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Arçelik, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sektöründe sürdürülebilirliğe 
öncülük etmektedir. Arçelik, etik, çalışma ve çevre standartlarını koruma 
taahhüdünün bir parçası olarak, çatışma minerallleri olan Kalay, Tantal, Tungsten ve 
Altın (3TG) minerallerinin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine ilişkin aşağıdaki 
politikayı benimsemiştir. Kalay, Tantal, Tungsten ve Altın, elektrik-elektronik cihazlar, 
ev aletleri ve diğer ilgili ürünlerin imalatında kullanılmaktadır. Arçelik olarak, 
çatışmanın finansmanına katkıda bulunacak her türlü eylemden kaçınacağımızı ve 
ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya varsa bu kararları uygulayan yerel 
yasalara uyacağımızı ve tedarikçilerimiz ile iş ortaklarımızın da aynı hususlara 
uymalarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda Arçelik, endüstriyel 
yaklaşımı desteklemek ve küresel sorumlu satın alma faaliyetlerine katkıda 
bulunmak amacıyla RMI (Responsible Minerals Initiative) üyesi olmuştur.

Küresel bir şirket olarak, tedarikçilerimizden, U.S. Dodd Frank Yasası Bölüm 1502 
ve AB 2017/821 Yönetmelikleri kapsamında, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli 
bölgelerde bulunan madenlerin sorumlu bir şekilde çıkarılmasıyla ilgili gerekliliklere 
uyum göstermelerini bekliyoruz. Arçelik, çatışma minerallerini, çatışmalardan 
etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde (CAHRA) bulunan maden ve izabe tesislerinden 
direkt olarak temin etmemekle beraber, tedarik zincirimiz, izabe tesisler, ihracatçılar, 
rafineriler ve parça üreticileri gibi birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu nedenle 
Arçelik, madenden nihai ürüne kadar sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmak ve durum 
tespiti yapmak için “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin 
Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi”ne uyar ve 
OECD İlkelerinde açıklanan beş aşamalı aksiyon planını yönetim sistemine dahil 
eder. Beş aşamalı aksiyon planı aşağıdaki maddeleri içermektedir ;

• Güçlü şirket yönetimi sistemlerinin oluşturulması
• Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
• Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanıp

uygulanması
• İzabe/rafineri şirketleri uygulamalarının bağımsız üçüncü

taraflarca denetlenmesi
• Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması

Tedarik zincirindeki riskleri belirlemek için, tedarikçilerimizden RMI tarafından 
oluşturulan “Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonu”nu (CMRT) doldurmalarını ve 
bize iletmelerini talep ediyoruz. Tedarikçilerimiz, CMRT'yi doldurarak, gönderdikleri 
ürün ya da parçalardaki çatışma minerali bilgilerini ve çalıştıkları izabe tesislerin 
listesini paylaşmış olurlar. Böylece izabe tesisi veya rafinerinin “Sorumlu Maden 
Güvence Süreci” (RMAP) tarafından onaylı olup olmadığı kontrol edilir. Bu 
çalışmalara ek olarak, kobalt madenlerinde çalışan reşit olmayan işçiler, çalışanların 
suistimali, insan hakları ihlalleri ve çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli alanlarda 
çatışmanın finansmanına katkı sorunları ile ilgili olarak, ürünlerimizde kobalt 
kullanımını kontrol etmek için gönüllü bir çalışma başlatılmıştır. 

Tedarikçilerimiz ve alt tedarikçilerimiz de uluslararası yönergelere benzer olarak 
belirlenmiş Arçelik İş Ortakları Etik Kuralları'nı (Code of Conduct) benimsemelidir. 
Etik Kuralları uyarınca, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan şunları bekliyoruz ;
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To check the complience to code of conduct and regulations, Arçelik may perform regular third 
party audits and on-site audits through the supply chain.

• İzabe tesisi, menşe ülkesi, maden yeri ve mevcut olabilecek herhangi bir
çatışma mineralinin durumu da dahil olmak üzere, değer zincirindeki herhangi bir
çatışma mineralini tanımlamak amacıyla kendi tedarikçileri ile birlikte çalışmak;

• Potansiyel risklere sahip olabilecek kendi tedarikçileri ile birlikte çalışarak,
riskleri azaltmak ve durdurmak amacıyla aksiyon almak yahut başarısız risk
azaltma girişimi sonrasında tedarikçileri ile iş birliğini durdurmak;

• Minerallerin menşeini gizlemek veya değiştirmek amacıyla rüşvet teklif
etmemek, vaat etmemek, vermemek veya talep etmemek ve rüşvet teşviklerine
karşı durmak;

• Nakliye güzergahları boyunca veya tedarikçiler tarafından minerallerin ticaretinin
yapıldığı noktalarda, maden sahalarına erişim noktalarındaki minerallerin yasadışı
vergilendirilmesi veya zorla alınmasından elde edilen ve minerallerin zorla
alınması, ticareti, dağıtımı, nakliyesi veya ihracı ile bağlantılı şekilde veya
bunlardan doğan bir kara para aklamayı tespit ettiğimiz durumlarda, kara paranın
aklanmasının etkili şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çabaları desteklemek
veya bu doğrultuda katkıda bulunmak;

• Olumsuz etkilerin risklerini önlemek veya azaltmak maksadıyla tedarikçilerle,
ulusal veya uluslararası resmi makamlarla, kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle ve
ihtiyaç olması durumunda etkilenen üçüncü kişilerle iş birliği yapmayı taahhüt
etmek.

Davranış kuralları ve düzenlemelere uyumu kontrol etmek için Arçelik, tedarik zinciri 
aracılığıyla düzenli olarak üçüncü taraf denetimleri ve yerinde denetimler 
gerçekleştirebilir.
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