ihraçlar› - 4,00 5,10 - - - - - - - -

Güney
ABD ‹ngiliz Rumen Rus Çin  Afrika Polonya M›s›r Norveç

31 Aral›k 2013 (%) TL Avro Dolar› Sterlini Leyi Rublesi Yuan› Rand› Zlotisi Liras› Kronu

Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri 7,00 1,63 1,59 0,25 3,20 - 2,70 4,50 2,30 4,01 0,55
Ticari alacaklar 2,52 - - - - - - - - - -

K›sa vadeli yükümlülükler
K›sa vadeli krediler 7,99 1,30 - - - 7,86 5,60 - - - -
Ticari borçlar 8,37 - - - - - - - - - -

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli krediler 9,61 2,59 3,09 - - 7,65 - 6,79 - - -
Uzun vadeli tahvil ihraçlar› - - 5,10 - - - - - - - -

31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

fiirketin faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n› gösteren tablo afla¤›daki gibidir:

2014 2013
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar 914.251 548.940
Kredi ve tahvilller 2.900.827 1.732.551

De¤iflken faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar 422.003 518.914
Krediler 1.865.585 2.521.420

De¤iflken faizli finansal araçlar için 31 Aral›k 2014 tarihinde mevcut tüm para birimleri cinsinden olan faiz 100 baz puan yüksek/düflük olsayd› ve
di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, de¤iflken faizli kredilerden ve vadeli mevduatlardan oluflan yüksek/düflük faiz geliri/gideri sonucu vergi öncesi
dönem kar› 14.436 TL (2013: 20.025 TL) daha düflük/yüksek olacakt›.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin sürekli
k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.

Kredi riski

Grup, vadeli sat›fllardan kaynaklanan ticari alacaklar› ve bankalarda tutulan mevduatlar› dolay›s›yla kredi riskine maruz kalmaktad›r.

Ticari alacaklar›n tahsilat riskinin yönetiminde alacaklar›n mümkün olan en yüksek oranda teminat alt›na al›nmas› prensibi ile hareket edilmektedir.
Bu kapsamda kullan›lan yöntemler flunlard›r:

• Banka teminatlar› (teminat mektubu, akreditif vb),
• Kredi sigortas› (Global sigorta poliçeleri, Eximbank ve faktoring sigortalar› vb),
• Gayrimenkul ipote¤i,
• Ciro edilen çek ve senetler.

Teminatlar ile güvence alt›na al›nmayan müflteriler için risk kontrolü müflterinin finansal pozisyonu, geçmifl tecrübeleri ve di¤er faktörleri dikkate
alarak müflterinin kredi kalitesinin de¤erlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve söz konusu kredi limitlerinin kullan›m› sürekli olarak
izlenmektedir.

Bankalar için ba¤›ms›z derecelendirme kurulufllar›n›n verece¤i de¤erlendirme derecelerine dikkat edilmektedir.

Finansal varl›klar›n yönetiminde de ayn› kredi risk yönetimi prensipleri ile hareket edilmektedir. Yat›r›mlar likiditesi en yüksek enstrümanlara yap›lmakta,
ifllemin yap›ld›¤› kuruluflun kredi notuna dikkat edilmektedir.
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NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

31 Aral›k 2014 ve 31 Aral›k 2013 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detaylar› afla¤›daki gibidir:

Ticari alacaklar Bankalardaki Türev
‹liflkili taraf Di¤er taraf mevduat araçlar

31 Aral›k 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
   Azami kredi riski  (1) 22.371 4.435.950 1.548.727 25.586
Azami riskin teminat, vs. ile güvence alt›na
  al›nm›fl k›sm›  (2) - (3.509.767) - -
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne
     u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri 22.371 4.028.144 1.548.727 25.586
   - Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (3.177.039) - -
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan - 52.113 - -
   - Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (44.882) - -
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne 
      u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri - 319.701 - -
   - Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (251.854) - -
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n 
      net defter de¤erleri - 35.992 - -
   - Vadesi geçmifl (Brüt defter de¤eri) - 133.011 - -
   - De¤er düflüklü¤ü (-) - (97.019) - -
   - Net de¤erin teminat, vs. ile güvence
      alt›na al›nm›fl k›sm› - (35.992) - -

Ticari alacaklar Bankalardaki Türev
‹liflkili taraf Di¤er taraf mevduat araçlar

31 Aral›k 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
   Azami kredi riski  (1) 27.219 4.182.377 1.192.916 6.651
Azami riskin teminat, vs. ile güvence alt›na
  al›nm›fl k›sm›  (2) - (3.250.611) - -
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne
     u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri 27.219 3.900.410 1.192.916 6.651
   - Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (3.017.459) - -
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan - 28.379 - -
   - Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (23.919) - -
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne 
      u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri - 203.105 - -
   - Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (158.750) - -
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n 
      net defter de¤erleri - 50.483 - -
   - Vadesi geçmifl (Brüt defter de¤eri) - 163.764 - -
   - De¤er düflüklü¤ü (-) - (113.281) - -
   - Net de¤erin teminat, vs. ile güvence
      alt›na al›nm›fl k›sm› - (50.483) - -

(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan di¤er unsurlar dikkate al›nmaks›z›n, bilanço tarihi itibariyle maruz kal›nan
  azami kredi riskini gösteren tutarlard›r.
(2) Teminatlar›n önemli miktar›, gayrimenkul ipotekleri ve ticari alacak sigortalar›n› içermektedir.

a) Vadesi geçmemifl ve de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar ile koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan alacaklar›n kredi kalitesine iliflkin detaylar

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Grup 1 5.828 11.281
Grup 2 3.926.722 3.808.259
Grup 3 170.078 136.468

4.102.628 3.956.008

Grup 1 - Yeni müflteriler (3 aydan k›sa süredir müflteri olanlar).
Grup 2 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaflanmam›fl mevcut müflteriler (3 aydan uzun süredir müflteri olanlar).
Grup 3 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaflanm›fl, ancak gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›fl mevcut müflteriler.

31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
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b) Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar›n yaflland›rma tablosu

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
0-1 ay aras› 123.183 139.078
1-3 ay aras› 136.199 33.547
3-12 ay aras› 46.274 22.735
1-5 y›l aras› 14.045 7.745

319.701 203.105

c) Ticari alacaklar›n co¤rafi bölge yo¤unlaflmas›
 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Türkiye 2.464.317 2.270.071
Avrupa 1.389.038 1.372.718
Di¤er 604.966 566.807
 4.458.321 4.209.596

Döviz kuru riski

Grup’un yayg›n bir co¤rafyada faaliyet göstermesinin bir sonucu olarak, operasyonlar çok say›da farkl› para birimi ile gerçekleflmektedir. Bu nedenle,
döviz kuru riski maruz kal›nan en önemli finansal risklerden biridir.

fiirket ile ba¤l› ortakl›klar aras›ndaki ticari iliflki, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ba¤l› ortakl›klar›n fonksiyonel para birimleri baz›nda merkezi olarak
yönetilmekte ve böylece ba¤l› ortakl›klar taraf›ndaki kur riski en aza indirilmektedir.

Kur riski, her ba¤l› ortakl›k için fonksiyonel para birimi baz›nda izlenmektedir. Söz konusu pozisyon tutarlar›n›n toplam özkayna¤a oran›n›n belli bir
aral›kta kalmas› hedeflenmektedir.

Bu riskin yönetiminde ana prensip, s›f›ra yak›n yabanc› para varl›k pozisyonu seviyesi sa¤lanarak kur dalgalanmalar›n›n etkisini en aza indirmektir.

Di¤er risk kalemlerinde oldu¤u gibi, kur riskinin yönetiminde de mümkün oldu¤unca bilanço içi yöntemler tercih edilmektedir. Ancak, gerekli oldu¤u
durumlarda türev araçlar da kullan›larak yabanc› para varl›k pozisyonu hedeflenen seviyelerde korunmaktad›r.

Yurt d›fl›ndaki iflletmelerde bulunan net yat›r›mlar›n finansal riskten korunmas›

Grup, Avrupa’da faaliyet gösteren baz› ba¤l› ortakl›klar›ndaki net yat›r›mlar›n›n Türk Liras›na çevrilmesinden kaynaklanan döviz kuru riskinden
korunmak amac›yla, Avro cinsinden banka kredilerinin bir bölümünü riskten korunma arac› olarak tan›mlam›flt›r. Net yat›r›mlar›n finansal riskten
korunmas›na yönelik olarak tan›mlanm›fl kredinin kurdan kaynaklanan de¤er de¤ifliminin etkin olan k›sm›,  yurt d›fl›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n net
varl›klar›n›n Türk Liras›na çevrilmesinden kaynaklanan döviz kuru farklar›ndan mahsup edilmek üzere özkaynaklar alt›nda yurt d›fl›ndaki iflletmelerde
bulunan net yat›r›mlar›n finansal riskten korunma fonunda gösterilmektedir. 31 Aral›k 2014 itibariyle banka kredilerinin vergi etkisi öncesi 150.000.000
Avro tutar›ndaki k›sm›, yurt d›fl›ndaki ba¤l› ortakl›klardaki net yat›r›m›n döviz kuru riskinden korunma arac› olarak tan›mlanm›flt›r (31 Aral›k 2013:
328.750.000 Avro).

Yabanc› para pozisyonu

Grup’un döviz cinsinden sahip oldu¤u varl›k ve yükümlülüklerin konsolidasyon düzeltmeleri öncesi tutarlar› afla¤›daki gibidir:

 31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Varl›klar 3.257.933 2.808.426
Yükümlülükler (3.633.544) (3.190.616)
Net finansal durum pozisyonu (375.611) (382.190)
Türev enstrümanlar›n net pozisyonu 398.562 491.604
Yabanc› para varl›k pozisyonu (net) 22.951 109.414

31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

31 Aral›k 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ilgili para birimleri TL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤er kazansayd›/kaybetseydi ve di¤er tüm de¤iflkenler
sabit kalsayd›, yabanc› para net pozisyonundan dolay› oluflacak kur fark› kar›/ zarar› sonucu vergi öncesi kar/zarar ve di¤er kapsaml› gelir (vergi
öncesi) etkisi, afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. Döviz kuru riskinden korunan k›s›mlar, bilanço d›fl› türev enstrümanlar›n etkilerini içermektedir.

Kar/(Zarar) Di¤er Kapsaml› Gelir
Yabanc› paran›n %10 oran›nda de¤er

31 Aral›k 2014 kazanmas› kaybetmesi kazanmas› kaybetmesi
   ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü (106.472) 106.472 (106.342) 106.342
   ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m 102.330 (102.330) 102.330 (102.330)
ABD Dolar› net etki (4.142) 4.142 (4.012) 4.012
   Avro net varl›k/yükümlülü¤ü 49.789 (49.789) 49.225 (49.225)
   Avro riskinden korunan k›s›m (46.583) 46.583 (4.272) 4.272
Avro net etki 3.206 (3.206) 44.953 (44.953)
   ‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü 31.490 (31.490) 37.328 (37.328)
   ‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (29.185) 29.185 (29.185) 29.185
‹ngiliz Sterlini net etki 2.305 (2.305) 8.143 (8.143)
   Rus Rublesi net varl›k/yükümlülü¤ü 5.589 (5.589) 20.519 (20.519)
   Rus Rublesi riskinden korunan k›s›m (5.927) 5.927 (5.927) 5.927
Rus Rublesi net etki (338) 338 14.592 (14.592)
   Rumen Leyi net varl›k/yükümlülü¤ü - - 42.334 (42.334)
   Rumen Leyi riskinden korunan k›s›m - - - -
Rumen Leyi net etki - - 42.334 (42.334)
   Polonya Zlotisi net varl›k/yükümlülü¤ü 6.215 (6.215) 14.616 (14.616)
   Polonya Zlotisi riskinden korunan k›s›m (5.304) 5.304 (5.304) 5.304
Polonya Zlotisi net etki 911 (911) 9.312 (9.312)
   Çek Korunas›  net varl›k/yükümlülü¤ü 1.857 (1.857) 4.027 (4.027)
   Çek Korunas›  riskinden korunan k›s›m (1.853) 1.853 (1.853) 1.853
Çek Korunas› net etki 4 (4) 2.174 (2.174)
   Norveç Kronu net varl›k/yükümlülü¤ü 607 (607) 1.340 (1.340)
   Norveç Kronu riskinden korunan k›s›m (498) 498 (498) 498
Norveç Kronu net etki 109 (109) 842 (842)
   ‹sveç Kronu  net varl›k/yükümlülü¤ü 1.684 (1.684) 3.490 (3.490)
   ‹sveç Kronu  riskinden korunan k›s›m (2.011) 2.011  (2.011) 2.011
‹sveç Kronu net etki (327) 327 1.479 (1.479)
   Yeni Zelanda Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 98 (98) 98 (98)
   Yeni Zelanda Dolar› riskinden korunan k›s›m - - - -
Yeni Zelanda Dolar› net etki 98 (98) 98 (98)
   Güney Afrika Rand› net varl›k/yükümlülü¤ü 7.131 (7.131) 47.747 (47.747)
   Güney Afrika Rand› riskinden korunan k›s›m (7.000) 7.000 (7.000) 7.000
Güney Afrika Rand› net etki 131 (131) 40.747 (40.747)
   Avustralya Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 5.245 (5.245) 4.803 (4.803)
   Avustralya Dolar› riskinden korunan k›s›m (6.424) 6.424 (6.424) 6.424
Avustralya Dolar› net etki (1.179) 1.179 (1.621) 1.621
   Danimarka Kronu net varl›k/yükümlülü¤ü 1.224 (1.224) 1.224 (1.224)
   Danimarka Kronu riskinden korunan k›s›m - - - -
Danimarka Kronu net etki 1.224 (1.224) 1.224 (1.224)
   Japon Yeni net varl›k/yükümlülü¤ü (23) 23 (24) 24
   Japon Yeni riskinden korunan k›s›m - - - -
Japon Yeni net etki (23) 23 (24) 24
   Kanada Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 316 (316) 316 (316)
   Kanada Dolar› riskinden korunan k›s›m - - - -
Kanada Dolar› net etki 316 (316) 316 (316)
   M›s›r Liras› net varl›k/yükümlülü¤ü - - (604) 604
   M›s›r Liras› riskinden korunan k›s›m - - - -
M›s›r Liras› net etki - - (604) 604
   Ukrayna Hryvnas› net varl›k/yükümlülü¤ü - - (707) 7 0 7
   Ukrayna Hryvnas› riskinden korunan k›s›m - - - -
Ukrayna Hryvnas› net etki - - (707) 707
  Çin Yuan› net varl›k/yükümlülü¤ü - - 8.342 (8.342)
  Çin Yuan› riskinden korunan k›s›m - - - -
Çin Yuan› net etki - - 8.342 (8.342)
  ‹sviçre Frang› net varl›k/yükümlülü¤ü - - 14.112 (14.112)
  ‹sviçre Frang› riskinden korunan k›s›m - - - -
‹sviçre Frang› net etki - - 14.112 (14.112)
  Botsvana Pulas› net varl›k/yükümlülü¤ü - - (437) 437
  Botsvana Pulas› riskinden korunan k›s›m - - - -
Botsvana Pulas› net etki - - (437) 437

2.295 (2.295) 181.263 (181.263)
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

Kar/(Zarar) Di¤er Kapsaml› Gelir
Yabanc› paran›n %10 oran›nda de¤er

31 Aral›k 2013 kazanmas› kaybetmesi kazanmas› kaybetmesi
   ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü (108.282) 108.282 (108.282) 108.282
   ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m 108.752 (108.752) 108.752 (108.752)
ABD Dolar› net etki 470 (470) 470 (470)
   Avro net varl›k/yükümlülü¤ü 79.285 (79.285) 42.694 (42.694)
   Avro riskinden korunan k›s›m (68.622) 68.622 8.608 (8.608)
Avro net etki 10.663 (10.663) 51.302 (51.302)
   ‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü 35.908 (35.908) 48.550 (48.550)
   ‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (35.620) 35.620 (35.620) 35.620
‹ngiliz Sterlini net etki 288 (288) 12.930 (12.930)
   Rus Rublesi net varl›k/yükümlülü¤ü 9.605 (9.605) 28.638 (28.638)
   Rus Rublesi riskinden korunan k›s›m (9.960) 9.960 (9.960) 9.960
Rus Rublesi net etki (355) 355 18.678 (18.678)
   Rumen Leyi net varl›k/yükümlülü¤ü - - 36.583 (36.583)
   Rumen Leyi riskinden korunan k›s›m - - - -
Rumen Leyi net etki - - 36.583 (36.583)
   Polonya Zlotisi net varl›k/yükümlülü¤ü 3.904 (3.904) 11.689 (11.689)
   Polonya Zlotisi riskinden korunan k›s›m (3.903) 3.903 (3.903) 3.903
Polonya Zlotisi net etki 1 (1) 7.786 (7.786)
   Çek Korunas›  net varl›k/yükümlülü¤ü 1.348 (1.348) 2.936 (2.936)
   Çek Korunas›  riskinden korunan k›s›m (1.073) 1.073 (1.073) 1.073
Çek Korunas› net etki 275 (275) 1.863 (1.863)
   Norveç Kronu net varl›k/yükümlülü¤ü 341 (341) 1.665 (1.665)
   Norveç Kronu riskinden korunan k›s›m - - - -
Norveç Kronu net etki 341 (341) 1.665 (1.665)
   ‹sveç Kronu  net varl›k/yükümlülü¤ü 1.796 (1.796) 3.012 (3.012)
   ‹sveç Kronu  riskinden korunan k›s›m (3.278) 3.278 (3.278) 3.278
‹sveç Kronu net etki (1.482) 1.482 (266) 266
   Yeni Zelanda Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 14 (14) 14 (14)
   Yeni Zelanda Dolar› riskinden korunan k›s›m - - - -
Yeni Zelanda Dolar› net etki 14 (14) 14 (14)
   Güney Afrika Rand› net varl›k/yükümlülü¤ü 10.927 (10.927) 49.662 (49.662)
   Güney Afrika Rand› riskinden korunan k›s›m (10.211) 10.211 (10.211) 10.211
Güney Afrika Rand› net etki 716 (716) 39.451 (39.451)
   Avustralya Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 3.758 (3.758) 3.494 (3.494)
   Avustralya Dolar› riskinden korunan k›s›m (4.155) 4.155 (4.155) 4.155
Avustralya Dolar› net etki (397) 397 (661) 661
   Danimarka Kronu net varl›k/yükümlülü¤ü 479 (479) 479 (479)
   Danimarka Kronu riskinden korunan k›s›m - - - -
Danimarka Kronu net etki 479 (479) 479 (479)
   Japon Yeni net varl›k/yükümlülü¤ü (131) 131 (131) 131
   Japon Yeni riskinden korunan k›s›m - - - -
Japon Yeni net etki (131) 131 (131) 131
   Kanada Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 59 (59) 59 (59)
   Kanada Dolar› riskinden korunan k›s›m - - - -
Kanada Dolar› net etki 59 (59) 59 (59)
   M›s›r Liras› net varl›k/yükümlülü¤ü - - (511) 511
   M›s›r Liras› riskinden korunan k›s›m - - - -
M›s›r Liras› net etki - - (511) 511
   Ukrayna Hryvnas› net varl›k/yükümlülü¤ü - - 177 (177)
   Ukrayna Hryvnas› riskinden korunan k›s›m - - - -
Ukrayna Hryvnas› net etki - - 177 (177)
   Çin Yuan› net varl›k/yükümlülü¤ü - - 8.202 (8.202)
   Çin Yuan› riskinden korunan k›s›m - - - -
Çin Yuan› net etki - - 8.202 (8.202)
   ‹sviçre Frang› net varl›k/yükümlülü¤ü - - 13.051 (13.051)
   ‹sviçre Frang› riskinden korunan k›s›m - - - -
‹sviçre Frang› net etki - - 13.051 (13.051)
   Botsvana Pulas› net varl›k/yükümlülü¤ü - - (259) 259
   Botsvana Pulas› riskinden korunan k›s›m - - - -
Botsvana Pulas› net etki - - (259) 259
 10.941 (10.941) 190.882 (190.882)

2014
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 37 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llarda Türkiye’den ihracat ve Türkiye’ye ithalat tutarlar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir:

31 Aral›k 2014   31 Aral›k 2013
Orijinal tutar TL Orijinal tutar TL

Avro 1.011.511.187 2.936.214 955.133.332 2.435.872
ABD Dolar› 292.747.790 639.712 328.709.376 621.436
‹ngiliz Sterlini 252.617.572 907.677 265.142.594 798.179
Di¤er 572.583 455.120
Toplam ihracat tutar›  5.056.186  4.310.607

Avro 361.979.041 1.049.355 429.856.529 1.077.984
ABD Dolar› 904.811.376 1.978.888 882.562.636 1.687.036
‹ngiliz Sterlini 1.023.431 3.671 745.860 2.254
Di¤er 31.775 5.187
Toplam ithalat tutar›  3.063.689  2.772.461

Sermaye Risk Yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er paydafllar›na fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amac›yla en uygun
sermaye yap›s›n› sürdürmek için Grup’un faaliyette bulunabilirli¤inin devam›n› korumakt›r.

Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutar›n› belirlemekte, yeni hisseler ç›karabilmekte ve
borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilmektedir.

31 Aral›k 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle net finansal borç/ yat›r›lan sermaye oran› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Toplam k›sa ve uzun vadeli borçlanmalar (Not 7) 4.767.609 4.254.538
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (Not 5) (1.621.221) (1.266.575)

Net finansal borç 3.146.388 2.987.963
Özkaynaklar 4.398.698 4.138.756

Yat›r›lan sermaye 7.545.086 7.126.719

Net finansal borç/ yat›r›lan sermaye oran› %42 %42



31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLAR

Finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤eri

Gerçe¤e uygun de¤er, piyasa kat›l›mc›lar› aras›nda ölçüm tarihinde ola¤an bir ifllemde, bir varl›¤›n sat›fl›ndan elde edilecek veya bir borcun devrinde
ödenecek fiyat olarak tan›mlan›r.

Finansal araçlar›n tahmini gerçe¤e uygun de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak tespit
olunmufltur. Ancak, gerçe¤e uygun de¤eri belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmas›nda tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan
tahminler, Grup’un bir güncel piyasa iflleminde elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.

Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erinin tahmininde kullan›lm›flt›r:

Parasal varl›klar

Nakit ve nakit benzeri de¤erler dahil maliyet de¤erinden gösterilen finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle gerçe¤e
uygun de¤erlerine eflit oldu¤u öngörülmektedir.

Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili de¤er düflüklük karfl›l›klar›yla beraber gerçe¤e uygun de¤eri yans›tt›¤› öngörülmektedir.

Parasal borçlar

K›sa vadeli banka kredileri ve di¤er parasal borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u
öngörülmektedir.

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle k›sa vadeli k›s›mlar dahil uzun vadeli finansal borçlar›n kay›tl› de¤eri 4.047.145 TL (31 Aral›k 2013: 3.642.347 TL)
(Not 7), gerçe¤e uygun de¤eri 4.070.145 TL olarak hesaplanm›flt›r (31 Aral›k 2013: 3.650.310 TL). Gerçe¤e uygun de¤er, finansal borçlar›n kalan
vadelerine göre nakit ç›k›fllar›n›n, de¤iflen ülke risk primi ve piyasa faiz oran› de¤iflimleri göz önünde bulundurularak hesaplanan oranlarla indirgenmesi
yoluyla hesaplanmaktad›r.

Gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri hiyerarfli tablosu

Grup, finansal tablolarda gerçe¤e uygun de¤er ile yans›t›lan finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤er ölçümlerini her finansal araç s›n›f›n›n girdilerinin
kayna¤›na göre, üç seviyeli hiyerarfli kullanarak, afla¤›daki flekilde s›n›fland›rmaktad›r.

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada ifllem gören (düzeltilmemifl) piyasa fiyat› kullan›lan de¤erleme teknikleri

Seviye 2: Dolayl› veya dolays›z gözlemlenebilir girdi içeren di¤er de¤erleme teknikleri

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen de¤erleme teknikleri

Gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri hiyerarfli tablosu 31 Aral›k 2014 itibariyle afla¤›daki gibidir.

Finansal durum tablosunda gerçe¤e uygun de¤erden tafl›nan finansal varl›klar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Türev varl›klar (Not 8) - 25.586 -
Finansal yat›r›mlar (Not 6) - 696.996 -

Finansal durum tablosunda gerçe¤e uygun de¤erden tafl›nan finansal yükümlülükler

Türev yükümlülükler (Not 8) - 3.811 -

Gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri hiyerarfli tablosu 31 Aral›k 2013 itibariyle afla¤›daki gibidir.

Finansal durum tablosunda gerçe¤e uygun de¤erden tafl›nan finansal varl›klar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Türev varl›klar (Not 8) - 6.651 -
Finansal yat›r›mlar (Not 6) - 537.682 -

Finansal durum tablosunda gerçe¤e uygun de¤erden tafl›nan finansal yükümlülükler

Türev yükümlülükler (Not 8) - 65.677 -
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31 ARALIK 2014 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

 NOT 39 - NAK‹T AKIfi TABLOSUNA ‹L‹fiK‹N EK B‹LG‹LER

Nakit ak›fl tablolar›, konsolide finansal tablolar ile birlikte sunulmufltur.

Konsolide nakit ak›fl tablolar›nda gösterilen “Karfl›l›klarda art›fl ve azal›fllar” sat›r›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Karfl›l›klardaki art›fl ve azal›fllar:
‹kramiye ve prim tahakkuklar› 30.051 243
Kota-teflvik prim tahakkuklar› 24.338 66.626
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 20.913 18.897
fiüpheli ticari alacak karfl›l›¤› 16.985 15.264
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 4.952 3.868
‹zin karfl›l›¤› 4.079 1.095
Dava karfl›l›klar› 1.603 369
‹ade karfl›l›klar› (952) 1.962
Montaj ve nakliye gider karfl›l›¤› (1.403) 14.474
Garanti gider karfl›l›¤› (3.718) 23.813

 96.848 146.611
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