Genel Müdür’ün Mesaj›

Sayg›de¤er Paydaﬂlar›m›z,
Arçelik A.ﬁ.’nin “sürdürülebilir geliﬂim” oda¤›yla hareket
ederek gerçekleﬂtirdi¤i baﬂar›l› performans›na iliﬂkin beﬂinci
raporunu sizlerle paylaﬂmaktan mutluluk duyuyorum.
“Yönetim yaklaﬂ›m›”, “yetenek yönetimi”, “iklim de¤iﬂikli¤iyle
mücadele”, “do¤al kaynak kullan›m› ve at›k yönetimi”, “de¤er
zincirinde sürdürülebilirlik” ana baﬂl›klar›nda ele ald›¤›m›z
raporumuzla, ﬂirketimizin sürdürülebilirlik önceliklerini ve
uygulamalar›n› sizlere sunmay› hedefliyoruz.
“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonumuz
do¤rultusunda her geçen gün küresel varl›¤›m›z› art›r›rken;
sürdürülebilirlik konusunda sorumluluklar›m›z›n bilinciyle
süreçlerimizi ve uygulamalar›m›z› geliﬂtirmeye bu dönemde
de devam ettik. Büyümemizi sürdürdük, faaliyet gösterdi¤imiz
ülkelerde hem pazar pay›m›z›, hem de fiyat endeksimizi
art›rarak, 10,6 milyar TL konsolide ciroya ulaﬂt›k, dünyan›n
önde gelen ve fark yaratan oyuncular› aras›nda yer ald›k.
Gücümüzü küresel organizasyonumuzdan al›yoruz
Küresel arenada fark yaratan ﬂirketler aras›nda yer almam›z›
sa¤layan unsurlar›n baﬂ›nda yetkin ve donan›ml› insan
kayna¤›m›z gelmektedir. Bu bilinçle, çal›ﬂanlar›m›z›n
geliﬂimine sürekli olarak yat›r›m yap›yor ve süreçlere aktif
kat›l›mlar›n› teﬂvik ediyoruz. Bu yaklaﬂ›mla, 2012 y›l›nda
çal›ﬂanlar›m›za 310.344 saat e¤itim olana¤› sunduk. Ayn›
zamanda dönem içerisinde çal›ﬂan memnuniyetini ve
motivasyonunu art›rmaya yönelik çeﬂitli iletiﬂim projelerimizi
ortak bir çat› alt›nda buluﬂturduk.
Çal›ﬂanlar›m›za daha güvenli bir çal›ﬂma ortam› sunabilmek,
iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilincini yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla
raporlama dönemi içerisinde 38.166 adam*saat iﬂ sa¤l›¤›
ve güvenli¤i e¤itimi sa¤lad›k. ‹ﬂ güvenli¤i sistemlerimizin
sa¤laml›¤›, çal›ﬂanlar›m›z›n fark›ndal›¤› ve uygulamada
gerçekleﬂtirdi¤imiz iyileﬂtirmeler sonucunda genel kazalanma
oran›m›z› bir önceki y›la göre %5 oran›nda iyileﬂtirmeyi
baﬂard›k.
‹klim de¤iﬂikli¤iyle mücadele alan›nda duyarl›l›¤›m›z›
sürdürüyoruz
‹klim de¤iﬂikli¤i ile mücadele konusundaki çal›ﬂmalar›m›za
2012 y›l›nda da devam ettik. Bu kapsamda düﬂük karbon
ekonomisine geçiﬂ sürecinde ulusal ve uluslararas›
politikalar›n hayata geçirilmesine öncülük etmek üzere
kurulmuﬂ olan “Kurumsal Liderler A¤›” - Türkiye ‹klim
Platformu’nun Dönem Sözcüsü olarak Doha ‹klim De¤iﬂikli¤i
Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil ettik.
Kurumlar›n sera gaz› sal›n›mlar› ve iklim de¤iﬂikli¤ine yönelik
stratejilerini uluslararas› kurumsal yat›r›mc›larla paylaﬂt›klar›;
dünyan›n en itibarl› ve yayg›n çevre giriﬂimi olarak kabul
edilen Karbon Saydaml›k Projesi 2012 Türkiye Raporu
sonucuna göre “Türkiye Karbon Saydaml›k Lideri” olmam›z
bu alandaki kararl›l›¤›m›z›n önemli bir göstergesi oldu.
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Çevresel etkilerimizi en aza indirgemek için çal›ﬂmaya devam
ediyoruz
Ürünlerin kullan›m› süresinde ortaya ç›kan CO2 emisyonunu
minimum seviyede tutabilmek ad›na daha az enerji ve su
tüketen ürünler geliﬂtirerek ürünlerimizin çevresel etkilerini
azaltmak için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Üretimde, 134 enerji verimlili¤i projesi ile %6,8’lik bir enerji
tasarrufu ve 10.760 ton CO2 sera gaz› emisyonu azalt›m›
sa¤lad›k. Su geri kazan›m› ve tüketim azalt›m› projelerimiz
ile ise, yaklaﬂ›k 110.000 m3 su tasarrufu elde ettik. Haziran
2012’den itibaren Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürlük tesislerimizde
%100 yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilen elektrik
kullan›m›na baﬂlad›k.
ISO 14064-1 standard›na uygun olarak son üç y›ll›k sera
gaz› emisyonlar›m›z› hesaplayarak uluslararas› ba¤›ms›z bir
akredite kuruluﬂ taraf›ndan Do¤rulama Belgesi almaya hak
kazand›k. Türkiye’deki faaliyetlerimiz kapsam›nda tüketilen
enerjinin verimli kullan›lmas› esas›na dayanan
ISO 50001 Enerji Yönetimi sertifikas›na sahip olduk.
Yenilikçi ve enerji verimli ürünler geliﬂtirmeye devam ediyoruz
Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z sonucunda yenilikçi teknolojileri hayata
geçirerek; çevre dostu, kaliteli, yenilikçi, müﬂterilerinin yaﬂam
standard›n› art›ran, yüksek enerji ve su verimlili¤ine sahip,
hatta bu alanda dünyada öncü ürünler geliﬂtirmeye ve
üretmeye devam ediyoruz.
2012 y›l›nda, ürünlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar sonucunda; A+++ enerji s›n›f›ndan
%40 daha enerji verimli çamaﬂ›r makinesini, A+++ - %10
enerji seviyesi ile dünyan›n en az enerji tüketen kombi NoFrost buzdolab›n›, A +++ enerji seviyeli çamaﬂ›r kurutma
makinesini, A - %40 ile dünyan›n en az enerji harcayan
f›r›n›n› geliﬂtirdik.
Bu yenilikçi ürünlere ek olarak, Arçelik Kaktüs Bulaﬂ›k
Makinesi, “Sürdürülebilir Kalk›nma” ve “Yeﬂil Ekonomi”
kavramlar›n› destekleyen En ‹yi Ülke Uygulamalar› aras›nda
yer alarak, Brezilya'da gerçekleﬂen Rio+20 Birleﬂmiﬂ Milletler
Sürdürülebilir Kalk›nma Konferans›'nda (Rio+20) Türkiye’yi
temsil etti.
Ar-Ge ve inovasyon yat›r›mlar›m›z›n temelinde sürdürülebilirlik
hedeflerimiz var
20 y›l› aﬂan Ar-Ge birikimimizin beraberinde getirdi¤i teknolojik
yetkinlik ve inovasyon kabiliyetimiz ile tüketici ihtiyaç ve
beklentilerini iyi analiz edebilme yetene¤imiz, bize farkl›
pazarlara uygun ve fark yaratan ürünler tasarlama ve üretme
imkân› sa¤lamaktad›r. Ar-Ge ve teknolojik üstünlüklerimizin
küresel hedeflerimize ulaﬂmam›zdaki kritik öneminin bilinciyle,
raporlama döneminde bu alandaki yat›r›mlar›m›za aral›ks›z
devam ettik.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012
Rekabet gücümüzü destekleyen Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z›
patentler ile koruyoruz. Türkiye'nin y›llard›r tart›ﬂmas›z patent
ﬂampiyonu olan ﬁirketimiz, Türkiye’den Dünya Fikri Haklar
Örgütü’ne (WIPO) yap›lan uluslararas› patent baﬂvurular›n›n
1/3’ünden fazlas›n› gerçekleﬂtirmektedir. Arçelik A.ﬁ.,
Dünya Fikri Haklar Örgütü’nde en çok Uluslararas› Patent
baﬂvurusuna sahip ilk 500 ﬂirket aras›ndaki tek Türk ﬂirketidir.
Ayr›ca, Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) 2011 Y›ll›k Raporuna
göre, EPO taraf›ndan tescil edilen Türk baﬂvurular›n›n yar›s›
Arçelik A.ﬁ.’ye aittir. 2012 y›l›nda fikri haklar yönetimi alan›nda
da önemli baﬂar›lara imza att›k. Fraunhofer Enstitüsü
taraf›ndan düzenlenen Fikri Haklar Yönetimi yar›ﬂmas›nda
Arçelik A.ﬁ. olarak ikincilik ödülünü almaya hak kazand›k.
Ayr›ca, 2012 y›l›nda, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin “En
‹novatif ﬁirket” ödülü de bu alandaki çal›ﬂmalar›m›z›
taçland›rd›.
Tedarik süreçlerimizi sürdürülebilirlik yaklaﬂ›m› ile yönetiyoruz
Müﬂterilerimize kaliteli, uygun maliyetli ve çevre dostu ürünler
sunman›n yolunun, ürünlerin yaﬂam döngüsü boyunca
çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini yönetmekten ve
sorumlu tedarik zinciri uygulamalar›ndan geçti¤ini biliyoruz.
Bu amaçla sadece yüksek iﬂ eti¤i, çevre ve kalite
standartlar›yla faaliyet gösteren kuruluﬂlar› tedarikçi
havuzumuza dahil ediyor; çal›ﬂma süreci boyunca
tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik uygulamalar› alan›nda
geliﬂtirmek ve performanslar›n› daha ileri noktalara taﬂ›mak
için çeﬂitli uygulamalar› hayata geçiriyoruz. Bu yaklaﬂ›mla,
raporlama dönemi içerisinde, ürünlerin tasar›m aﬂamas›ndan
itibaren ortak projeler geliﬂtirmek amac›yla “Teknoloji ve
‹novasyon Günleri” düzenledik. Yard›mc› sanayilerin
altyap›lar›n› iyileﬂtirmelerine destek olmak üzere baﬂlatt›¤›m›z
projelerle, firmalara rekabetçilik konusunda avantaj sa¤lad›k.
32 farkl› ülke ve 420 farkl› firmadan 500’ün üzerinde kat›l›mc›
ile “Arçelik Tedarikçi Günü’nü düzenleyerek, tedarikçilerimizle
iletiﬂimimizi güçlendirdik. Güney Afrika’n›n lider beyaz eﬂya
markas› Defy’›n bünyemize kat›lmas›yla birlikte, bu
co¤rafyadaki sat›n alma faaliyetlerimiz ciddi bir ivme kazand›.
Düzenledi¤imiz “Defy Tedarikçi Günü” ile iﬂ modelimizi
Güney Afrikal› tedarikçilerimizle de paylaﬂma f›rsat› bulduk.
Toplumsal geliﬂime önem veriyoruz
Faaliyet gösterdi¤imiz co¤rafyalarda yaratt›¤›m›z ekonomik
katma de¤erin yan› s›ra, sosyal ve kültürel geliﬂime katk›
sa¤lamaya çal›ﬂ›yor; toplumsal geliﬂimi destekleyen sosyal
sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Çal›ﬂanlar›m›z›n, yetkili
sat›c›lar›m›z›n, servislerimizin ve tüm paydaﬂlar›m›z›n
“gönüllülük” anlay›ﬂ›yla bu projelere katk› sa¤lamas›n› teﬂvik
ediyoruz.
Bu do¤rultuda, Türkiye’de 200 bin ilkö¤retim okulu
ö¤rencisinin e¤itim ve geliﬂim standartlar›n› yükseltmek,
örnek bireyler olarak topluma kazand›r›lmalar›na destek
olmak hedefiyle yürüttü¤ümüz “Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde
Gönül Birli¤i Programı”n› tamamlad›k. Ayr›ca, gençlerin
geliﬂiminde önemli rolü olan basketbol sporunu uzun y›llard›r
desteklemekten gurur duyuyoruz.

Koç Holding’in "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" sosyal
sorumluluk projesini desteklemeye devam ediyoruz. Bu
kapsamda, Türkiye’de sektörümüzde yeni teknolojileri bilen
insan gücünün yetiﬂmesi amac›yla “Arçelik A.ﬁ. Elektrikli Ev
Aletleri Laboratuvarlar›” program›n› oluﬂturduk.
Engellilerin yaﬂam kalitelerinin iyileﬂmesine katk›da bulunmay›
hedefleyen Koç Holding’in “Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum”
projesine katk›m›z› en üst düzeyde sürdürüyoruz.
Dünyam›z ve ortak gelece¤imiz için çal›ﬂmaya devam
ediyoruz
Önceki dönemlerde oldu¤u gibi uluslararas› raporlama
standard› Küresel Raporlama Giriﬂimi (GRI) ilkelerine ve d›ﬂ
denetim uygulamas›na uygun olarak haz›rlad›¤›m›z
raporumuz; iﬂ hedeflerimize ulaﬂ›rken, ﬂirketimizin
sürdürülebilirlik önceliklerine iliﬂkin performans›n› ve bu
alandaki uygulamalar›n› ﬂeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerimiz
do¤rultusunda tüm paydaﬂlar›m›za aktarmam›z›
sa¤lamaktad›r.
Küresel bir organizasyon olma hedefiyle, dünyam›z ve ortak
gelece¤imiz için sorumluluklar›m›z›n bilinciyle çal›ﬂmaya
devam edece¤iz.
Baﬂar›l› performans›m›zda ve ileriye dönük iddial› hedefler
belirleyebilmemizde en önemli faktörler olan çal›ﬂanlar›m›za,
yetkili sat›c›lar›m›za ve servislerimize, tedarikçilerimize, iﬂ
ortaklar›m›za, bizlere yenilikçi olmak yolunda ilham veren
müﬂterilerimize ve desteklerini her zaman sürdüren
hissedarlar›m›za içtenlikle teﬂekkür ederim.
Sayg›lar›mla,

Levent Çak›ro¤lu
Koç Holding A.ﬁ. Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan›
Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü
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Sürdürülebilirlik Yolculu¤u
• Türkiye Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan aç›klanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni kabul
ettik.
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nu Y›ll›k Faaliyet Raporu'nda ve internet sitemizde
yay›nlamaya baﬂlad›k.
• Türkiye'deki yasal yükümlülük baﬂlang›c›ndan önce ambalaj at›klar› uyumunu sa¤lad›k.
• Avrupa Birli¤i Beyaz Eﬂya Üreticileri Derne¤i (CECED) taraf›ndan yay›nlanan ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›n› imzalad›k.
• Farkl› üniversitelerle üniversite-sanayi iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k.
• Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi do¤rultusunda ‹K politikalar› ve prosedürlerini gözden geçirdik.
• ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, Ortak De¤erler ve ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›’n› yay›nlad›k ve tüm çal›ﬂanlarla
paylaﬂt›k.
• Yal›n 6 Sigma uygulamalar›na baﬂlad›k.
• Türkiye d›ﬂ›ndaki üretim iﬂletmelerinde “‹ﬂ Hayat› De¤erlendirme ve ‹yileﬂtirme” anketi
uygulamaya baﬂlad›k.
• ‹lk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yay›mlad›k.
• Türkiye'de mevzuat yürürlü¤e girmeden önce RoHS'a (Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n
S›n›rland›r›lmas›) tam uyum sa¤lad›k.
• Arçelik Ça¤r› Merkezi kendi kategorisinde ''En ‹yi Ça¤r› Merkezi'' seçildi.
• Nielsen marka araﬂt›rmas›na göre, Arçelik ilk akla gelen marka ve tüketicinin son 10 y›ld›r
kendisine en yak›n hissetti¤i marka seçildi.

•
•
•
•

Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Politikam›z› yay›mlad›k.
‹lk kurumsal yönetim notumuz 10 üzerinden 8,21 olarak belirlendi.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i organizasyonumuzu yeniden yap›land›rd›k.
‹nsan Kaynaklar› Departman›’n› yeniden yap›land›rd›k.

• 2008-2009 Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Raporunu, GRI Küresel Raporlama Giriﬂimi ilkelerine
göre yay›mland›k.
• Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 8,55'e yükselttik.
• Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri kapsam›nda, sürdürülebilirlik yaklaﬂ›m›m›z ile “Yönetim” alan›nda
Türkiye’de birinci olduk; Avrupa’da ilk üç aras›nda yer ald›k.
• “Türkiye'de enerji tasarrufu sa¤layan ev aletlerinin pazar dönüﬂümü” baﬂl›kl› kamuyu bilinçlendirme
kampanyalar› için Birleﬂmiﬂ Milletler (UNDP), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Türkiye Beyaz Eﬂya
Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD) ve ﬂirketimiz aras›nda iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzalad›k.
• Sera gaz› emisyonumuzu ISO 14064-1 standard›na uygun olarak hesaplamaya baﬂlad›k ve uluslararas›
ba¤›ms›z bir akredite kuruluﬂtan “Do¤rulama Belgesi” ald›k.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2010 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu’muzu GRI ‹lkelerine uygun olarak “B+” seviyesinde yay›mlad›k.
Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 8,59'a yükselttik.
Ar-Ge Bölümü’müzün 20. kuruluﬂ y›l›n› kutlad›k.
Arçelik A.ﬁ.'nin farkl› lokasyonlarda bulunan 7 ayr› Ar-Ge merkezi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
“Ar-Ge Merkezi Belgesi”ne lay›k görüldü.
2010 y›l›nda Dünya Fikri Haklar Örgütü'nde (WIPO) en çok uluslararas› patent baﬂvurusuna sahip
"ilk 500 ﬂirket" listesinde 95. s›rada yer ald›k.
Türkiye ‹klim Platformu Liderler Grubu üyesi ve dönem sözcüsü olarak "2 0c - ‹klim ‹çin Acil Eylem Ça¤r›s›
Bildirisini" imzalad›k.
Arctic S.A., Japon devlet kuruluﬂu JIPM taraf›ndan "TPM Mükemmel Fabrika Süreklilik Ödülü"ne lay›k
görüldü ve Romanya'da bu ödülü alan ilk ﬂirket oldu.
Durban ‹klim Konferans›nda Türkiye ‹klim Platformu dönem sözcüsü olarak Türkiye’yi temsil ettik.
Sera gaz› emisyonumuzu ISO 14064-1 standard›na uygun olarak hesaplayarak, uluslararas› ba¤›ms›z
bir akredite kuruluﬂtan “Do¤rulama Belgesi” ald›k.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 kiﬂilik Yönetim Kurulu’na 4 ba¤›ms›z üye seçildi.
Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,11'e yükselttik.
Doha ‹klim Konferanslar›’nda Türkiye ‹klim Platformu dönem sözcüsü olarak Türkiye'yi temsil ettik.
‹klim de¤iﬂikli¤i alan›ndaki stratejimiz, bu alanda gerçekleﬂtirdi¤imiz öncü çal›ﬂmalar, iklim de¤iﬂikli¤i risk
ve f›rsatlar›n› yönetim tarz›m›z ve ﬂeffafl›¤›m›z ile “Türkiye Karbon Saydaml›k (CDP) Lideri” olduk.
En ‹yi Ülke Uygulamalar› aras›nda yer alarak Brezilya Rio+20 Birleﬂmiﬂ Milletler Sürdürülebilir Kalk›nma
Konferans›'nda (Rio+20) Kaktüs Bulaﬂ›k Makinesi ile Türkiye’yi temsil ettik.
ISO 14064-1 standard›na uygun olarak sera gaz› emisyonlar›n› hesaplayarak uluslararas› ba¤›ms›z bir
kuruluﬂ taraf›ndan “Do¤rulama Belgesi” ald›k.
Enerji yönetimi sürecimizi ISO 50001 standard›na uygun hale getirdik, uluslararas› ba¤›ms›z bir akredite
kuruluﬂ taraf›ndan belgelendirildik.
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme faaliyetlerinin finansman› amac›yla Avrupa Yat›r›m Bankas› (EIB) ile 100 milyon
Avro tutar›nda 7 y›l vadeli bir kredi anlaﬂmas› imzalad›k.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan düzenlenen “‹novasyon Haftas›” etkinli¤inde “Türkiye’nin En ‹novatif
ﬁirketi” ödülüne lay›k görüldük.
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Arçelik A.ﬁ. Hakk›nda
Dayan›kl› tüketim ve tüketici elektroni¤i sektörlerinde
üretim, pazarlama ve sat›ﬂ sonras› destek hizmetleri ile
faaliyet gösteren Arçelik A.ﬁ. 1955 y›l›nda kuruldu.
Arçelik’in ba¤l› bulundu¤u Koç Holding, 2011 Fortune
Global 500 listesinde ilk 250 ﬂirket aras›nda yer alan tek
Türk ﬂirketidir.

Net Sat›ﬂlar

2012

10.557
milyon TL

Arçelik A.ﬁ.; Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney
Afrika’daki 14 üretim tesisi, 25 ülkedeki sat›ﬂ ve pazarlama
ofisleri ve kendisine ait 10 markas›yla (Arçelik, Beko,
Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure,
Flavel, Altus, Defy) 100'den fazla ülkede ürün ve hizmet
sunmaktad›r.Arçelik A.ﬁ. ve ürünleri hakk›nda detayl›
bilgi edinmek için www.arcelikas.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Net sat›ﬂlar
(Milyon TL)

10.557
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Üretim Tesisleri - Uluslararas›
Türkiye/‹stanbul

Romanya
Rusya
Çin Changzhou
G. Afrika Jacobs

Üretim Tesisleri - Türkiye

G. Afrika Ezakheni, Ladysmith
G. Afrika East London

Genel Müdürlük

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

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

(%)

Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Çin (ﬁanghay)
Fransa
‹ngiltere
‹spanya
‹talya
Slovakya
Polonya
Hollanda
Avustralya
Tayvan
Romanya
Rusya
Çin (Changzhou)
Güney Afrika
M›s›r
Ukrayna

(%)

35

14

30

33
28,4

25

Uluslararas› Sat›ﬂ ve Pazarlama

Faiz, vergi ve amortisman
öncesi kâr marj›

Brüt Kâr Marj›

29,8

30,1

28,9

20
10

3

0

0
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12

9
6

2008

14,1

12

2012

10,2
8,8

9,6

*
2008

2009
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2011

11

(%)

(%)

10

25

8

20

Aktiflerin Kârl›l›¤›
(%)

11,4

10

9,2

8
6

Özsermaye Kârl›l›¤›

Net Kâr Marj›

(%)

Beko Deutschland GmbH
Elektra Bregenz A.G.
Beko S.A. Cesko
Beko Shanghai Trading Co.
Beko France S.A.S.
Beko Plc.
Beko Electronics Espana S.L.
Beko Italy S.r.l
Beko Slovakia S.R.O.
Beko S.A.
Grundig Multimedia B.V.*
Beko A and NZ Pty Ltd.
Ardutch B.V.
S.C. Arctic S.A.
Beko LLC
Beko Electrical Appliances Co. Ltd.
Defy Appliances (PTY) Ltd.**
Beko Egypt Trading LLC
Beko Ukraine LLC

Grundig Multi Media, Hollanda’da kurulu Holding ﬁirketidir ve kendine ait 10 adet ba¤l›
iﬂtiraki bulunmaktad›r.
Defy Appliances (PTY) Ltd. ﬁirketi’nin Genel Müdürlü¤ü Jacobs, Durban kentindedir.

2012

**

Faaliyet Kâr Marj›

S.C. Arctic S.A.
Beko LLC
Beko Electrical Appliances Co. Ltd.
Piﬂirici Cihazlar ve Çamaﬂ›r Kurutma
Makinesi ‹ﬂletmesi
So¤utucu Cihazlar ‹ﬂletmesi
Buzdolab› ‹ﬂletmesi
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Sürdürülebilir Büyüme için Güçlü Yönetiﬂim
Türkiye'nin en köklü kuruluﬂlar›ndan Koç Toplulu¤u'nun bir
üyesi olan Arçelik A.ﬁ.'nin yar›m asr› aﬂan geçmiﬂinden
bugüne taﬂ›d›¤› en de¤erli miras, üstün etik ve yönetim
anlay›ﬂ› ile sürekli geliﬂime ve kurumsallaﬂmaya odakl›
çal›ﬂma kültürüdür. Hedefimiz, bu miras›, modern yönetsel
ilke ve sistemlerle geliﬂtirerek gelece¤e aktarmakt›r. Bu
hedefe ulaﬂmak için de faaliyetlerimizi, güçlü bir kurumsal
yönetim, sorumlu bir sürdürülebilirlik anlay›ﬂ›, üst düzey
standart ve sistemlerle yürütürüz.

Kurumsal Yönetim
Kurumsal yönetim anlay›ﬂ›m›z› tan›mlayan ana ilkeler; hesap
verebilirlik, sorumluluk, adil davran›ﬂ, aç›kl›k ve ﬂeffafl›kt›r.
Bu ilkeler ›ﬂ›¤›nda oluﬂturdu¤umuz organizasyon ve
uygulamalar›m›z› sürekli geliﬂtirerek kurumsal yönetim
performans›m›z› art›r›yoruz. Bu alanda gösterdi¤imiz
geliﬂimin en belirgin göstergesi, 2009 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
ba¤›ms›z de¤erlendirmeyle Arçelik A.ﬁ.'nin ‹MKB Kurumsal
Yönetim Endeksi'ne dahil edilmesini sa¤layan %82,09'luk
kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 2010 y›l›nda
%85,53'e, 2011 y›l›nda %85,91’e, 2012 y›l›nda ise %91,07’ye
yükseltmiﬂ olmam›zd›r.
Arçelik A.ﬁ.'nin yönetim yap›s› Genel Kurul taraf›ndan
seçilen bir Yönetim Kurulu'nun bulundu¤u tek kademeli bir
sistemdir. 12 üyeden oluﬂan Yönetim Kurulu'nda icrada
görevli tek üye Genel Müdür iken, 4 ba¤›ms›z üye
bulunmaktad›r. Arçelik A.ﬁ. Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri,
ﬂirketin ekonomik performans›ndan sorumludur. Sosyal ve
çevresel alanlarla ilgili performansa yönelik icra
sorumlulu¤unu ise Genel Müdür taﬂ›maktad›r. ‹cra
organlar›n›n baﬂ›nda bulunan Genel Müdürlük ile Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤› görevleri farkl› kiﬂilerce yürütülmektedir.
Arçelik A.ﬁ. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklar›n›n
sa¤l›kl› biçimde yürütülebilmesinde çeﬂitli uzmanl›k
komitelerinden faydalanmaktad›r. Bu amaçla 2 ba¤›ms›z
yönetim kurulu üyesinden oluﬂan Denetimden Sorumlu
Komite bulunmaktad›r.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyumun, iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi için Yönetim Kurulu'na
öneriler sunmas›, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
görevlerini yerine getirmesi amac›yla icrada görevli olmayan
2 ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesinden oluﬂan Kurumsal
Yönetim Komitesi bulunmaktad›r. Ayr›ca, operasyonel,
stratejik, finansal ve tüm di¤er risklerin tespitini
gerçekleﬂtirmek ve bu risklerin yönetilmesine yönelik
çal›ﬂmalarda bulunmak üzere icrada görevli olmayan
baﬂkan› ba¤›ms›z 2 Yönetim Kurulu üyesinin kat›l›m›yla Risk
Yönetim Komitesi, ﬂirket faaliyetlerine yönelik stratejik
yönelimlerin planlanmas› ve uygulama ve yat›r›mlar›n
takibinde Yönetim Kurulu'na destek olmak amac›yla icrada
görevli olmayan 6 Yönetim Kurulu üyesinin kat›l›m›yla
Yürütme Komitesi teﬂkil edilmiﬂtir.
Arçelik A.ﬁ.'nin kurumsal yönetim yap›lanmas›, yönetim
kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticileri hakk›nda detayl›
bilgiye, www.arcelikas.com internet sitesindeki “Arçelik
A.ﬁ. Hakk›nda” ve “Yat›r›mc› ‹liﬂkileri” sekmelerinden
ulaﬂ›labilir.

Risk Yönetimi
Arçelik A.ﬁ.'de risk bütünsel bir bak›ﬂ ile yönetilir. K›sa ve
uzun vadeli hedeflerimize ulaﬂmam›za yönelik risk
oluﬂturdu¤u düﬂünülen stratejik, operasyonel, finansal ve
di¤er unsurlar, Yönetim Kurulu'ndan baﬂlayarak
organizasyonun her seviyesinde de¤erlendirilir. Bu
kapsamda, risklerin tespiti, de¤erlendirilmesi, etki ve
olas›l›klar›n›n hesaplanmas›, yönetilmesi, raporlanmas›,
karar mekanizmalar›nda dikkate al›nmas› ve bu do¤rultuda
etkin iç kontrol sistemlerinin oluﬂturulmas› ve entegrasyonu
konular›nda Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde
bulunmak amac›yla Risk Yönetim Komitesi oluﬂturulmuﬂtur.
Yönetim Kurulu'nun stratejik risklerle ilgili de¤erlendirmesi
ve ald›¤› kararlara uygun olarak, Risk Yönetim Komitesi
ana risk gruplar› ile ilgili iﬂ süreçlerine entegre bir ﬂekilde
uygulanacak prosedürleri belirler. Süreç yöneticileri
belirlenen bu prosedürleri rutin iﬂ ak›ﬂlar› içinde uygular.
ﬁirket içinde örgütlenen “Risk Yönetimi Yöneticili¤i,” riskin
yönetilmesi konusunda süreç sahiplerine teknik destek
sa¤lar, oluﬂan riskleri takip eder, analiz ve raporlamalar›n›
gerçekleﬂtirir.
Arçelik A.ﬁ.'de iç kontrol faaliyetleri; Finansman ve Mali
‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluﬂturulan ‹ç
Denetim Yöneticili¤i taraf›ndan yürütülür. Denetim Komitesi
ise kontrol sisteminin iﬂleyiﬂ ve etkinli¤ini sürekli takip eder.

9

Yönetim Yaklaﬂ›m›

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Arçelik A.ﬁ’nin iﬂ stratejisinde sorumlu ve hesap verebilir
bir iﬂ modelinin oluﬂturulmas› önemli bir yer tutmaktad›r.
Bu sebeple, faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik, çevresel ve
etik boyutlar›n› kurumsal iﬂ hedeflerimiz do¤rultusunda
takip eder, oluﬂturdu¤umuz kurumsal politikalarla yönetir,
paydaﬂ beklentileri ve performans gerçekleﬂmeleri
do¤rultusunda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yürütür, elde etti¤imiz
sonuçlar› kamuoyu ile paylaﬂ›r›z.
Kurumsal sürdürülebilirli¤in yönetilmesinde risk temelli,
bütüncül bir yaklaﬂ›m› benimseriz. Raporlama döneminde,
faaliyetlerimizin ve organizasyonel yap›m›z›n tüm boyutlar›yla
temsil edildi¤i Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Çal›ﬂma
Grubu'nun kat›l›m›yla bir çal›ﬂtay düzenlenmiﬂ, önceki
raporlama döneminde belirlenen öncelikli konu ve paydaﬂ
çal›ﬂmalar› gözden geçirilmiﬂtir. Çal›ﬂma grubu,
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂtayda sektörel sürdürülebilirlik konular›
ve Global Reporting Initiative’in sürdürülebilirlik alanlar›n›
gözden geçirmiﬂtir. Grup, oluﬂan nihai konu evrenini
konunun ﬂirkete olan etkisi ve paydaﬂlar›n Arçelik alg›s›
üzerine olan etkisi eksenlerinde de¤erlendirerek
önceliklendirmiﬂtir. Çal›ﬂmada kullan›lan konu
önceliklendirme boyutlar›, AA1000 Paydaﬂ Kat›l›m Standard›
(AA1000SES) ve Global Reporting Initiative (GRI) Raporlama
Standard›’nda belirtildi¤i ﬂekilde tan›mlanm›ﬂ ve kullan›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada ayr›ca, faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik,
çevresel ve etik boyutlar› incelenmiﬂ; karﬂ›laﬂabilece¤imiz
risk ve f›rsatlar, bu alanlara yönelik paydaﬂ beklentileri
de¤erlendirilmiﬂtir.
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Arçelik A.ﬁ.’de sürdürülebilirlik performans›m›z› Sistem,
‹nsan, Tedarik, Ürün ve Toplumsal Geliﬂim olmak üzere 5
ana odak noktas› alt›nda de¤erlendirerek yönetiyoruz. 2012
Raporumuz ile birlikte konu bazl› raporlama anlay›ﬂ›n›
benimsedik. Geçen y›llarda takip etti¤imiz gösterge say›m›z›
azaltmamakla birlikte önceliklendirme çal›ﬂmas›n›n
sonucunda ç›kan konular›n rapordaki a¤›rl›¤›n› art›r›rken
di¤er sürdürülebilirlik performans›m›za “Performans
Göstergeleri Tablosu”nda yer verdik. Sürdürülebilirlik
yönetimi kapsam›nda öncelik verdi¤imiz konular; risk
yönetimi, iﬂ eti¤i, üretim süreçlerinde çevreci yaklaﬂ›m,
yetenek yönetimi, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i, de¤er zincirinde
sürdürülebilirlik yönetimi, yenilikçi ve çevreci ürünler,
ürünlerin kalite ve güvenli¤i, sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetler
ve toplumsal geliﬂime katk› olarak belirlenmiﬂtir.
Sürdürülebilirlik yönetimimizin altyap›s›n›, odak alanlar
baz›nda düzenlenmiﬂ politika metinleri oluﬂturmaktad›r.
Baﬂta Etik De¤erler, Çevre Politikas›, Enerji Politikas›, Kalite
Politikas›, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›, ‹nsan Kaynaklar›
Politikas›, Tedarikçi Çal›ﬂma Koﬂullar› ve Kamuoyunu
Bilgilendirme Politikas› olmak üzere kurumsal çal›ﬂma ilke
ve prosedürlerini tan›mlayan bu belgeler sayesinde
sürdürülebilirlik yönetimini gerçekleﬂtirir, performans art›r›c›
çal›ﬂmalar›m›z› hayata geçiririz. Arçelik A.ﬁ.'nin kurumsal
politika metinlerine www.arcelikas.com kurumsal internet
sitesindeki Yat›r›mc› ‹liﬂkileri, Sürdürülebilirlik, ‹nsan
Kaynaklar› ve Sat›n Alma sekmelerinden ulaﬂ›labilir.
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Arçelik A.ﬁ. Yönetim Sistemi, kurumsal hedeflere ulaﬂmak
için organize edilen iﬂ gücü ve iﬂ ak›ﬂlar›n›n bütünüdür.
Yönetim sisteminin etkinli¤ini art›rmak için çeﬂitli standart
ve metodolojiler kullan›r›z. Tüm tesislerimizde çal›ﬂma
sistemati¤imizi oluﬂtururken ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi, ISO 10002 Müﬂteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi gibi standartlardan,
Ürün Yaﬂam Döngüsü (PLM), Toplam Üretken Bak›m (TPM),
Alt› Sigma gibi metodolojilerden yararlan›r›z. Bu standart
ve metodolojileri EFQM Mükemmellik Modeli ﬂemsiyesi
alt›nda bütünleﬂik olarak yönetiriz. Yönetim sistemlerimizin
entegrasyonu ve uygulamalar›n› kolaylaﬂt›rmak ad›na da
ﬂirket içi intranet a¤› (ARPORT) üzerinden çal›ﬂan Doküman
ve Süreç Yönetim Yaz›l›m› (QDMS) ve benzer birçok merkezi
sistem ve yaz›l›m› kullan›r›z. Hedef temelli çal›ﬂmalar›m›z
neticesinde elde etti¤imiz gerçekleﬂmeleri performans
ölçüm sistemi çerçevesinde de¤erlendirir, elde edilen
bulgular› çeﬂitli iletiﬂim yöntemleriyle paydaﬂlar›m›za sunar›z.
Elde edilen geri bildirimleri, stratejik yönelimlerimizi, sistem,
süreç, ürün ve uygulamalar›m›z› geliﬂtirmekte kullan›r›z.
Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂma ilkeleri gere¤i, faaliyetlerinin tüm
süreçlerine ve ürün niteliklerine yönelik olarak tabi oldu¤u
tüm yasal düzenlemelere eksiksiz uyarak çal›ﬂmalar›n›
sürdürür. Yasal mevzuat›n yan›nda, sosyal, ekonomik ve
çevresel alanlarda, sektörel, ulusal ve bölgesel planda
geliﬂtirilmiﬂ, çal›ﬂma ilkelerini ve ürün niteliklerini belirleyen
birçok gönüllü kod, inisiyatif ve düzenlemelere de uyum
göstermekteyiz.

2006 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi'ni
imzalam›ﬂ olan Koç Toplulu¤u'nun ﬂirketlerinden biri olarak
Arçelik A.ﬁ. de Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi'ne uyum
göstermektedir. Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin öngördü¤ü
çal›ﬂma ilkelerini tüm kurumsal operasyonlar›m›zda oldu¤u
gibi tedarikçi de¤erlendirme sürecinde de takip ediyoruz.
Arçelik A.ﬁ. yurtiçi ve yurtd›ﬂ› üretim tesislerinin, ba¤›ms›z
bir denetim kuruluﬂu taraf›ndan Avrupa Birli¤i'nde yayg›n
olarak kabul gören BSCI (Business Social Compliance
Initiative) ve Sedex (Suppliers Ethical Data Exchange)
Sosyal Sorumluluk Organizasyonlar›n›n kriterlerine göre bir
program dahilinde denetlenmesi sa¤lanarak, gerçekleﬂtirilen
denetimler sonucunda uygunluk raporlar› al›nmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ., ürün nitelikleri alan›nda 37 ulusal, 7 genel
uygunluk belgesine sahiptir. Bu uygunluk belgelerinin büyük
ço¤unlu¤unun içeri¤ini ürünlerin çevresel ve sosyal etki
boyutlar› oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca, Avrupa Birli¤i Beyaz Eﬂya
Üreticili¤i Derne¤i’nin (CECED) aktif bir üyesi olarak, Arçelik
A.ﬁ. Avrupa Birli¤i'nin ilgili direktiflerine uyum göstermekte
ve Türk mevzuat›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›na yönelik paydaﬂ
diyaloglar›na kat›lmaktad›r. Bu kapsamda, Enerji Kullanan
Ürünler ‹çin Eko Tasar›m ﬁartlar› (EuP), Elektrikli ve Elektronik
Eﬂya At›klar› Direktifi (WEEE), Elektrikli ve Elektronik
Eﬂyalarda Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n
S›n›rland›r›lmas› Direktifi (RoHS), Kimyasallar›n Kayd›,
De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlanmas›na ‹liﬂkin AB Tüzü¤ü
(REACH) düzenlemelerine uyum gösterilmektedir. Arçelik
A.ﬁ.'nin uyum gösterdi¤i AB düzenlemeleri hakk›nda detayl›
bilgiye, www.arcelikas.com kurumsal internet sitesindeki
sürdürülebilirlik sekmesinden ulaﬂ›labilir.
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S‹V‹L TOPLUM KURULUﬁLARINA KATILIM

KATILIM DÜZEY‹

Avrupa Beyaz Eﬂya Üreticileri (CECED)

Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve di¤er çal›ﬂma gruplar› üyelikleri

Beyaz Eﬂya Yan Sanayicileri Derne¤i

Yönetim Kurulu Üyeli¤i

D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)

Çeﬂitli ‹ﬂ Konseylerinde;Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Kurucu Baﬂkanl›k,
Baﬂkan Yard›mc›l›¤›, ‹ﬂ Konseyi Temsilcili¤i

Elektronik Cihazlar ‹malatç›lar› Derne¤i (EC‹D)

Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤› ve Genel Sekreterlik

‹klimlendirme So¤utma Klima ‹malatç›lar› Derne¤i

Asil Üyelik

‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliﬂim
‹hracatç›lar› Birli¤i ( TET)

Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›

‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› (IKSV)

Mütevelli Heyet Üyeli¤i

‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)

Çeﬂitli Teknik Kurullarda Üyelikler

‹ﬂ Dünyas› ve Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i

Çeﬂitli Çal›ﬂma Gruplar›na Üyelikler

Kalite Derne¤i(KALDER)

Asil Üyelikler

REC ‹klim Platformu

Dönem Sözcülü¤ü

Sanayi ve Ticaret Odalar›

Çeﬂitli Odalarda Meslek Komitesi Üyelikleri ve Meclis Üyelikleri

Türkiye ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK)

‹l Temsilcili¤i

Türk Elektronik Sanayiciler Derne¤i(TES‹D)

Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Üst Düzeyde Temsil

Türk Sanayicileri Ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD)

Genel Kurul Üyeli¤i, 18 ayr› çal›ﬂma / dan›ﬂma grubu içinde üyelikler ile üst düzeyde
temsil

Türkiye Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD)

Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Teknik Komitelerde Üyelikler

Türkiye Biliﬂim Vakf› (TBV)

Genel Kurul Üyeli¤i

Türkiye D›ﬂ Ticaret Derne¤i (TURKTRADE)

Yönetim Kuruluﬂu Baﬂkanl›¤›, Çal›ﬂma Gruplar› ‹çinde Üyelikler

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M )

Genel Kurul Üyeli¤i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Dayan›kl› Tüketim Mallar› Meclis Baﬂkanl›¤› ve Sektör Meclisinde Üst Düzey Temsil

Türkiye Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i (TÜY‹D)

Kurucu Üyelik

Türkiye ‹nsan Yönetimi Derne¤i (PERYÖN)

Yönetim Kurulu Üyeli¤i

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas› (MESS)

‹ﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu ve Di¤er Üyelikler

Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i (TKYD)

Üst Düzeyde Temsil
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Sürdürülebilir Baﬂar›
Küresel rekabet gücümüzü
sürdürülebilir k›lmak çal›ﬂanlar›m›z ile
mümkündür. Çal›ﬂanlar›m›z› modern
insan kaynaklar› uygulamalar› ile daha
yetkin hale getirmek ve onlara daha
mutlu olacaklar› bir çal›ﬂma ortam›
sa¤lamak en büyük sorumluluklar›m›z
aras›ndad›r. Entegre insan kaynaklar›
sistemimiz kapsam›nda performans
yönetimi, yetkinlik de¤erlendirme,
potansiyel de¤erlendirme, liderlik
yetkinlikleri de¤erlendirmesi gibi
de¤erlendirme yöntemleri kullan›larak
çal›ﬂanlar›m›z›n geliﬂimini en etkin
ﬂekilde gerçekleﬂtirmekteyiz. Entegre
insan kaynaklar› uygulamalar›m›z›
çal›ﬂanlar›m›z›n geribildirimlerini
de¤erlendirdi¤imiz ve yönetim
süreçlerine kat›lma f›rsat›n› bulduklar›
iç iletiﬂim uygulama ve platformlar›yla
desteklemekteyiz.
Tüm insan kaynaklar› uygulamalar›m›z›n
temelinde insan haklar›na sayg›
bulunmaktad›r. Arçelik A.ﬁ. bünyesinde
çal›ﬂan herkes etnik köken, ›rk, dil, din,
yaﬂ, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayr›m›
yap›lmaks›z›n eﬂit kabul edilmektedir.
‹stihdam politikam›zla baﬂlayan bu
yaklaﬂ›m do¤ru iﬂe do¤ru insan, eﬂit
iﬂe eﬂit ücret, baﬂar›ya ba¤l› liyakat ve
herkese eﬂit f›rsat prensiplerine
dayanmaktad›r.

Çal›ﬂma koﬂullar›m›z yaln›zca kendi
belirledi¤imiz sistem dahilinde
de¤erlendirilmemekte, konuya
verdi¤imiz önem modern uygulamalarla
da desteklenmektedir. Arçelik A.ﬁ.,
Avrupa Birli¤i Beyaz Eﬂya Üreticileri
Derne¤i (CECED) taraf›ndan oluﬂturulan
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etik
Sözleﬂmesini” ilk imzalayan ﬂirketler
aras›ndad›r. Arçelik A.ﬁ., yurtd›ﬂ›
iﬂtirakleri vas›tas›yla BSCI (Business
Social Compliance Initiative) “‹ﬂyeri
Sosyal Uyumluluk Giriﬂimi”ne üyedir.
Üyelik dahilinde, Arçelik A.ﬁ., ilgili tüm
üretim tesislerinin ba¤›ms›z denetim
kuruluﬂlar› taraf›ndan yasal uyumluluk,
örgütlenme ve toplu sözleﬂme
özgürlü¤ü, ayr›mc›l›¤›n önlenmesi,
ücretlendirme, çal›ﬂma saatleri,
iﬂyerinde sa¤l›k ve güvenlik, iﬂ
güvenli¤i, yönetim sistemleri ve di¤er
ilgili sosyal sorumluluk ilkeleri
uygulamalar› aç›s›ndan denetlenmeyi
kabul etmiﬂ bulunmaktad›r.
‹nsan haklar›na sayg›l› ve çal›ﬂma
koﬂullar›n›n sürekli iyileﬂtirilmesine
yönelik çabalar›m›z› Etik Davran›ﬂ
Kurallar›m›z ile desteklemekteyiz. Bu
kurallar›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde
uygulanabilmesi Etik Davran›ﬂ Kurulu
arac›l›¤›yla gerçekleﬂmektedir.

Genel Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür
Yard›mc›s›, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
ve Hukuk Müﬂaviri'nden oluﬂan kurula
2012 y›l›nda yans›yan herhangi bir
ﬂikâyet olmam›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ. eﬂit haklar ve ayr›mc›l›k
yapmama konusunda tüm kanun ve
kurallara uyaca¤›n› taahhüt eder, iﬂ
ortam›nda ayr›mc›l›ktan uzak tutacak
ﬂekilde çal›ﬂ›lmas›n› sa¤lar ve “Çocuk
‹ﬂçi ve Zorla veya Zorunlu Tutarak
Çal›ﬂt›rmamay›” iﬂ mevzuat› ve bu
çerçevede oluﬂturulmuﬂ politikalar ile
güvence alt›na al›r. Bunlarla birlikte
toplu ve/veya bireysel iﬂten ç›karmalar
ya da görev de¤iﬂiklikleri olmas›
durumunda, faaliyet gösterilen ülkelerde
geçerli olan iﬂ mevzuat› ve toplu
sözleﬂmelerde belirtilen ihbar süresi
hükümleri uygulanmaktad›r.

ﬁirketimiz Etik Davran›ﬂ Kurallar› ve
Uygulama Prensiplerine;
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik
%20Kurallar%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/Arcelik_Etik_
Davranis_Kurallari_ve_Uygulama_Prensipleri%20_3
_.pdf

adreslerinden ulaﬂ›labilir.
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Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme
Çal›ﬂanlar›m›z›n en temel çal›ﬂan haklar›ndan olan örgütlenme ve sendikalaﬂma haklar›na Arçelik A.ﬁ. olarak sayg› duymaktay›z.
Arçelik A.ﬁ. sendikalar› önemli bir paydaﬂ olarak kabul etmektedir. Endüstriyel ‹liﬂkiler Politikam›z çerçevesinde sendikalar ile
yürüttü¤ümüz iliﬂkilerin düzenlili¤ine özel önem gösterilmektedir. Bu anlay›ﬂa paralel olarak 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.

2012 Toplu iﬂ sözleﬂmeleri kapsam›na giren çal›ﬂanlar›n yüzdesi
Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi

Toplam
çal›ﬂan

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

Türkiye

14.787

12.567

85

7.765

4.476

58

Yurtd›ﬂ› ﬁirketler

Kapsamdaki
çal›ﬂan (%)

Arçelik A.ﬁ., iﬂveren sendikas› olarak MESS’e
(Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›), mavi yakal›
çal›ﬂanlar› ise Türk Metal Sendikas›’na üyedir. Kasım
2010 tarihinde, MESS ile Türk Metal Sendikas›
aras›nda 01.09.2010-31.08.2012 dönemini
kapsayan Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r. 2012
y›l›n›n son 4 ay›n› içeren 01.09.2012 – 31.08.2014
dönemine ait toplu iﬂ sözleﬂmesi de 2013 y›l›n›n
May›s ay›nda imzalanmıﬂt›r. Bu sözleﬂme
kapsam›nda iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili
yönetmeliklerin hükümleri de yer almaktad›r.

‹ç ‹letiﬂim
Çal›ﬂanlar›yla sürekli iletiﬂim içinde
olmak, Arçelik A.ﬁ.’nin elde etti¤i
baﬂar›lar›n temel anahtarlar›ndan
biridir. Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›na
sunulan farkl› iletiﬂim metodlar›
sayesinde gerek iﬂ süreçlerine yönelik
iyileﬂtirmeler gerekse çal›ﬂanlar›n iﬂ
hayat›na yönelik önerileri karﬂ›l›kl› olarak
paylaﬂ›lmaktad›r.
‹ﬂ süreçlerimizde yenilikçi uygulamalar›
hayata geçirebilmek için önemli bir
araç olan “Öneri Sistemi” sayesinde
çal›ﬂanlar›m›z tüm konulardaki iyileﬂtirme
fikirlerini yönetim ile paylaﬂabilmektedir.
Çal›ﬂanlar taraf›ndan sa¤lanan öneriler
komitelerce de¤erlendirilip, uygun olan
projeler hayata geçirilmektedir. Verilen
her öneri ile birlikte çal›ﬂanlar puan
toplayarak ödüllendirilmektedir.

16

2012 y›l› içinde, Türkiye operasyonlar›ndaki
çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan toplam 3.516
öneri verilmiﬂ ve bu önerilerin %46’s›
hemen hayata geçirilmiﬂtir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n sürekli olarak
geliﬂmeler hakk›nda bilgilendirilmeleri
ve karar süreçlerine daha aktif
bir ﬂekilde kat›l›m sa¤lamak amac›yla
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 iç iletiﬂim
yay›n›m›z Aydabir, iç duyurular, haber
bültenleri ve e-posta gibi iç iletiﬂim
uygulamalar›m›z ile çal›ﬂanlar›m›z›
sürekli olarak bilgilendirmekteyiz.

2012 y›l› içerisinde, iç iletiﬂim projesi ile
“Pause & Play” markas› yarat›lm›ﬂt›r. Bu
marka, çal›ﬂan memnuniyetini ve
motivasyonunu art›rmaya yönelik yap›lan
tüm iç iletiﬂim faaliyetlerinin iletiﬂiminde
ortak dil kullanmak ad›na oluﬂturulmuﬂtur.
Çal›ﬂanlar›m›z ve ailelerine sunulan
paylaﬂ›m, e¤lence, enerji, kutlama ve
sürpriz odakl› faaliyetler bu marka
kapsam›na girmektedir.

Farkl› seviyelerde düzenledi¤imiz
‹letiﬂim ve Paylaﬂ›m Toplant›lar› ile
çal›ﬂanlar›m›z, ﬂirket ana süreçlerinin
iﬂlerli¤ine yönelik fikirlerini bildirmekte,
ana iﬂ hedeflerine ulaﬂ›lmas› hususunda
aktif destek sa¤lamaktad›rlar.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

Arçelik A.ﬁ., olarak çal›ﬂanlar›m›z›n motivasyonuna önem vermekteyiz. Üst yönetimimizin de sürekli gündeminde olan
çal›ﬂan ba¤l›l›¤›na yönelik çal›ﬂmalarla ilgili olarak; 2012 y›l› “Çal›ﬂan Ba¤l›l›¤› Anketi” sonras› lokasyonel faaliyet
planlamalar› d›ﬂ›nda ﬂirket genelinde proje gruplar› ve üst düzey yöneticilerden oluﬂan dan›ﬂma komiteleri oluﬂturulmuﬂtur.
Proje ekiplerinin y›ll›k proje planlar› çerçevesinde çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmiﬂ, faaliyetlerin hemen hayata geçirilmesine
yönelik h›zl› aksiyonlar al›nm›ﬂt›r.

Çal›ﬂan Geliﬂimi
Arçelik A.ﬁ., bünyesine en nitelikli gençleri ve tecrübeli
profesyonelleri katmay› ve böylelikle sahip oldu¤u yetenekleri
geliﬂtirmeyi hedeflemektedir. Çal›ﬂanlar›m›z›n bireysel
baﬂar›lar›, Arçelik A.ﬁ. olarak yakalad›¤›m›z ve
yakalayaca¤›m›z baﬂar›lar›n temelini oluﬂturmaktad›r. Bu
anlay›ﬂ do¤rultusunda, hedeflerimize uygun olarak,
çal›ﬂanlar›m›z›n baﬂar›s›n› ve performans›n› art›racak
yetkinliklerin geliﬂtirilmesi çok önemli bir konu olup farkl›
geliﬂim yönetim sistemleri uygulamalar› ile desteklenmektedir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n yetenek ve yetkinliklerinin geliﬂtirilmesi, iﬂe
baﬂlang›ç süreçlerinden baﬂlayan süreçlerle
desteklenmektedir. En nitelikli ve en yetenekli profesyonelleri
bünyemize katma hedefimize uygun olarak, birlikte çal›ﬂmaya
baﬂlad›¤›m›z tüm çal›ﬂanlar›n performans›n› yak›ndan takip
ederiz. En etkin ﬂekilde bir geliﬂim için; hedef yay›l›m›,
performans yönetimi, yetkinlik ve potansiyel de¤erlendirme
yöntemleri bu süreçte kulland›¤›m›z di¤er yöntemlerdir.
Hedef yay›l›m süreciyle, hedef ve stratejilerimiz, üst
kademelerinden baﬂlayarak bölümlere ve ard›ndan bireylere
yay›lmaktad›r. Bu ﬂekilde tüm çal›ﬂanlar›n ortak hedefleri
benimsemesi ve ortak hedefler için çal›ﬂmas› sa¤lanmakta,
iﬂ sonuçlar›n›n do¤ru göstergelerle ölçülüp de¤erlendirilmesi
sa¤lanmaktad›r.

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

Performans de¤erlendirme sürecine yurtiçinde beyaz ve
mavi yakal› tüm çal›ﬂanlar›m›z dahildir. Sistemi yurtd›ﬂ›
ﬂirketlerimize yayg›nlaﬂt›rma çal›ﬂmalar› sürmektedir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n kariyer planlar› bilgi, beceri ve yetkinlikler
do¤rultusunda 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›r. Bu uygulamalar›n bir sonucu olarak, 2012
y›l›nda, Türkiye'deki çal›ﬂanlar›m›z›n %10'u rotasyon, atama
ve terfi sürecinden geçmiﬂtir.
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“Arçelik A.ﬁ.’de E¤itim ve Geliﬂim”, ﬂirketin ve bireyin
performans›n› sürekli olarak geliﬂtirmeyi amaçlamaktad›r.
Çal›ﬂanlar›m›z bu amaçla, Arçelik A.ﬁ.’nin global yap›s›n›
destekleyecek ve güçlendirecek farkl› seviyelerdeki geliﬂim
programlar›na dahil edilmektedir. Bu programlar, iﬂe ve
ﬂirkete adaptasyon ile teknik ve davran›ﬂsal geliﬂimine
odaklanan, liderlik becerilerini geliﬂtiren ve lider adaylar›n›
gelecekteki rollerine haz›rlayan yetenek geliﬂimi programlar›
olarak tan›mlanmaktad›r.

• Yönetim Becerilerini Geliﬂtirme Program›: Yeni atanan
yöneticilerin yeni rollerine h›zl› adaptasyonlar›n› sa¤lamak
ve geliﬂimlerini desteklemek amac›yla oluﬂturulmuﬂ
programd›r. Program, e¤itimler sonras›nda iﬂbaﬂ›nda
ö¤renme metodlar›yla projelendirilerek, koçluk seanslar›
ile desteklenmektedir. Bu programa hem yurt içi hem de
yurt d›ﬂ› organizasyonda çal›ﬂan yöneticiler de
dahil edilebilmektedir. 2012 y›l› içerisinde programa 67
çal›ﬂan›m›z kat›lm›ﬂt›r.

2012 y›l› içerisinde gerçekleﬂtirilen e¤itimler

• Lider ve Strateji/ Lider ve ‹nsan: Üst yönetim pozisyonlar›
için potansiyel yöneticilerin geliﬂimlerini desteklemek
amac› ile planlanan programd›r. 2012 y›l› içerisinde bu
programlara 13 çal›ﬂan›m›z kat›lm›ﬂt›r.

Toplam E¤itim Saati

Kiﬂi Baﬂ› E¤itim Saati

77.570

35

Mavi Yaka

232.774

18

Toplam

310.344

21

Beyaz Yaka

Arçelik A.ﬁ.’de geliﬂim ile bir yandan kurum hedeflerine
ulaﬂmay› kolaylaﬂt›rmaya ve performans› geliﬂtirmeye
odaklan›rken, bir yandan da çal›ﬂanlar›n kiﬂisel yetkinliklerini
de güncel tutabilmek için bilgi, beceri ve yetkinlik geliﬂimine
önem verilmektedir. Bu do¤rultuda oryantasyon, yabanc› dil,
liderlik, kiﬂisel geliﬂim programlar› ile teknik ve fonksiyonel
e¤itimler haz›rlanmaktad›r.
Küresel organizasyonumuzu güçlendirecek etkin liderler
yetiﬂtirmek amac›yla çal›ﬂanlar›m›z, liderlik yetkinlikleri
de¤erlendirme merkezi çal›ﬂmalar› ile de¤erlendirilmekte ve
uluslararas› yönetim geliﬂtirme ve liderlik programlar› ile
geliﬂimleri desteklenmektedir.
• 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 programd›r.
Raporlama döneminde 97 çal›ﬂan›m›z bu programa
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 geçmiﬂtir.
Programa küresel organizasyonumuzda yer alan 24
çal›ﬂan›m›z kat›lm›ﬂt›r.
• Mentorluk Program›: Deneyimli Arçelik A.ﬁ. yöneticilerinin
sahip olduklar› bilgi, beceri ve deneyimleri ile yeni atanan
yöneticilerin ve ülkeler aras› görevlendirilen çal›ﬂanlar›n
kiﬂisel, kariyer ve mesleki geliﬂimlerine destek olmalar›na
olanak sa¤lamak amac›yla oluﬂturulmuﬂ bir programd›r.
2012 y›l›nda 21 çal›ﬂan›m›z bu programa kat›l›m sa¤lam›ﬂt›r.
• Yetenek Program›: Gelecekte yönetim pozisyonlar›nda rol
alacak potansiyel çal›ﬂanlara yönelik tasarlanan ve 2012
y›l›nda devreye al›nan geliﬂim program›d›r. Program
kapsam›nda e¤itimler, deneyim paylaﬂ›m toplant›lar› ve
çal›ﬂtaylar ile kat›l›mc›lar›n farkl› alanlarda geliﬂimlerini
amaçlamaktad›r.
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• Fonksiyonel Geliﬂim Programlar›: Farkl› fonksiyon ve
süreçlere yönelik haz›rlanan geliﬂim programlar›d›r.
(Ör: Sat›ﬂ, Sat›nalma, ‹nsan Kaynaklar›, Biliﬂim, Mali ‹ﬂler
vb.) pazarlama fonksiyonel geliﬂim program› bu y›l devreye
al›nm›ﬂ, Sat›nalma, Sat›ﬂ ve Finans programlar›n›n 2013
y›l›nda devreye al›nmas› planlanm›ﬂt›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.

Kampüsten Kariyere
Üniversite ve üniversite ö¤rencileri ile birlikte yaratt›¤›m›z
ortak çal›ﬂmalar ve bu çal›ﬂmalar sonucunda ortaya ç›kan
de¤erler Arçelik A.ﬁ. olarak gelece¤e yapt›¤›m›z yat›r›mlar
aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r. Akademi ile birlikte
gerçekleﬂtirdi¤imiz bu çal›ﬂmalar aras›nda sundu¤umuz staj
olanaklar›, üniversite sanayi iﬂbirlikleri ve uluslararas› iﬂbirlikleri
mevcuttur. Tüm bu uygulamalar ile teori ve pratik bir araya
gelerek edinilen karﬂ›l›kl› kazan›mlar her geçen dönem
artmaktad›r.

ﬁirketimiz taraf›ndan sa¤lanan staj olanaklar› hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiye, http://www.arcelikas.com/sayfa/199/Stajlar adresinden
ulaﬂ›labilir.

Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program›
2011 y›l› içerisinde Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM)
Projesi kapsam›nda, MEB Erkek Teknik Ö¤retim Genel
Müdürlü¤ü ile ortaklaﬂa baﬂlat›lan programla elektrikli ev
aletleri sanayisindeki geliﬂmeleri ve yeni teknolojileri bilen
yetiﬂmiﬂ insan gücünün yetiﬂtirilmesi ve ilgili meslek lisesi
ö¤rencilerinin istihdamlar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas› hedeflenmektedir.
Bu amaca yönelik elektrikli ev aletleri teknik servis dal›nda
yeni teknolojilere dayal› ölçü aletleri ve cihazlarla donat›lan
laboratuvarlar kurulmuﬂtur. Arçelik A.ﬁ. laboratuvarlar›nda
ald›klar› e¤itimle ö¤rencilerin elektrikli ev aletleri teknisyenli¤i
yapabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktad›r.
2011 e¤itim döneminde faaliyete geçen okullar›m›zda, 2012
y›l›nda, 115 ö¤renci 12. s›n›fa geçmiﬂ ve stajlar›n› yetkili
servislerimizde yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca, 104 yeni ö¤renci
11. s›n›f olarak bölümümüzde e¤itime baﬂlam›ﬂt›r. Program
dahilinde 2012- 2013 ö¤retim y›l› toplam ö¤renci say›m›z
219 kiﬂidir.

Üniversite - Sanayi ‹ﬂ Birli¤i Çal›ﬂmalar›
Gerek teknik gerekse sosyal konularda üniversitelerle karﬂ›l›kl›
olarak yap›lan protokoller ile birçok çal›ﬂmay› hayata
geçirmekteyiz. Üniversite-Sanayi ‹ﬂ Birli¤i çal›ﬂmalar›
kapsam›nda; Ar-Ge, mühendislik, üretim, biliﬂim teknolojileri
gibi teknik alanlar›n yan› s›ra sat›ﬂ, pazarlama, insan kaynaklar›,
mali iﬂler alanlar›ndaki çal›ﬂmalar yer almaktad›r.

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

Stajlar

2012 y›l›nda bölümlerimizin bulundu¤u okullar›m›zda görev
yapan 27 e¤itimciye elektrikli ev aletleri konusunda
(so¤utucular, ›s›t›c›, piﬂirici, küçük ev aletleri, klimalar,
y›kay›c›lar) 4.840 adam*saat e¤itim verilmiﬂtir.
2012 y›l›nda yeni aç›lacak okullar tespit edilmiﬂ ve gerekli
çal›ﬂmalar yap›larak okul müdürlükleri ve Milli E¤itim Bakanl›¤›
Mesleki Teknik E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile gerekli giriﬂimlerde
bulunulmuﬂtur. 2013 – 2014 ö¤retim y›l›nda okullarda görev
yapacak toplam 30 e¤itimcinin e¤itim plan› yap›lm›ﬂt›r.

‹ﬁKUR Mesleki E¤itim Projesi
2009 y›l›nda, ‹ﬁKUR ortakl›¤› ile baﬂlayan ve 2012 y›l›nda da
devam etmekte olan Mesleki E¤itim Projesi kapsam›nda
Arçelik A.ﬁ. e¤itmenleri taraf›ndan istihdama yönelik olarak
e¤itimler gerçekleﬂtirilmektedir. 4,5 ay süresince ihtiyaç
duyulan elektrikli ev aletleri, klima montaj›, so¤utma sistemleri,
görüntü ve ses sistemleri gibi branﬂlarda e¤itimler
sa¤lanm›ﬂt›r. E¤itimleri baﬂar› ile tamamlayan kat›l›mc›lar›n
%60'› yetkili servis ve fabrikalar›m›zda istihdam edilmiﬂtir.

Arçelik A.ﬁ. olarak akademi ile iliﬂkilerimizde stajlar›n önemi
büyüktür. Çal›ﬂma y›l› içerisinde yapt›¤›m›z istihdam›n %40%50’sinin yeni mezun adaylar oldu¤u göz önünde
bulundurulursa stajlar, Arçelik A.ﬁ. bünyesinde çal›ﬂma
potansiyeli olan adaylar› belirlemekte ve iletiﬂime geçmekte
aktif olarak kulland›¤›m›z bir uygulamad›r. Arçelik A.ﬁ.
bünyesinde tamamlanan stajlar› takiben, mezun ö¤rencilere
y›l içerisinde belirli süreli ya da yar› zamanl› çal›ﬂma f›rsatlar›
sunmaktay›z. Üniversite ö¤rencilerine sunulan staj
olanaklar›n›n benzerini lise ö¤rencileri için de sunmaktay›z.
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‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Dayan›kl› Tüketim sektöründe ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
konusunda öncü ve örnek bir kuruluﬂ olmak ve “s›f›r iﬂ kazas›
ve s›f›r meslek hastal›¤›” Arçelik A.ﬁ. olarak en önemli
hedeflerimiz aras›ndad›r. Sa¤l›kl› ve güvenli çal›ﬂma
ortam›m›m›z›n devaml›l›¤› Arçelik A.ﬁ. için büyük önem arz
etmektedir. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konular›n› Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile bütünleﬂik
bir ﬂekilde yönetir, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikam›z ile
ulusal ve uluslararas› yasal mevzuat ve iﬂ süreçleri aras›nda
bütünlük sa¤lar›z.
Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›na,
http://www.arcelikas.com/sayfa/195/Is_Sagligi_ve_Guvenligi
adresinden ulaﬂ›labilir.
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‹ﬂ Sa¤l›¤› ve güvenli¤i politikam›z do¤rultusunda; iﬂ sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusu “Performans Yönetimi Sistemi”
kapsam›nda ilgili bölüm ve çal›ﬂan hedeflerine dahil edilerek
izlenmektedir. Sistem taraf›ndan kontrol edilen kaza s›kl›k
oran›, kaza a¤›rl›k oran›, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itim saatleri
ve kay›p çal›ﬂma günleri göstergeleri de takip edilmektedir.
Sistem dahilinde uygulamar›m›za ek olarak çal›ﬂanlar›m›z›n
ilgili konularda birbirleri ve yöneticileri ile iletiﬂim halinde
olmalar› çeﬂitli uygulamalarla desteklenmektedir.
Arçelik A.ﬁ. bünyesinde toplam üye say›s› 160 ve toplam
çal›ﬂan temsilcisi say›s› 39 olan iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
programlar›n›n izlenmesine yard›m eden ve bunlar
hakk›nda tavsiye veren 10 adet faal “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Komitesi” bulunmaktad›r.
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Türkiye operasyonlar› ‹SG göstergeleri
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri

2010

2011

2012

Kaza S›kl›k Oran› (KSO)*

8,41

5,73

5,00

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO)**

0,085

0,078

0,085

Genel Kazanlanma Oranı (GKO)***

0,718

0,448

0,426

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

2012 y›l›nda toplam çal›ﬂma süresine göre meydana gelen
iﬂ kazas› s›kl›¤›n› gösteren Kaza S›kl›k Oran› 5,00 olarak;
toplam çal›ﬂma süresine göre meydana gelen iﬂ kazalar›
sonucunda kaybedilen iﬂ günü kayb›n› gösteren Kaza A¤›rl›k
Oran› ise 0,085 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Raporlama dönemi
içerisinde yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndaki tesislerimizde meslek
hastal›¤› ve ölümlü iﬂ kazas› vakas› yaﬂanmam›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ. üretim tesislerinin bulundu¤u ülkelerde (Romanya,
Çin, Rusya, Güney Afrika) yürütülmekte olan iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i çal›ﬂmalar›, Türkiye'de uygulanmakta olan sistematik
ile denetlenmekte ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yürütülmektedir.
Bununla uygulamaya paralel olarak faaliyet ülkelerinde
bulunan üretim tesislerimizdeki iyi uygulamalar›n di¤er
ülkelerdeki tesislerde de yayg›nlaﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar›
yürütülmektedir.
Arçelik A.ﬁ. olarak iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda sürekli
geliﬂim ve ö¤renmenin gereklili¤ine inanmaktay›z. Bu anlay›ﬂ
do¤rultusunda ilgili konulardaki geliﬂmeleri çal›ﬂanlar›m›zla
paylaﬂmak ve iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilincinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› ad›na e¤itimler düzenlemekteyiz. Bu
kapsamda, 2012 y›l›nda, Arçelik A.ﬁ. genelinde iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤ine yönelik toplam 38.166 adam*saat e¤itim
verilmiﬂtir.

A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Çal›ﬂt›r›lacak ‹ﬂçilerin Mesleki
E¤itimlerine Dair Tebli¤ gere¤i yetkili servis ve
bölgelerimizdeki teknik elemanlar›n e¤itimleri Yakac›k
EML- ‹seda – Arçelik A.ﬁ. Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü
aras›nda yap›lan bir protokolle tamamland›. Bu protokolle;
Beyaz eﬂya konusunda teknik eleman olarak çal›ﬂan
6.940, elektronik konusunda teknik servis eleman› olarak
çal›ﬂan 1.310 çal›ﬂan›m›z 3 e¤itim alm›ﬂ ve yap›lan s›navlar
sonras›nda 8.250 teknik eleman Milli E¤itim Bakanl›¤›
onayl› e¤itim sertifikas› almaya hak kazanm›ﬂt›r.
Sa¤l›k ve güvenlik kapsam›nda verilen e¤itimler yaln›zca
çal›ﬂanlar›m›z›n kat›l›m› ile s›n›rl› de¤ildir. 2012 y›l›nda,
çal›ﬂanlar›m›z ve ailelerine yönelik sa¤l›k ve güvenlik e¤itim
programlar› kapsam›nda gürültünün insan sa¤l›¤›na etkileri,
ergonomi, grip ve hijyen, kad›n sa¤l›¤› semineri, babalar için
çocuk geliﬂimi destek program›, sigaray› b›rakmaya yönelik
e¤itim kitapç›klar›n›n da¤›t›m›, çal›ﬂanlar ve aileleri için aﬂ›lama
(grip), Hepatit B taramas› ve aﬂ›lama, tetanos aﬂ›s›, bel ve
boyun sa¤l›¤›, sa¤l›kl› beslenme, ergonomi, a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤›, sa¤l›k ve güvenlik duyurular› yer almaktad›r.
Çal›ﬂma alanlar›m›z›n fiziksel güvenli¤ini sa¤lama Arçelik
A.ﬁ. olarak önem verdi¤imiz di¤er bir konudur. Bu kapsamda,
Arçelik A.ﬁ. güvenlik noktalar›nda görev yapmakta olan tüm
güvenlik personeline ilgili kanun maddeleri, ﬂirket politikalar›
ve prosedürleri, müﬂteri memnuniyeti ve stres yönetimi, etkili
iletiﬂim ve misafir karﬂ›lama, acil durum gibi farkl› konularda
e¤itimler verilmekte ve kay›t alt›na al›nmaktad›r. Bu
uygulamalarla birlikte hem kendi çal›ﬂanlar›m›z içinde yer
alan, hemde alt iﬂverenden al›nan güvenlik hizmeti
kapsam›nda çal›ﬂan güvenlik personeli 5 y›lda bir e¤itimden
geçmekte ve sertifikalar›n›n yenilenmesi takip edilmektedir.
Raporlama dönemi içerisinde tüm Arçelik A.ﬁ. lokasyonlar›nda
fiziki güvenlik konusunda denetimler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Denetimler sonucunda tespit edilen iyileﬂtirmeye aç›k alanlara
yönelik düzeltici faaliyetler planlanarak yürütülmektedir.
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Çevre ve Enerji Yönetimi
Çevre yönetimine genel bak›ﬂ›m›z› “ürün yaﬂam döngüsü
boyunca çevreci yaklaﬂ›m” ilkesi tan›mlar. Bu sebeple
hammaddeden ürün tüketimine kadar gerçekleﬂen tüm
süreçlerin çevresel etkilerini azaltmay› hedefleriz. Bu
çal›ﬂmalarda ana oda¤›m›z› kaynak kullan›m›nda verimlilik
oluﬂturur.

Arçelik A.ﬁ Enerji Politikas›’na,
http://www.arcelikas.com/sayfa/209/Arcelik_te_Enerji_Veri
mliligi adresinden ulaﬂ›labilir.

Üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin yönetimini
ulusal ve uluslararas› sistem ve standartlarla oluﬂturulmuﬂ
prosedürler ve bu konunun yönetiminden sorumlu
organizasyonel bir yap›yla yürütürüz. Çevre yönetimimizin
ana çerçevesini “Arçelik A.ﬁ. Çevre Politikas›” belirler. Bu
politika kapsam›nda oluﬂturulan stratejinin temelini ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Standard› ve ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi Standard›’na entegre ﬂekilde yürütülen ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Standard› oluﬂturur.

2012 y›l› sera gaz› emisyonumuz, ISO 14064-1 Standard›
çerçevesinde raporlanm›ﬂ ve hesaplanma metodolojisi olarak
IPCC 2006 Standard› kullan›lm›ﬂt›r. Raporlama dönemindeki
sera gaz› emisyonu de¤erimiz ba¤›ms›z akredite kuruluﬂ
taraf›ndan denetlenmiﬂ ve “reasonable assurance (yeterli
güven seviyesi)” seviyesinde do¤rulanm›ﬂt›r. 2012 y›l›nda,
Türkiye'deki üretim iﬂletmelerimiz, depolar, idari birimler ve
tesislerin de içinde yer ald›¤› 6 kampüs alan› ile Arçelik A.ﬁ.
Genel Müdürlük binas›ndan kaynaklanan toplam sera gaz›
emisyonu miktar› 179.253 ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Arçelik A.ﬁ. çevre politikas›na,
http://www.arcelikas.com/sayfa/211/Urun_ve_Uretimde_Ce
vreci_Yaklasim adresinden ulaﬂ›labilir.

2011 yılına göre toplam sera gazı emisyonu artm›ﬂ olmas›na
karﬂ›n, ciro baﬂ›na sera gaz› emisyonu %18 azalm›ﬂt›r.

Çevre yönetimi çal›ﬂmalar›n›n baﬂ›nda “Merkezi Enerji ve
Çevre Yöneticili¤i” bulunmaktad›r. Bu birimin öncülü¤ünde
gerçekleﬂtirilen ayl›k toplant›larla faaliyet gösteren Arçelik
A.ﬁ. Çevre Koordinasyon Kurulu, üretim ve üretim d›ﬂ› tüm
süreçlerin çevre sorumlular›n›n kat›ld›¤› bir kuruldur. Çevre
yönetimi organizasyonu taraf›ndan, çevre politikas› ve iﬂ
stratejisi do¤rultusunda oluﬂturulan hedefler, bireysel
performans göstergelerine yans›t›larak tüm çal›ﬂanlar›n aktif
kat›l›m› sa¤lan›r. Arçelik A.ﬁ. Çevre Koordinasyon Kurulu,
hedeflenen faaliyetlerin hayata geçirilmesini sa¤lar, ulusal
ve uluslararas› yasal düzenlemelere ve izledi¤imiz tüm sistem
ve standartlara uyumu kontrol ve takip eder, elde edilen
sonuçlarla yeni eylem planlar› oluﬂturur ve gerekli yasal
iﬂlemleri yürütür.Ba¤›ms›z kuruluﬂlar›n gerçekleﬂtirdi¤i d›ﬂ
denetimlerin yan› s›ra düzenli olarak gerçekleﬂtirilen iç
denetimler sayesinde de çevre yönetim sisteminin etkinli¤i
ve süreklili¤i garanti alt›na al›n›r. Tüm çevre faaliyetlerimiz ve
elde edilen performans sonuçlar› Arçelik A.ﬁ. üst yönetimine
ve ilgili paydaﬂlara raporlan›r.
Arçelik A.ﬁ.’de enerji yönetimi, tüketilen enerji miktar›n›n
ölçümü, takibi, analiz ve azalt›lmas› çal›ﬂmalar›n›
kapsamaktad›r. ‹ﬂletmelerde oluﬂturulan Enerji Komiteleri;
TPM ofisi ve Çevre Koordinasyon Kurulu ile birlikte çal›ﬂarak
enerji yönetim organizasyonunu oluﬂturur. Belirlenen
performans hedeflerine yönelik gerçekleﬂtirdi¤imiz verimlilik
çal›ﬂmalar› her ay ﬂirket genelinde haz›rlanan enerji raporu
ile ilgili paydaﬂlara aç›klan›r. Sistematik yönetim yap›s› EN
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standard›'na uyum
göstererek sa¤lan›r. K›sa sürede bu sistemin tüm gerekliliklerini
yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan Arçelik A.ﬁ.,
BSI (British Standards Institution) taraf›ndan tüm yurtiçi üretim
iﬂletmeleri ve Genel Müdürlük Kampüs’te gerçekleﬂtirilen
denetimleri baﬂar› ile tamamlam›ﬂ bulunmaktad›r.

Sera Gazı Emisyonları (ton CO2 )

88.895

99.181

80.687
77.038

84.254

80.072

2010

2011

2012

Do¤rudan Sera Gazı Emisyonları
Dolayl› Sera Gazı Emisyonları

Arçelik A.ﬁ.’de emisyon yönetimi, iklim de¤iﬂikli¤i ve sera
gaz› emisyonlar›n›n yan› s›ra hava kalitesinin korunmas›na
yönelik di¤er emisyonlar›n da yönetim çal›ﬂmalar›n›
içermektedir. Emisyon de¤erlerine uyum düzeyimizi, ba¤›ms›z
akredite laboratuvarlar taraf›nda yap›lan ölçümlerin sonuçlar›n›
içeren emisyon raporlar›yla resmi kuruluﬂlara bildiriyoruz.
Hava kalitesinin art›r›lmas›na yönelik sürekli iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar› yürüterek bu alandaki performans›m›z›
iyileﬂtiriyoruz. 2006'dan bu yana, geleneksel boyama süreçleri
yerine toz boya sistemini kullanarak uçucu organik bileﬂik
(VOC) emisyonunu azalt›yor, enerji verimlili¤i çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirerek ve farkl› enerji kaynaklar›na yönelerek di¤er
emisyonlar›n azalt›m›n› sa¤l›yoruz.

Üretilen buzdolaplar›nda kullan›lan so¤utucu gazlara yönelik
çal›ﬂmalar sonucunda, 1995’ten bugüne kadar üretilen ürünlerin
sera gaz› etkisini toplamda 62 kat, ürün baﬂ›na etkisini ise 222
kat azaltt›k.
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Çevre Koruma Yatırım ve Harcamaları
Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerin bertaraf
edilmesine verdi¤imiz öncelik nedeniyle her y›l büyük miktarlarda
kayna¤› çevre yönetim ve yat›r›m süreçlerine aktarmaktay›z.
Bu kapsamda 2012 y›l›nda toplam 13.801.490 TL tutar›nda
çevre yat›r›m ve harcamas› gerçekleﬂtirdik.
Çevre koruma harcamalar›n› ölçüm, analiz maliyetleri, at›k
yönetim maliyetleri, denetim, belgelendirme ve izin harcamalar›,
e¤itim harcamalar›, bak›m-onar›m giderleri gibi harcama kalemleri
oluﬂturmaktad›r.

%45

Çevre koruma
harcamaları
Enerji ve çevre

%55

yönetimi harcamaları

2013 Y›l› Hedeflerimiz
• Enerji verimlili¤i projeleriyle %5 enerji tasarrufu sa¤layarak
sera gaz› emisyonumuzu azaltmak
• Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmiﬂ elektrik teminini
art›rmak

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14064- 1 Sera Gaz›
Envanteri Raporlama Standard› ve ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi belgelerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak

Enerji, Çevre ve Emisyon Yönetimi E¤itimleri
Enerji, Çevre ve Emisyon yönetimi performans›n›n art›r›lmas›nda
en temel unsur bilgili ve bilinçli çal›ﬂanlard›r. E¤itimlerimize
çal›ﬂanlar›m›z›n yan› s›ra proje çal›ﬂanlar›n›, alt yüklenicilerimizi
ve stajyerlerimizi de dahil ediyoruz. Tüm çal›ﬂan ve
stajyerlerimizin oryantasyon e¤itimlerinde enerji, çevre ve
emisyon yönetimi konular›nda da bilgilendirmeler yap›yoruz.
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2012 y›l›nda enerji ve çevre yönetim sistemleri, emisyon yönetimi,
çevre mevzuat›, kimyasallar›n yönetimi, acil durumlar, at›k
yönetimi ve hijyen konular›n› içeren e¤itim programlar›
kapsam›nda çal›ﬂanlar›m›za 8.412 adam*saat, taﬂeron ve
stajyerlere 755 adam*saat, sosyal sorumluluk amac›yla ise
1.329 adam*saat e¤itim verdik.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

‹klim De¤iﬂikli¤i ile Mücadele

Biyolojik Çeﬂitlili¤e Sayg›

Enerji tüketimindeki yükselme gezegenimizin hassas dengesini
kendi do¤al imkanlar›yla dengeleyemez hale gelmesine neden
olurken, iklim de¤iﬂikli¤i yaln›zca çevresel de¤il ayn› zamanda
sosyal ve ekonomik bir tehdit haline gelmiﬂtir. Arçelik A.ﬁ.
olarak, iklim de¤iﬂikli¤ini dünyan›n gelece¤i ve ﬂirketimizin
sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önemli bir risk olarak kabul ediyor,
sorumlu bir küresel vatandaﬂ olarak bu sorunla mücadele
konusunda ciddi çal›ﬂmalar yürütüyoruz. Çevre yönetimi
yaklaﬂ›m›m›z›n da önemli bir bölümünü oluﬂturan iklim
de¤iﬂikli¤iyle mücadele stratejimizi, 3 ana noktaya odakl›yoruz:
Tedarikten da¤›t›ma kadar tüm operasyonel süreçlerde kaynak
verimlili¤ini sürekli art›rmak; tüketicilerimizi en yüksek enerji
ve su tasarruf de¤erlerine sahip çevreci ürünlerle buluﬂturmak;
iklim de¤iﬂikli¤i sorununa yönelik toplumsal duyarl›l›¤› art›r›c›
bilgilendirme çal›ﬂmalar› yapmak, çözüm üretme çabalar›na
destek olmak.

Arçelik A.ﬁ. olarak, faaliyet sahalar›m›z ve civar›nda bulunan
do¤al alanlar›n fiziki bütünlü¤ü ve üzerinde yaﬂayan çeﬂitli
canl› türleri ve insanlar›n, çal›ﬂmalar›m›zdan olumsuz
etkilenmemesini sa¤lamak sorumlulu¤umuzdur. Yeni bir
faaliyet merkezi kurarken, yeni iﬂletme ya da farkl› fiziki
yat›r›mlar yaparken fizibilite safhalar›nda, ilgili lokasyonun
fiziki ve sosyal bak›mdan sa¤layaca¤› avantajlar›n›n yan›nda
planlanan yat›r›m›n etki-risk analizlerini yapar, toprak ve su
kaynaklar›n›n, burada yaﬂayan canl› türleri ve insanlar›n fiziki
veya sosyal aç›dan faaliyetlerimiz nedeniyle olumsuz
etkilenmelerini engelleriz.

Arçelik A.ﬁ., Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye ve TÜS‹AD
iﬂbirli¤i ile iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadele ve düﬂük karbon
ekonomisine geçiﬂ yolunda yürütülen çal›ﬂmalara destek
sa¤lamak amac›yla, ba¤›ms›z ve kar amac› gütmeyen bir
inisiyatif olarak kurulan ‹klim Platformu’na 2011’de üye oldu.
Bu platformun Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Liderler Grubu Dönem
Sözcülü¤ü’nü 2 y›ld›r yürüten Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü
Levent Çak›ro¤lu 2012 y›l›nda Katar’›n Doha kentinde
düzenlenen ve iklim rejiminin ﬂekillenmesinde büyük önemi
olan Dünya ‹klim Konferanslar›’nda “Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i
Liderler Grubu Dönem Sözcüsü” olarak Türkiye’yi temsil etti.
‹ﬂ dünyas› taraf›ndan yürütülen iklim de¤iﬂikli¤i etkilerinin
azalt›lmas›na yönelik projelere destek veren Arçelik A.ﬁ.,
“2˚C - ‹klim ‹çin Acil Eylem Ça¤r›s› Bildirisi”ni (The 2˚C
Challenge Communique) 2011'de imzalad›. ﬁirketlerin sera
gaz› sal›mlar› ve iklim de¤iﬂikli¤ine yönelik stratejilerini
uluslararas› kurumsal yat›r›mc›larla paylaﬂmalar› yönünde
dünyan›n en prestijli ve yayg›n çevre giriﬂimi olarak kabul
edilen Karbon Saydaml›k Projesi'nin (Carbon Disclosure
Project - CDP) 2012 Türkiye Raporu sonucuna göre, iklim
de¤iﬂikli¤i alan›ndaki stratejisi ve bu alanda gerçekleﬂtirdi¤i
öncü çal›ﬂmalarla iklim de¤iﬂikli¤i risk ve f›rsatlar›n› yönetim
tarz› ve ﬂeffafl›¤› ile Arçelik A.ﬁ., Karbon Saydaml›k Lideri
ödülünü ald›.

Faaliyet alan›m›z dolay›s›yla operasyon sahalar›m›z sanayi
üretim faaliyetlerine uygun oldu¤u belirlenmiﬂ alanlarda yer
al›r. Bu sebeple hiçbir tesisimiz, yasalarca ya da uluslararas›
sözleﬂmelerce belirlenmiﬂ do¤al sit alan›, özel çevre koruma
alan› ya da RAMSAR (Uluslararas› Sulak Alanlar›n Korunmas›
Sözleﬂmesi) alanlar›nda bulunmamaktad›r. Tesislerimizin fiziki
etki alan›nda da bu statüde alanlar bulunmamaktad›r. Lokasyon
tercihlerimiz, ald›¤›m›z tedbirler ve çevresel etki azalt›c›
çal›ﬂmalar›m›z sonucunda faaliyetlerimiz biyoçeﬂitlilik ve do¤al
habitatlar üzerinde belirgin bir olumsuzluk yaratmamaktad›r.
Faaliyet gösterdi¤imiz noktalarda do¤al ortam›n geliﬂtirilmesine
yönelik gerçekleﬂtirdi¤imiz iyileﬂtirme ve koruma faaliyetleriyle
biyoçeﬂitlilik de¤erini yükseltmeye çal›ﬂ›r›z. 2012 y›l›nda Piﬂirici
Cihazlar ‹ﬂletmemiz taraf›ndan çimlenme güçlüklerinden
dolay› nesli tükenmekte olan ve dünyada eﬂi bulunmayan
100 adet “Bolu Da¤ F›nd›¤›” dikilmiﬂtir. Çal›ﬂma, Bolu Orman
ve Su ‹ﬂleri Müdürlü¤ü ve Bat› Karadeniz Ormanc›l›k Araﬂt›rma
Enstitüsü ile ortak yap›lm›ﬂ ve bitkiler, Ex-situ yöntemiyle
koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde Endemik
Bitki çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ve Bolu ilinde nadir ve/veya endemik
olarak yetiﬂen 8 so¤anl› bitki taksonu, koruma alt›na al›narak
yetiﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma, merkezi Bolu olan
Bat› Karadeniz Ormanc›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ile
ortaklaﬂa yürütülmektedir.

Ülkemizin taraf oldu¤u Ozon Tabakas›n› ‹ncelten Maddelere
Dair Montreal Protokolü kapsam›nda küresel ›s›nmaya yol
açan kimyasallar›n kullan›m›n›n takibi amac›yla haz›rlat›lan ve
Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›'n›n http://online.cevre.gov.tr
internet sitesinde faaliyet gösteren “Yeni OT‹M Program›”
kapsam›nda üzerimize düﬂen sorumlulu¤u yerine getirdik.
Klimalarda kullan›lan Freon-22 (R-22) gaz›n›n ithalat
prosedüründen tüketimine kadar olan sürecin takibi için
Da¤›t›c› Firma olarak Arçelik A.ﬁ. (Tüketici Hizmetleri
Direktörlü¤ü), son kullan›c› olarak tüm yurtiçi Arçelik Yetkili
servislerinin kay›tlar› tamamland›, süreçle ilgili dikkat edilmesi
gereken konular hakk›nda tüm yetkili servislerimiz bilgilendirildi.
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Üretimde Enerji Verimlili¤i
2012 y›l›nda, 2011 y›l›na göre toplam üretilen ürün adedinde
%11, ciromuzda ise %28 oran›nda art›ﬂ olmas›na ra¤men,
gerçekleﬂtirdi¤imiz 134 adet enerji verimlili¤i projesi, Eskiﬂehir
Buzdolab› Üretim ‹ﬂletmesi’ndeki trijenerasyon tesisinde
gerçekleﬂen yenileme çal›ﬂmalar› ve olumlu hava ﬂartlar›
sebebiyle do¤rudan enerji tüketimimizde 2011 y›l›na oranla
düﬂüﬂ gözlemlenmiﬂtir.
Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂletmeleri “enerji verimli” alanlard›r.
Gerçekleﬂtirilen enerji verimlili¤i projelerinde, çal›ﬂma
bölgesinin enerji tüketimi ölçülür, enerji verimlili¤i sorgulan›r
ve gerekli projeler hayata geçirilir. 1 Haziran 2012 itibariyle,
Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürlük’te ve di¤er idari binalarda %100
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilen elektrik tüketimine
geçilmiﬂtir.

Yurtiçi ‹ﬂletmelerde Gerçekleﬂtirilen
Enerji Verimlili¤i Projelerinin Konular›na Göre Da¤›l›m›

Gerçekleﬂtirilen enerji verimlili¤i projeleri sonucunda ürün
baﬂ›na tüketilen elektrik enerjisi miktar›nda son 3 y›l›n
performans›na bak›ld›¤›nda;
• Elektronik ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik tüketimi
%46
• Buzdolab› ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik
tüketimi %28,2
• Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi ‹ﬂletmesi’nde birim ürün
baﬂ›na elektrik tüketimi %27
• Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik
tüketimi %16,1
• Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik
tüketimi %9,6
• F›r›n ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik tüketimi
%8,4
• Elektrik Motorlar› ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik
tüketimi %19,2
• Kompresör ‹ﬂletmesi’nde birim ürün baﬂ›na elektrik
tüketimi %16,1 oran›nda azald›.

Üretim / Proses
23
Motorlar

33

Aydınlatma

6
11 Basınçlı Hava

Havalandırma /
Isıtma / So¤utma

12

Enerji Tüketimi (GJ/yıl)

10
39

Do¤algaz
599.173

Elektrik

2012 y›l›nda yurtiçi üretim iﬂletmelerinde gerçekleﬂtirilen
134 adet enerji verimlili¤i projesi sonucunda 17.061.021
kWh elektrik, 690.811 m3 do¤algaz olmak üzere toplam
90.463 GJ enerji tasarrufu sa¤lad›k. Bu projelerle ayr›ca
1.647 ton CO2 'lik k›sm› do¤rudan, 9.113 ton CO2 'lik k›sm›
ise dolayl› olmak üzere toplam 10.760 ton CO2 sera gaz›
emisyonu azalt›m› sa¤lamay› baﬂard›k. Bu çal›ﬂmalardan
baz›lar›;
Arçelik A.ﬁ. Elektronik ‹ﬂletmesi’nde gerçekleﬂtirilen plastik
enjeksiyon makinelerinde de¤iﬂken h›z kontrolü uygulamas›
ile y›ll›k 1,84 M kWh elektrik kazanc› sa¤land›, y›ll›k 982
ton CO2 sera gaz› sal›m› engellendi. Arçelik A.ﬁ. Elektrik
Motorlar› ‹ﬂletmesi’nde, fabrika içerisindeki hava kaçaklar›n›n
düzenli olarak takip edilmesi ve giderilmesi sonucunda
y›ll›k 1,08 M kWh elektrik kazanc› sa¤land›. Proje ile y›ll›k
576 ton CO2 sera gaz› sal›m› engellendi. Arçelik A.ﬁ.
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde, hava kompresörlerinde
de¤iﬂken devirli kompresör uygulamas› ile y›ll›k 807.000
kWh elektrik tasarrufu sa¤land›, proje y›ll›k 430 tonCO2
sera gaz› sal›m›n› engelledi.
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Ürünlerde Enerji Verimlili¤i
Çevre yönetimine bütüncül bir bak›ﬂ sergileyen Arçelik A.ﬁ.,
ürünlerinin çevresel etkilerini azaltmak için çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir. Arçelik A.ﬁ., “Dünyaya Sayg›l›, Dünyada
Sayg›n” olarak belirledi¤i vizyonu ile Ar-Ge ve yenilikçi teknoloji
alan›ndaki çal›ﬂmalar›n›n neticesinde “çevre dostu, yenilikçi
ve müﬂterilerinin yaﬂam standard›n› art›ran ürünler” ile en az
enerji harcayan ve en az su tüketen ürünleri geliﬂtirmeye ve
üretmeye devam etmektedir. Raporlama döneminde üretilen
enerji tasarrufu sa¤layan ürünlerden baz›lar›:

Buzdolab› ürün gam›n›n tamam›na yak›n bir k›sm›nda çevreye
dost so¤utucu gaz (R600a) kullan›lmaktad›r.

Enerji Verimli Kompresör: Eskiﬂehir Kompresör ‹ﬂletmesi
taraf›ndan üretilen hermetik kompresörlerde so¤utma etkinlik
katsay›s›nda (COP) 2.0 W/W de¤erine ulaﬂ›ld›. Gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalar neticesinde dünyadaki en enerji verimli kompresör
prototipi üretildi. Bu modelin 2013 y›l›nda seri üretime al›nmas›
hedeflenmektedir.

Dünyan›n En Az Enerji Tüketen Is› Pompal› Kurutucusu:

Yenilikçi Televizyon: Araﬂt›rmalara göre, bir evdeki tüm

Inverter kompresörlü ›s› pompas› teknolojisine sahip, A +++
enerji s›n›f›ndan %10 daha az enerji harcayan kurutucu
makinesi, 2012 y›l›nda geliﬂtirildi. 8 kg çamaﬂ›r kurutma
kapasitesine ve y›ll›k 155 kWh'l›k enerji tüketimine sahip olan
bu ürün, dünyan›n en az enerji tüketen kurutucusu olarak IFA
fuar›nda lanse edildi.

elektronik cihazlar›n toplamda bekleme (stand-by) konumunda
tükettikleri enerji, evin toplam enerji tüketiminin %11’ini
oluﬂturmaktad›r. Bu durum, bekleme konumunda harcanan
enerjiye yönelik ek çal›ﬂmalar yapmay› gerektirmiﬂtir. Avrupa
pazar› için belirlenen ErP direktifleri uyar›nca televizyonlar›n
bekleme konumunda harcad›¤› güç tüketimlerinin 0,5 W'›n
alt›nda olmas› sa¤lan›rken, çal›ﬂma konumundaki güç
tüketimleri de önemli oranda düﬂürüldü. Arçelik ürün gam›n›n
çok büyük bir k›sm› TV’ler için tan›ml› en yüksek seviyeler
olan A ve A+ enerji seviyeli ürünler olarak tasarlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca Grundig, Arçelik 40”/46” model televizyonlar için "Eco
Flower" onay› alan ilk Türk üretici firma olmuﬂtur.

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

Yenilikçi F›r›n: Arçelik A.ﬁ. piﬂirici cihazlarda 2012 y›l›nda
pazarda yer alan yeni ürünler aras›nda enerji tüketimi ve ses
gücü düzeyinde pazar liderli¤ini devam ettirdi. 2011 y›l›nda
yürütülen Ar-Ge çal›ﬂmalar› sonucunda oluﬂturulan ve A
s›n›f›na göre % 40 daha düﬂük enerji tüketimi ile dünyan›n
en az enerji tüketimine sahip f›r›n› olan ürün bu unvan›n› bu
sene de korudu.
Arçelik markal› f›r›nlar, 2012 y›l›nda yürürlü¤e giren stand-by
regülasyonuna uyumludur. 15 Avrupa ülkesi hanelerindeki
elektronik saatli ürünlerin bekleme modundaki enerji tüketimi
5W’dan 0,8 W’a düﬂüldü¤ünde 231.000 ton sera gaz› sal›m›
önlenmiﬂ olacakt›r. Türkiye için bu kazanç 21.000 ton'dur.

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

Enerji Tasarruflu Bulaﬂ›k Makinesi: 63109 HIT y›ll›k 194
kWh'lik (0,68 kWh/çevrim) enerji tüketimiyle, A+++ s›n›f›ndan
%-10 daha tasarruflu dünyan›n en az enerji harcayan bulaﬂ›k
makinesidir.

Dünyan›n En Az Enerji Tüketen Buzdolab›: 2012 y›l›nda
A+++-%10 enerji s›n›f›na sahip no-frost tipi kombi buzdolab›
IFA Fuar›’nda sergilendi. Dünyan›n en az enerji tüketen nofrost kombi modeli olan ürün A s›n›f›ndan %64 daha az enerji
tüketmekte olup vakum izolasyon panel, de¤iﬂken devirli
kompresör ve geliﬂtirilmiﬂ ›s› de¤iﬂtiricileri gibi ileri uygulamalar
içermektedir.
A+++ enerji seviyesi, A enerji s›n›f› buzdolaplar›na göre %60
enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r. 2012 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
Ar-Ge çal›ﬂmalar› sayesinde K70475NE baz modelde A+++
-%10 enerji seviyesinde buzdolab› tasarland›. Bu çal›ﬂmalar›n
neticesi olan K70475NE A+++-%10 buzdolab› kendi
kategorisinde dünyan›n en enerji verimli buzdolab›d›r.
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Entegre At›k Yönetimi
Etkin bir at›k yönetimi, kaynaklar›n giderek azald›¤› günümüzde do¤al kaynaklar›n korunmas›n›n en etkili yöntemlerinden
biridir. Özellikle geri dönüﬂüm teknolojisinin geliﬂmesiyle at›k yönetimi ilk kaynak kullan›m oran›n› düﬂürdü¤ünden, emisyon
de¤erleri daha az malzeme ve hammadde kullan›m›n› olanakl› k›lmaktad›r. Gerek çevresel etkinin azalt›lmas›, gerekse
kaynak kullan›m›nda verimlili¤in art›r›lmas› üzerindeki olumlu etkilerinden ötürü Arçelik A.ﬁ.'de etkin bir entegre at›k yönetimine
büyük önem verilir. Arçelik A.ﬁ. entegre at›k yönetiminin ana karakterini 3R (Reduce, Reuse, Recycle) [Azalt, Yeniden Kullan,
Geri Dönüﬂtür] ilkesi oluﬂturur.

2013 Y›l› Hedeflerimiz
• Su tasarrufu ve su geri kazan›m› çal›ﬂmalar› yürütmek
• Entegre at›k yönetimi faaliyetleri yürütmek ve geliﬂtirmek
• Kaynak verimlili¤i çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmek

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
Üretim süreçlerinde tedarikçi ve alt yüklenicilerimizden temin etti¤imiz hammadde ve malzemeleri kullan›yor, tüketimi kay›t
alt›na alarak takip ediyoruz. Bu sayede hem malzeme ak›ﬂ maliyetlerimizi kontrol alt›nda tutabiliyor, hem de malzeme azalt›m
projeleri gerçekleﬂtirerek kaynak verimlili¤i sa¤l›yoruz. Raporlama döneminde gerçekleﬂtirdi¤imiz kaynak verimlili¤i
çal›ﬂmalardan baz›lar›;
Sac parça toz boya uygulama öncesi yap›lan yüzey iﬂlem esnas›nda, yüzey iﬂlem banyolar›nda kullan›lan ön iﬂlem
kimyasallar›n›n ve enerji tüketiminin azalt›lmas› için 2009 y›l›ndan bu yana bütün iﬂletmelerde, “Çevre Dostu Nanoteknoloji
Ürünü” kullan›m entegrasyonlar› yap›lmaktad›r. Bu ürüne geçiﬂ ile, 50-55 oC yerine 25 oC s›cakl›kta çal›ﬂ›lmakta, önemli
oranda enerji tasarrufu sa¤lanmakta, proses esnas›nda ç›kan fosfat çamuru tamamen ortadan kald›r›lmaktad›r.
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2013 y›l›nda geçiﬂi tamamlanacak “Kataforez Kimyasal
Sistem De¤iﬂimi” projesi ile kataforez reçine tüketimi %16
azalt›lacakt›r. Üretim ‹ﬂletmelerinde, plastik parçalar›
boyamada kullan›lan yaﬂ boya yerine toz boya çal›ﬂmas›
baﬂlat›ld›, bu proje ile VOC (Volatile Organic Compounds)
ortadan kald›r›lacakt›r.
Elektronik ‹ﬂletmesi’nde LCD TV’de gerçekleﬂtirilen çal›ﬂma
ile ürün baﬂ›na y›lda 13,2 ton plastik azalt›m› sa¤land›.
2012 y›l›nda yap›lan iyileﬂtirmeler ile üretilen toplam üründeki
metal malzeme kullanımında 2011 y›l›na göre yaklaﬂ›k 26
ton azalt›m sa¤land›. Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde beyaz
astar tanklar› filtrelerinde kalan yaﬂ emayenin yeniden kullan›m
oran› %16’dan %50’ye ç›kar›ld›.
Ürün ile birlikte verilen kullan›m k›lavuzlar›n›n yasal mevzuat
gereksinimleri de dikkate al›narak sade ve k›sa olmas›, detayl›
bilgilere web sitesi üzerinden ulaﬂ›labilir olmas› sa¤lanarak
22.370 adet çam a¤ac›n›n kesilmesi önlendi.
Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi’ndeki boyahane prosesi, 2012
y›l›nda Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan BAT (Best
Available Technique) seçildi.
Çevre dostu ürün geliﬂtirme kapsam›nda, ürün kalitesini
etkilemeden, daha az malzeme ve kaynakla daha çevreci
ürünlerin tasarlanmas› ile kaynak verimlili¤inin sa¤lanmas›
çal›ﬂmalar› da yürütülmektedir. Bu amaçla gerçekleﬂtirilen,
ürün a¤›rl›klar›n›n azalt›lmas›na yönelik çal›ﬂmalardan baz›lar›:
• 60 cm’lik solo tipi bulaﬂ›k makinelerinin a¤›rl›¤› 2004
y›l›ndan bu yana %33 oran›nda azalm›ﬂt›r.
• Çamaﬂ›r makinesi motor a¤›rl›¤›, 1995 y›l›ndan bu yana
%5,6 oran›nda azalm›ﬂt›r.
• Bulaﬂ›k makinesi motor a¤›rl›¤›, 1995 y›l›ndan bu yana
%9,5 oran›nda azalm›ﬂt›r.
• Mini tip kompresörün a¤›rl›¤› 1995 y›l›ndan bu yana %12
oran›nda azalm›ﬂt›r.
• Midi tip kompresörün a¤›rl›¤› 1995 y›l›ndan bu yana %15,7
oran›nda azalm›ﬂt›r.

• Statik fonksiyonlu 60 cm’lik ankastre f›r›nlar›n a¤›rl›¤›, 2008
y›l›ndan bu yana %20,5 oran›nda azalm›ﬂt›r.
• 32" LCD TV’lerin a¤›rl›¤› 2005 y›l›ndan bu yana %68
oran›nda azalm›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ.’de RoHS (Elektrikli ve Elektronik Eﬂyalarda Baz›
Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas› Direktifi),
REACH (Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni ve
K›s›tlanmas›na ‹liﬂkin Tüzük) ve gönüllü bir standart olan
PAH (poliaromatik hidrokarbon) Standard› düzenlemelerine
uyum çerçevesinde çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar
Enerji ve Çevre Yöneticili¤i koordinasyonunda ilgili
birimlerden uzman kiﬂilerin kat›l›m› ile kurulan Arçelik-Yeﬂil
Kimya Ekibi taraf›ndan yürütülmektedir. Sat›n al›nan
malzemelerin uyumlulu¤unu garanti alt›na almak için ilgili
prosedür ([A1] : GCP-16329 - Kullan›m› Yasakl› ve/veya
S›n›rl› Kimyasal Maddeler Prosedürü) oluﬂturulmuﬂtur.

Arçelik A.ﬁ. ozon tabakas›n› incelten maddelerin kullan›m›n›n
s›n›rland›r›lmas›n› ön gören Montreal Protokolü çerçevesinde,
Türkiye için belirlenen son giriﬂ tarihi olan 2006 y›l›ndan 11
y›l önce Türkiye'de CFC'den ar›nd›r›lm›ﬂ buzdolab› üreten
ilk beyaz eﬂya üreticisidir.

Üretim Süreçlerinde Oluﬂan At›klar
Faaliyetlerimiz esnas›nda ç›kan at›klar öncelikle
s›n›fland›r›lmakta, at›¤›n türüne ve yasal düzenlemelere uygun
olarak kayna¤›nda ayr› olarak toplanmakta, at›¤›n türüne
uygun lisansl› taﬂ›ma araçlar›yla taﬂ›nmakta, lisansl› tesislerde
geri kazan›lmakta veya bertaraf edilmektedir. Çal›ﬂılan geri
dönüﬂüm, bertaraf firmalar› peryodik olarak denetlenmekte
iyileﬂtirme planlar› takip edilmektedir. At›¤a uygulanacak
iﬂlem, at›¤›n türüne göre yasal mevzuatlar çerçevesinde
belirlenmekte, sadece geri dönüﬂümü veya geri kazan›m›
mümkün olmayan at›klar bertaraf edilmektedir.
2012 Y›l›nda Türkiye'deki ‹ﬂletmelerden Kaynaklanan At›klar (ton)
Geri Kazan›m

Geri Kazan›m
Oranı (%)
92

Türkiye’deki Ürün ‹ﬂletmeleri hammadde ve malzeme
kullan›m miktarlar› (ton)

Tehlikeli At›k

2.342

215

Tehlikesiz At›k

71.548

1.477*

98

Hammaddeler

2012 y›l›

Toplam

73.890

1.692

97

108.076

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

Plastik Hammadde
Metal Hammadde

290.929

Malzemeler(1)

354.080

Kimyasallar (2)

8.136

Toplam

761.221

(1) Aç›klanan rakamlara; nihai ürün parças› olan her türlü
malzeme, yar› iﬂlenmiﬂ malzemeler ve izolasyon malzemeleri
dahil edilmiﬂtir.
(2) Aç›klanan rakamlara; yap›ﬂt›r›c›lar, ya¤lar, boya, emaye,
operasyonel ve tüm di¤er kimyasallar dahil edilmiﬂtir.
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2012 y›l›nda üretim iﬂletmelerimizde gerçekleﬂtirilen at›k
azalt›m çal›ﬂmalar›ndan baz›lar›:
Buzdolab› ‹ﬂletmesi’nde gerçekleﬂtirilen iyileﬂtirme çal›ﬂmas›
ile 2012 y›l›nda at›k ya¤ miktar› toplam 25 ton azalm›ﬂt›r.
Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde, 2012 y›l›nda ürün baﬂ›na
oluﬂacak at›k miktar›n›n 5,26 kg/ürün olmas› hedeflenmekte
iken; y›l sonunda ürün baﬂ›na at›k miktar› 5,05 kg olarak
gerçekleﬂmiﬂ, hedeflenenden %4 daha fazla iyileﬂme
sa¤lanm›ﬂt›r. Bor ya¤› otomatik dozlama ve besleme sistemi,
ya¤lama sistemi modernizasyonu projeleri ile 2011 y›l›nda
65,05 ton olan at›k ya¤ miktar› 2012 y›l›nda 56,80 tona
düﬂürülmüﬂtür.
Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi’nde ürün baﬂ›na tehlikeli at›k
miktar› %10 oran›nda azalm›ﬂt›r.
Elektronik ‹ﬂletmesi’nde, dalga lehimleme iﬂlemi prosesinde
lehim cürufu at›k olarak uzaklaﬂt›r›lmaktad›r. At›k lehim
cürufunun yeniden kullan›m›n› sa¤lamak amac›yla çal›ﬂma
baﬂlat›lm›ﬂ, 2012 y›l›nda yaklaﬂ›k %35-40 oran›nda at›k
lehim cürufundan lehim elde edilmiﬂ ve yeniden kullan›labilir
hale getirilmiﬂtir. ‹ﬂletmede gerçekleﬂtirilen iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar› ile tehlikeli at›k miktar› 2012 y›l›nda, 2011 y›l›na
göre %5 oran›nda azalt›lm›ﬂt›r.
Elektrik Motorlar› ve Kurutma Makinesi ‹ﬂletmeleri’nde, toz
boyan›n yeniden kullan›m›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yürütülmüﬂ,
böylece at›k miktar› azalt›lm›ﬂt›r. Ayr›ca kullan›lamaz haldeki
tortu ve koyu renk boyalar ise Çevre ve ﬁehircilik
Bakanl›¤›’ndan lisans alm›ﬂ boya üreticilerine gönderilmekte,
böylece toz boyan›n yaklaﬂ›k %100’ü geri kazan›lmaktad›r.
Boyama yap›lacak metal parça yüzeylerindeki ya¤, ya¤
alma ünitesinde s›yr›larak; at›ksu ar›tma tesisine gönderilen
at›ksuyun kirlilik yükü ve buna paralel olarak kimyasal
tüketimi ve ar›tma çamur miktar› da azalt›lmaktad›r.
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde, beyaz astar tanklar›
filtrelerinde kalan yaﬂ emayenin yeniden kullan›m oran›
%16’dan %50’ye ç›kar›lm›ﬂ, emaye kaynakl› at›k miktar›
azalt›lm›ﬂt›r. Ayr›ca at›ksu ar›tma tesisinde gerçekleﬂtirilen
performans iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›yla ar›tma çamuru miktar›
%30 oran›nda azalt›lm›ﬂt›r. Ek olarak iﬂletmede ek filtrasyon
ile hidrolik ya¤›n yeniden kullan›m› sa¤lanm›ﬂ; bu sayede
at›k ya¤ miktar›, 2011 y›l›nda 5,4 ton iken, 2012 y›l›nda 3,7
tona düﬂürülmüﬂtür.
Bir Koç Toplulu¤u ﬂirketi olan Arçelik A.ﬁ., 2010 y›l›nda
Topluluk genelinde baﬂlat›lan Koç Toplulu¤u Geri Dönüﬂüm
Projesine de kat›lmaktad›r. Küresel Geri Dönüﬂüm A¤›’na
üye olan Koç Holding’in bu projesinde çal›ﬂanlar›n geri
dönüﬂüm bilincinin geliﬂtirilmesi, ka¤›t, cam, metal ve plastik
at›klar›n›n ortak bir standartta toplanarak geri dönüﬂtürülmesi
ve toplanan at›k miktar›n›n art›r›lmas› hedeflenmektedir.

Proje kapsam›nda 2012 y›l›nda Arçelik A.ﬁ tesislerinde 9,2
ton evsel cam at›k, 210 ton ka¤›t, 1,6 ton metal at›k, 32,4
ton plastik at›k toplanm›ﬂt›r.

Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve
Deﬂarj›
2012 y›l›nda, Türkiye iﬂletmelerinin üretim adetlerinde
ortalama %11 oran›nda üretim art›ﬂ› gerçekleﬂmiﬂtir. Buna
karﬂ›n, yap›lan iyileﬂtirme ve geri kazan›m çal›ﬂmalar›
sayesinde, toplam su tüketimindeki art›ﬂ oran› %4,8
düzeyinde kalarak 1.547.630 m3 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2012 y›l›nda, üretim süreçlerimizin temel girdilerinden biri
olan su ihtiyac›m›z›n yaklaﬂ›k %29,5'unu kuyu suyundan;
yaklaﬂ›k %70'ini ﬂebeke suyundan; 100 m3‘ünü de ya¤mur
suyundan sa¤lad›k.

Kayna¤›na göre Toplam Su Çekimi (m3)
100

973.574

1.070.899

1.087.334

973.574

436.176

406.583

460.196

2010

2011

2012

Kuyu Suyu

ﬁebeke Suyu

Ya¤mur Suyu

2012 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz su tüketim azalt›m› ve su
geri kazan›m projeleri ile yaklaﬂ›k 110.000 m3 su tasarrufu
sa¤lamay› baﬂard›k.
Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde, boyahane fosfat hatt› ya¤
alma ve fresh ring sular›n›n duruﬂlarda otomatik olarak
kapat›lmas›yla y›lda 3.116 m3, ürün testlerinin optimizasyonu
çal›ﬂmas› ile y›lda 4.891 m3, laboratuvar modernizayon ve
yer de¤iﬂimi ile y›lda 1.000 m3, kojenerasyonda kuru
so¤utucu ile so¤utma ile kuyu ve ﬂebeke suyunda y›lda
6.000 m3 su tasarrufu sa¤land›.
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde At›k Su Ar›tma Ünitesi'nden
deﬂarj edilen at›k suyun bir k›sm› geri kazan›larak tuvalet
sifonlar›nda kullan›lmaktad›r. Deﬂarj edilen at›k suyun y›lda
14.000 m3’lük k›sm› geri kazan›lmaktad›r.
Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi’nde, at›ksu ar›tma tesisinden
ç›kan suyun ileri ar›tmaya tabi tutulmas› ile y›lda 7.463 m3
su tasarrufu sa¤lanm›ﬂt›r.
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Buzdolab› ‹ﬂletmesi’nde, durulama banyolar›nda
gerçekleﬂtirilen iyileﬂtirme çal›ﬂmas›yla 72.000 m3 su tasarruf
edilmiﬂtir. Elektronik ‹ﬂletmesi’nde pozitif havaland›rma
klima santralleri yo¤uﬂma sular›n›n bir tankta toplanarak
itfaiye arac›n›n dolumu ile buhar kazan› su takviyesi yap›lmas›
sa¤lanmakta, bu sayede y›ll›k yaklaﬂ›k 900 m3 su tasarruf
edilmektedir.
Ayr›ca, 2012 y›l›nda Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde biyolojik
ar›tma tesisi ç›k›ﬂ sular›n›n ve ya¤mur sular›n›n geri
kazan›larak üretim prosesinde kullan›lmas›na yönelik bir
proje gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu proje ile y›ll›k 105.000 m3 su
tasarrufu sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Tüm Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂletmeleri’ndeki boyahane banyolar›nda
kullan›lan su, sürekli sirküle edilmekte, su de¤iﬂimi için
kimyasal analizler yap›lmaktad›r. Böylece yeterince
kirlenmemiﬂ hiçbir su, at›ksu muamelesi görmemektedir.
Az kirli sular›n çok kirli banyolara sirküle edilmesi ile su
tüketimi ve at›k su oluﬂumu azalt›lmaktad›r.
Yeralt› ve yerüstü su kaynaklar› kalitesinin korunmas›, su
kirlili¤inin önlenmesi ve biyoçeﬂitlili¤in olumsuz
etkilenmemesi amac›yla, tüm iﬂletmelerimizden ç›kan suyu,
yasal düzenlemelerle belirlenmiﬂ, su deﬂarj standartlar›na
ve ç›kan suyun karakteristi¤ine uygun olarak inﬂa edilmiﬂ
kimyasal ve biyolojik ar›tma tesislerinde ar›tt›ktan sonra
deﬂarj ediyoruz.
2012 y›l›nda, Türkiye iﬂletmelerimizin üretim rakamlar›nda
ortalama %11 oran›nda art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂ; evsel ve
endüstriyel toplam at›ksu deﬂarj› art›ﬂ oran› ise %3,7 ile
s›n›rl› kalm›ﬂt›r.

Raporlama döneminde su deﬂarj› alan›nda gerçekleﬂtirilen
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›ndan baz›lar›:
2012 y›l›nda Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde biyolojik ar›tma
tesisi ç›k›ﬂ sular›n›n ve ya¤mur sular›n›n geri kazan›larak
üretim prosesinde kullan›lmas›na yönelik bir proje
gerçekleﬂtirildi. Bu proje ile y›ll›k 105.000 m3 su tasarrufu
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Buzdolab› ‹ﬂletmesi’nde
bazik nitelikteki yüzey kaplama malzemesi suyunun At›ksu
Ar›tma Tesisi’nde kullan›lmaya baﬂlanmas›yla 2009 y›l›ndan
bu yana ar›tma çamuru miktar› %93 oran›nda (toplam 85
ton) azalt›lm›ﬂt›r. Elektronik ‹ﬂletmesi’nde kurulan At›ksu
Geri Kazan›m Ünitesi’nin devreye al›nmas› ile 2009 y›l›ndan
itibaren At›ksu Ar›tma Tesisine gelen plastik boyal› at›k su
miktar› önemli ölçüde azalt›larak s›f›ra yaklaﬂm›ﬂt›r. At›ksu
Ar›tma Tesisi’nde kompresörden gelen havan›n kurutulmas›
amac›yla tesis giriﬂine hava kurutucu konularak ﬂartland›r›c›
olarak kullan›lan ya¤ de¤iﬂimleri azalt›lm›ﬂt›r. Piﬂirici Cihazlar
‹ﬂletmesi At›ksu Ar›tma Tesisi deﬂarj parametreleri yasal
limitlerin çok alt›nda olup tesisin deﬂarj suyunda 2 y›ld›r
700’e yak›n sazan bal›¤› yaﬂamaktad›r.
Sürekli iyileﬂme ilkesi do¤rultusunda at›ksu ar›tma tesislerine
yönelik iyileﬂtirme amac›yla üniversiteler ile iﬂbirli¤i
çal›ﬂmalar› yürütülmektedir. Raporlama döneminde ‹TÜ
Çevre Mühendisli¤i Bölümü ile Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde
at›ksu ar›tma tesisi performans iyileﬂtirme projesi
gerçekleﬂtirilmiﬂ; bu kapsamda at›ksu kirlilik yükü analizi
ve karakterizasyonu çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ, ar›tma performans›
incelenmiﬂ ve iyileﬂme alanlar› tespit edilmiﬂtir. Bu sayede
at›ksu ar›tma tesisi kimyasal tüketimi %40 oran›nda
azalt›lm›ﬂt›r.

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

Deﬂarj edilen suyun KO‹ de¤erleri (mg/lt) [1]
‹ﬂletme*

2010

2011

2012

Piﬂirici Cihazlar
Bulaﬂ›k Makinesi
Elektronik
Buzdolab› ve Kompresör
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
Çamaﬂ›r Makinesi

22
58,6
44
22
30
123,6

39
106,8
51
<30
30
40

50
164,3
44,5
19,25
200
130

KO‹ Yasal S›n›r
De¤eri (mg/lt)**
100
1.000
600
100
1.000
600

Deﬂarj Edilen Su Miktarlar› (m3)

986.362

[1]
* : Elektrik Motoru ‹ﬂletmesi'nde oluﬂan endüstriyel at›k su miktar› çok düﬂük
oldu¤undan, yasal mevzuata uygun olarak lisansl› bertaraf tesislerinde bertaraf
edilmektedir. ‹ﬂletmenin evsel at›k suyu, iﬂletmenin bulundu¤u Organize Sanayi
Bölgesi'nin at›k su ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.
**: Türk yasal düzenlemelerine göre su deﬂarj s›n›r de¤erleri, suyun karakteristi¤ine
ve deﬂarj edilecek ortama göre de¤iﬂkenlik göstermektedir.
KO‹: Kimyasal Oksijen ‹htiyac›'d›r.
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Ürünlerde Su Tasarrufu
Ürünlerde Kullan›lan Ambalaj Türleri:
Arçelik A.ﬁ. kaynak kullan›m›na üretimde gösterdi¤i
hassasiyeti ürünlerinde de göstermekte, çevresel etkileri
azalt›lm›ﬂ ürünler geliﬂtirerek çevreci yaklaﬂ›m›n›n çarpan
etkisini art›rmaktad›r.
Dünyan›n En Az Su Harcayan Bulaﬂ›k Makinesi: 2011
y›l›nda piyasaya sürülen Arçelik 92104 PFEI, Kaktüs modeli
6 litrelik su tüketimi ile dünyan›n en az su harcayan bulaﬂ›k
makinesi olup, A++ enerji seviyesindedir. Üründe bulunan
ve dünyada sadece Arçelik taraf›ndan kullan›lan alüminyum
izolasyon malzemesi sayesinde %10 enerji tasarrufu
sa¤lanmaktad›r. Ürünün y›kama çevriminin en temiz suyu
olan son durulama suyunun ek bir filtreden geçirilerek
depolanmas› ve bir sonraki y›kamada kullan›lmas› ile %14
su tasarrufu sa¤lanm›ﬂ ve bu sayede dünyan›n en az su
tüketim de¤erine ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
CECED (Avrupa Birli¤i Beyaz Eﬂya Üreticileri Derne¤i)
veritaban›na göre Türkiye'de kullan›lan bulaﬂ›k makinelerinin
%70'i 15 litre su tüketim de¤erinde ve A enerji s›n›f›ndad›r.
Bu veriye göre tüm bulaﬂ›k makinalar›n›n KAKTÜS bulaﬂ›k
makinesi ile de¤iﬂtirilmesi halinde y›lda 500.000 kiﬂinin
y›ll›k su tüketimine eﬂde¤er miktar olan 22 milyon ton su
tasarruf edilebilir, 900 GWh enerji tasarrufu sa¤lanabilir ve
420.000 ton sera gaz›n›n sal›m› engellenebilir.
“Kaktüs” bulaﬂ›k makinesi, petrol esasl› izolasyon malzemesi
yerine geri dönüﬂtürülebilir alüminyum izolasyon malzemesi
kullan›larak kaynak verimlili¤i yüksek çevre dostu bir ürün
haline getirilmiﬂtir.Arçelik Kaktüs Bulaﬂ›k Makinesi,
“Sürdürülebilir Kalk›nma” ve “Yeﬂil Ekonomi” kavramlar›n›
destekleyen En ‹yi Ülke Uygulamalar› aras›nda yer alarak,
Haziran 2012'de Brezilya'da gerçekleﬂen Rio+20 Birleﬂmiﬂ
Milletler Sürdürülebilir Kalk›nma Konferans›'nda (Rio+20)
Türkiye’yi temsil etmiﬂtir.

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

Ambalaj Malzemesi :

Karton

Plastik

Tahta

Bulaﬂ›k Makinesi
Buzdolab›
Çamaﬂ›r Makinesi
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
Piﬂirici Cihazlar
Elektronik Cihazlar

Ürünlerimizin ambalaj hacmi ve a¤›rl›¤›, asgari at›k üretecek
ﬂekilde tasarlanmaktad›r. At›k ambalajlar için Türkiye'de
ve Avrupa'da lisansl› geri dönüﬂüm firmalar›yla çal›ﬂ›yoruz.
Kulland›¤›m›z karton ambalajlar›n %60'› geri kazan›lm›ﬂ
karton içermekte ve ürün ambalajlar›m›z›n tamam› geri
dönüﬂtürülebilmektedir.
2011 y›l› içerisinde baﬂlatt›¤›m›z çal›ﬂmalar ile, çamaﬂ›r
makinesi, f›r›n, kurutucu, bulaﬂ›k makinesi ambalajlar›nda
kullan›lmakta olan shrink ambalaj malzemesi 2012 y›l›nda
yaklaﬂ›k %27 oran›nda (344 ton) azalm›ﬂt›r.
‹ﬂletmeler baz›nda gerçekleﬂtirilen di¤er çal›ﬂmalardan
baz›lar›:
Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi’nde; ürünlerin taﬂ›mas›nda daha
dayan›kl› olan plastik palet kullan›m›na geçilerek y›lda
15.620 adet (468,6 ton) tahta palet kullan›m› önlenmiﬂtir.
Yap›lan iyileﬂtirme projesi ile daha önce karton ambalajlar›n
y›rt›lmas›n› önlemek amac›yla kullan›lan 7 milyon adet (406
ton) karton destek kullan›m› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde elektronik kart taﬂ›mada
karton kutudan plastik kasaya geçilmiﬂ, 2012 y›l›nda 111.000
adet karton kutu ve her bir kutu içinde bulunan karton
seperatörlerden tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r. Böylelikle tek bir
ambalaj ile tüm sevkiyatlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Elektrik Motorlar› ‹ﬂletmesi’nde plastik ve metal taﬂ›ma
kasalar›na geçilmiﬂtir. Bu sayede yeniden kullan›m oran›
artm›ﬂ, ambalaj at›¤› oluﬂumu kayna¤›nda önlenmiﬂtir.
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nde gerçekleﬂtirilen proje ile,
üründe kullan›lan karton miktar› %60 oran›nda
düﬂürülmüﬂtür. Ambalaj a¤›rl›¤› 2,5-3 kg azalt›larak, ambalaj
at›¤› miktar› azalt›lm›ﬂt›r.
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Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi
Ürünlerin Yeniden Kullan›m›, Geri Dönüﬂümü
ve Bertaraf›

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu
Bilinçlendirme

Arçelik A.ﬁ. olarak ürünlerimizin üretilmesi ve kullan›c›lara
ulaﬂt›r›lmas› konusunda gösterdi¤imiz sorumlu yaklaﬂ›m
ve hassasiyeti ürünlerimizin yeniden kullan›m›, geri
dönüﬂümü ve bertaraf› süreçlerinde de devam ettiriyoruz.
Bu kapsamda, ürünlerin yaﬂam döngüsü boyunca uyulmas›
gereken tüm yasal düzenlemeleri takip ediyor, ISO 14001
Çevre Yönetim Standard›’n› temel al›yoruz. Pazara
sundu¤umuz ürünlerin Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerce uyum
gösterilen WEEE Direktifi'ne (Elektrikli ve Elektronik Eﬂya
At›klar› Direktifi) uyumunu Arçelik A.ﬁ. toplama ve geri
dönüﬂüm mekanizmalar› ile sa¤l›yoruz. Avrupa Birli¤i
d›ﬂ›ndaki pazarlarda da WEEE Direktifi’ne uyum
sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalara gönüllü destek ve kat›l›m
sa¤l›yoruz. Bu do¤rultuda, 2011 y›l›nda baﬂlad›¤›m›z proje
ile WEEE kapsam›nda Türkiye'de gerçekleﬂecek faaliyetleri
belirleyerek TÜRKBESD (Türk Beyaz Eﬂya Sanayicileri
Derne¤i) ile birlikte çal›ﬂ›yoruz. Proje dahilinde, 1995 y›l›
öncesinde üretilen ve CFC-11 so¤utucu gaz› içeren
buzdolaplar› kapsaml› olarak incelenmiﬂ ve bir anket
çal›ﬂmas› ile tüketicilerden ç›kan eski ürünlerin WEEE
sistemine nas›l dahil edilebilece¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r. 1997’den
bu yana tüm iﬂletmelerimizde yeniden kullan›m› teﬂvik
ederek kaynak verimlili¤ini sa¤lamak amac›yla "Yeniden
De¤erlendirme Merkezleri" bulunmaktad›r.

Beyaz eﬂya ve tüketici elektroni¤i ürünlerinin yaﬂam döngüsü
boyunca oluﬂan çevresel etkilerinin büyük bölümü ürünlerin
kullan›m› sürecinde gerçekleﬂmektedir. Enerji ve su gibi
kaynak kullan›m› temelli bu etkinin azalt›lmas›na yönelik
faaliyetlerimizin baﬂ›nda çevre dostu ürünler geliﬂtirmek
gelir. Ancak istenilen etkinin oluﬂturulabilmesi için kaynak
tasarrufunun önemi ve yöntemleri konusunda bilinçli bir
tüketici kitlesinin de varl›¤› gerekmektedir. Bunun için iklim
de¤iﬂikli¤iyle mücadele stratejimizin önemli bir aya¤›n› da
kamuoyunu bilinçlendirme çal›ﬂmalar› oluﬂturur.

Ürünlerimizde kullan›lan hammadde ve
malzemelerin geri dönüﬂtürülebilme oranlar›:
Malzemeler

Durum

Metaller
Plastik
Cam
Kimyasallar*
Kauçuk
Di¤erleri
Komponentler

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

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

Ürünlerimiz ve geri dönüﬂtürülebilme oranlar›: Çamaﬂ›r
Makineleri: %99, Kondanserli Kurutma Makineleri %98,
Buzdolaplar› %99, Bulaﬂ›k Makineleri %84, Elektronik
Cihazlar %88-92, F›r›nlar %91.
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Enerji ve su tüketimi bak›m›ndan yüksek verimli ürünlere
tüketicilerin dikkatini çekmekte en s›k kulland›¤›m›z araç
ürün reklamlar›d›r. Bu mecrada yer alan ürün
reklamlar›m›zda ürünlerimizi tan›t›rken çevreci nitelikleri ön
planda tutar›z.
Arçelik A.ﬁ. olarak 2010 y›l›nda UNDP (Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma Fonu), GEF (Küresel Çevre Fonu), TÜRKBESD
(Türkiye Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i), Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlı¤› ve YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlü¤ü) ile birlikte baﬂlam›ﬂ oldu¤umuz "Enerji Verimli
Ürünlerin Piyasa Dönüﬂümü" projesine 2012'de de devam
ettik. 2015 y›l›na kadar sürecek projenin amac›, daha az
enerji tüketen elektrikli ev aletlerinin piyasa dönüﬂümünü
h›zland›rarak Türkiye'de konutlardaki elektrik enerjisi
tüketimini ve buna ba¤l› sera gaz› emisyonlar›n› azaltmakt›r.
Ayr›ca 2012 y›l›nda okullarda çeﬂitli bilgilendirme çal›ﬂmalar›
yürütülmüﬂtür. Bunlar; Y›ld›z Teknik Üniversitesi Enerji
Verimlili¤i Paneli Sunumu, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Yeﬂil
Sektör Semineri, Muhsine Zeynep Ortaokulu ve Kadir Has
‹lkö¤retim Okulu, Celal Avﬂar Ortaokulu, Ahmet Rasim
‹lkö¤retim Okulu Çevre Bilinçlendirme E¤itimleridir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012
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Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi
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‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik
Arçelik A.ﬁ.’nin, 1990'dan bu yana h›z kesmeden sürdürdü¤ü
Ar-Ge ve teknoloji yat›r›mlar› uluslararas› pazarlarda da
sektörünün önde gelen ﬂirketlerinden biri olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ., üstün teknolojiye sahip, yüksek kaliteli ve
yenilikçi ürünleriyle, Ar-Ge alan›nda dünyan›n önde gelen
ve fark yaratan oyuncular›ndan biridir ve 100'den fazla
ülkede kendi tasarlad›¤› ve üretti¤i ürünleri kendi markalar›
ile pazarlayabilen bir firmad›r.
Türkiye'de Ar-Ge kültürünün geliﬂmesinde etkin bir role
sahip olan Arçelik A.ﬁ., Ar-Ge faaliyetlerini yerel ve global
ölçekte baﬂar›yla sürdürmektedir. Arçelik A.ﬁ., Türkiye'nin
lisans kullanmadan kendi teknolojisini üreten ve kendi
teknolojisini yapt›¤› patent baﬂvurular›yla koruyan bir ﬂirkettir.
Uzun y›llard›r Türkiye Patent Enstitüsü taraf›ndan düzenlenen
listede “Patent ﬁampiyonlu¤u”nu aç›k ara sürdürmeye devam
etmektedir.

Arçelik A.ﬁ. Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne
yap›lm›ﬂ olan uluslararas› patent baﬂvurular›n›n
1/3’üne sahiptir.

Patent baﬂvurular› ile Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün
yay›nlad›¤› "ilk 500 firma" listesinde son 5 y›ld›r ilk 200’e
giren ilk ve tek Türk ﬂirketi olmaya devam etmektedir. Avrupa
Patent Enstitüsü (EPO) 2011 Y›ll›k Raporuna göre, EPO
taraf›ndan tescil edilen Türk baﬂvurular›n›n yar›s›
Arçelik A.ﬁ.’ye aittir.

Çevre Dostu Ar-Ge Yat›r›mlar›m›z
Ürünlerin kullan›m› süresinde ortaya ç›kan CO2 emisyonunu
minimum seviyede tutabilmek ad›na çevre dostu ürünler
üretmek için çal›ﬂ›yor; daha az CO2 sal›n›m›, daha az enerji
ve su gereksinimi sa¤layan ürünler geliﬂtirerek ürünlerimizin
çevresel etkilerini azaltmak için çal›ﬂmalar›m›za sürekli olarak
devam ediyoruz. Bu çal›ﬂmalar çerçevesinde, çevre dostu
ürünler geliﬂtirmek amac›yla 2012 y›l›nda Ar-Ge yat›r›m ve
harcamalar›m›za toplam 24.442.039 TL ay›rd›k.

Arçelik A.ﬁ., aral›ks›z olarak 14 y›ld›r düzenlemekte oldu¤u
"Buluﬂ Günü" etkinli¤i kapsam›nda teknoloji üretme ve yenilikçi
ürünler geliﬂtirme konusunda önemli baﬂar›lara imza atan
buluﬂçular›n› 2012 y›l›nda da ödüllendirmiﬂtir.
ﬁirketimiz, 2012 y›l›nda fikri haklar
yönetimi alan›nda da önemli baﬂar›lara
imza atm›ﬂt›r. Fraunhofer Enstitüsü
taraf›ndan 2012 y›l›nda düzenlenen
Fikri Haklar Yönetimi (IP Management
Award 2012) yar›ﬂmas›nda Arçelik
A.ﬁ. ikincilik ödülünü almaya hak
kazanm›ﬂt›r. Teknolojik birikimimizdeki
buluﬂlar› patent baﬂvurular›yla koruma
alt›na al›rken, kimi çal›ﬂmalar›m›z› da
konferanslarda ve bilimsel dergilerde
yay›nlayarak bilgimizi birikimimizi
paylaﬂmaktay›z. 2012 y›l›nda da ulusal
ve uluslararas› dergilerde, konferans
ve seminerlerde çok say›da çal›ﬂmam›z
yay›nland›.
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De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi
Ulusal ve Uluslararas› ‹ﬂbirlikleri
Arçelik A.ﬁ., Ar-Ge Bölümünü kurdu¤u günden itibaren,
Ar-Ge faaliyetlerinin kapal› bir organizasyon içinde, sadece
kendi kaynaklar›yla yap›lamayaca¤›n›n, teknik a¤lar içinde
görev alarak ve bilgiyi gerekli kaynaklardan temin ederek
kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda kullanmas› gerekti¤inin bilinci
ile hareket etmiﬂtir. 2012 y›l›nda ﬂirket d›ﬂ› kurum ve kuruluﬂlar
ile yürütülen iﬂbirliklerinden öne ç›kanlar ﬂu ﬂekildedir:
2012 y›l› içinde ‹TÜ Makine Fakültesi'nde “‹leri Ak›ﬂkanlar
Dinami¤i Analiz Laboratuvar›” aç›l›ﬂ› yap›lm›ﬂ, Kimya-Metalurji
Fakültesi bünyesinde “Malzeme Geliﬂtirme Laboratuvar›”
devreye al›nm›ﬂt›r. Bu iki yeni laboratuvar bünyesinde Santez,
Tübitak iﬂbirli¤i projeleri yürütülmekte, lisans ve lüksek lisans
ö¤rencilerinin çal›ﬂabilece¤i ﬂekilde çeﬂitli donan›m ve
deneysel düzenekler kurulmaktad›r.
2012 y›l›nda Aachen Üniversitesi bünyesinde olan ve Polimer
Prosesleri konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ IKV'ye üye olunmuﬂtur.
Almanya’da Dresden Üniversitesi ile alg›lanan kalite
konusunda ortak proje baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ. 2012 y›l›nda konusunda önder; Koç Üniversitesi,
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel
Üniversitesi gibi ulusal ve Surrey Üniversitesi, Bremen
Üniversitesi, Institut Fuer Rundfunktechnik Gmbh (IRT),
Fraunhofer Enstitüsü gibi uluslararas› Üniversite ve Araﬂt›rma
Kurumlar› ile iﬂbirliklerini sürdürmüﬂtür.
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› iﬂbirliklerini daha da
art›rarak bu sene de 7.Çerçeve Program› ve EUREKA'da
öncü konumunu korumuﬂtur.
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Bilim, teknoloji ve yenilik alan›nda Türkiye'nin Avrupa Araﬂt›rma
Alan›'yla bütünleﬂmesini hedefleyen Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve
Program›'nda (7.ÇP) Arçelik A.ﬁ. yine büyük bir baﬂar›ya
imza atm›ﬂ ve TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal
Koordinasyon Ofisi (UKO) taraf›ndan yay›mlanan AB
7.Çerçeve Program› Ara De¤erlendirme Raporu (1 Ocak
2007 - 30 Haziran 2012)" isimli kitapç›kta “7. ÇP'de Ortakl›k
Say›s›na Göre En Baﬂar›l› 5 ﬁirket” kategorisinde 2012 y›l›nda
da birinci s›rada yer alm›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ.’nin 7.Çerçeve Projesi'ne imza atmas›n›n yan›nda
2011 y›l›nda ilk kez girdi¤i Marie Curie Proje alan›nda, 2012'de
de yeni projeler sunarak, AB içi ve AB s›n›rlar› d›ﬂ›ndan
ülkemize beyin göçünün sa¤lanmas›na katk› sunmaya devam
etmektedir. Arçelik A.ﬁ., pazar odakl›, k›sa sürede
ticarileﬂebilecek ürün ve süreçlerin geliﬂtirilmesine yönelik
projelerin desteklendi¤i uluslararas› iﬂbirli¤i platformu EUREKA
kapsam›nda 2 proje tamamlam›ﬂ olup, 5 projeyi de devam
ettirmektedir.
Say›sal medya/içerik üretimi ve a¤ teknolojilerinde Avrupa’daki
lider kuruluﬂlar› bir araya getiren “Networked and Electronic
Media (NEM)" Avrupa Teknoloji Platformu’nun (NEM Initiative)
her y›l düzenledi¤i NEM Zirvesi 16-18 Ekim 2012 tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da düzenlenmiﬂtir. Sponsoru oldu¤umuz
bu etkinlikte birçok çal›ﬂtay ve oturumlara kat›l›m sa¤lad›k.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

Küresel Sat›nalma
Arçelik A.ﬁ.’nin h›zla büyüyerek global ﬂirket haline
gelmesine paralel olarak, sat›nalma organizasyonu da
zaman içerisinde kendini bu geliﬂmelere uygun ﬂekilde
yap›land›rm›ﬂt›r. Ana hedefimiz kaliteli, uygun maliyetli,
eriﬂilebilir ve çevre dostu ürünler üreterek müﬂterilerimize
ulaﬂt›rmakt›r.
2000 y›l›ndan itibaren merkezi sat›nalma yap›lanmas›na
geçerek hem ölçek ekonomisinin avantajlar› elde edilmiﬂ,
hem de farkl› lokasyonlardaki tecrübelerin bir araya gelmesi
sa¤lanm›ﬂt›r. Global sat›nalma organizasyonunun, Arçelik
A.ﬁ.’nin Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika ve bundan
sonraki yurtd›ﬂ› üretim yat›r›m kararlar›ndaki etkisi büyüktür.
Arçelik A.ﬁ., merkezi ‹stanbul’da olmak üzere dünya
üzerinde toplam 10 farkl› ﬂehirde sat›nalma ofisleri bulanan
global bir sat›nalma organizasyonuna sahiptir.
2012 y›l›nda yap›lan Direkt Malzeme al›mlar›n %35’i
hammadde al›m›d›r.

Arçelik A.ﬁ. sat›nalma faaliyetleri yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
beyaz eﬂya ve elektronik üretim tesislerinin direkt malzeme,
endirekt malzeme, hizmet ve yat›r›m mal› sat›nal›mlar›n›
kapsamaktad›r. Bu faaliyetlere ek olarak lojistik hizmet
tedariki ve ürün temini ise ayr›ca yürütülen faaliyetlerdir.
Arçelik A.ﬁ. merkezi sat›nalma organizasyonu, ürünlerde
kullan›lan hammadde, iﬂlenmiﬂ metal/plastik malzemeler
ve komponentleri tan›mlayan direkt malzemeler baﬂta
olmak üzere endirekt malzeme/hizmet al›mlar› ile yat›r›m
mal› sat›nal›mlar› dahil yaklaﬂ›k 2,5 milyar Euro'luk bir
sat›nalma hacmini yönetmektedir.
Beyaz eﬂya ve elektronik üretiminde kullan›lan hammadde,
malzeme ve komponent al›mlar›n› kapsayan “Direkt
Malzeme” tedariki için Arçelik A.ﬁ., 1.700’den fazla tedarikçi
ile çal›ﬂmaktad›r.
2012 Düﬂük Maliyetli Ülkelerden Direkt Malzeme
Al›m Oran› (%)

34

20

Hammadde Al›mlar›n›n Da¤›l›mlar› (%)

LLC

46

Türkiye
Di¤er

8

3

1

42
Plastik
Sac
Bak›r
Aluminyum
Di¤er

46
2012 y›l›nda “Düﬂük Maliyetli Ülke”lerden direkt malzeme
al›m oran› %19,40 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Rekabet
avantaj›na katk› sa¤lamak amac› ile gerek üretim
iﬂletmelerimiz gerekse uluslararas› sat›nalma
organizasyonumuzun gerçekleﬂtirdi¤i projeler ile malzeme
maliyetlerinde iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirilmektedir.
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Tedarikçilerimizle, tasar›mdan baﬂlamak üzere her ad›mda
iﬂbirli¤ini art›rmaya yönelik olarak düzenli olarak
uygulamaya koydu¤umuz toplant›, karﬂ›l›kl› ziyaretler,
portal üzerinden bilgi paylaﬂ›m›, sat›n al›mlar›n yo¤un
oldu¤u bölgelerde organizasyonel yap›lanma ve tedarikçi
günleri, uzun vadeli iﬂbirlikleri için vazgeçilmez iletiﬂim
araçlar›m›zd›r. Bu uygulamalardan Teknoloji ve ‹novasyon
iﬂbirli¤i günleri, tedarikçi günü organizasyonlar› ve Yard›mc›
Sanayi Geliﬂtirme Bölümümüzün çal›ﬂmalar› 2012 y›l›
içerisinde öne ç›kan uygulamalar olmuﬂtur.
Ürün yol haritalar› paylaﬂ›mlar›n› art›rmak amac›yla
düzenlenen teknoloji ve inovasyon günleri ile
tedarikçilerimizle ortak projelerimizin tetiklenmesi
hedeflenmiﬂtir. Bu kapsamda 2012 y›l›nda 30 ayr›
tedarikçimiz ile 40 “Teknoloji ve ‹novasyon Günü”
düzenlenmiﬂtir.

Tedarikçi Günü
Tedarikçilerimizle iletiﬂimimizi güçlendirmek, strateji ve
beklentilerimizi paylaﬂmak amac›yla May›s ay›nda
‹stanbul’da Arçelik A.ﬁ. Tedarikçi Günü düzenlenmiﬂtir.
Bu organizasyon; 32 farkl› ülke ve 420 farkl› firmadan
500’ün üzerinde kat›l›mc› ile gerçekleﬂmiﬂtir. Tedarikçi
gününde, tedarikçilerimizin uzmanl›¤›ndan ve
tecrübelerinden daha çok faydalanmas› ve tasar›m ve
inovasyona kat›l›mlar›n›n art›r›lmas› gereklili¤i üzerinde
durulmuﬂ ve Arçelik’in tedarikçilerinden beklentileri
aﬂa¤›daki gibi vurgulanm›ﬂt›r:
• Arçelik A.ﬁ. hedeflerine inanan ve destek olmak,
• Arçelik A.ﬁ. ile tasar›mdan baﬂlayarak her aﬂamada
üst düzeyde iﬂbirli¤i kurmak,
• Kendini sürekli geliﬂtiren, vizyoner, yenilikçi teknoloji
ve ürünler sunmak,
• Arçelik büyüme h›z›na, esnekli¤ine ayak uydurabilmek,
• Sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaﬂ›m›m›za uygun
çal›ﬂmak,
• ‹nsan, toplum ve çevreye sayg›l› olmak.
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Sat›nalma Yard›mc› Sanayi Geliﬂtirme Bölümü, 2012 y›l›nda
da yard›mc› sanayilere altyap›lar›n› iyileﬂtirmelerinde destek
olmak amac›yla baﬂlatt›¤› projelerle firmalara rekabetçilik
konusunda avantaj sa¤lam›ﬂ ve kalitenin art›r›lmas›
konusunda destek olmuﬂtur. Ayr›ca, yard›mc› sanayileri
ile “kazanç paylaﬂ›m” modelli verimlilik projeleri devreye
al›narak, “hedef bazl›” yard›mc› sanayi yönetimiyle
tedarikçilerin kalitelerini art›rmalar› amaçlanmaktad›r.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önde gelen beyaz eﬂya
üreticilerinden Defy Home Appliances ﬂirketinin 2012
y›l›nda Arçelik A.ﬁ bünyesine kat›lmas› ile beraber, bu
co¤rafyadaki sat›nalma faaliyetlerimiz de ciddi bir ivme
kazanm›ﬂt›r.
2012 y›l›n›n Mart ay›nda Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
faaliyet göstermekte olan tedarikçilerimizin kat›l›m› ile bir
yard›mc› sanayi organizasyonu düzenlenmiﬂtir. Bu
toplant›da Arçelik A.ﬁ. global sat›nalma organizasyonu,
strateji ve hedefleri yard›mc› sanayilerimiz ile paylaﬂ›lm›ﬂt›r.

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz
Sat›n al›nan malzemenin niteli¤ine ve kalite beklentilerine
uygun, teknik ve organizasyonel gereksinimlerin
karﬂ›lanmas›na ek olarak tüm tedarikçilerimizin, kalite
yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve iﬂ eti¤i
kurallar›ndan oluﬂan küresel koﬂullara uygun çal›ﬂmas›
beklenmektedir.
Arçelik A.ﬁ. için tedarik edilen bütün malzemelerin ulusal
ve uluslararas› yasal ﬂartlar› yerine getirmesini garanti
alt›na alacak “Çevresel Uygunluk Yönetimi” uygulamalar›
çerçevesinde genel yasakl› malzeme ﬂartnamesi
haz›rlanm›ﬂt›r. Malzemelerin bu ﬂartnameye uygunlu¤unun
teyidi için tedarikçilerimizden raporlar, test sonuçlar› ve
deklarasyonlar al›nmas›na ilave olarak iﬂletmelerimizde
yer alan analiz cihazlar› ile RoHS uygunluk do¤rulamalar›
da yap›lmaktad›r. Ayr›ca “Yüksek Önem Arz Eden
Maddeler” için tedarikçilerimize düzenli aral›klarla
sorgulamalar göndererek REACH uygunlu¤umuz garanti
alt›na al›nmaktad›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

2012 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz baz› çevreci uygulamalar:
• Ürün ambalajlar›nda kullan›lan malzemelerin daha
çevreci hale getirilmesi.
• Plastik hammaddeler için tedarikçilerde geri
dönüﬂtürülmüﬂ malzeme kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
• Yüzey iﬂleme iﬂlemlerimiz için geliﬂtirilen yeni malzeme
ve süreçlerle at›k miktar›n›n s›f›rlanmas›, üretim
proseslerimizde kullan›lan su tüketiminin %25 azalt›lmas›.
• Elektronik kart ambalajlar›nda tek kullan›ml›k karton
kutular yerine uzun ömürlü ve geri dönüﬂümlü plastik
kasa kullan›m› ile ka¤›t tüketiminin y›ll›k olarak 100 ton
azalt›lmas›.
• Enerji ve çevre konular›nda iç süreçlerimizde
gerçekleﬂtirdi¤imiz geliﬂtirmelerin tedarikçilerimizde
yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
• Gerek iç üretimde üretilen gerekse de d›ﬂar›dan temin
edilen kompresör ve motorlarda büyük oranda bak›r
yerine alüminyum sarg›lara geçilmesi ile birlikte nakliye
yüklerinin a¤›rl›klar› düﬂürülerek CO2 sal›n›mlar›nın
düﬂürülmesi.
• Ürünlerde kullan›lan komponentlerde daha az enerji
tüketimine olanak veren modellerin daha uygun fiyatlara
sat›nalmas› baﬂar›larak do¤al kaynaklar› daha az tüketen
ürün gam›nda büyüme sa¤lanmas›. (Verimli motor ve
kompresörler, halojen lambalar, hassas sensörler vb.)

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›m›z
Müﬂteri memnuniyetinin sa¤lanmas› için müﬂterilerimize
h›zl› ve etkin bir geri dönüﬂün sa¤lanmas› gereklili¤i olan
bir sektörde faaliyet göstermekteyiz. Bu nedenle da¤›t›m
optimizasyonu ve sat›ﬂ a¤›m›z çok büyük önem
taﬂ›maktad›r. Sipariﬂ-üretim-sevkiyat esnekli¤imizi
geliﬂtirmek ve bu yönde bir altyap›n›n geliﬂimi ve yenilikçi
çözümler için sürekli olarak çal›ﬂmaktay›z.

Bu uygulamalara ek olarak, internet üzerinden e¤itim
platformumuz “E-Akademi” uygulamas› ile yetkili
sat›c›lar›m›zda çal›ﬂan temsilciler istedikleri yer ve zamanda
sunulan e¤itimlere kat›labilmektedir. Uygulama kapsam›nda
e¤itimler öncesi ve sonras› yap›lan testlerle sat›ﬂ
temsilcilerimizin geliﬂim seviyelerini de takip ediyoruz.
2012 y›l› sonu itibariyle 748 satıﬂ temsilcisi bu platformda
e¤itim ald›.
2012 y›l›nda, Arçelik ve Beko yetkili sat›c›lar›nda çal›ﬂan
sat›ﬂ temsilcileri için ürün ve sat›ﬂ teknikleri e¤itimleri olmak
üzere toplam 73 e¤itim program› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Arçelik
ve Beko yetkili sat›c›lar›m›zdan toplam 1.205 sat›ﬂ temsilcisi
bu programlara kat›lm›ﬂt›r. Bu e¤itim programlar›ndan
“Temel Ürün ve Sat›ﬂ Teknikleri” konulu 42 e¤itime 785,
“Ürün E¤itimleri” konu baﬂl›kl› ve bir ürün grubuna yönelik
haz›rlanan 30 e¤itime 377 sat›ﬂ temsilcisi kat›lm›ﬂt›r. Ayn›
dönem içerisinde Bo¤aziçi Üniversitesi Yaﬂam Boyu E¤itim
Merkezi ile yap›lan çal›ﬂma sonucu “Temel Ürün ve Sat›ﬂ”
ve internet üzerinden verilen e¤itimleri tamamlayan sat›ﬂ
temsilcilerinden, düzenlenen s›nava kat›lan ve baﬂar›l›
olarak “Baﬂar› Belgesi” almaya hak kazanlar›n say›s› 264
adede ulaﬂm›ﬂt›r.
2012 y›l›nda Bayi sahipleri için haz›rlanan “‹nsan Kaynaklar›
Yönetimi” e¤itiminde 140 Yetkili Sat›c›m›z e¤itim ald›.
Önümüzdeki y›l bu e¤itimin di¤er Yetkili Sat›c›lar›m›za da
yayg›nlaﬂt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir. “Beyaz Tur” ad›n›
verdi¤imiz programlarla yetkili sat›c›lar›m›z›n üretim
tesislerimizi ziyaret etmesini sa¤lamaktay›z. 2012 y›l›nda
düzenlenen 1 adet Beyaz Tur’a 26 adet Yetkili Sat›c›m›z
kat›larak, iﬂletmelerimizi tan›ma f›rsat› elde etmiﬂtir. Yetkili
sat›c›l›lar›m›zdan ald›¤›m›z geribildirimler sayesinde ilgili
süreçlerdeki iyileﬂtirme ve geliﬂtirme faaliyetleriyle hizmet
kalitemizi art›rmaktay›z. Bu amaç do¤rultusunda,
düzenledi¤imiz Yetkili Sat›c› Toplant›lar›nda Arçelik A.ﬁ.’nin
hedefleri konusunda bilgilendirmeler gerçekleﬂtirir ve
yetkili sat›c›lar›m›zdan gelen geribildirimleri toplar›z.

Yetkili Sat›c›lar›m›zla ‹letiﬂimimiz
Oluﬂturdu¤umuz etkin iletiﬂim mekanizmas› arac›l›¤›yla
bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekli olarak art›rmaya
çal›ﬂt›¤›m›z ve Türkiye çap›nda 3.600 noktada ürünlerimizin
müﬂterilerle buluﬂtu¤u yetkili sat›c›lar›m›z Arçelik A.ﬁ.’nin
yakalad›¤› baﬂar›da önemli bir rol oynamaktad›r. Sürekli
geliﬂim ve iyileﬂtirme hedefiyle “Arçelik TV” ve “Beko TV”
kapal› devre televizyon kanal› yay›nlar›, internet üzerinden
sürekli e¤itimler, internet üzerinden ma¤aza teﬂhirlerinde
bulunan LCD TV'ler için TV yay›n› gibi uygulamalarla yetkili
sat›c›lar›m›zla sürekli olarak iletiﬂim sa¤lar›z.
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Ürün Depolama ve Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklaﬂ›mlar
Benimsedi¤imiz çevreci yaklaﬂ›m ve bu do¤rultuda hareket
etmenin bilinci ile tedarik operasyonlar›m›zda 2012 y›l›
içerisinde gerçekleﬂtirdi¤imiz uygulamalar ﬂu ﬂekildedir:
• Türkiye ürün da¤›t›m operasyonunda kulland›¤›m›z
“Dinamik Rotalama” uygulamas› ile maliyetlerin
düﬂürülmesi, sevk sürelerinin k›salt›lmas›, müﬂteri hizmet
seviyesinin art›r›lmas›, da¤›t›mda katedilen yolun
azalt›lmas›, karbon emisyonunun azalt›lmas›, süreç
verimlili¤i ve iﬂgücü optimizasyonu sa¤lanm›ﬂt›r.
• "Rota ve Yük Optimizasyonu Sistemi" sayesinde ideal
say›da araç kullan›lmakta ve bu sayede ulaﬂt›rma
kaynakl› zararl› gazlar›n sal›m› azalt›lmaktad›r.
• Önemli projelerden biri olan Bayi Ortak Depo (BOD)
projesi 2012 y›l›nda da il baz›nda yayg›nlaﬂt›r›lmaya
devam edilmiﬂtir. 2012 y›l› sonu itibariyle 7 ilde BOD
depo aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ortak depo
kullan›m› ile müﬂterilerimize direkt ürün teslimi sa¤lanarak
nakliye iﬂlemlerinde ara kademe ortadan kald›r›lm›ﬂ ve
bu sayede karbon emisyonu azalt›lm›ﬂt›r. 2013 y›l›nda
da yayg›nlaﬂt›rma artarak devam edecektir.
• Türkiye'den yap›lan ihracat›n çevreye duyarl› yöntemlerle
gerçekleﬂtirilmesi anlay›ﬂ›m›z›n sonucu olarak
ürünlerimizin limanlara varmas›ndan sonra da¤›t›m›
esnas›nda mümkün oldu¤unca denizyolu tercih
edilmektedir. 2011 y›l›nda gerçekleﬂtirilen ihracat›n
%74'ü denizyolu, %24'ü karayolu, %2'si ise demiryolu
ile sa¤lan›rken denizyolu ile taﬂ›ma oranlar› 2012 y›l›nda
art›r›larak % 83 seviyelerine ç›kar›lm›ﬂt›r. Ayn› y›l karayolu
kullan›m› % 38 oran›nda gerilemiﬂ ve % 15 seviyesine
inmiﬂtir. Demiryolu taﬂ›mac›l›¤› ise altyap› çal›ﬂmalar›
ve kesintili hizmete karﬂ›n geçen y›lki %2 ‘lik pay›n›
korumuﬂtur.
• Ürün depolar›nda enerji tasarrufuna yönelik projeler
2012 y›l›nda da artarak devam etmiﬂtir. Depolarda
projektörler yerine tasarruflu ayd›nlatma sistemlerine
geçilmesi, gün›ﬂ›¤›ndan daha fazla yararlan›lmas›n›n
sa¤lanmas› ve tüplü yerine elektrikli depo içi taﬂ›ma
araçlar›na geçilmesi ile CO2 sal›m›n›n azalt›lmas›
sa¤lanm›ﬂt›r. Depolarda istif üstlerine gelen noktalardaki
ayd›nlatmalar›n iptali ile de tasarruf sa¤lanmaktad›r.
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• Depolar›m›zda ç›kan at›k karton, strafor, naylon, tahta
palet, tahta köﬂebent gibi ambalaj malzemelerinin tekrar
iﬂletmelere geri gönderilmesi ile at›k miktarlar›
azalt›lmakta, maliyet tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
• Depolarda çal›ﬂan personelin çevre konusunda
bilinçlendirilmesini art›rmak amac›yla düzenli olarak ve
yeni giren personele de çevre ve at›k yönetimi
konusunda e¤itimler verilmektedir.
• Baz› ihracat yüklemelerinde kullan›lan hava yast›klar›n›n
geri toplanarak yeniden kullan›m› sa¤lanmakta, böylece
hem at›k miktarlar› düﬂürülmekte hem de maliyet
azalt›lm›ﬂ olmaktad›r.
• 2011 y›l›nda, ithalat›m›z›n %79'u denizyolu ile
gerçekleﬂirken 2012 y›l›nda bu oran % 86’ya
yükseltilmiﬂtir. Kalan ithalat›n % 14’ü kara ve %1'i demir
yoluyla gerçekleﬂmiﬂtir. Denizyolu taﬂ›malar›m›z her y›l
düzenli olarak artmaktad›r.
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Sat›ﬂ Sonras›nda
Sat›ﬂ sonras› hizmetlerimiz, ürünlerimizde yakalad›¤›m›z
ve sürekli olarak geliﬂtirdi¤imiz kalite anlay›ﬂ›m›z› bütünleyici
özelliktedir. Sundu¤umuz hizmet a¤›n› geliﬂtirerek
yayg›nlaﬂt›rmak birincil önceliklerimiz aras›ndad›r. Sat›ﬂ
sonras› hizmetler süreçleri ISO 10002 Müﬂteri Memnuniyeti
standard› belgesi ile belgelendirilmiﬂ olup müﬂteri
memnuniyeti ISO kalite standard› kapsam›na
al›nm›ﬂt›r.Yetkili sat›ﬂ ve servis hizmetleri a¤›m›z dayanakl›
tüketim sektöründe Türkiye’nin en büyük hizmet a¤›
konumundad›r.
Sat›ﬂ sonras› hizmetlerde görevli teknik elemanlar›m›z
Teknik Hizmetler ve E¤itim Yöneticili¤ince e¤itim verilerek
sertifikaland›r›lmaktad›r. Servis TV uygulamas› arac›l›¤›yla
servis elemanlar›m›za ürünler hakk›nda e¤itimler
verilmektedir. El tipi bilgisayar kullan›m›yla sahadaki yetkili
servis teknik personeline iﬂ da¤›t›m› h›zl› ve optimum
seviyede gerçekleﬂtirilmekte böylece hizmet kalitesi ve
verimlilik art›ﬂ› sa¤lanmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ., 1998 y›l›ndan bu yana, yasa gere¤i Türkiye’de
ana ürün gruplar› için öngörülen minimum garanti süresi
2 y›l olmas›na ra¤men, ürünlerini 3 y›l garanti hizmeti ile
sunmaktad›r. Ayr›ca, de¤iﬂen yedek parçalar için kanuni
garanti süresi 6 ay olmas›na ra¤men, Arçelik A.ﬁ. yedek
parçalar›na 1 y›l garanti vermektedir.

Arçelik A.ﬁ. Tüketici Hizmetleri, toplam 330.000 farkl›
yedek parça ile müﬂterilerimize hizmet vermektedir. Kanun
gere¤i 10 y›l›n› doldurmuﬂ ürünler için yedek parça hizmeti
verme zorunlulu¤u olmamas›na ragmen, 2012 y›l›nda temin
edilebilen 13.000 adet farkl› yedek parça için, 350.000
hizmet verilerek müﬂteri memnuniyeti sa¤lanm›ﬂt›r.

Ça¤r› Merkezi
Arçelik Ça¤r› Merkezi’nce tüketici geribildirimleri, öneri ve
isteklerinin en k›sa sürede de¤erlendirilerek memnuniyeti
en üst seviyede tutmak amac›yla tüketicilerimize haftan›n
7 günü 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Bu sayede,
tüketicilerimizin Arçelik ile olan iletiﬂimi en sa¤l›kl› ve en
verimli ﬂekilde sa¤lanmaktad›r. Tüketici öneri ve
eleﬂtirilerinin ilgili birimlere iletilerek yeni ürünlerin üretimine
katk›da bulunmak Arçelik Ça¤r› Merkezi'nin en temel
görevlerinden biridir.
Üstün teknolojik altyap› donanımı ile 1991’den bu yana
faaliyet gösteren Arçelik Ça¤r› Merkezi, telefon ve e-mail
gibi modern iletiﬂim kanallar›n›n yan› s›ra faks ve mektup
gibi geleneksel kanallarla da gelen tüketici taleplerini
de¤erlendirmektedir. Müﬂterilerimizden gelen taleplerin
önemli bir k›sm› “‹lk Ad›m Deste¤i” hizmeti ile müﬂteri
evine gidilmesine gerek kalmadan telefonda çözüme
kavuﬂturulmaktad›r. Arçelik Ça¤r› Merkezi, hizmet kalitesini
art›rmak ve müﬂteri geribildirimlerine ulaﬂabilmek için
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda memnuniyet anketleri
düzenlenmektedir.

2011 y›l›nda Ça¤r› Merkezi Yöneticili¤imiz taraf›ndan hayata
geçirilen ve halen devam etmekte olan “Home Agent”
projesi ile bir çok 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.
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Toplumsal Sorumluluk Anlay›ﬂ›m›z
Arçelik A.ﬁ. olarak sürdürülebilir toplumsal geliﬂimin önemine
inan›r, gerek ba¤l› oldu¤umuz Koç Holding’in toplumsal
faaliyetlerine verdi¤imiz destek, gerekse operasyon
co¤rafyam›z›n sorunlar›na cevap vermeyi amaçlad›¤›m›z
sosyal sorumluluk projelerimizle paydaﬂlar›m›z için de¤er
yarat›r›z. Kurum de¤erlerimiz ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirip hayata
geçirdi¤imiz projelerde paydaﬂ kat›l›m›n›n olmazsa
olmazl›¤›n› kabul eder, baﬂta çal›ﬂanlar›m›z ve yetkili servis
ve sat›c›lar›m›z olmak üzere de¤er zincirimizin tüm
halkalar›n›n aktif birer parças› oldu¤u uygulamalar
gerçekleﬂtiririz.
Toplumsal gönüllülük olarak adland›rd›¤›m›z bu temel
yaklaﬂ›m›m›z ile projelerimizin kal›c›l›¤›n› garanti alt›na al›r,
toplumsal standartlar›n geliﬂimini amaçlayan uygulamalar›n
devaml› hale gelmesiyle uzun soluklu faaliyetlere imza
atar›z. Yaratt›¤›m›z istihdam ve faaliyet co¤rafyam›za
sa¤lad›¤›m›z do¤rudan ve dolayl› pozitif ekonomik etkinin
yan› s›ra, spor, kültür ve sanat alanlar›nda geliﬂimi
destekleyen uygulamalar gerçekleﬂtirir, toplumsal geliﬂimin
bu alanlar›n tamam›nda yakalan›lacak bir pozitif ivme ile
sa¤lanabilece¤ine inan›r›z.

Toplumsal Projeler ve
Destek Faaliyetleri
Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i
Program› (Türkiye)
Milli E¤itim Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile 2004 y›l›nda ilk defa hayata
geçirilen Arçelik A.ﬁ. ile “E¤itimde Gönül Birli¤i” Program›,
e¤itimde bireysel geliﬂime yap›lacak katk›lar›n küçük
yaﬂlarda baﬂlamas› gerekti¤inin bilinciyle ilkö¤retim
ça¤›ndaki çocuklara ulaﬂabilmeyi hedeflemektedir. Program
ile, Türkiye'de Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu'nda e¤itim gören
ve maddi olanaklar› k›s›tl› ailelerden gelen ö¤rencilerin
e¤itim ve geliﬂim standartlar›n› yükseltmek ve örnek bireyler
olarak topluma kazand›r›lmalar›na katk›da bulunmak
amaçlanmaktad›r. Raporlama dönemi itibariyle, 60 ilde 300
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu'nda ö¤renim gören 200 bin
ö¤renciye ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›ndan baﬂar›yla mezun olan
ve maddi zorluklar nedeniyle ortaö¤retime devam edemeyen
ö¤rencilere lise ö¤renimleri boyunca e¤itim bursu verilen
program kapsam›nda, bu okullarda görev yapan
ö¤retmenler ve yöneticilere bireysel ve mesleki geliﬂimlerinde
destek olmak amac›yla bir dizi seminer, atölye çal›ﬂmas›
düzenlenmiﬂtir. Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›, yetkili sat›c› ve
servislerinden oluﬂan Gönüllü Aile Birli¤i; program süresince
ö¤rencilerin bireysel geliﬂimine destek olmak üzere "meslek
tan›t›m" günlerinden, kitap ve oyuncak kampanyalar›na,
okul ve üretim tesis ziyaretlerinden "çevre" temal›
bilinçlendirme yar›ﬂmalar›na kadar birçok önemli etkinlik
düzenlemiﬂtir.
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“Ülkem için Engel Tan›m›yorum”

Engelliye Do¤ru Yaklaﬂ›m Seminerleri (Türkiye)

“Sizler için Kitap Okuyoruz” Projesi

Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›n›n gönüllü olarak destek verdi¤i ve
engellilerin yaﬂam kalitelerinin iyileﬂmesine katk›da
bulunmay› hedefleyen “Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum”
Projesi, Koç Holding taraf›ndan Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma
Teﬂkilat› (UNDP) ve Alternatif Yaﬂam Derne¤i (AYDER)
iﬂbirli¤i ile yürütülmektedir.

“Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum Projesi” kapsam›ndaki bir
baﬂka uygulama da Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar› ve Bo¤aziçi
Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve E¤itim Merkezi
(GETEM) iﬂbirli¤iyle “Sizler için Kitap Okuyoruz” gönüllü
projesidir. Bu çal›ﬂma ile gönüllüler, görme engellilerin talep
ettikleri kitaplar› ya da kendilerinin seçmiﬂ oldu¤u kitaplar›
seslendirerek, görme engellilerin yararland›¤› “Sesli
Kütüphane”ye kitap okuyarak destek vermektedirler.

Proje kapsam›nda, Arçelik çal›ﬂanlar› AYDER’in deste¤iyle
“Gönüllü E¤itmen E¤itimi”lerini tamamlam›ﬂlard›r. Raporlama
döneminde, 36 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. Düzenlenen toplam
60 adet e¤itim ile 4.625 Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂan›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂletmelerimiz ve bayilerimizde çal›ﬂma ortamlar›n›n engelli
dostu hale getirilmesi amac›yla çal›ﬂmalar yürütülmüﬂ,
raporlama döneminde bu do¤rultudaki ilk ad›m Çay›rova
kampüsünde gerçekleﬂtirilen düzenlemeler ile at›lm›ﬂt›r.
Engelli dostu ürün portföyü için fikir havuzu oluﬂturulurken,
engelli vatandaﬂlar›n çal›ﬂabilece¤i iﬂlerde kendilerine
öncelik verilmesi ve mesleki geliﬂimlerine destek olunmas›
gibi ad›mlarla hem iﬂyerlerinde hem de evden çal›ﬂan
engelli say›s›nda art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r.
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2012 y›l›nda, 40 çal›ﬂan›m›z Arçelik A.ﬁ. Sütlüce
kampüsünde düzenlenen e¤itime kat›lm›ﬂ, e¤itim sonunda
25 gönüllü kitap okuyarak projeye destek vermiﬂtir.
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Meslek Lisesi Koçlar› (Türkiye)
Koç Holding taraf›ndan 2006’dan beri yürütülen “Meslek
Lisesi, Memleket Meselesi” sosyal sorumluluk projesine
Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›, yetkili sat›c›lar› ve servisleri destek
vermektedir. Proje kapsam›nda Arçelik A.ﬁ., 26 okulun
sorumlulu¤unu üstlenmiﬂ bulunmaktad›r. ﬁirket çal›ﬂanlar›,
yetkili sat›c›lar› ve servislerinden oluﬂan 28 kiﬂilik bir ekip
“Meslek Lisesi Koçlar›” olarak gönüllü görev üstlenmekte
ve ö¤rencilerin kiﬂisel geliﬂimlerine destek olarak onlar› iﬂ
hayat›na haz›rlamakta rol model olmaktad›rlar. Proje
baﬂlang›c›ndan bu yana toplam 1.283 bursiyer seçilirken
raporlama dönemi itibariyle e¤itimlerine devam etmekte
olan 275 bursiyer bulunmaktad›r. Haziran 2013 itibariyle
tüm bursiyerler mezun olacakt›r.

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program› Arçelik Laboratuvarlar› (Türkiye)
Arçelik A.ﬁ.'nin Milli E¤itim Bakanl›¤› Erkek Teknik Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü iﬂbirli¤iyle oluﬂturdu¤u Arçelik A.ﬁ.
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program› - Arçelik
Laboratuvarlar› ile Türkiye'de elektrikli ev aletleri
sanayisindeki geliﬂmeleri ve yeni teknolojileri bilen teknik
insan gücünün yetiﬂtirilmesi, böylece istihdamlar›n
kolaylaﬂt›r›lmas› amaçlanmakt›r. Bu do¤rultuda, 2011-2012
e¤itim y›l› itibariyle üçü ‹stanbul (Kartal, Beykoz, Zeytinburnu)
biri Diyarbak›r'da olmak üzere toplam 4 okulda, elektrikli
ev aletleri teknik servis dal›nda yeni teknolojilere dayal› ölçü

aletleri ve cihazlarla donat›lan Arçelik Laboratuvar›
kurulmuﬂtur. Laboratuvarlarda uygulanan müfredat, Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile yeniden oluﬂturulmuﬂ ve ö¤retmenler
Arçelik Akademi'de e¤itilmiﬂtir.
Bu okullarda Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan› - Elektrikli
Ev Aletleri Teknik Servis Bölümü'nde oluﬂturulan Arçelik
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program› kapsam›nda
raporlama dönemi sonu itibariyle 226 ö¤renci, 29 ö¤retmen
eﬂli¤inde e¤itim görmektedir. Program kapsam›nda,
ö¤rencilerin laboratuvarlarda ö¤renecekleri bilgilerle beyaz
eﬂya ve klima ürün gruplar›nda teknisyenlik yapabilecek
düzeye gelmeleri hedeflenirken, kendilerine Arçelik yetkili
servislerinde staj imkân› sa¤lanacakt›r. E¤itim istihdam
iliﬂkisinin kurulmas› ve devam› için sektörümüze özel bir
uygulama olarak geliﬂtirilen ve bu anlamda Türkiye’de bir
ilk olma özelli¤ini taﬂ›yan proje ile Arçelik Yetkili Servislerinde
veya ﬂirket bünyesinde çal›ﬂmak isteyen ö¤rencilerden
belirlenen aﬂamalar› baﬂar›yla tamamlayanlar
sertifikaland›r›larak istihdam edilecektir.
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Beyaz Bal›k Oyun Odalar› (Türkiye)

Arçelik A.ﬁ. Arama ve Kurtarma Ekibi (Türkiye)

2011 y›l›nda Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›n›n gönüllü kat›l›mlar›yla
hastanelerin onkoloji servislerinde yatan kanserli çocuklar›n
moral ve motivasyonlar›n› yükseltmek için özel oyun
odalar›n›n kurulumuna ön ayak olmak amac›yla “Beyaz
Bal›k Oyun Odas›” projesi hayata geçirildi. Ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminde etkili olan akyuvarlar›n, beyaz bal›klara
benzetilerek isimlendirildi¤i proje ile yüzlerce çocu¤a umut
ve moral olmak hedeflenmektedir. Proje kapsam›nda ilk
oda, 2011 y›l›nda Marmara Üniversitesi E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Çocuk Bölümü’nde kap›lar›n› minik hastalara
açm›ﬂt›r. Raporlama döneminde proje kapsam›
geniﬂletilerek, uzun süre yatarak tedavi gören hasta
çocuklara da moral vermek üzere Süreyyapaﬂa Hastanesi
Çocuk Bölümü’nde bir oyun odas› ve bir kütüphane aç›l›ﬂ›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Van Depremi sonras›nda Koç Holding koordinasyonunda
arama ve kurtarma ekibi üyelerinin gerçekleﬂtirdi¤i düzenli
toplant›larla deprem ve di¤er acil durumlar konusunda
ﬂirketlerin bilgi birikimi ve tecrübe paylaﬂ›m› gerçekleﬂtirilmiﬂ,
acil durum ekipmanlar› ve e¤itimler konusunda ortaklaﬂt›rma
çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Uygulama dahilinde “Acil Durum
Ekipman Katalo¤u” haz›rlanm›ﬂ ve grup ﬂirketlerinin
kullan›m›na sunulmuﬂ, “Koç Holding Acil Durum El Kitab›”
güncellenmiﬂtir.

Proje kapsam›nda ayr›ca çocuk poliklinik kat›n›n tüm
duvarlar› Arçelik A.ﬁ. Çay›rova ‹ﬂletmesi resim atölyesi ekibi
taraf›ndan çizilen çizgi film kahramanlar› ile renklendirilmiﬂtir.
Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar› yaﬂl› ürün stoklar›n› sat›n alarak
odalar›n aç›lmas› için ihtiyaç duyulan maddi kayna¤› temin
etmiﬂtir. Bünyesinde oyun odas› bulunmayan ihtiyaç sahibi
her hastaneye bir oyun odas› aç›lmas›n› hedefleyen proje,
Arçelik A.ﬁ. Gönüllü Tak›mlar›, Tedarik Zinciri Direktörlü¤ü
Planlama Grup Yöneticili¤i çal›ﬂanlar› taraf›ndan
yürütülmektedir.
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Bolu, Çerkezköy ve Eskiﬂehir kampüslerinde mevcut olan
arama ve kurtarma ekibi üyeleri, bulunduklar› ilin Sivil
Savunma Birimleri,‹tfaiye Müdürlü¤ü yetkilileri ve afetlerde
görev yapan Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n›n acil durumlara
yönelik e¤itim ve tatbikat çal›ﬂmalar›na kat›l›m sa¤layarak,
bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaﬂm›ﬂ ve
pekiﬂtirmiﬂlerdir. Di¤er Arçelik Kampüslerinde mevcut olan
Arama ve Kurtarma Ekiplerinin e¤itimlerinin güncellenmesi
için gerekli planlama çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Arçelik A.ﬁ.
Arama ve Kurtarma Ekiplerinin olas› bir afet durumunda
mümkün olan en k›sa sürede bölgeye intikal edebilmeleri
için tam donan›ml› bir Arama ve Kurtarma arac› sat›n
al›nm›ﬂt›r.
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Krasnodar, Krymsk Sel Bask›n› Bölgesine Destek
(Beko-Rusya)

AmaZulu Toplulu¤u Vakf› (Defy-Güney Afrika)

Rusya’n›n güney k›sm›nda bulunan Krasnodar bölgesinin
Krymsk kentinde 6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleﬂen
büyük felakette, 2 gün boyunca devam eden ﬂiddetli
ya¤mur, kenti birkaç dakika içinde yerle bir eden 7 metrelik
dalgalar getirmiﬂtir. 171 kiﬂinin öldü¤ü, 34.000’den fazla
kiﬂinin yaraland›¤› afetin ard›ndan tüm binalar y›k›lm›ﬂ ve
kent insanlar› evsiz kalm›ﬂt›r. Rusya Hükümeti’nin Ekim
2012’ye kadar yeni binalar inﬂa etme yükümlülükleri verdi¤i
ve Krymsk kentinin tüm vatandaﬂlar› için yeni daireler
sa¤land›¤› afet sonras› dönemde Beko LLC, kenti
desteklemek için çamaﬂ›r makinesi, buzdolab›, f›r›ndan
oluﬂan 100 ürün setini ücretsiz olarak bölgeye göndermiﬂtir.

Futbolun gücünü kullanarak Güney Afrika'daki topluluklar›n
kalk›nd›r›lmas› için 2009 y›l›nda kurulan AmaZulu Toplulu¤u
Vakf›, yaﬂam becerileri programlar›, HIV-AIDS e¤itimleri ve
teﬂvikler gerçekleﬂtirmektedir. Defy, Ezakheni, Durban ve
Do¤u Londra bölgelerindeki kalk›nma projelerinin
yürütülmesinde AmaZulu Toplulu¤u Vakf›yla ortak hareket
etmektedir. Maddi imkanlar› yetersiz olan yurttaﬂlara destek
olacak yaﬂam becerileri programlar› hayata geçirirken, en
kabiliyetli olan kiﬂilere, Defy taraf›ndan verilen bir burs
program›na kat›lma f›rsat› tan›nmaktad›r. Burs program›
kapsam›nda seçilen çocuklar, bölgedeki en iyi okullardan
birinde son s›n›flara yönelik e¤itimleri ücretsiz olarak
alabilmektedir.

Projuventüte’ye Destek (Elektrabregenz -Avusturya)

LIV Köyü (Defy-Güney Afrika)

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

HIV-AIDS ve yoksulluk baﬂta olmak üzere muhtelif sebeplerle
yetim kalan çocuklar›n Güney Afrika'da, k›tada ve dünyada
olumlu de¤iﬂimi sa¤layacak olan bir kuﬂak olarak
yetiﬂmelerini amaçlayan LIV, bu çocuklar›n ruhsal e¤itim
ve bak›m aç›s›ndan aile ortam›na denk bir çevrede
yetiﬂmelerine olanak tan›maktad›r. Defy, LIV'e olan deste¤ini
raporlama döneminde de sürdürmüﬂ ve 2012 y›l›nda 26
adet gazl› soba ba¤›ﬂlam›ﬂt›r.
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Ethelbert Çocuk Evi (Defy- Güney Afrika)
Fiziksel ve/veya cinsel istismar, ihmal, terk etme nedeniyle
ailelerinden al›nm›ﬂ,HIV-AIDS nedeniyle yetim kalm›ﬂ 65
çocu¤un bak›m›n›n üstlenildi¤i bir çocuk evi ve s›¤›nma
merkezi olan Ethelbert Children's Home, her birinde iki yat›l›
Çocuk Bak›m Uzman› ve maksimum on iki çocuk bulunan
toplam alt› k›r evinden oluﬂmaktad›r. Defy, 2012 y›l›nda da
Ethelbert Çocuk Evi'nin ihtiyaçlar› paralelinde beyaz eﬂyalar
ve elektronik ürünlerin yan› s›ra nakdi ba¤›ﬂlar
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Giysilerinizin Ömrünü Uzat›yoruz Kampanyas›
(Beko-‹spanya)
Beko ‹spanya’n›n ödül kazanan “We Give More Life to Your
Clothes” kampanyas› Kas›m 2011’de baﬂlat›ld›. Kampanya
kapsam›nda 2,5 ton giysi toplanarak Afrika K›tas› ‹ﬂbirli¤i
Örgütlenmesi kapsam›nda SOS Afrika Sivil Toplum Örgütü
Vakf›’na ba¤›ﬂland›. Daha sonra bu giysiler Kenya,
Dadaab’da büyük bir toplulu¤un üyeleri aras›nda da¤›t›ld›.
Kampanya sürecinde 150 farkl› ﬂehirde, 300 farkl› sat›ﬂ
noktas›, kendi ma¤azalar›na kurduklar› dayan›ﬂma köﬂeleri
ile projeye destek verdi. ‹spanya’n›n her köﬂesinden binlerce
kiﬂi, k›yafet ba¤›ﬂlamak amac›yla bu sat›ﬂ noktalar›n› ziyaret
etti. 1 tonu Madrid’de olmak üzere toplam 2.578 kilo giysi
topland›. Toplanan k›yafetler, Beko’nun Madrid ﬂehir
merkezinde kurdu¤u dev çamaﬂ›r makinesinin içinde
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sergilendi. Kampanya raporlama döneminde alt›nc›s›
düzenlenen European Excellence Ödülleri’nde ‹spanya
projeleri aras›nda Alt›n Ödülü kazand›. Kampanya ayn›
zamanda Temmuz ay›nda da ‹spanya’da Evento Plus
Ödülleri’nde En ‹yi Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde
Bronz Ödül’e lay›k görülmüﬂtü.

Tabaluga Müzikali (Grundig-Almanya)
Grundig, raporlama döneminde yetimhanelerdeki 50 yoksul
çocu¤un Münih’te sahneye konan Almanya’n›n en ünlü
müzikali “Tabaluga”y› izlemesini sa¤lam›ﬂt›r. Müzikal,
gösterime kat›lan tüm çocuklar için macera dolu, e¤lenceli
ve unutulmaz bir gece olmuﬂtur. Grundig, Tabaluga
yönetimine ve performans alan›na TV’ler yerleﬂtirerek
destek vermiﬂtir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

10 Y›l, 10 ‹l, 10 Okul Projesi (Beko-Bosna)

A'dan Z'ye Ekoloji (Arctic-Romanya)

Beko spora verdi¤i destek projeleri kapsam›nda BosnaHersek’teki 10. y›l›n› “10 Y›l, 10 ‹l, 10 Okul” sosyal sorumluluk
projesi ile anlamland›rd› ve Bosna-Hersek'teki distribütörü
Omega ile birlikte projenin ilk aya¤›n› 2012 Haziran ay›nda
tamamlad›. Proje çerçevesinde Beko, Tuzla, Lukavac,
Saraybosna, Kakanj ve Zenica kentlerindeki en çok ihtiyaç
sahibi olan ilkö¤retim okullar›na ve yetimhanelere ihtiyaçlar›
do¤rultusunda ba¤›ﬂlarda bulundu ve bu okullar›n basketbol
sahalar›n› yeniledi. Aç›l›ﬂ törenlerinde çocuklara t-shirt,
matara ve basketbol topu gibi hediyeler verildi. Ayn›
zamanda Bosna Hersek’in eski milli basketbol koçu Nenad
Markovic de projeye destek veren ünlü isimler aras›nda
yer alarak çocuklar ile keyifli vakit geçirdi. Seçilen 10 okul
aras›nda yer alan, Banja Luka, Novi Travnik, Cazin, Mostar
ve Posu’daki di¤er 5 okulun basketbol sahalar› ise Eylül
ay›nda yap›lan organizasyonlar ile hizmete aç›ld›.

Arctic, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, tüketicilere ECO
yaﬂam tarz›n› benimseme konusunda ciddi bir teﬂvik sunmak
amac›yla bir e¤itim kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›r. Buna ek olarak,
www.arcticpentrutine.ro web sitesinde yer alan yeﬂil sayfada,
Arctic müﬂterilerinin daha sa¤l›kl› ve çevre dostu bir yaﬂam
sürmelerine ve ayn› zamanda daha uzun vadeli tasarruf
sa¤lamalar›na yard›mc› olmak amac›yla haz›rlanm›ﬂ olan
bir dizi pratik bilgi eklemiﬂtir.
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Çevre ve Do¤ay› Koruma Çal›ﬂmalar›
At›klar› Hayata Döndüren Minik Eller

Uzunkum Plaj›’nda K›y› Temizleme

2012 y›l›nda, Tema Vakf› Bolu Temsilcili¤i ve Arçelik A.ﬁ.
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi’nin Bolu’da düzenlemiﬂ oldu¤u
“At›klar› Hayata Döndüren Minik Eller” konulu proje yar›ﬂmas›
gerçekleﬂtirildi. Yar›ﬂmaya Bolu il geneli ilkö¤retim okulu
6, 7 ve 8. s›n›f ö¤rencileri kat›l›rken, ödül töreni Dünya Çevre
Günü’nde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi’nde; 2012 y›l› Haziran ay›nda,
çal›ﬂanlar ile birlikte DenizTemiz Derne¤i (TURMEPA)
iﬂbirli¤iyle, ﬁile Uzunkum Plaj›’nda k›y› temizleme faaliyeti
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Etkinlikte ka¤›t, plastik, cam ve kar›ﬂ›k
at›k kategorilerinde toplam 52,5 kg at›k toplanm›ﬂt›r.

Plastik Poﬂet Yerine Bez Torba
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A¤aç Dikim Faaliyetleri

2012 y›l›nda, Elektrik Motorlar› ve Kurutma Makinesi
‹ﬂletmeleri taraf›ndan; 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
Çerkezköy halk›na yönelik ‘’Plastik Poﬂet Yerine Bez Torba’’
konulu bez torba da¤›t›m faaliyeti yap›larak halka konu ile
ilgili bilgilendirme yap›lm›ﬂt›r.

Bolu ‹ﬂletmesi taraf›ndan bölgeye özel bir tür olan 100 adet
da¤ f›nd›¤› ve 4 tür endemik bitkiden bir grup dikilerek
do¤al yaﬂam alan› koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. 2011 y›l›nda
Eskiﬂehir Buzdolab› ve Kompresör ‹ﬂletmesi, Çay›rova
‹ﬂletmesi ve Ankara ‹ﬂletmesi taraf›ndan dikilen fidanlar›n
bak›m çal›ﬂmalar› ise 2012 y›l›nda da devam etmiﬂtir.

At›k Ya¤lar› Yakman›n En Do¤al Yolu

A¤aç Dikimi (Beko-Çin)

Elektrik Motorlar› ve Kurutma Makinesi ‹ﬂletmeleri’nde; 2012
y›l›nda “At›k Ya¤lar› Yakman›n En Do¤al Yolu” kampanyas›
baﬂlat›ld›. Bu kampanya ile, evlerde biriken k›zartmal›k
bitkisel at›k ya¤lar›n lavabolara dökülmeden toplanmas› ve
biyodizele dönüﬂtürülmesine katk› sa¤lamak üzere
çal›ﬂanlar›n evlerinden at›k ya¤ getirmeleri, iﬂletme taraf›ndan
geri kazan›ma gönderilmesi hedeflenmiﬂtir.

Beko Electrical Appliances, çevreye verdi¤i önemi
vurgulamak üzere kamu kurumu olan China Green
Foundation iﬂbirli¤i ile Gansu bölgesinde Seabuckthorn
isimli ve 20 y›ll›k ömrü olan 1.500 a¤ac›n dikimini
gerçekleﬂtirdi. Her biri y›lda 1,66 kg CO2 azalt›m› sa¤layan
bu a¤açlar›n yan› s›ra, Guangxi bölgesinde de
Adinandramilletii isimli bir a¤ac›n dikimi de gerçekleﬂtirdi.
Bu a¤açlar›n her biri Seabuckthorn isimli bitkiden 5 kat
daha fazla olacak ﬂekilde, y›lda 8,3 kg CO2 sal›n›m›n
azalt›lmas›na katk›da bulunuyor.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

Spora Destek

Beko Basketbol Ligi (Türkiye)
Üstlendi¤i sponsorluklarla Türkiye'de basketbol sporuna destek veren Beko markas›, bu alandaki ilk uygulamas›n› 2006
y›l›nda Türkiye Basketbol Ligi'ne ismini vererek hayata geçirmiﬂ bulunmaktad›r. Halen sürmekte olan bu sponsorluk,
Beko markas›n›n uzun vadeli marka hedeflerine ulaﬂma yolunda gerçekleﬂtirilen Beko ve basketbol birlikteli¤inin ilk
ad›n› temsil etmektedir. Bu sponsorlukla birlikte “Beko Basketbol Ligi” ismini alan ligde, All-Star karﬂ›laﬂmalar› da Beko
All-Star ismiyle oynanmaktad›r. Beko'nun “Dünya markas›” vizyonu ile paralel olarak ilerleyen basketbol yat›r›mlar›,
sonraki ad›mlarda daha da büyüyerek uluslararas› boyutlara taﬂ›nm›ﬂt›r.
Beko’nun bu do¤rultudaki gelecek dönem planlar› aras›nda, 4 – 22 Eylül 2013 tarihleri aras›nda Slovenya’da düzenlenecek
olan FIBA Avrupa Basketbol ﬁampiyonas›’n›n ve 30 A¤ustos – 14 Eylül 2014 tarihleri aras›nda ‹spanya’da düzenlenecek
olan FIBA Dünya Basketbol ﬁampiyonas›’n›n “Presenting Sponsor”u (ﬂampiyonay› tüm dünyaya sunan en büyük sponsor)
olarak yer almaktad›r.

Beko Basketbol Bundesliga (Almanya)
Alman Basketbol Ligi, Beko'nun isim sponsorlu¤u ile 2009-2010 sezonunun baﬂlang›c›ndan itibaren “Beko Basketball
Bundesliga” ad› alt›nda gerçekleﬂmektedir. 2011 y›l›nda da Beko Basketball Bundesliga All Star Day, Beko BBL Top
Four ve Beko BBL Champions Cup, Beko Super Cup gibi çeﬂitli spor etkinliklerinin sponsorlu¤unda Beko markas› yer
alm›ﬂt›r.
Raporlama döneminde Beko, basketbol izleyicisine liglerine sponsor oldu¤u ülkelerin en güçlü tak›mlar›n› “Beko Cup
2012” turnuvas› alt›nda ilk kez bir araya getirdi¤i büyük bir organizasyon da sunmuﬂtur. Almanya’n›n Münih ﬂehrinde,
22-23 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen ve Bayern Munich’in ev sahibi tak›m oldu¤u ﬂampiyonada CSKA Moscow,
ZalgirisKaunas ve Beﬂiktaﬂ Jimnastik Kulübü tak›mlar› karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂtir.
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Beko Basketbol Ligi - Rusya
2010 y›l›ndan bu yana Rusya Basketbol Ligi "Beko Professional League" ad›yla oynanmaktad›r. Sezon içerisinde Beko,
maçlar baﬂlamadan önce basketbol salonlar›nda muhtelif BTL etkinliklerinde bulunmaktad›r. Beko, profesyonel basketbol
ligine katk›s›n›n yan›s›ra Eylül 2012 de, Moskova Günü kutlamalar› çerçevesinde, Luzhniki Büyük Spor Arenas›’nda
büyük basketbol turnuvas› Moskova Aç›k ﬁampiyonlu¤u 3x3’a destek vermiﬂtir. 411 sokak basketbolu tak›m›n›n 35
basketbol sahas›nda yar›ﬂt›¤› ve bir gün süren bu etkinli¤e 100.000’i aﬂk›n kiﬂi kat›lm›ﬂt›r.

Beko Basketbol - Litvanya
Beko markas› 2011 y›l› içerisinde, Litvanya Ligi'nin de sponsorlu¤unu üstlenmiﬂtir. Litvanya ligi, 2011-2012 sezonu
itibariyle, "Beko LKL League" ad› alt›nda devam etmektedir.

Beko Basketbol Ligi (‹talya)
2012 y›l›nda Beko markas›, Almanya, Rusya ve Litvanya lig sponsorluklar›n›n ard›ndan, ‹talyan Basketbol Ligi “Lega
Basket Serie A” n›n da isim sponsorlu¤unu üstlenmiﬂtir.

Beko Futbol Kupas› - FA Cup (‹ngiltere)
Son 4 y›lda muhtelif ‹ngiltere Premier Ligi tak›mlar›n›n sahalar›nda yer alan Beko, 141 y›ll›k tarihiyle dünyan›n en eski
kupas› ve ‹ngiltere futbolunun en önemli turnuvas› konumundaki olan FA Cup'›n 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlar›
boyunca resmi destekleyicisi olmuﬂ bulunmaktad›r.

Grundig “Bundesliga Resmi Teknoloji Orta¤›” - Almanya
2011/2012 sezonunda baﬂlayan sponsorluk anlaﬂmas› ile Grundig “Bundesliga'n›n Resmi Teknoloji Orta¤›” olmuﬂtur.
Grundig logosunun aç›l›ﬂ, rövanﬂ ve ligden düﬂme maçlar› dahil olmak üzere tüm Bundesliga ve Bundesliga 2 maçlar›nda
grafiklere eklenmiﬂ olarak göründü¤ü ve Grundig’in Almanya ve dünya çap›ndaki marka bilinirli¤ini önemli ölçüde art›ran
bu uygulama 2012/2013 sezonunda da devam edecektir.
Arçelik A.ﬁ.'nin raporlama dönemi içerisinde gerçekleﬂtirdi¤i ba¤›ﬂ ve sponsorluklara iliﬂkin ayr›nt›lara
http://www.arcelikas.com/sayfa/181/KulturSanatveSporaDestek adresinden ulaﬂ›labilir.
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2012 Y›l› Ödüller ve Baﬂar›lar

Çevreci Ödüller – Baﬂar›lar
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Elektrabregenz, Avusturya ‹ﬂveren Sendikas›n›n düzenledi¤i Ev Aletleri kategorisinde “Yeﬂil Marka” ödülünü ald›.
Arçelik A.ﬁ. Sabanc› Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu taraf›ndan yürütülen Karbon Saydaml›k Projesi’nin 2012
Türkiye Raporu kapsam›nda, “Türkiye Karbon Saydaml›k Lideri Ödülü”nü ald›.
Beko’nun Çin’de bulunan fabrikas›, “Energy Efficient Green Factories” derecelendirmesinde Platinum seviyesine
yükseltildi.
Arçelik A.ﬁ., BSI (British Standarts Institution) taraf›ndan yap›lan denetimlerden baﬂar›yla geçerek faaliyetleri
kapsam›nda tüketilen enerjinin sürdürülebilir bir ﬂekilde verimli kullan›lmas› esas›na dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi sertifikas›na sahip oldu.
Arçelik A.ﬁ., Beko markas›yla Çin’de, Çin Devlet Bilgi Merkezi (China State Information Center) taraf›ndan hem marka
hem de model baz›nda iki ödül birden ald›. Çin Dayan›kl› Tüketim Mallar› Derne¤i (CHEAA) taraf›ndan düzenlenen
2012 Çamaﬂ›r Makinas› Forumunda Beko WCB 81241 PTLMS modeli, “Çin Beyaz Eﬂya Pazar› Çamaﬂ›r Makinas›
Y›ld›z Ürünü” kategorisinde “Ak›ll› ve Çevreci Çamaﬂ›r Makinas›” ödülünü ald›. Ayr›ca, Beko markas› “2012 y›l› Çin
Pazar› Enerji Lider Marka (2012 China Energy Saving Leading Brand)” ödülüne lay›k görüldü.
Arçelik A.ﬁ.’nin Kaktüs Bulaﬂ›k Makinesi Projesi, Haziran 2012'de Brezilya'da gerçekleﬂen Rio+20 Birleﬂmiﬂ Milletler
Sürdürülebilir Kalk›nma Konferans›'nda sürdürülebilir kalk›nma ve yeﬂil ekonomi uygulamalar›yla Türkiye'yi temsil
eden uygulamalardan biri oldu.
Beko’nun ankastre f›r›n ve ankastre gazl› ocaklar›, ‹ngiltere’nin en prestijli, ba¤›ms›z ve gönüllülük esas›na dayal›
belgelendirme kuruluﬂu, Energy Saving Trust “EST” taraf›ndan enerji verimli ürünler için verilen Energy Saving Trust
“EST” etiketi kullanmaya hak kazand›.
Beko DCU8230 model çamaﬂ›r kurutma makinesi ‹ngiltere’nin önde gelen ve en geniﬂ kat›l›ml› tüketici organizasyonu
olan Which? Dergisi taraf›ndan “Best Buy” ve “Energy Saver” olarak de¤erlendirildi.
Arçelik A.ﬁ., UNDP (Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›) ile baﬂlatt›¤› iﬂbirli¤i çerçevesinde çevre bilincini tüm
tüketicilere yayg›nlaﬂt›rmak üzere düzenlenen 3. Ulusal Enerji Verimlili¤i Forumu ve Fuar›’nda yer ald›.
Arçelik A.ﬁ., Ekonomi Gazetecileri Derne¤i taraf›ndan düzenlenen 4. Küresel Is›nma Kurultay›’nda “Çevre Dostu”
sertifikas› ald›.
3. Dünya ‹klim Zirvesi’nde Koç Holding A.ﬁ. Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan› ve Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü
Levent Çak›ro¤lu, ‹klim De¤iﬂikli¤i Liderler Grubu Dönem Sözcüsü olarak Türkiye’yi temsil etti.

Kurumsal Ödüller – Baﬂar›lar
•

•
•

Türk Elektronik Sanayicileri Derne¤i taraf›ndan düzenlenen “TES‹D 2012 Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri” kapsam›nda,
Arçelik A.ﬁ. “Büyük Firma” kategorisinde “Ankastre Mutfaklar ‹çin Endüksiyon Ocak” ürünü ile “Ürün Geliﬂtirme
Süreci Ödülü” ald›.
Arçelik A.ﬁ., Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan bu sene birincisi düzenlenen “Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda
“En ‹novatif ﬁirket” ödülünü ald›.
Arçelik A.ﬁ., Design Turkey 2012 Endüstriyel Tasar›m Ödülleri’nde, Elektrikli Ev Cihazlar› kategorisinde 6 ürünü
ile tasar›m ödülü ald›. Arçelik’in yeni Küçük Ev Aletleri Ailesinden Ekmek K›zartma Makinesi, Blender seti , Filtre
Kahve Makinesi ve Su Is›t›c›s› , yeni Kullan›c› Arayüzü ile “A La Chef” Ankastre F›r›n ve “InLove” serisi yeni Çamaﬂ›r
Makinas› “Design Turkey 2012 ‹yi Tasar›m Ödülleri”ne ve özellikle Arçelik yeni Hand Blender ürünü “Üstün Tasar›m”
ödülüne lay›k görüldü.

55

Kurumsal Ödüller ve Baﬂar›lar
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Üniversite-Sanayi iﬂbirli¤i alan›nda ve SAN-TEZ projelerinde baﬂar›l› üniversiteler ile firmalar›n ödüllendirildi¤i
1. Üniversite- Sanayi ‹ﬂbirli¤i Zirvesi’nde Arçelik A.ﬁ. ödüle lay›k görüldü.
Beko PLC ﬂirketi, Business Network Derne¤i taraf›ndan düzenlenen “En Baﬂar›l› Türkler” ödülleri kapsam›nda “En
iyi Türk Yat›r›mc›” seçildi.
Blomberg markas› ‹ngiltere’nin önde gelen ticaret dergilerinden biri olan ERT (Electrical Retail Trade Magazine)
taraf›ndan “Y›l›n Beyaz Eﬂya Tedarikçisi” ödülüne lay›k görüldü.
Al›ﬂveriﬂ Merkezi Yat›r›mc›lar› Derne¤i (AYD) ve GfK Türkiye iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen AVM’lerde En Be¤enilen
ve Tercih Edilen Perakende Markalar› Araﬂt›rmas› sonucunda Arçelik, “Elektronik – Üretici Perakende” kategorisinde
en be¤enilen marka oldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen 1. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsam›nda Arçelik A.ﬁ.,
Merkez Ar-Ge Direktörlü¤ü ile "Üniversite - Sanayi ‹ﬂbirlikleri" kategorisinde ve Eskiﬂehir Buzdolab› ‹ﬂletmesi
Ar-Ge Merkezi ile "Fikri Mülkiyet Haklar›" kategorisinde olmak üzere 2 ödül ald›.
Berlin’de IFA Fuar› kapsam›nda CHEARI (China Household Electric Appliance Research Institute) taraf›ndan
düzenlenen “8. Çin Elektrikli Ev Aletlerinde ‹novasyon Ödülü” töreninde Arçelik A.ﬁ.’nin, üstün özelliklerle tasarlanan
3 kap›l› No-Frost buzdolaplar›ndaki pirinç saklama bölmesi “Yenilikçi Ürün (Innovative Product)” ödülüne lay›k
görüldü.
Beko, ‹spanya ve Portekiz’deki sosyal sorumluluk projelerini de¤erlendirerek ödül veren “Eventoplus Awards”da,
“En ‹yi Sosyal Sorumluluk Projesi” dal›nda, “We Give Life to Your Clothes” projesi ile “Bronz Ödül”e lay›k görüldü.
Beko’nun ‹spanya’da gerçekleﬂtirdi¤i “We Give More Life to Your Clothes (Giysilerinizin Ömrünü Uzat›yoruz)”
kampanyas› bu y›l alt›nc›s› düzenlenen European Excellence Ödülleri’nde ‹spanya projeleri aras›nda Alt›n Ödülü
kazand›.
Türkiye'nin EUREKA Dönem Baﬂkanl›¤›'n› devralmas› nedeniyle uluslararas› kat›l›ml› olarak gerçekleﬂen ve Arçelik
Aﬁ.’nin de ana sponsor olarak kat›ld›¤› EUREKA Dönem Baﬂkanl›¤› Aç›l›ﬂ Toplant›s›nda Arçelik A.ﬁ. Üretim
Teknolojileri ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› ‹smail Hakk› Sa¤›r aç›l›ﬂ konuﬂmac›lar› aras›nda yer
alm›ﬂt›r. Konferansta Arçelik A.ﬁ. Buzdolab› ‹ﬂletmesi Direktörü Dr.Cemil ‹nan da "Company Perspective for
Coopetitive Innovation" isimli paneli yönetmiﬂtir
Arçelik A.ﬁ., 2012 y›l› “En Baﬂar›l› Koçlular Ödülleri”nde Yarat›c› Yenilikçiler kategorisinde “Sirius Projesi” ile;
Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar kategorisinde ise “Dünyan›n En Sessiz Buzdolab› Projesi” ile 2 ayr› dalda ödül
kazand›.
Arçelik A.ﬁ.’nin 1 A¤ustos 2011 tarihinde 8,59 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu; Saha
Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.ﬁ taraf›ndan 30 Temmuz 2012 tarihinde 9,11 olarak güncellenerek
Türkiye’nin en yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu oldu.
Amerikan ‹letiﬂim Profesyoneller Ligi (LACP) taraf›ndan her y›l uluslararas› platformda düzenlenen yar›ﬂmada; 24
ülkede farkl› sektörlerden dünyan›n önde gelen 5.500’ü aﬂk›n ﬂirketinin faaliyet raporlar› de¤erlendirildi. Arçelik A.ﬁ.’nin
2011 y›l› Faaliyet Raporu, dayan›kl› tüketim sektöründe “Alt›n Ödül” de dahil olmak üzere, beﬂ ödüle birden lay›k
görüldü. Alt›n Ödül’e ek olarak da; “Dünya Genelinde En ‹yi 100 Faaliyet Raporu”, “Avrupa, Ortado¤u, Afrika
Bölgeleri’nde En ‹yi 50 Faaliyet Raporu”, “En Kapsaml› Faaliyet Raporu Bronz Özel Ödülü- Avrupa, Ortado¤u, Afrika
Bölgesi”, “2011’in Türkiye’den Baﬂvuru Yapan En ‹yi 25 Faaliyet Raporu” kategorilerinde ödüllendirildi.
Arçelik A.ﬁ., Amerikan ‹letiﬂim Profesyoneller Ligi (LACP) taraf›ndan düzenlenen yar›ﬂmada 2010 y›l› Sürdürülebilirlik
Raporu; kendi ciro s›n›f›nda sektör ba¤›ms›z olarak “Alt›n seviyesinde”, “Avrupa, Ortado¤u, Afrika Bölgesinin En
‹yi 50 Sürdürülebilirlik Raporu” ve “En ‹yi 25 Sürdürülebilirlik Raporu” kategorileri ödüllerine lay›k görüldü.
Arçelik A.ﬁ., Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2011'de Türkiye genelinde en yüksek prim ödeyen ve prim borcu
olmayan ilk 10 iﬂvereni aras›nda, en yüksek prim ödeyen üçüncü ﬂirket oldu.
Beko LLC ﬂirketi, “Rusya’daki En ‹yi ﬁirketler ve ‹ﬂletmeler – 2011” yar›ﬂmas›nda “En ‹yi Beyaz Eﬂya Üreticisi”
kategorisinin birincisi oldu. Bu baﬂar› ile 2011 sonuçlar›na göre Beko LLC, Rusya Federasyonu’nda “En iyi 100
ﬁirket” s›ralamas›na girdi.
Çerkezköy Elektrik Motorlar› ‹ﬂletmesi ve Bolu Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi, JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance)
kuruluﬂu taraf›ndan verilen Toplam Verimlilik Yönetimi (Total Productive Management ) ödülüne lay›k görüldü.
Arçelik A.ﬁ. Almanya’daki Fraunhofer IAO Enstitüsü taraf›ndan beﬂincisi düzenlenen "Fikri Haklar Yönetimi" (IP
Management) konulu yar›ﬂmada, kat›lan 48 ﬂirket aras›nda ikincilik ödülüne lay›k görüldü.
Arçelik A.ﬁ.'nin 2011 y›l›na ait sürdürülebilirlik performans›n› içeren rapor yay›mland›. Rapor, dünya çap›nda
faaliyet gösteren öncü ﬂirketlerin kulland›¤› raporlama standard› olan GRI-Küresel Raporlama Giriﬂimi (GRI-Global
ReportingInitiative) standard›na uygun olarak B+ seviyesinde haz›rland›.
Beko model, 7 kg kapasiteli, A s›n›f›ndan %30 daha az enerji tüketen DPU7340X çamaﬂ›r kurutma makinesi,
Almanya’n›n en prestijli, ba¤›ms›z Test ve Araﬂt›rma Enstitüsü Stiftung Warentest (StiWa) taraf›ndan "Test GUT"
seçildi.
Blomberg markal›, 7 kg kapasiteli, A s›n›f›ndan % 50 daha az enerji tüketen TKF 7451 W50 model çamaﬂ›r kurutma
makinesi, Almanya’n›n en prestijli, ba¤›ms›z Test ve Araﬂt›rma Enstitüsü StiftungWarentest (StiWa) taraf›ndan Test
SIEGER (Test Sampiyonu) seçildi.
Arçelik A.ﬁ., Avrupa Birli¤i’nin Ar-Ge projelerini ve araﬂt›rmac›lar› fonlamak için oluﬂturdu¤u bir uluslararas› platform
olan 7. Çerçeve Program› raporunda, “Ortakl›k Say›s›na Göre En Baﬂar›l› 5 ﬁirket” kategorisinde birinci s›radaki
iki ﬂirketten biri oldu. Arçelik A.ﬁ. ayr›ca “Destek Miktar›na Göre En Baﬂar›l› 5 ﬁirket” s›ralamas›nda da üçüncü
s›rada yerald›. Raporun yay›mland›¤› tarihten sonra 1 proje baﬂvurusu daha kabul edildi ve toplamda 8 proje ile
Türkiye'nin en fazla projeye sahip firmas› Arçelik A.ﬁ. oldu.
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Performans Verileri (*)

2008

2009

2010

2011

2012

3.615

3.065

3.487

3.633

4.581

Türkiye (Milyon EURO)

1.804

1.474

1.718

1.712

1.933

Avrupa (Milyon EURO)

1.398

1.238

1.329

1.437

1.779

413

353

440

484

869

2.241

2.044

2.208

2.394

3.072

Tüketici Elektroni¤i (Milyon EURO)

749

554

631

625

780

Di¤er (Milyon EURO)

625

467

648

614

729

1.027

1.011

1.040

1.094

1.325

232

348

321

278

329

15

268

330

265

273

3

234

276

233

239

Toplam Varl›klar (Milyon EURO)

3.204

2.975

3.573

3.764

4.349

Toplam K›sa Vadeli Yükümlülükler (Milyon EURO)

1.397

1.472

1.143

1.445

1.680

Toplam Yükümlülükler (Milyon EURO)

2.269

1.705

1.910

2.269

2.679

935

1.270

1.663

1.494

1.670

Ödenen Temettüler (Milyon EURO)

54

1

55

113

150

Yat›r›m Harcamalar› (Milyon EURO)

187

96

127

157

209

0,013

0,069

0,186

0,191

0,228

Y›l Sonu Hisse Fiyat› (EURO)

0,96

2,71

3,81

2,50

4,98

Y›l Sonu Piyasa De¤eri (Milyon EURO)

385

1.830

2.572

1.692

3.362

-

8,21

8,55

8,59

9,11

7.639

7.170

7.347

8.927

10.991

7.639

7.170

7.347

8.927

10.991

7.855

6.353

6.911

8.774

10.977

5.893

5.379

5.745

7.135

9.049

625

577

706

824

995

1.266

333

389

736

844

65

63

62

71

82

6

1

9

8

7

(216)

817

436

153

14

-

-

656.999

681.431

761.221

Ham Maddeler - Plastikler (Ton)

-

-

59.263

73.493

108.076

Ham Maddeler - Metaller (Ton)

-

-

244.045

295.863

290.929

Ham Maddeler - Di¤er (Ton) (1)

-

-

186

192

-

Malzemeler (Ton) (2)

-

-

343.630

304.404

354.080

Kimyasallar (Ton) (3)

-

-

9.875

7.479

8.136

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

Di¤er (Milyon EURO)
Ürün Grubuna Göre
Beyaz Eﬂya (Milyon EURO)

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

Özkaynaklar (Milyon EURO)

Temettü (EURO)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Üretilen Ekonomik De¤er (Milyon TL)
Gelirler (Milyon TL)
Da¤›t›lan Ekonomik De¤er (Milyon TL)
Toplam ‹ﬂletme Maliyeti (Milyon TL)
Personel Giderleri (Milyon TL)
Kaynak Sa¤lay›c›lara Ödemeler (Milyon TL)
Devletlere Ödenen Kurumlar Vergisi (Milyon TL)
Toplum Yarar›na Yat›r›mlar (Milyon TL)
Biriken Ekonomik De¤er (Milyon TL)

ÇEVRESEL PERFORMANS VER‹LER‹
Toplam Ham Madde ve Di¤er Malzeme Tüketimi (Ton)
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Performans Verileri (*)

2008

Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3) (7)
Kuyu Suyu

(m3)

2009

2010

1.286.771 1.301.498

1.409.750

2011

2012

1.477.482 1.547.630

374.866

374.187

436.176

(m3)

911.905

927.311

973.574

Var›ﬂ Noktas›na Göre Toplam Su Deﬂarj› (m3)

800.478

857.147

824.673

951.242

986.362

233.155

328.421

230.083

303.454

288.640

205.920

135.002

171.770

190.940

205.208

361.203

393.724

422.820

456.848

492.514

30

30

22

39

50

81,30

94,80

58,60

106,80

164,30

89

198

44

51

44,5

Buzdolab› ve Kompresör (mg/lt)(s›n›r de¤er: 100)

<10

17

22

<30

19,25

Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 1.000)

130

130

30

30

200

142,7

114

123,6

40

130

1.209.492 1.080.419

1.242.184

ﬁebeke Suyu

Kamu Ba¤lant› Kanal› (m3)
Al›c› Ortam

(m3)

Organize Sanayi Bölgesi At›k Su Kanal›

(m3)

406.583

460.196

1.070.899 1.087.334

Deﬂarj Edilen Suyun KO‹ De¤erleri
Piﬂirici Cihazlar (mg/lt)(s›n›r de¤er: 100)
Bulaﬂ›k Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 1.000)
Elektronik (mg/lt)(s›n›r de¤er: 600)

Çamaﬂ›r Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 600)
Birincil Kayna¤a Göre Do¤rudan Enerji Tüketimi (GJ)***
Motorin

1.342.757 1.217.946

4.378

5.691

14.727

15.198

17.242

93.248

59.969

53.669

54.984

39.286

LNG (GJ)

180.201

12.355

0

0

0

LPG (GJ)

71.393

34.336

55.539

47.750

44.487

860.272

968.068

1.103.773

-

-

14.476

14.498

16.403

581.591

524.158

574.772

599.173

673.652

581.591

524.158

574.772

599.173

668.500

-

-

-

-

5.152

-

-

157.725

173.149

179.253

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

-

-

77.038

84.254

80.072

Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› (Ton CO2 )

-

-

80.687

88.895

99.181

-

-

7.560

11.090

10.760

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

-

-

1.551

3.761

1.647

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

-

-

6.009

7.329

9.113

65.805

60.383

75.582

Fuel-oil (GJ)

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

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

Türüne Göre Toplam At›k Miktar› (Ton)

1.210.327 1.100.528

Tehlikeli At›klar (Ton)

-

-

1.970

2.107

2.557

Tehlikesiz At›klar (Ton)

-

-

63.835

58.276

73.025

Genel Müdürlük

-

-

-

1.090

1.541

Buzdolab› ve Kompresör

-

-

-

30.628

20.641

Bulaﬂ›k Makinesi

-

-

-

3.886

3.289

Piﬂirici Cihazlar

-

-

-

14.806

15.776

Çamaﬂ›r Makinesi

-

-

-

21.535

21.813

Elektronik

-

-

-

6.613

7.001

Elektrik Motorlar› ve Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi

-

-

-

5.695

10.011

Do¤rudan Sera Gaz› Emisyonlar› Kampüs Alanlar› Da¤›l›m› (Ton CO2 )
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2008

2009

2010

2011

2012

Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› Kampüs Alanlar› Da¤›l›m› (Ton CO2 )
Genel Müdürlük

-

-

-

1.401

739

Buzdolab› ve Kompresör

-

-

-

28.302

36.835

Bulaﬂ›k Makinesi

-

-

-

7.318

7.674

Piﬂirici Cihazlar

-

-

-

12.534

13.348

Çamaﬂ›r Makinesi

-

-

-

11.284

11.236

Elektronik

-

-

-

15.942

16.992

Elektrik Motorlar› ve Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi

-

-

-

12.115

12.357

Geri Kazan›lan At›k Miktar› (Ton)

-

-

64.366

58.012

73.890

Bertaraf Edilen At›k Miktar› (Ton)

-

-

1.439

2.371

1.692

-

-

4.443.260

Çal›ﬂan E¤itimleri (kiﬂi*saat)

-

-

11.055

15.904

8.412

Altyüklenici E¤itimleri (kiﬂi*saat)

-

-

680

303

755

Topluma Yönelik E¤itimler (kiﬂi*saat)

-

-

1.100

255

1.329

-

-

14.070

14.631

14.787

Mavi Yaka

-

-

12.030

12.454

12.567

Beyaz Yaka

-

-

2.040

2.177

2.220

Kad›n****

-

-

1.326

1.415

1.432

Erkek

-

-

12.744

13.216

13.355

Sürekli

-

-

12.974

13.337

13.400

Geçici

-

-

1.096

1.294

1.387

Üst Düzey Yöneticiler

47

46

46

47

46

Orta Kademe Yöneticiler

42

42

42

44

41

Uzmanlar & Memurlar

34

36

35

35

34

Üst Düzey Yöneticiler

18

15

15

16

17

Orta Kademe Yöneticiler

15

14

14

16

14

8

9

8

9

8

86

85

85

85

85

265.807

180.021

296.185

306.743

310.344

176.046

137.278

247.849

220.402

232.774

89.761

42.743

48.336

86.341

77.570

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

Çevre Koruma ve Yat›r›m Harcamalar› (TL)

6.333.821 13.801.490

Çevre E¤itimleri (kiﬂi*saat)

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

Cinsiyete Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›

Sözleﬂme Türüne Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›

Çal›ﬂan Kategorilerine Göre Ortalama Yaﬂ

Çal›ﬂan Kategorilerine Göre Ortalama K›demlilik

Uzmanlar & Memurlar
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Kapsam›ndaki Çal›ﬂanlar (%)
Çal›ﬂan E¤itimleri (kiﬂi*saat)
Mavi Yaka (kiﬂi*saat)
Beyaz Yaka (kiﬂi*saat)
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2008

2009

2010

2011

2012

Kaza S›kl›k Oran› (KSO) (4)

16,45

10,49

8,41

5,73

5

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO) (5)

0,152

0,113

0,085

0,078

0,085

Genel Kazalanma Oran› (GKO) (6)

2,500

1,185

0,718

0,448

0,426

7,4

9,5

9,6

13,1

9

Kad›n (%)

3,3

6,6

4,7

6,9

3,9

Erkek (%)

10,8

8,2

11

14,9

10,6

<30 (%)

28

69

51

<30-50> (%)

69

28

47

50> (%)

2,9

2,1

3

Çal›ﬂan Sirkülasyonu (%)
Cinsiyete Göre Çal›ﬂan Sirkülasyonu**

Yaﬂa Göre Çal›ﬂan Sirkülasyonu

Cinsiyete Göre Üst Yönetim
Kad›n (%)

-

-

12

10

11

Erkek (%)

-

-

88

90

89

(*) Aç›klanan veriler, rapor kapsam› gere¤i Türkiye operasyonlar›ndan kaynaklanan performans› kapsamaktad›r.
(**)

Cinsiyete göre sirkülasyon oran› cinsiyete göre toplam çal›ﬂan say›s›na oranlanarak hesaplanm›ﬂt›r.

(1)

Aç›klanan veriler izolasyon ham maddesi tüketimini kapsamaktad›r.

(2)

Aç›klanan verilere nihayi ürün parças› olan her türlü malzeme ve yar› iﬂlenmiﬂ ürün dahil edilmiﬂtir.

(3)

Aç›klanan verilere, yap›ﬂt›r›c›lar, ya¤lar, boya, emaye, operasyonel ve tüm di¤er kimyasallar dahil edilmiﬂtir.

(4)

KSO= (Toplam Kaza Say›s›/Toplam Çal›ﬂma Saati)*1.000.000

(5)

KAO= (Kaza Nedeniyle Kaybedilen Toplam Gün Say›s› /Toplam Çal›ﬂma Saati)*1.000

(6)

GKO= (KSO*KAO)

(7)

2012 yılında oluﬂan 100 m3’lük kullan›m kayna¤›n› ya¤mur suyu oluﬂturmaktad›r.

***

2010 y›l› itibari ile tüm de¤erler ISO 14064-1 kapsamında de¤erlendirilen 8 yurtiçi fabrika kampüsü ve genel müdürlük
kampüsü içerisinde yer alan üretim, arge, idari, lojistik v.b tüm departmanlar›n faaliyetlerden kaynaklanan enerji tüketimlerini
göstermektedir. Motorin ve benzin tüketim miktarlar›, ﬂirket taraf›ndan özel olarak yak›t kullan›m hakk› verilmiﬂ personelin
araçlar›nda gerçekleﬂen yak›t tüketimlerini de içermektedir.
Yenilenebilir enerji kullan›m›, %100 yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan elektrik üretimi yapan firmalardan sat›n alma ﬂeklindedir.

****
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2011 Sürdürülebilirlik raporunda kad›n çal›ﬂan say›s› yurtd›ﬂ› ﬂirketler dahil olarak verilmiﬂtir.
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GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

AÇIKLAMA

RAPORLAMA
DÜZEY‹

Profil Göstergeleri
1.1

1.2

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Kurumsal Yönetim

9

Risk Yönetimi

9

Sürdürülebilirlik Yönetimi
2.1

‹letiﬂim

2.2

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

2.3

10
Arka Kapak ‹çi
20
-

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

-

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

Arçelik A.ﬁ Hakk›nda

6-7

Kurumsal Web sitesi

-

‹letiﬂim
Arçelik A.ﬁ Hakk›nda
Rapor Hakk›nda
Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

21

http://www.arcelikas.com/sayfa/59/Dunyada_Arcelik_A_S_
http://www.arcelikas.com/sayfa/57/Isletmeler

-

Tam

6-7
Tam

21

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

15

Arçelik A.ﬁ Hakk›nda

6-7

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

21-31

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

10-14;20;22-31;88-89

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

15-17

Raporlama dönemindeki önemli de¤iﬂimlere iliﬂkin detayl›

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

2.10

Kurumsal Ödüller ve Baﬂar›lar

3.1

Rapor Hakk›nda

Tam

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

Ön Kapak ‹çi

2.7

2.9

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Arka Kapak ‹çi

2.6

2.8

Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Kurumsal Web sitesi

Kurumsal Web sitesi
2.5

Tam

Kurumsal Web sitesi

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu
2.4

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

bilgiye www.arcelikas.com adresindeki Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
/Son Geliﬂmeler Sekmesinden ulaﬂ›labilir.

Tam
Tam
Tam

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

3.2

Kurumsal Web Sitesi

Tam

Ön Kapak ‹çi
-

Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/surdurulebilirlik/2011
SurdurulebilirlikRaporu.pdf

3.3

Rapor Hakk›nda

3.4

‹letiﬂim

3.5

55-56

Tam

Ön Kapak ‹çi

Tam

Arka Kapak ‹çi

Tam

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Paydaﬂlarla Diyalog

12

Tam

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

3.6

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

Tam

3.7

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

Tam

3.8

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

Tam

3.9

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

Tam

3.10

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

Tam

3.11

Rapor Hakk›nda

Ön Kapak ‹çi

Tam

3.12

GRI Göstergeleri Tablosu

61-65

Tam
Rapor kapsamında yer alan ve Raporlama Rehberi Ek-1’de

3.13

Ba¤›ms›z Denetim Raporu

66-67

detaylandırılan, 31.12.2012 tarihleriyle sona eren yıllara iliﬂkin
karbon emisyon verileri uluslararası ba¤ımsız bir denetim kuruluﬂu

Tam

olan BSI tarafından yeterli güvence ile onaylanmıﬂtır.
Kurumsal Yönetim
4.1

9

Risk Yönetimi

9

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Tam

Kurumsal Web sitesi

-

4.2

Kurumsal Yönetim

9

Tam

4.3

Kurumsal Yönetim

9

Tam

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

4.4

4.5

Paydaﬂlarla Diyalog
‹ç ‹letiﬂim

12

Tam

16-17

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

50, 62-63

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

106

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Kurumsal Web sitesi

-

4.6
46-47

Kurumsal Yönetim

9

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

57

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik%20Kurallar
%20Türkçe.pdf

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu
4.7

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

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Tam

61

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

4.8

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

Kurumsal Yönetim

9

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Sürdürülebilir Baﬂar›

15

Çevre ve Enerji Yönetimi
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Kurumsal Web sitesi

AÇIKLAMA

23

RAPORLAMA
DÜZEY‹

Tam

20-21
-

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik%20Kurallar
%20Türkçe.pdf

4.9
4.10
4.11

Risk Yönetimi

9

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Kurumsal Yönetim

9

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

57

Risk Yönetimi
Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

10

Çevre ve Enerji Yönetimi

22-27
29-30

Enerji ve Emisyon Yönetimi

25-26

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz
4.13

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Tam
Tam

23

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
Sürdürülebilir Baﬂar›

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

9
18-19

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Çevre ve Enerji Yönetimi
4.12

Tam

Tam

15
40-41

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Paydaﬂlarla Diyalog

12

4.14

Paydaﬂlarla Diyalog

12

Tam

4.15

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Tam

4.16
4.17

Paydaﬂlarla Diyalog

12

Paydaﬂlarla Diyalog

12

Ça¤r› Merkezi

43

Sat›ﬂ Sonras›nda
Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

Tam

Tam

43
48-49

Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Yönetsel Yaklaﬂ›m
Çevre ve Enerji Yönetimi

DMA EC

2-3

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme

34

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

Performans Verileri

57

Küresel Sat›n Alma

40-41

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

38

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

45

Arçelik A.ﬁ. Arama Kurtarma Ekibi

48

Ethelbert Çocuk Evi

50

Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum

46

Meslek Lisesi Koçlar›
Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

DMA EN

34
2-3

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

Üretimde Enerji Verimlili¤i

26

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

37-38

Risk Yönetimi (s.9), Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10), Paydaﬂlarla

Performans Verileri

57-58

Diyalog (s.12)

Entegre At›k Yönetimi

Tam

47

Genel Müdür Mesaj›

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

62

Risk Yönetimi (s.9), Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10),
Paydaﬂlarla Diyalog (s.12)

29-30

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

Sürdürülebilirlik Yönetimi

DMA LA

22-27

Genel Müdür Mesaj›

Tam

12
31-32
29

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

42

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

33

Yetenek Yönetimi

14-21

Performans Verileri

59-60

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme

16

Risk Yönetimi (s.9), Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10),

Sürdürülebilir Baﬂar›

15

Paydaﬂlarla Diyalog (s.12)

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

20-21

Çal›ﬂan Geliﬂimi

17-19

Tam

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

DMA HR

BULUNDU⁄U BÖLÜM

Küresel Sat›n Alma

38-39

Sürdürülebilir Baﬂar›

15

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
DMA SO

AÇIKLAMA

RAPORLAMA
DÜZEY‹

Risk Yönetimi (s.9), Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10),
Paydaﬂlarla Diyalog (s.12)

Tam

20-21

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Risk Yönetimi (s.9), Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10),

Risk Yönetimi

9

Paydaﬂlarla Diyalog (s.12)

Tam

Direkt cevap SO6

65

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Risk Yönetimi (s.9), Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10),

Tam

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
DMA PR

SAYFA

29

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz

40-41

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

37-38

Sat›ﬂ Sonras›nda

43

Ça¤r› Merkezi

43

Ulusal ve Uluslararas› ‹ﬂbirlikleri

38

Paydaﬂlarla Diyalog (s.12)

Performans Göstergeleri
EC1

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

14

Performans Verileri

57

‹klim De¤iﬂikli¤iyle Mücadele
EC2

EC4

EC8

EC9

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Tam

22-26

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme

34

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

148

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

45

Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum

46

Meslek Lisesi Koçlar›

47

Arçelik A.ﬁ. Arama Kurtarma Ekibi

48

Ethelbert Çocuk Evi

50

Meslek Lisesi Koçlar›

47

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

37-38

Küresel Sat›n Alma

38-39

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›m›z

41-42

K›smen

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf

Tam
Tam

Tam

Tam

EN1

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

29

Tam

EN2

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

34

K›smen

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

Performans Verileri

58

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

Performans Verileri

58

EN3
EN4
EN5
EN6

Üretimde Enerji Verimlili¤i

26

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Ürünlerde Enerji Verimlili¤i
‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

EN7
EN8

K›smen
Tam

27

Tam

37-38

Üretimde Enerji Verimlili¤i

26

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

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

Tam

Tam

31-32

Performans Verileri

58

Biyolojik Çeﬂitlili¤e Sayg›

25

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

EN9

kullan›lmad›¤›ndan, Arçelik A.ﬁ.'nin su kaynaklar› üzerinde önemli

Tam

bir etkisi bulunmamaktad›r.
EN11
EN13
EN14
EN16

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

32

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Biyolojik Çeﬂitlili¤e Sayg›

25

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Biyolojik Çeﬂitlili¤e Sayg›

25

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Biyolojik Çeﬂitlili¤e Sayg›

25

Çevre ve Enerji Yönetimi
Performans Verileri

23

Tam
Tam
Tam
Tam

58-59

63

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹
EN18

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

Üretimde Enerji Verimlili¤i

26

Performans Verileri

58

EN19

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

EN21

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

32

Performans Verileri

58

AÇIKLAMA

Tam

29-30

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

EN22

Üretim Süreçlerinde Oluﬂan At›klar

30-31

Performans Verileri

58-59

RAPORLAMA
DÜZEY‹

Tam
Tam

Arçelik A.ﬁ ‹ﬂletmelerinde oluﬂan at›klar›n büyük k›sm› kamusal
ya da endüstriyel kanalizasyon sistemlerine deﬂarj edilmektedir.
EN25

GRI Göstergeleri Tablosu

64

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

Tam

süreçlerinden geçirildikten sonra deﬂarj edildi¤inden yasalar›n
öngördü¤ü kalite seviyesine getirilmekte, al›c› ortam biyoçeﬂitlilik
de¤eri zarar görmemektedir.
Genel Müdür Mesaj›
Ürünlerde Enerji Verimlili¤i
‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik
EN26

EN27

27
37-38

Ürünlerde Su Tasarrufu

33

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

42

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

34

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

33

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

33

Performans Verileri
EN28

2-3

GRI Göstergeleri Tablosu

Tam

K›smen

58-59
64

Raporlama döneminde çevre mevzuat›na uyumsuzluktan dolay›
herhangi bir ceza al›nmam›ﬂt›r.

EN29

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

42

EN30

Çevre ve Enerji Yönetimi

23

LA1

Performans Verileri

59

LA2

Performans Verileri

60

Tam
K›smen
Tam

Raporlama Arçelik A.ﬁ.'nin Türkiye'deki faaliyet ve projeleri

Tam

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

LA3

Sürdürülebilir Baﬂar›

15

Kurumsal Web sitesi

-

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

Tam

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

Tam

%20ve%20Yan%20Faydalar
LA4

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme

16

Performans Verileri

59

LA5

Sürdürülebilir Baﬂar›

LA6

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

LA7

Performans Verileri

LA 8

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

LA9

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme

LA10

Çal›ﬂan Geliﬂimi
Performans Verileri

LA11

Çal›ﬂan Geliﬂimi
Kampüsten Kariyere

Tam

15

Tam

20-21

Tam

60

K›smen

20-21

Tam

16

Tam

17-19

Tam

59
17-19

Tam

19

LA12

Çal›ﬂan Geliﬂimi

17-19

Tam

LA13

Performans Verileri

59-60

K›smen
‹ﬂe al›mlarda çal›ﬂanlar herhangi bir özellikleri nedeniyle farkl› bir
uygulamaya tabi tutulamazlar. Çal›ﬂan performans sonuçlar›na ve

LA14

GRI Göstergeleri Tablosu

64

iﬂ sorumluluklar›na göre ücretleri de¤iﬂebilir. Ücretlendirmede

Tam

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

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz

HR4

Sürdürülebilir Baﬂar›

40-41
15

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

Tam

taraf›m›za hiçbir ﬂikayet ulaﬂmam›ﬂt›r.
Tüm mavi yaka çal›ﬂanlar›n toplu sözleﬂme, örgütlenme ve
sendikalaﬂma haklar› güvence alt›ndad›r. Tüm çal›ﬂanlar tercih
HR5

Sürdürülebilir Baﬂar›

15

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

64

Tam

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹
HR6

BULUNDU⁄U BÖLÜM

Sürdürülebilir Baﬂar›

SAYFA
15

AÇIKLAMA
Hiçbir Arçelik operasyonunda çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›lmamaktad›r.

RAPORLAMA
DÜZEY‹
Tam

Raporlama döneminde Arçelik organizasyonuna dair hiçbir ihlal
HR7

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Sürdürülebilir Baﬂar›

15

yahut risk tespit edilmemiﬂtir.
Hiçbir Arçelik operasyonunda zorla iﬂçi çal›ﬂt›r›lmamaktad›r.
Raporlama döneminde Arçelik organizasyonuna dair hiçbir ihlal
yahut risk tespit edilmemiﬂtir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Tam

10

HR8

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

20-21

Tam

SO1

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Tam

Biyolojik Çeﬂitlili¤e Sayg›

25

SO2

Risk Yönetimi

9

Arçelik A.ﬁ. 2012 Y›l› Faaliyet Raporu

115

GRI Göstergeleri Tablosu

65

K›smen
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FRapor2012(1).pdf
Arçelik A.ﬁ. do¤rudan yada dolayl› bir biçimde hiçbir siyasi

SO6

ideolojiyi, fikri, pozisyonu; parti, hareket ve giriﬂimi

Tam

desteklememektedir.
PR1

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

PR2

GRI Göstergeleri Tablosu

37-38
65

Sürdürülebilirlik Yönetimi

10

Tam
Arçelik A.ﬁ hakk›nda ürünlerinin sa¤l›k ve güvenlik kurallar›na
uygunsuzlu¤u nedeniyle aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamaktad›r.

PR3

PR5

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

29-30

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz

40-41

Sat›ﬂ Sonras›nda

43

Ça¤r› Merkezi

43

Sat›ﬂ Sonras›nda

43

Ça¤r› Merkezi

43

Sürdürülebilirlik Yönetimi
PR6

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
Sürdürülebilirlik Yönetimi

10
29-30
10

Tam

Tam

Tam
Ürünlerimizin enerji performans›n› tüketiciye “Enerji Etiketi” ile iletiriz.
Türkiye Reklamc›lar Derne¤i’ndeki aktif üyeli¤imiz sayesinde

Tam

tüketicilere do¤ru ve güvenilir bilgi aktarma ilkesine ve ilgili etik
standartlara uyumun teﬂvik edilmesi için çal›ﬂmaktay›z.

GRI göstergelerinin detayl› aç›klamalar›na www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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Ek- 1 Raporlama Rehberi
EK-1 : Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2012
Genel ‹lkeler ve Kapsam
Arçelik A.ﬁ., faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz› emisyonlar›n› "ISO 14064-

•

Kuruluﬂ Seviyesinde Hesaplanmas›na ve Rapor Edilmesine Dair K›lavuz ve

Dolayl› (Endirekt) Sera Gaz› Emisyonlar› : Arçelik A.ﬁ.'nin dolayl› (endirekt)
sera gaz› emisyonu kayna¤› elektriktir.

1:2006 Sera Gazlar›, Bölüm 1 - Sera Gaz› Emisyonlar›n›n ve Uzaklaﬂt›rmalar›n›n
•

Di¤er Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› :Scope 3 kapsam›ndaki di¤er dolayl› sera
gaz› emisyon kaynaklar›, Arçelik A.ﬁ.'nin finansal ve idari kontrolünde de¤ildir.

Özellikler Standard›" na uygun olarak hesaplam›ﬂt›r ve bu rapor vas›tas›yla tüm
paydaﬂlar›yla paylaﬂmaktad›r.

Arçelik A.ﬁ.'nin di¤er dolayl› sera gaz› emisyon kaynaklar› personel servisleri,
Bu rapor, Arçelik A.ﬁ. 2012 y›l› Sera Gaz› Emisyonu Raporu'nun hesaplama

kampüs d›ﬂ›ndaki taﬂeron faaliyetleri, yiyecek içecek otomatlar›, su sebilleri,

metodolojilerine iliﬂkin genel ilkelerini ve sera gaz› emisyonlar›n›n yönetimini

lojistik faaliyetleri ve at›k bertaraf ve geri dönüﬂümü faaliyetlerinden kaynaklanan

içeren bir özetidir.

sera gaz› emisyonlar›d›r. Bu emisyonlar, Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonu
Envanteri'ne dahil de¤ildir.

Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonu Envanteri, 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri
aras›nda Türkiye'deki üretim tesislerini, depolama alanlar›n›, idari binalar›, di¤er

Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Hesaplamalar›

tesisleri içeren 6 kampüs ile Genel Müdürlük'ten kaynaklanan sera gaz›

Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonu Envanteri hesaplamalar›nda, baﬂl›ca

emisyonlar›n› içermektedir.

"Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006 Guidelines" k›lavuzu
esas al›nm›ﬂt›r.

Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri için baz y›l, 2010 y›l›d›r.
Arçelik A.ﬁ., sera gaz› emisyonu envanterinin yönetimine iliﬂkin metodolojilerini

Emisyon faktörleri ve hesaplama metodolojileri aﬂa¤›daki gibidir :

"GCP-16344 Sera Gaz› Yönetimi Sistemi Prosedürü" ile dokümante etmiﬂtir.

•

Sabit yakma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "IPCC-2006
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy,
Chapter 2: Stationary Combustion" k›lavuzu kullan›lm›ﬂt›r.

Sera Gaz› Emisyonu Envanteri S›n›rlar›
Arçelik A.ﬁ., 2012 y›l› Sera Gaz› Emisyon Envanteri'nde, kontrol yaklaﬂ›m›n›

•

Hareketli yanma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "IPCC2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy,

benimsemiﬂtir.

Chapter 3: Mobile Combustion" k›lavuzu kullan›lm›ﬂt›r.
Bu kapsamda Türkiye'de, Arçelik A.ﬁ.'nin finansal ve idari kontrolünde olan 6

•

Do¤rulama sürecinde Türkiye'de 2012 y›l› ulusal ﬂebeke elektrik emisyon

kampüsü ile Genel Müdürlük envantere dahil edilmiﬂtir.

faktörünün yay›nlanmam›ﬂ olmas› nedeniyle, "IPCC-2006 Guidelines for

Yurtd›ﬂ›nda bulunan kampüsler, kampüs alanlar› d›ﬂ›nda bulunan di¤er faaliyetler,

Stationary Combustion" ve TE‹Aﬁ (Türkiye Elektrik ‹letim A.ﬁ.) verileri kullan›larak

National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2:
depolar, servis hizmetleri ve bayiler Sera Gaz› Envanteri'ne dahil edilmemiﬂtir.

ortalama elektrik emisyon faktörü hesaplanm›ﬂt›r. Dolayl› (endirekt) sera gaz›

Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Envanteri'nin s›n›rlar› aﬂa¤›daki gibidir :

emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda bu emisyon faktörü kullan›lm›ﬂt›r.

• Genel Müdürlük (Sütlüce Kampüsü): ‹ki idari bina bulunmaktad›r.

•

Di¤er do¤rudan sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "American

• Çerkezköy Kampüsü: Elektrik Motorlar› ‹ﬂletmesi, Kurutucu ‹ﬂletmesi ve depolar

Petroleum Industry Compendium (2009)", EPA (U.S. Environmental Protection

bulunmaktad›r.

Agency) Ozone-Depleting Subtances (ODS), GWP de¤erleri

• Beylikdüzü Kampüsü : Elektronik ‹ﬂletmesi ve depolar bulunmaktad›r.

"http://www.epa.gov/ozone/science/ods", "IPCC-2006 Guidelines for National

• Çay›rova Kampüsü: Çamaﬂ›r Makinas› ‹ﬂletmesi, kojenerasyon, idari bina ve

Greenhouse Gas Inventories, Volume 3: Industrial Processes and Product

tesisler ve depolar bulunmaktad›r.

Use, Chapter 7: Emissions of Fluorinated Substitutes for ODS", "IPCC-2006

• Bolu Kampüsü: Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi ve di¤er tesisler ile depolar bulunmaktad›r.

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 2: Stationary

• Eskiﬂehir Kampüsü: Buzdolab› ve Kompresör ‹ﬂletmeleri, kojenerasyon ve depolar

Combustion, Volume 2: Energy" kaynaklar› kullan›lm›ﬂt›r.

bulunmaktad›r.
• Ankara Kampüsü: Bulaﬂ›k Makinas› ‹ﬂletmesi ve depo bulunmaktad›r.

Bu hesaplamalara ek olarak, ihmal edilebilir emisyonlar hesaplanm›ﬂt›r ve
varsay›mlar Sera Gaz› Emisyonu Envanteri ile dokümante edilmiﬂtir.

Sera Gaz› Emisyonlar› ve Faaliyet S›n›rlar›
Belirsizliklerin Yönetimi
Arçelik A.ﬁ.'nin sera gaz› emisyonlar› 3 kategoriden oluﬂmaktad›r :
•

Do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar›,

•

Dolayl› (endirekt) sera gaz› emisyonlar›,

•

Di¤er dolayl› sera gaz› emisyonlar›.

Do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› Scope 1, dolayl› (endirekt) sera gaz›
emisyonlar› Scope 2, di¤er dolayl› sera gaz› emisyonlar› Scope 3
kapsam›ndad›r. Scope 1 ve Scope 2 emisyonlar› Arçelik A.ﬁ.'nin finansal ve idari
kontrolündedir. Scope 3 emisyonlar› Arçelik A.ﬁ.'nin finansal ve idari kontrolünde
olmad›¤›ndan, Scope 3 emisyonlar› sera gaz› envanterine dahil edilmemiﬂtir
•

Do¤rudan (Direkt) Sera Gaz› Emisyonlar› :

Arçelik A.ﬁ.'nin do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› üç kategoriden
oluﬂmaktad›r:
• Sabit yakma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›,
• Hareketli yanma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›,
• Di¤er do¤rudan sera gaz› emisyonlar›.
Arçelik A.ﬁ.'nin do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonu kaynaklar›; do¤algaz,
dizel, fuel-oil, LPG, benzin, so¤utucu gazlar, asetilen, propan ve endüstriyel
ya¤lard›r.
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Belirsizlikler, ölçüm cihazlar›ndan, potansiyel kay›t hatalar› ve sapmalar›ndan,
kalorifik de¤erlerdeki ve yak›tlar›n alt-üst de¤erlerindeki sapmalardan
kaynaklanabilir.
Belirsizlikler, Arçelik A.ﬁ. do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› ve Arçelik A.ﬁ.
dolayl› (endirekt) sera gaz› emisyonlar› için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
‹ç Denetim ve Kontrol Yöntemleri
Veri kontrolleri amac›yla, ISO 14064-1 Standard› çerçevesinde iç denetimler
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve bulgular “GTP-16355 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Prosedürü”ne uygun olarak yönetilmiﬂtir.
Yeniden Görüﬂ Beyan›
Arçelik A.ﬁ.'nin 2012 y›l› Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri maddesel olarak
do¤rudur, veriler adil bir temsildir ve ilgili uluslararas› standartlara, ilgili ulusal
standartlara veya mevcut uygulamalara uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Maddeselli¤in
%5'in alt›nda oldu¤u konusunda görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012

Ba¤›ms›z Denetim Raporu

Ref No: 1106
Arçelik A.ﬁ. Üst Yönetimi'ne
‹stanbul
Güvence Raporu
Yönetici Özeti
150'den fazla ülkede standart tabanl› çözümler sunan küresel ba¤›ms›z bir hizmet

Yeterli güvence prosedürümüz, do¤rulama ekibimizden aﬂa¤›daki hususlar›n

organizasyonu olarak biz, Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan sunulan seçili verilerle ilgili

de¤erlendirilmesini ﬂart koﬂmaktad›r :

olarak Arçelik A.ﬁ.'nin Türkiye'de yerleﬂik 6 farkl› lokasyonda bulunan 8 üretim
tesisinde ve Genel Müdürlü¤ü'nde, ba¤›ms›z bir do¤rulama denetimi

•

Envanter tasar›m›, kapsam ve s›n›rlar.

gerçekleﬂtirdik.

•

Spesifik sera gaz› emisyonu (GHG) faaliyetleri ve teknolojileri.

•

Sera gaz› emisyonu (GHG) kaynaklar›n›n, azalmalar›n›n ve rezervuarlar›n›n

detayland›r›lan, 31.12.2012 tarihiyle sona eren y›la iliﬂkin karbon emisyon verileri,

•

‹lgili teknik ve sektörel konular› da içeren ölçüm, izleme ve raporlama.

yeterli güvence ile onaylanm›ﬂt›r.

•

Sera gaz› emisyonlar›n› etkileme ihtimali bulunan, tipik ve tipik olmayan

tan›mlanmas› ve seçimi,

Arçelik A.ﬁ. 2012 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan ve bu yaz›n›n Ek-1'inde

çal›ﬂma koﬂullar› da dahil tüm ﬂartlar. Do¤rulay›c› veya do¤rulama ekibi, sera
Sorumluluklar

gaz› bildirimi ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme de dahil olmak üzere,

Yüksek do¤ruluk ile do¤rulama incelemesi için gerekli verileri toplamak ve

organizasyon s›n›rlar›n› etkileyebilecek finansal, operasyonel, sözleﬂmesel

haz›rlamak Arçelik A.ﬁ. üst yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Arçelik A.ﬁ. üst

veya di¤er anlaﬂmalar›n etkilerini de¤erlendirmek üzere gerekli uzmanl›¤a

yönetimi ayn› zamanda seçili verileri içeren Sürdürülebilirlik Raporu 2012'nin,

sahiptir.

Ek-1'de belirtilen kriterlere uygunlu¤undan da sorumludur.
K›s›tlamalar
Gerçekleﬂtirdi¤imiz do¤rulama hizmeti ilkeleri aﬂa¤›daki gibidir :

Ulusal otorite taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bir rehber olmay›ﬂ›, her iki taraf› da, özellikle

•

Tarafs›zl›k,

ﬂebeke emisyon faktörleri, baz› ölçümler ve hesaplama teknikleri ile ilgili maddesel

•

Yeterlilik,

olarak farkl› hesaplamalara neden olacak ve karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i etkileyebilecek

•

Karar vermede gerçeklere dayanan yaklaﬂ›m,

baz› kabuller yapmaya yönlendirmiﬂtir. Bundan dolay›, farkl› hesaplamalar›n

•

Aç›kl›k,

do¤rulu¤u Türkiye'de ﬂirketten ﬂirkete de¤iﬂebilir. Ayr›ca bu sebeple, ölçüm

•

Gizlilik.

kriterleri ve do¤rulukta oldu¤u gibi bu tür bilgilerin belirlenmesinde kullan›lan
metodoloji de ileride de¤iﬂebilir. Seçili verilere iliﬂkin metodoloji ve referanslar,

Do¤rulama denetimimiz, sera gaz› emisyonlar›n›n maddesel olarak do¤ru ve

bu raporun Ek-1'inde dokümante edilmiﬂtir.

denetim ekibimize sunulan sera gaz› emisyonu verisinin ve bilgilerinin bu yaz›n›n
Ek-1'inde verilen bilgilere uygun olarak haz›rland›¤›n› kontrol etmek üzere yeterli

Görüﬂ Beyan›

güvence prosedürlerine dayal› olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Prosedürlerimize uygunluk olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz do¤rulama denetimi
sonuçlar›na göre, 2012 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda aç›klanan Arçelik A.ﬁ.

Güvence taahhüdü, ISO (Uluslararas› Standardizasyon Örgütü) taraf›ndan

sera gaz› emisyonlar› maddesel olarak do¤rudur, veri ve bilgilerin adil bir temsilidir

yay›nlanan "ISO 14064-3:2006 Sera Gazlar›, Bölüm 3 - Sera Gaz› Beyanlar›n›n

ve do¤rulama denetimi esnas›nda geçerli olan sera gaz› ölçümü, izlenmesi ve

Do¤rulanmas›na ve Onaylanmas›na Dair K›lavuz ve Özellikler" Standard›'nda ﬂart

raporlanmas›na iliﬂkin uluslararas› standartlara ve ilgili ulusal standartlara veya

koﬂulan ba¤›ms›zl›k ve yeterlilik gereksinimlerine uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

uygulamalara uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r.

Görüﬂ beyan›n› içeren bu rapor, Arçelik A.ﬁ.'nin karbon emisyonlar›n› izleme ve

BSI (British Standards Institution)

kontrol performans›na at›fta bulunulan Sürdürülebilirlik Raporu 2012'yi desteklemek

BSI Group Eurasia Belgelendirme Hizmetleri Ltd. ﬁti.

üzere Arçelik A.ﬁ. üst yönetimi için haz›rlanm›ﬂt›r.
Kanun taraf›ndan izin verilen çerçevede, bu güvence raporu ve do¤rulama
denetimi için Arçelik A.ﬁ. üst yönetimi d›ﬂ›nda herhangi bir sorumluluk kabul
edilmemektedir.
Özlem Ünsal
Denetimde Kullan›lan Metodoloji

Genel Müdür

Bu yeterli güvence taahhüdünü, ISO (Uluslararas› Standardizasyon Örgütü)

‹stanbul, 19.09.2013

taraf›ndan yay›nlanan "ISO 14064-1:2006 Sera Gazlar›, Bölüm 1 - Sera Gaz›
Emisyonlar›n›n ve Uzaklaﬂt›rmalar›n›n Kuruluﬂ Seviyesinde Hesaplanmas›na ve
Rapor Edilmesine Dair K›lavuz ve Özellikler" Standard›'na uygun olarak yürüttük.
Yeterli güvence taahhüdü, Arçelik A.ﬁ.'nin sera gaz› emisyonlar›n›n ISO 140641:2006 Standard›'na göre maddesel olarak do¤ru oldu¤unu gösteren, yeterli
fakat mutlak seviyede olmayan güvence sa¤lamaktad›r. Yeterli güvence çal›ﬂmas›,
prosedürlerin süreklili¤i ve kapsam›n›n, yeterli ve uygun kan›tlar›n, s›n›rl› güvence
taahhüdüne göre daha yeterli bir seviyede topland›¤›n› gösteren bir çal›ﬂmad›r.
Bu güvence çal›ﬂmas›n› tamamlamak için, Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan sunulan tüm
bilgileri kontrol ettik ve bütün lokasyonlar› ziyaret ettik.

Ek-1 : Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2012
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Yasal Uyarı
Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”), ﬂirket hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, ﬂirket Yönetimi'nin
gelecekte olmasını öngördü¤ü olaylar do¤rultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüﬂlerini de yansıtmaktadır.
Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin do¤rulu¤u ve beklentilerin gerçe¤e uygun oldu¤una inanılmasına ra¤men,
öngörülerin altında yatan faktörlerin de¤iﬂmesine ba¤lı olarak, gelece¤e yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden
sapma gösterebilir.
Arçelik, Arçelik Yönetimi veya çalıﬂanları veya di¤er ilgili ﬂahıslar, bu Raporun bilgilerinin kullanımı nedeniyle
do¤abilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.
Bu raporun içeri¤i Arçelik A.ﬁ.'nin aç›k yaz›l› onay› olmadan kopyalanamaz, de¤iﬂtirilemez ya da da¤›t›lamaz.
Arçelik A.ﬁ.'nin her türlü hakk› mahfuzdur.

Bu raporla ve Arçelik A.ﬁ.'nin sürdürülebilirlik aktiviteleriyle ilgili
geribildirim ve sorular›n›z için
teﬂekkür ederiz.
Arçelik A.ﬁ.'nin en son yay›nlad›¤›
Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu için
www.arcelikas.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Amerikan ‹letiﬂim Profesyonelleri Ligi “LACP” taraf›ndan
2012 Arçelik A.ﬁ. Faaliyet Raporu- Alt›n Ödül
2011 Arçelik A.ﬁ. Faaliyet Raporu- Alt›n Ödül
2011 Arçelik A.ﬁ Sürdürülebilirlik Raporu- Alt›n Ödül
Mercomm, “ARC Ödülleri” taraf›ndan
2012 Arçelik A.ﬁ. Faaliyet Raporu- Alt›n Ödül
2011 Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Raporu- Gümüﬂ Ödül
alm›ﬂt›r.
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Bu raporun bas›m› ile Türkiye ve Türkiye
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