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Beyaz Eşya Üreticileri AR-GE ve 
Yenilikçilik Çalışmaları 

Bu çalışmada, Arçelik firmasının işletmeleri, 
ARGE stratejileri, patent çalışmaları, 

sunduğu akıllı ev çözümleri, AR-GE merkezi 
olan Arçelik Garage, dijital ve robotik 
teknoloji çalışmaları, TechPro akademi 

programını, üniversitelerle kurulan ortak  
laboratuvar çalışmalarından bahsedilerek 

kurumsal tanıtımı yapılmıştır.

Arçelik, dünya çapında 30.000 çalışanı, Türkiye, Ro-
manya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland, Pakistan 

Bangladeş ve Hindistan’da devam etmekte olan yatırımı 
ile 9 ülkede 22 üretim tesisi ile 145’ten fazla ülkede ürün 
ve hizmet sunuyor. 3.000 yetkili satıcı ve 550 satış sonrası 
servis noktasını barındıran benzersiz bir dağıtım ve hiz-
met ağına sahip. Türkiye’de beyaz eşya, ankastre ve klima 
ürün kategorilerinde liderliğini korurken, global pazarda 
da hızlı büyümesini sürdürüyor. Avrupa beyaz eşya pa-
zarında Beko markamız solo ürün pazarında liderliğini 
koruyor. Bu başarının temelinde şirketimizin 28 yıllık AR-
GE deneyimi ve 14’ü Türkiye’de 3’ü de İngiltere, Tayvan ve 
Çin’de olmak üzere 17 AR-GE merkezinde çalışan 1500’ü 
aşkın araştırmacının inovasyon yetkinliği yer alıyor.  

Ülkelerin rekabetçi gücünün arttırılmasında ve kalkın-
masında AR-GE ve inovasyonun katkısı tartışmasız bir 
öneme sahip. Sektörümüz de daha çok montaj faaliyet-
leri olarak nitelendirilebilecek imalat faaliyetlerinden 
bugün kendi teknolojisini üreten, kendi tasarımını kendi 
markası altında pazarlayan, enerji tasarrufu konusunda 
dünya lideri ürünleri ve ileri teknoloji üretim yöntemleri 
ile Avrupa’nın üretim üssü haline dönüşmüştür. Sektörün 
kurucusu ve lideri konumundaki Arçelik, bugün geniş 
bir coğrafyada yaptığı yatırımlarla, kendi markasıyla pa-
zarladığı ürünleriyle dünya çapında oyunun kurallarını 
belirleyen aktörlerden biri konumuna gelmiştir. Ürünle-
rimizin teknoloji seviyesi ve yenilikçi özellikleri açısından 
da Batılı ve Uzakdoğulu rakiplerimizle en üst düzeyde 
rekabet edebiliyoruz. Arçelik olarak sadece Türkiye’de 
değil, yurtdışı birçok pazarda lider olmamız da bunun bir 
göstergesidir. 
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Müşteriye değer katan, öncü, yenilikçi ve çevreye du-
yarlı ürün ve çözümleri sunma yeteneğinin arttırılması, 
Arçelik’in AR-GE çalışmalarının ana hedefini oluşturur.  

Bu kapsamda;

• Yeni teknolojilerin izlenmesi

• Teknoloji üreten uzmanlıkların artırılması

• Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için ulu-
sal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içerisinde 
olunması 

• Geliştirilen teknolojilerin fikri haklarının korunması 
ile rekabette avantaj sağlanması

Arçelik’in ARGE stratejisinin temel unsurlarıdır. 

3000’den daha fazla patent başvurusu olan Arçelik, Dün-
ya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan “En 
Çok Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Şirketler” sı-
ralamasında son dört yılda giderek yükselerek sırasıyla 
78., 74. 71. ve bu yıl da 67. sıraya yükselerek bu listede 
yer alan tek Türk şirketi olma ünvanını devam ettiriyor. 
Türkiye’den WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvuru-
larının üçte birinden fazlası Arçelik tarafından yapılıyor. 
Avrupa Patent Ajansı tarafından Türkiye’ye teslim edilen 
patentlerin yarısı ise Arçelik’e ait.  

2016 ve 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından peş peşe Türkiye’nin En Başarılı Özel Sektör AR-GE 
Merkezi seçilen Arçelik, “Dünya’ya saygılı, Dünya’da say-
gın” vizyonuyla uyumlu olarak, hızla dijitalleşen gelece-
ğin dünyasına tam anlamıyla hazır hale gelmek için ça-
lışmalarımı aralıksız olarak yürütüyor. Dijital gelecek için 
yatırımlarına devam ederken demografik, teknolojik ve 
çevresel gelişmeleri yakından izleyen Arçelik bu vizyonu 
doğrultusunda enerji ve su verimli, tasarımları ve kullanı-
cı ara yüzleriyle öne çıkan, sensör teknolojileriyle donatıl-
mış akıllı ürünler, sağlıklı yaşam tarzlarına hitap eden ve 
ses kaliteleriyle de üstün, hızlı ürünlere odaklanıyor.  Bu 
ay devreye aldığımız yeni Türk Kahve makinesi de müşte-
ri iç görüleriyle tasarımı optimize edilmiş bir ürün olarak 
müşterilerimizin beğenisine sunuldu.

Arçelik’in amacı sadece cihaz üreten bir firmadan, akıllı 
ev çözümleri sunan bir firmaya dönüşmektir. Buzdolabı, 
çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, 
ankastre fırın, ocak, davlumbaz ve klima gibi ürünleri-
mizi HomeWhiz platformumuzda; akıllı telefon, tablet 
veya akıllı TV’ler, sesli asistanlar üzerinden uzaktan kont-
rol edilmesine ve izlenmesine olanak sağlayan çözümler 
devreye alındı. 

Wi-Fi/Bluetooth bağlantı teknolojileri ve Mobil/Bulut tek-
nolojilerini tek bir çatı altında birleştiren HomeWhiz ile 
kullanıcılara uzaktan kontrol, yeni yazılım güncelleme, 
ürün üzerindeki programları değiştirme, anlık bildirimler 
gibi yenilikçi özellikler sunulmaktadır. Otomatik deterjan 
siparişi verebilen sensörlerle donatılmış otodozajlı bula-
şık makinamızı kendi yapay zekasını içeren, yemek yap-
mayı hiç bilmeyen bir kullanıcıyı bile usta bir şefe dönüş-
türebilen fırınımızı bu sene devreye alacağız. 

Ürün gamımıza, termostat ve ısıtma sistemlerinden iç 
hava kalitesini ölçen sistemlere, güvenlik çözümlerinden 
eğlence ve konfor çözümlerine kadar yeni bağlanabilir 
cihazlar katmak üzere çalışıyoruz. Bu çözümler beyaz eş-
yalarımızın da yer aldığı HomeWhiz platformuna entegre 
olarak kullanıcılarımıza sunulacak.  Bağlanabilir ürünleri-
mizden topladığımız veriler üzerinden veri analitiği ça-
lışmaları yapıyoruz.  Müşteri kullanım alışkanlıklarını ve 
altyapı şartlarını gösteren verilere erişebilir durumdayız. 
Bu verileri bilgiye dönüştürerek hem ürün tasarımlarımı-
za girdi sağlayarak hem yeni özellikler katarak ürünleri-
mizin ve servis süreçlerimizin kalitesini artırma yönünde 
ilerliyoruz. 

Müşteri odaklı konsept geliştirme çalışmalarını gerçek-
leştiren ürün niteliğinde prototip geliştirme yetkinliğine 
sahip yeni nesil AR-GE merkezi olan Arçelik Garage açık 
inovasyon anlayışı ile kuruldu. Girişimciliği teşvik etmek 
ve tasarım odaklı düşünme tekniği, ileri dijital prototip 
altyapısı ile fikirden ürüne, üründen pazara geçiş süreci-
ni hızlandırmak için yaratıcı ortak çalışma ortamı sunan 
Garage’da hayallerindeki fikri gerçeğe dönüştürebilmek 
için gerekli altyapı ve uzmanlık desteği sağlanıyor.  
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Bu kapsamda AR-GE, Üretim, Ürün Yönetimi, Marka, Pa-
zarlama, Tüketici Eğilimleri ve Endüstriyel Tasarım gibi 
departmanların katılımı ile müşteriler, öğrenciler, servis-
lerimiz ve bayilerimiz ile bir araya gelerek kurulduğu gün-
den bugüne 73 çalıştay ile 7295 fikir, 201 prototip ve 17 
konsept geliştirdi.

Arçelik, Tübitak'tan aldığı destek ile “donanım odaklı” hız-
landırma projesi olan BİGG Arçelik Garage programını 
hayata geçirdi. Programa seçilen girişimciler, 1 ay süren 
bir girişim hızlandırma programı ile Arçelik Garage altya-
pısından faydalanarak kendi prototiplerini oluşturuyor ve 
uzmanlardan mentörlük alabiliyor. Bu program ile giri-
şimciler TÜBİTAK’tan 200 bin TL fon alabilme hakkı kaza-
nabiliyorlar.

Tedarikçilerimizin inovasyon yeteneklerinin güçlendiril-
mesi ve "Arçelik-Tedarikçi" ortak inovasyon iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla Tedarik İnovasyon Programını ha-
yata geçirildi. 

Arçelik, AR-GE 4.0 ile 2018 yılında müşteriden gelen ta-
lep değişikliklerine en kısa sürede yanıt verebilecek yeni 
nesil çevik üretim modellerinin tasarlanması, uçtan uca 
izlenen, dijital ve veriden değer yaratan akıllı fabrikaların 
oluşturulması konusunda başarılı çalışmalara imza attı.

Planlama aşamasından itibaren en son teknolojiyle en 
verimli üretimi gerçekleştirecek şekilde dijital ve robotik 
teknolojiler ile tasarlanıp inşa edilen Çerkezköy Elektro-
nik Fabrikası 2018 yılında faaliyete başladı. Üretim süreç-
lerinin yazılım tabanlı tam otomatik sistemler ile kontrol 
edildiği, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir iş modeli ile 
yönetilen fabrikada üretim verimliliğinde iki kat artış ve 
kalite artışı sağlanacak. Romanya’da kurulan yeni Çamaşır 
Makinası fabrikası da Arçelik’in geleceğin üretim tekno-
lojilerini tasarlarken proses modelleme ve optimizasyon, 
akıllı otomasyon sistemleri, veriye dayalı karar verme sis-

temleri alanlarında edindiği tecrübeleri yansıttığı bir mü-
kemmeliyet merkezi olarak tasarlandı. 

Arçelik araştırmacılarının ve birlikte çalıştığı ekosistemin 
dijital yeteneklerini arttırmalarını sağlayarak gelişimleri-
ne destek vermek amacıyla Koç Üniversitesi iş birliğiyle 
TechPro akademi programını yürütüyor. Geleceği şekil-
lendirecek nesillere dijital farkındalık kazandırmak ve 
kodlama konularında yetkinliklerini artırmak amacıyla 
çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanlarımızın 11-15 yaş kız ço-
cuklarına KızCode platformuyla ortak olarak bir program 
başlattık.  Lise ve Üniversite seviyelerinden farklı grupla-
ra yeni nesil dijital yetkinlikleri kazandırmak adına çeşitli 
programlar yürüttük. Bunlardan en gurur verici olanlar-
dan biri yurtdışında okuyan Türk öğrencilerimizi ülkemi-
ze geri kazandırmak amacıyla yaptığımız “Geleceğin İçin 
Bir Bilet” (A Ticket for Your Future) programını geliştirdik.  

Üniversitelerle kurduğumuz ortak laboratuvarlar ile siber 
güvenlik, yazılım geliştirme benzeri konularda öğrencile-
rin eğitimlerinde sanayi tecrübesi edinmelerini sağlarken 
üniversitelerin laboratuvar altyapılarına da katkıda bu-
lunuyoruz. Tübitak’ın 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı 
programı kapsamında genç ve deneyimli saygın araştır-
macıları bünyesine en çok katmayı taahhüt eden Türk 
şirketi konumundadır. Ayrıca yine Tübitak’in başlattığı 
2244 Sanayide Doktora programı kapsamında da 4 farklı 
üniversiteden 36 araştırmacıyı da doktora programı bo-
tunca projeler ile desteklemeyi taahhüt etmiştir. Arçelik, 
çok sayıda TÜBİTAK projesinin yanında 4’ü tamamlanmış, 
12’si devam eden olmak üzere toplam 16 “Horizon 2020” 
projesi ile bu alanda Türkiye’de özel sektörde performans 
lideridir. Arçelik bu yaklaşımları sayesinde Türkiye’nin 
araştırma ekosisteminin lider şirketi olma misyonunu ge-
lecekte de sürdürmeye devam edecektir.


