
Pazar
Türkiye’de 1950’lerin sonlarına kadar ithalatadayalı olan beyaz eşya sektöründe zaten küçükolan talep, önemli ölçüde Almanya ve ABD’denithal edilen ürünlerle karşılanıyordu. Döneminünlü işadamı Vehbi Koç, 1955 yılında kurduğuşirket ile beyaz eşya sektörünün temelleriniatarak bu alandaki yerli imalatın da önünü açtı.Türkiye beyaz eşya sektörü, o günlerden buyana, özellikle de son yıllarda istikrarlı bir biçimdebüyümesini sürdürüyor.Türkiye’de beyaz eşya sektörüne son yıllardaçok sayıda yerli ve yabancı marka katıldı. Ancak,buna rağmen, temelleri Vehbi Koç tarafından1955 yılında atılan Arçelik A.Ş. açık arayla sektörünliderliğini elinde tutuyor.Türkiye’de 18 milyonevde en az iki adet Arçelik ürünü bulunuyor.
Baflar›lar
Kurulduğu günden itibaren sektördeki öncülüğünüsürdüren Arçelik’in faaliyetlerinde yerel veuluslararası kuruluşlar tarafından da tanınmışbirçok başarısı bulunuyor. Kuruluş, dünyanın öndegelen ekonomi gazetelerinden Financial Times’ınyayımladığı The Banker dergisi tarafından 2003yılında “Türkiye’nin En İyi Şirketi” seçildi.2004 yılında da, Arjantin’in başkenti BuenosAires’te Birleşmiş Milletler tarafından, KyotoProtokolü’ne ilişkin gelişmeleri ele almak üzere10. İklim Değişikliği Konferansı’na davet edilen ilk

ve tek Türk şirketi oldu.Aynı yıl, JIPM (JapanInstitute of PlantMaintenance) kuruluşutarafından, şirketinÇayırova ÇamaşırMakinesi İşletmesi’ne TPMSürekli MükemmellikÖdülü, Eskişehir Buzdolabıİşletmesi’ne de TPMMükemmellik Ödülüverilirken, Arçelik TelveBeko Keyf ise Almanya’nınen büyük tasarımyarışmalarından biri olan IF Design’da tasarımödülüne layık görüldü.2006’da,Türk PatentEnstitüsü (TPE) tarafındanTürkiye’de ilk kezdüzenlenen TPE-PatentLigi Ödülleri’nde, 2005yılında 136 başvuru ileen fazla sayıda patentbaşvurusu yapan firmaolarak birincilik ödülünüArçelik A.Ş. aldı. Aynı yıl,JIPM tarafından AnkaraBulaşık Makinesi veÇerkezköy ElektrikMotorları İşletmeleribüyük ölçekli şirketlerkategorisinde TPMMükemmellik Ödülü’ne,Eskişehir Buzdolabıİşletmesi TPM SürekliMükemmellik Ödülü’ne veRomanya, Arctic SoğutucuCihazlar İşletmesi de TPMMükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.Kuruluş, aynı yıl REC Türkiye (Bölgesel ÇevreMerkezi) tarafından ilk kez düzenlenen ulusalAvrupa Birliği Çevre Ödülleri yarışmasında, ürünkategorisinde Blomberg markalı buzdolabı ilebirinci, Arçelik markalı Ekolojist™ bulaşıkmakinesi ile ikinci oldu. Arçelik A.Ş., AvrupaBirliği’ne üye ve aday ülkeler arasında düzenlenenAvrupa Birliği Çevre Ödülü Yarışması’nda(European Business Awards for Environment)ilk defa katılan Türkiye’yi temsil etti.2007’de, “3. İstanbul Çağrı Merkezi Konferansı& Fuarı” kapsamında düzenlenen 2. İstanbul ÇağrıMerkezi Ödül Töreni’nde Arçelik Çağrı MerkeziEn İyi Teknoloji Kullanımı dalında ödülün sahibioldu. 14 farklı kategoride en iyilerin seçildiğiyarışmada 30’un üzerinde firma değerlendirildi.2008’de TPE tarafından ikincisi düzenlenenTPE-Patent Ligi yarışması kapsamında, 2007yılında “En Çok Patent Başvurusu Yapan Firma”kategorisinde birincilik ödülü 192 başvuruyla yineArçelik A.Ş.’ye gitti. Aynı yıl, Arçelik A.Ş.,gerçekleştirdiği 143 başvuru ile dünya çapında ençok uluslararası başvuru yapan şirketler listesinde35 sıra birden yükselerek 101. sıraya yerleştiğigibi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)tarafından açıklanan listedeki ilk 500 şirketarasında yer alan tek Türk şirketi oldu. Dünyanınönde gelen tasarım yarışmalarından biri olan “IF Design 2008”de 42 Piano Serisi 100Hz LCD

televizyonlarıyla En İyi Tasarım ödülünü evinegötüren Arçelik A.Ş., bu ürünüyle dünyanın enbüyük tüketici elektroniği sergisi CES’de de 2008Tasarım ve Yenilik Ödülü’nün sahibi oldu.Nielsen Markalar Araştırması’nın 2007sonuçlarına göre Arçelik, ilk akla gelen, ilkhatırlanan ve tüketicinin kendisini en yakınhissettiği marka oldu. Arçelik reklamları ile de sonbeş yılda Kristal Elma ve Kırmızı gibi prestijliyarışmalardan onlarca ödül aldı.2009 yılında, Arçelik A.Ş., kendi sınıfındadünyanın en az elektrik enerjisi tüketen, ilk A++No Frost buzdolabı Yeni Siyah Orbital ile Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Sanayide EnerjiVerimliliği proje yarışmasında En Verimli Ürünödülünün, Amerika Birleşik Devletleri’ndeAppliance Design Magazine tarafından düzenlenenExcellence in Design yarışmasında Bronz Ödül’ünsahibi oldu.Arçelik A.Ş., başarı ve ödüllerine 2010 yılında dayenilerini katmaya devam etti. Arçelik 62105 HÜç Dalda Dünya Şampiyonu Bulaşık Makinesi,Dünyanın En Sessiz, En Az Su Tüketen ve En Hızlıözelliklerini aynı anda taşıyarak fark yaratıyor.Kuruluş,Türk Patent 2009 Ödülleri’nde, En ÇokPatent Başvurusu Yapan Firma, En Çok PatentTescili Alan Firma ve En Çok Uluslararası PatentBaşvurusu Yapan Firma kategorilerinin üçünde debirinci olarak Altın Patent Ödülü’nü aldı. EskişehirBuzdolabı İşletmesi, JIPM’den TPM Özel Ödülü’nüalarak dünya beyaz eşya sektöründe bu ödülüalan ilk fabrika oldu. Aynı dönemde Bolu PişiriciCihazlar İşletmesi’nin de JIPM tarafından TPMMükemmellik Ödülü’ne layık görülmesiyleTürkiye’deki tüm Arçelik A.Ş. İşletmeleri TMPödülü sahibi oldu. Şirketlerin çevresel vekurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarınındeğerlendirildiği, üçüncü Avrupa Birliği ÇevreÖdülleri Türkiye Programı (European BusinessAwards for the Environment-Turkey Programme)kapsamında sürdürülebilir gelişime katkılarındanötürü Yönetim kategorisi, “Ekonomist” çamaşır
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makinesi ile de Ürün kategorisi olmak üzere,iki ayrı dalda birincilik ödülüne layık görüldü.Arçelik A.Ş. ayrıca,Yeni Ankastre Fırın ile Ürünkategorisinde üç finalistten biri olmaya hakkazandı.
Tarihçe
1950’lerde Vehbi Koç,Türkiye’de yerli sanayininkuruluşuna öncülük eden girişimlerde bulunuyordu.Ancak, o dönemde sanayi üretimini düşünmek,hatta motorlu bir ürünün seri üretiminigerçekleştirmek büyük bir hayaldi. Bu girişimlerdenbiri ve ülkenin sanayileşme serüveninin başlangıçnoktalarından olan Arçelik A.Ş., bugün Avrupa’nınen büyük beş beyaz eşya şirketi arasında bulunuyor.1955 yılında Sütlüce’de kurulan şirket, Arçelikmarkası ile Türkiye’nin ilk çamaşır makinesini1959 yılında, ilk buzdolabını ise 1960 yılında üretti.1968 yılında üretimini Çayırova tesislerine taşıyanArçelik A.Ş., 1970’li ve 1980’li yıllar boyuncakendi markasıyla satılan ürün gamını genişletmeyisürdürdü.1975’de Eskişehir’de buzdolabı, 1979’da İzmir’deelektrikli süpürge, 1993 yılında Ankara’da bulaşıkmakinesi üreten işletmeler faaliyete geçti. 1996’daÇayırova’da klima üretimini başlatan Arçelik A.Ş.,1998’de Artesis Şirketi’ni kurdu. Aynı yıl, Arçelikmarkalı ürünlerde üç yıl garanti uygulaması başlatıldı.1999 yılı, Arçelik A.Ş. için büyüme ve yenidenyapılanma yılı oldu. İç pazarda kendi markası ilesektörün lideri olan Arçelik AŞ., yurt dışında damarkalar satın almaya başladı. 2002’de Almanbeyaz eşya şirketi Blomberg’i, Avusturya ElektraBregenz şirketini ve markaları Elektra Bregenz ileTirolia’yı satın aldı. Ardından, İngiltere’den Leisureve Flavel’i bünyesine kattı. Bunu, Romanya’danArctic’in satın alınması izledi.2006 yılında Rusya’da buzdolabı ve çamaşırmakinesi üretim tesisi hizmete açıldı.Yine aynı yılÇin’de çamaşır makinesi işletmesi üretime başladı.2008 yılında Türkiye’nin ilk çamaşır kurutmamakinesi işletmesi Çerkezköy’de faaliyete geçti.2009 yılında ise Arçelik A.Ş. ile GrundigElektronik A.Ş.’nin birleşmesi tamamlandı.
Ürün
Arçelik’in ürün yelpazesi beyaz eşyalar, tüketicielektroniği, bilgi ve iletişim, ısıtma ve soğutmasistemleri, elektrikli süpürgeler, ankastre ürünler,küçük ev aletleri, aksesuarlar ve mutfaklardanoluşuyor.

Beyaz eşya kategorisi altında,buzdolabı ve derin dondurucular,çamaşır ve kurutma makineleri,bulaşık makineleri, pişiriciler (fırınve ocaklar), aspiratörler ve susebilleri üretiliyor.Tüketici elektroniği kategorisinde,televizyon, LCD TV, LED TV ileuydu sistemleri tüketicileresunuluyor. Bilgi ve iletişim başlığıaltında masaüstü ve dizüstübilgisayarlar yer alıyor. Arçelik,tüketicilerine ev tipi klimanın yanısıra iklimlendirme ve enerjiçözümleri başlığı altında ticariklima sistemleri de sunuyor.Arçelik, tüketicinin farklıihtiyaçlarına aynı adreste cevapverebilme ve ürün çeşitlendirmeamacıyla kendi markasının yanı sıraNokia ve Samsung markalı ceptelefonlarının, Sony markalıelektronik ürünlerin ve çeşitlimarkaların ürünlerinin satışınıgerçekleştiriyor.
En Son Geliflmeler
1990 yıllarda kendi teknolojisinigeliştirmeye başlayan Arçelik A.Ş.,dünyada beyaz eşya sektörüne deöncülük ediyor ve bugün yenilikolarak kabul edilen birçok teknolojiartık Arçelik A.Ş. imzası taşıyor.6 kg’dan 9 kg’a uzanan kuru yük kapasiteliçamaşır makinesi gamı ile tüketici ihtiyaçlarınacevap veriyor.A enerji sınıfına göre %10, %20, %30 ve en sonolarak da %50 tasarruf sağlayan çamaşırmakineleri ile enerji verimli ürünler konusundakendi kendiyle yarışıyor.A++ enerji performansıyla “Dünya’nın En AzElektrik Tüketen” No Frost buzdolabını dakapsayan No Frost ürün gamının tamamı A, A+ve A++ enerji sınıfı ürünlerden oluşuyor. Yeninesil No-Frost teknolojisi ile gıdaların daha uzunsüre sağlıklı korunması sağlanıyor.Kirlilik sensörü, su sertlik sensörü, yük sensörübaşta olmak üzere 11 farklı sensörü olan vebulaşık yıkamayı tek tuşa indirgeyen teknolojisi ileTek Tuş Bulaşık Makinesi hem kullanım kolaylığısağlıyor hem de mutfaklara şıklık getiriyor.Rekortmen Bulaşık Makinesi ise 39 dBA sesseviyesi ile “Dünya’nın En Sessiz”, 7 litre sutüketimi ile “Dünya’nın En Az Su Tüketen”,58 dakika ile de “Dünya’nın En Hızlı BulaşıkMakinesi” unvanlarına sahip.%45 daha az enerji tüketimi ile Eco LCD TVöne çıkarken, FineArts LED TV ise 16mmkalınlığı, alüminyum ve cam ayaklı tasarımı ileGood Design ödülünü kazandı.Eko-Turbo pişirme, 690 kWh değeriyle, Aenerji sınıfına göre %30 enerji tasarrufu sağlayan,“Dünya’nın En Az Elektrik Tüketen AnkastreFırını”.International Forum Design (IF) tasarımödüllü Türk kahvesi makinesi “Telve” ise,bağımsız kullanılabilen iki farklı pişirmehaznesiyle, 1,5 dakikada dört kişilik kahveyapma olanağı sağlıyor.

Promosyon
Arçelik, kuruluşundan bu yana reklama önemveren,Türkiye’de reklama düzenli yatırım yapanöncü markalardan biri oldu. Gerek imaj, gereksesatış kampanyalarına yönelik reklamlarıyla Arçelik,tüm sektörler içinde reklama büyük yatırımyapan markalar arasında her zaman ilk sıralardayer aldı. Arçelik televizyon, gazete, radyo, dergigibi ana mecralar haricinde açıkhava, sinema veinternet gibi yan mecraları da kullanıyor.Yenilikçilik felsefesini iletişimin merkezine oturtanmarka Digital Age tarafından Dijital Lovemarkseçilerek tüketicinin kalbini kazandığını kanıtladı.Arçelik, enerji verimli ürünler ve doğa dostu

teknoloji geliştirme konusunda kendi sektöründehep lider olarak bu konuda tüketici bilinci vehassasiyeti yaratmak için düzenli olarak iletişimedevam ediyor.Yenilikçiliği iletişimin merkezindetutarak dünyanın ilk ve tekleri unvanına sahipürünlerini iletişime taşımayı sürdürüyor.
Marka De¤erleri
Arçelik A.Ş. 2010 yılı için belirlenen vizyonu“Sektöründe dünyanın ilk 10 markasından biriolmak” hedefini iki yıl öncesinden gerçekleştirerek,yeni vizyonunu “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın”olarak belirledi.Arçelik A.Ş., faaliyet gösterdiği ülkelerde,ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra kurulduğugünden itibaren her noktada çevreye vetoplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımı ile“Sürdürülebilir Gelişime” hizmet etmek üzereprojeler üreterek bu konuda öncü faaliyetleriylergösteriyor.Arçelik A.Ş., temiz ve sağlıklı bir çevreningelecek nesillere aktarılması için tüm faaliyetleriniçevre etkilerini kontrol altına almaya ve kaynakkullanımını azaltmaya yönelik olarak sürdürüyor.Yurt dışından alınan marka ve şirketlerle büyüyenArçelik,Türkiye’nin en güçlü markası konumundabulunuyor. Piyasa araştırma şirketi AC Nielsen’ınyaptığı markalar araştırmasında Arçelik “İlk AklaGelen Marka”, “Tüketicilerin En Yakın HissettikleriMarka” ve “İlk Hatırlanan Marka” olarak 10 yıldanfazla zamandır sürdürdüğü liderliğini yinekoruyor.
www.arcelik.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye’den yapılan PTC (Patent CorporationTreaty) başvurularının %30’u sadece ArçelikA.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor.
Arçelik A.Ş., 2008 yılında WIPO’nun (DünyaPatent Organizasyonu) ilk 500 listesine giren ilkve tek Türk firma oldu.
Ozon tabakasına zararlı CFC gazındanarındırılmış buzdolabı üretimini, MontrealAnlaşması’nda Türkiye için öngörülen tarih olan2006’dan çok daha önce (1995’te) gerçekleştirenilk beyaz eşya üreticisi Arçelik A.Ş. oldu.

Arçelik
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