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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Beyaz Eşya Yan Sanayi sektöründe yürütülen UR-GE 

projesi ile katılımcı 22 firmanın pazar paylarını artırmak ve ihracat yapma kabiliyetlerini 

geliştirmek amaçlanmaktadır. 

ESO Beyaz Eşya sektöründe yan sanayi olarak faaliyet gösteren 22 firma ile UR-GE Proje Takımı 

oluşturulmuş ve firmaların uluslararası alanda rekabetçiliğini arttırmasına yönelik olarak durum 

tespiti yapılması, eksikliklerin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması için Rapora konu olan 

ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüştür.  

İhtiyaç analizi faaliyetinde Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - TTGV tarafından geliştirilmiş, 

firmaların yenileşim esaslı rekabetçilik kapasitelerinin ölçülmesine dayanan [ino]reka Modeli 

kullanılmıştır. ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi  UR-GE Projesi 22 Ağustos 2019 tarihinde proje 

katılımcısı firmaların katıldığı toplantı ile başlatılmıştır. Proje kapsamında dünyada ve Türkiye’de 

sektörün mevcut durumu, politikaları ve gelecek eğilimlerini ortaya koyan geniş kapsamlı bir 

literatür inceleme çalışması yapılmıştır. Literatür çalışmalarına paralel olarak firma analizleri ve 

pazar analizi gerçekleştirilmiştir. Firma ihtiyaç analizi sürecinde firmalardan Veri Derleme 

Formları ile bilgi toplanmış ve saha ziyaretlerinde yarı yapılandırılmış mülâkatlar 

gerçekleştirilmiştir. TTGV İhtiyaç Analizi Ekibi tarafından geliştirilen stratejik önermelerin proje 

katılımcısı firmalar tarafından önceliklendirildiği ve taslak eylem planlamasının yapıldığı Çalıştay 

5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.   

 

Dünya Beyaz Eşya Sektörü 

Teknolojik yenilikler tüm insanların yaşam standartlarını iyileştirmektedir. Gelişen yaşam 

standartları, insanların ‘harcanabilir gelirlerinin’ artması ve dünyanın farklı bölgelerine yayılmış 

hızlı kentleşme eğilimleri nedeniyle Beyaz Eşyaya (Ev Gereçlerine) gereksinim artmaktadır. 

Beyaz eşya sektörü buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, 

bulaşık makinesi, fırın ve ocaktan oluşmaktadır. 

 

Beyaz Eşya sektöründeki büyüme bölgelere göre değişiklikler gösterse de ekonomideki 

dalgalanmalara paralel bir seyir izlemektedir. Çin üretim miktarları olarak başı çekmektedir. 

Çin’i Kuzey Amerika ve Avrupa izlemektedir. Rusya, Japonya ve Kore küresel ticarete konu olan 

miktarlardan aldıkları paylar anlamında öne çıkan bir performansa sahip değildirler.  

Dünya Beyaz Eşya Sektöründe öne çıkan pazarları “Çekirdek Pazarlar” ve “Gelişmekte olan 

Pazarlar” olarak iki temel kategoride ele almak mümkündür. Çekirdek pazarlar Batı Avrupa, 

Kuzey Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Japonya’dır. Gelişmekte olan pazarlar Afrika, Orta 

Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Güney Doğu Asya ve Çin’dir.   

 

Latin Amerika’da özellikle Brezilya, pazarın büyük bir kısmını bir kaç büyük üreticinin 

oluşturduğu, bölgedeki en büyük ev gereçleri pazarıdır. Çin ve Güneydoğu Asya Bölgesi, 
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gelişmekte olan ekonomiler, hızlı kentleşme, küçük yaşam alanları ve genişleyen bir orta sınıf ile 

karakterizedir. Doğu Avrupa, batılı üreticiler tarafından yönetilmektedir ve Doğu Avrupa ikame 

ürünlere uygun geniş bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortadoğu, bölgesel üretim için 

elverişli bir zemin sunmakla beraber politik belirsizlikler bu durumu baltalamaktadır. Afrika'daki 

penetrasyon düşük ve büyüme yüksektir ama pazarın gücü artan hane halkı alım gücü ile 

paralellik göstermektedir. 

 

Japonya, yerli üreticilerin ve perakendecilerin hakimiyeti altında olan dünyanın en büyük 

üçüncü pazarıdır. Küçük yaşam alanları tüketicilerin set üstü ocaklar, çamaşır makineleri, elde 

tutulan elektrikli süpürgeler gibi kompakt ürünleri talep etmelerine neden olmaktadır.  

Avustralya ve Yeni Zelanda arzın talepten yüksek olduğu bölgelerdir. Talep tasarım, yenilikler, su 

ve enerji verimliliği gibi unsurlardan dikkate değer ölçüde etkilenmektedir. Batı Avrupa ankastre 

mutfak ürünlerinde ve birinci sınıf çamaşırhane gereksiniminde istikrarlı büyüyen bir pazar olup 

ürün birim fiyatları yüksektir. Kuzey Amerika yenilenen ürünlerin hakim olduğu, ürün arzının 

ürün talebinden yüksek olduğu ve küresel oyuncuların var olduğu olgun ve homojen bir 

pazardır.  

 

Küresel Ölçekte Dış Ticaret  

 
Küresel ölçekte beyaz eşya ihracatı 2017 yılında 44,3 Milyar $, 2018 yılında 47,2 Milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. İhracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ocak-fırın, mikrodalga, buzdolabı 

ve çamaşır makinesi ihracatında ilk sırada olan Çin’i Almanya, Polonya ve Türkiye izlemektedir.  

 

En çok ithalat yapan ilk on ülkenin tamamı gelişmiş ülkelerdir. 2014 -2018 yılları arasında ABD, 

Almanya, Kanada, İtalya’nın ithalatı artarken İngiltere, Fransa, Japonya ve Rusya’nın ithalatı 

azalmıştır.  

 
Beyaz Eşya Üretim Değer Zinciri 

 
Beyaz eşya sektöründe üretim her ne kadar farklı parçaların ve modüllerin üretimini içerse, bu 

süreç mekatronikten malzemeye birçok alanda bilgi gerektirse de bilgisayar destekli üretimi 

kapsayacak biçimde ve göreceli olarak gelenekseldir, birbirini tekrarlar. Ancak su ve enerji 

tasarrufu, çevre duyarlılığı kavramlarına ağırlık verilmesi, 4. Endüstri devriminin imalat 

teknolojileri üzerindeki dönüşümü hızlandırması karşımıza yeni ilişkileri ve devrimsel 

dönüşümleri çıkarmıştır. Buna karşın beyaz eşya sektöründe temel üretim teknolojisi olgunluk 

düzeyine erişmiş gözükmektedir. Yakın geçmişimizde üretim; talep artış oranlarının yüksek, girdi 

maliyetlerinin göreceli olarak düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere kaymaktaydı. Ancak 

imalattaki devrimsel nitelikteki değişimler üretim hatlarını tekrar yuvaya döndürecek gibi 

gözükmektedir.   

Sektör oldukça yoğunlaşmıştır, sınırlı sayıda ülke ve firma dünya üretimini yönlendirmektedir. 

Bununla birlikte, değer zinciri giderek karmaşıklaşmakta ve giderek artan sayıda oyuncu, 

birbiriyle bağlı sektör ve farklı coğrafi bölgelerde yerlileştirilmiş aktiviteler ile karakterize 
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edilmektedir. Beyaz Eşya sanayinin tedarik sisteminin otomotiv sektöründeki gibi piramidal bir 

yapısı bulunmaktadır. Bunun en üstünde sıfır katmanında veya kademesinde (zero tier) Orijinal 

Ekipman Üreticisi (OEM), bazı durumlarda da piramidin en üstünde sadece marka sahibi 

olabilmektedir (OBM). Dünyada ev gereçleri üretimi bulunan her bölgede bu firmalara (OEMs) 

parça tedariki sağlayan ve 1., 2., 3. seviye/kademe olarak ölçeğine göre adlandırılan bir tedarik 

sanayi mevcuttur. OEM’ler geçmişte tedarikçilerinden tam zamanında, uygun nitelikte ve ucuz 

ürün talep etmeleri nedeniyle, tedarikçilerinin değer zincirinin imalat halkasında kalarak 

uygunluk değerlerinde imalat yapabilme yetisi kazanmalarını sağlamışlardır. Ancak gelinen 

aşamada OEM’ler özellikle 1. kademe (tier) düzeyindeki tedarikçilerinin tasarımın yanı sıra Ar-

Ge ve yenilikçi bir yetkinlik kazanmalarını da istemektedirler. Bu durum tedarikçilerin 

konsolidasyonunu da çağırmaktadır.  

Beyaz eşya sektöründe “marka bağımlılığı” oldukça önemli rekabet unsurudur. Büyük oyuncular 

50 yıldan daha uzun süredir sektörün içinde olup, önemli ve güvenilir markalar yaratmışlardır. 

Ancak küresel değer zincirinin dinamizmine uygun olarak tedarik farklı coğrafyalara yayılmış 

durumdadır.  

Beyaz eşya sektöründe var olan; yüksek yatırım ihtiyacı, yüksek Ar-Ge giderleri, teknolojik ve 

işlevsellik açısından üreticilerin sürekli rekabet içerisinde olması ve marka bilinirliğinin önem 

taşıması gibi etmenler nedeniyle ancak belirli sayıda firma küresel pazarda egemen 

olabilmektedir. Beyaz Eşya sektöründeki önemli oyuncuların Çin, ABD, Avrupa, G. Kore merkezli 

olduğu görülmektedir. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bu şirketlerin çoğu beyaz eşyanın yanı 

sıra başta küçük ev aletleri olmak üzere klima, TV ve diğer elektronik cihazların da üretimini 

gerçekleştirmektedir.  

Küresel Şirketler ve Konsolidasyon 

 
Dünya ölçeğinde beyaz eşya sektöründeki şirketleri üç grupta ele almak mümkündür:  

a. Büyük ev gereçlerinin toplam cironun sadece küçük bir kısmını oluşturduğu holding 

şirketleri. Örneğin, Toshiba, Samsung, Hitachi, Liebherr, vb. gibi. 

b. Uzmanlaşmış şirketler; bunların toplam cirolarının %80'ninden fazlasını büyük ev aletleri 

oluşturur. Örneğin, Whirlpool, Electrolux, BSH, Arçelik, vb. gibi. 

c. Büyük ev gereçleri cirolarının, toplam cirolarının % 30-% 60 aralığında olduğu ve iki veya 

daha fazla ilgili işletme birimine sahip şirketler. Örneğin, Haier, LG, Nortek, Franke-

Artemis, Middleby Corp. vb. gibi. 

 

Üretimin bölgesel bazda yaygınlaşması ve rekabetin artması ile sektörde “konsolidasyon” 

artmaktadır. Beyaz eşya sektöründeki firmalar ürünlerinin kalitesi ve fonksiyonelliği kadar 

markalarının bilinirliliği ile öne çıkmaktadırlar. Dolayısıyla beyaz eşya üreticileri yeni pazarlara 

doğrudan girmek yerine hedef pazardaki marka bilinilirliği yüksek şirketler ile ortaklık kurarak 

veya bu şirketleri satın alarak, böylece söz konusu markaları kullanarak ilgili pazara girmeyi 

tercih etmektedirler. Bu da yüksek konsolidasyonu çağırmaktadır. Bu gerekçelerin yanı sıra 
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özellikle Ar-Ge’ye ağırlık vererek rekabet avantajı kazanmak isteyen üreticilerin verimliliği 

artırmak amacıyla da birleşmeleri ve satın almaları tercih ettiği görülmektedir. 

 
Beyaz Eşya Sektöründe Yenilikçi Eğilimler 

 
Yüksek yoğunlaşma ve yüksek düzeyde rekabet maliyetleri azaltmanın yanı sıra Ar-Ge 

faaliyetleri ile ürün geliştirmenin de önemini artırmıştır. Teknolojideki değişim, insanların 

beklenti düzeylerindeki değişim gibi nedenlere bağlı olarak küresel beyaz eşya ana sanayi 

hedeflerini de şu şekilde belirlemiştir; tüketicilerin hayatını daha kolay kılan (veya kullanımı 

kolay), yüksek verime sahip, tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde çevreye 

verilen zararın (daha az atık ve gürültü) en aza indirgendiği, kirliliğin kaynağında önlendiği 

üretim süreçleri ile daha az enerji ve kaynak harcayan ürünler geliştirmek.  

 

Sektördeki eğilimler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

 Nesnelerin İnterneti:  

Bağlantılı ve akıllı evler çalışmaların başını çekerken, piyasadaki ürün çeşitliliğinin 

tüketicilerin talepleriyle uyumlu şekilde daha da artması beklenmektedir.           

 Yaşlanan nüfus:  

Yaşlanan nüfus için hayatını kolaylaştıran yenilikler üretmek önemlidir. Beyaz eşya üreticileri 

giderek daha fazla kullanıcının hayatını kolaylaştıran yenilikler peşindedir.  

 Küçük haneler ve şehirlere taşınan nüfus daha az yaşam alanına sahiptir: 

Daha küçük ve kompakt fırınlar, daha dar ama daha fazla yük kapasiteli çamaşır makineler, 

üzerinde çalışılmaktadır. 

 Sağlık ve sıhhat: 

En önemli yeni yaklaşımlardan biri de “sağlık” üzerine yoğunlaşmaktadır. Buzdolaplarından 

daha uzun ve sağlıklı depolama, çamaşır makinelerinden daha temiz ve az yıpratma, 

fırınlardan daha düşük sıcaklıkta ve buharla pişirme ve hatta yemek programlarının 

artmasıyla TV’lerden şeflere bağlanma gibi beklentiler artmaktadır. 

 Çevre bilinci: 

Günümüzde insanlar ‘engin enerji’ tüketimi ve ‘engine su’ tüketimiyle mücadele etmek 

çabası içerisindedirler.  

Artan sayısallaşmayla (dijitalleşmeyle) birlikte tüketiciler teknoloji meraklısı haline gelmişlerdir. 

Tüketiciler tüm modern gereçlerin kullanımı ve yararları hakkında bilgi sahibidirler. Piyasaya 

sunulan “akıllı cihazların” sayısı 2014’ten bu yana istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2020’e akıllı 

bağlantılı ev gereçlerinin toplam 465 Milyon birim olacağı tahmin edilmektedir. 
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Gelecek 2-3 yılda akıllı ev teknoloji pazarının konsolide olması beklenmektedir. Beklenti sadece 

birkaç bağlantı platformu, işletim sistemi ve az sayıda piyasaya hâkim şirketin olacağıdır.  

 

 

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü 

Beyaz eşya sektörü yüksek katma değerin yanısıra, marka bilinirliği yüksek üreticilerin 

bulunduğu bir sektör olarak Türkiye’yi uluslararası ölçekte temsil etmektedir. Türkiye beyaz 

eşya sektörü gelişmiş teknolojisi, inovatif yapısı, sağladığı ihracat geliri ve yarattığı istihdam ile 

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de artan şehirleşme 

oranı, genç nüfus ve inşaat sektöründeki hareketlilik pazarın büyümesinde etkili olmaktadır. 

 

Sektör, doğrudan 60 bin kişiye istihdam sağlamakta, bu sayı 500 KOBİ büyüklüğünde yan sanayi, 

15 bin perakende satış noktası ve 3.500 satış sonrası hizmet veren servis ağı ile 600 bin kişiye 

ulaşmaktadır. 

 

Türkiye’de satılan beyaz eşyanın %95’i ülkemizde üretilmekte ve üretiminin %70’e yakınını yerli 

üretim girdisi ile gerçekleştirmektedir. Beyaz eşya sektöründe kapasite kullanım oranı 2017 

yılında %75,8 seviyesindedir. Üretiminin yaklaşık %73’ünü ihraç eden ve cari fazla veren 

sektörün, ülke ekonomisine katkısı büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin’in ardından dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 

en büyük beyaz eşya üreticisi olarak sektörün önemli bir oyuncusudur. Yurt içinde BSH, 

Siemens, Whirpool, LG, Electrolux, Samsung, Hotpoint gibi global markalar varlık 

göstermektedir. 

Beyaz Eşya Sektörü İç Pazar Görünümü 

Türkiye beyaz eşya pazarı 2017 yılı itibarıyla 2016 yılına göre yaklaşık %14 büyümüş, 8 milyon 

adedi aşarak tüm ürün gruplarında rekor seviyeye ulaşmıştır. Söz konusu büyüme oranı son beş 

yılın ortalaması olan %3,8’in oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  

Nüfus artış oranı ve genç nüfusu, yüksek oranda büyüyen ekonomisiyle Türkiye’de beyaz eşya 

pazarı önemli bir potansiyel sunmaktadır. 

Beyaz eşya ürünleri üzerindeki özel tüketim vergisi dönemsel olarak sektörü teşvik etmek 

amacıyla kaldırılmaktadır. Şubat-Eylül 2017 döneminde beyaz eşyada ÖTV’lerin geçici olarak 

kaldırılması sektörün yükselişinde önemli rol oynamıştır.  

Tüketime dayalı olan beyaz eşya sektörü ile ülke ekonomisinin performansı arasında güçlü 

bağlantı bulunmaktadır. Tüketim harcamaları ülkemiz GSYH’sinin yaklaşık %59’unu 

oluşturmaktadır. Bu oran tarihsel olarak en düşük %58 seviyesine gerilemiş olup, ekonominin 

nispeten daha iyi olduğu yıllarda %73’e çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da Türk ekonomisinin 

büyümesinde tüketim harcamalarının lokomotif rol üstlenmeye devam edeceği beklenmektedir.  
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Türkiye’de beyaz eşya satışlarında etkili olan faktörler ilk satın alma talebi ve 

yenileme/değiştirme talebidir. Türkiye’de beyaz eşya ürünlerinde değişim süresinin 8-10 yıl 

olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de artan nüfus ve şehirleşme oranı, evlilik ve boşanmalar 

konut satışlarını etkilediği gibi beyaz eşya sektörünün büyümesinde de etkili olmaktadır. 

Nüfusun içerisinde tek başına yaşayanların oranı gittikçe yükselmekte olup, bu durum ek beyaz 

eşya talebi yaratmaktadır. 

Üreticiler ve Şemsiye Kuruluşlar  

Türkiye’de üretim gerçekleştirmekte olan sekiz beyaz eşya üreticisi bulunmaktadır; Arçelik, BSH, 

Vestel, Indesit, Silverline, Candy, Kumtel ve Sersim. Arçelik %23,5 ile en büyük pazar payına 

sahiptir. Söz konusu firmaların üretim tesislerinin dağılımı incelendiğinde İstanbul, Tekirdağ, 

Ankara, Eskişehir ve Kayseri illerinin gerek sanayinin gelişmiş olması gerekse bu bölgelerde 

beyaz eşya talebinin daha güçlü olması sebebiyle öne çıktığı görülmektedir. 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 1986 yılında sektörün önde gelen beyaz 

eşya firmalarının bir araya gelmesi ile kurulmuştur. TÜRKBESD 1999 yılında Avrupa Birliği 

sektör üst kuruluşu olan APPLIA  (Home Appliance Europe)’ ya  üye olmuştur. Derneğin şu 

anda, Arçelik, B/S/H, Candy Group, Demirdöküm, Silverline ve Vestel olmak üzere 6 üyesi 

bulunmakta ve sektörün yaklaşık %90- 91’ini temsil etmektedir.  

 

1993 yılında kurulan BEYSAD, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD), Beyaz Eşya 

Üreticilerine yan sanayi olarak çalışan kuruluşların bir araya gelip, ortak söylemleri daha yüksek 

ve etkili sesle dile getirmek, ortak problemlerin çözümünde de bireysel çabalara göre daha etkin 

sonuçlar almak maksadıyla oluşturduğu bir dernektir. 

 

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Dış Ticaret Performansı  

 

Dünya beyaz eşya ihracat pazarını 17,3 milyar ABD dolar ile Çin domine etmektedir. Çin dünya 

beyaz eşya ihracatında %36,7’lik bir pay alırken, Türkiye’nin payı %7,4 seviyesinde 

bulunmaktadır.  

Türkiye’nin beyaz eşya ürünleri ihracatı 2017’de adet bazında %5,6 yükseliş göstermiş ve 

Türkiye ihracatının 2017 yılında %2,4’ü beyaz eşya ihracatından kaynaklanmıştır. Yurt içinde 

üretilen beyaz eşyanın ortalama %73’ü ihraç edilmektedir. 2018 yılında ihracatta %12,8 artış 

yaşanmıştır. 

Ana ihraç pazarı Avrupa olup, Çin ve Avusturalya dahil 100’den fazla ülkeye ihracat 

yapılmaktadır. İhracatın ürün bazında kırınımı incelendiğinde buzdolabı ile ocak ve fırın 

grubunun toplam ihracat içerisinden aldığı payda azalış görülürken, çamaşır ve çamaşır kurutma 

makinelerinin aldıkları paylarda artış kaydedilmiştir. Çamaşır Makinesi ihracat bazında en büyük 

paya sahiptir. 
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2018 yılında dünyada 46,6 milyar ABD dolarlık beyaz eşya ithalatı yapılmıştır. 8,2 milyar ABD 

dolarlık beyaz eşya ithalatı gerçekleştirmiş olan Amerika dünya beyaz eşya ithalatından aldığı 

%17,5’lik pay ile en çok beyaz eşya ithal eden ülke olmuştur. 2013-2018 yılları arasındaki altı 

yıllık dönem incelendiğinde, tüketicilerin yerli markalara artan ilgisi nedeniyle Türkiye’de beyaz 

eşya ithalatında daralma eğilimi görülmektedir. Söz konusu dönemin başında 532 milyon ABD 

doları seviyesinde olan Türkiye beyaz eşya ithalat hacmi 2017 yılı sonunda 361 milyon ABD 

doları, 2018 yılında 229 milyon ABD dolarına seviyesine kadar gerilemiştir. Yurt içi pazarda 

ithalat oranı adet bazında %11-13 aralığında seyretmektedir.  

Beyaz Eşya Sektörünü Etkileyecek Eğilimler ve Tehditler 

Endüstri 4.0, enerji verimliliği ve nesnelerin internetinin pek çok alanda olduğu gibi beyaz 

eşyanın da geleceğine yön vereceği ve araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon süreçlerini 

şekillendireceği görülmektedir. Sektör oyuncularının endüstri 4.0 dönüşümüne uyumu ve talep 

tarafındaki eğilimleri takip yetenekleri önemli olacaktır. Endüstri 4.0 konusunda ana üreticilerin 

epey yol kat ettikleri ancak tedarikçilerin önemli zayıflıkları bulunduğu gözlenmektedir. Bu 

konudaki yetkinlik rekabette en önemli etmenlerden biri olacaktır. 

Büyük üreticiler başta Endüstri 4.0 (E4.0) olmak üzere eğilimlere ve gelişmelere önemli ölçüde 

yatırım ve hazırlık yapmışlar ancak tedarikçiler açısından dijital dönüşüm süreçlerine uyum 

bakımından durum iç açıcı değildir. Ana sanayi ile tedarikçiler arasında büyük kopukluklar 

bulunmakta ve ana sanayi tedarikçi geliştirme programları benzeri iyileştirme çalışmaları için 

istekli davranmamaktadır.  

Sektörün genelini oluşturan KOBİ’lerde dijital dönüşüm altyapıda köklü değişiklikler 

gerektirmektedir. Daha hazır olan veya yeni kurulan firmalar için sürece hazır hale gelmek daha 

kolayken, sanayi sitelerine sıkışmış firmalar için durum zordur.  Yan sanayinin Endüstri 4.0 

gerekleri konusunda önemli bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Dijitalleşme (E4.0) konusunda 

farkındalık düşüktür ve buna bağlı olarak altyapı yatırımları oldukça azdır. Uygulamalarda 

kullanılan robot, sensör, yazılım vb. teknolojilerde dışa bağımlılık yüksektir. E4.0 konusunda 

eğitimli insan kaynakları sayısı azdır, özellikle alt kademelerde yetersiz bilgilenme sebebiyle bir 

direnç de söz konusudur. 

Bu durum gelecekte beyaz eşya yan sanayi açısından büyük problemler yaratabilecek ve 

üreticilerin yurt dışı yatırımlarını artırmaları durumunda pek çok yan sanayi firması krize 

girebilecektir. 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takım Profili ve Rekabetçilik Değerlendirmesi 

 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takımına uygulanan İhtiyaç Analizinde; firmaların yenileşim 

esaslı rekabetçilik kapasitesi ve ilgili süreçleri (yenileşim yönetimi, teknolojik altyapısı, satış, 

pazarlama, tedarik zinciri, insan kaynakları, işbirlikleri vb.) değerlendirilerek durum tespiti 

yapılmıştır.  
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Firmaların %65’i orta ölçekli firmalar olup, %80’i on yıldan daha uzun süredir faaliyet 

göstermektedir. Ortalama faaliyet yılı 18’dir. Firmaların %77’si Aile Şirketi yapısındadır. UR-GE 

Takımının rekabet gücünü artırmada öne çıkan bileşenler aşağıdaki radardan da görüleceği gibi 

İşbirliği Yetkinliği, Satış-Pazarlama Yetkinliği ve Teknolojik Yetkinliktir. 

 

 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım Firmaları Ortalama Rekabetçilik Radarı 

 
 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takımının analiz sonuçlarının özeti aşağıda verilmiştir: 

 0-3 Skalasının kullanıldığı ve ortalamanın “1,66” olduğu yenileşim değerlendirmesinde en 

düşük puan “0,98” ve en yüksek puan da “2,33” olmuştur. Ortalama değerlere bakıldığında 

en olumlu sonuç ‘İnovasyon Stratejisi’, en olumsuz sonuç ise ‘Yenileşim Faaliyetleri Sonuçları’ 

bileşenindedir. Firmalar Yenileşim Sistemi kapsamında bazı çalışmalar yapmışlardır ancak 

daha yapılması gereken işler vardır.      

 Yenileşim faaliyetleri firmalarda %35 oranında “yeni ürün geliştirme”, yine aynı oranda 

"süreç geliştirme" alanında gerçekleşmektedir. Fikri haklar ile ilgili koruma çok az sayıda 

firmanın gündemindedir.   

 Firmaların %29’unda Ar-Ge/Ür-Ge/Tasarım Birimi, %24'ünde birim olmamakla birlikte bu 

alanda çalışan uzmanlar bulunmaktadır. Ar-Ge çalışan ortalaması %4,6’dır. Ar-Ge 

harcamalarının toplam satış hasılatına oranı %1’dir. 

 Ortalama mühendis istihdamı %5,3 civarındadır. Bu oran yetkin ürünlerin geliştirilmesi 

hedefinde düşük bulunmuştur. Takım firmaların %19’u endüstriyel tasarımcı 

çalıştırmaktadır.  

 Firmaların %70’inin üst düzey yöneticisi mühendislik alanında lisans, yüksek lisans ve üstü 

diplomasına sahiptir.   
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 Firmalarda nitelikli işgücü hareketliliği %45 olup, çoğu firma üretim, Ar-Ge/tasarım ve satış-

pazarlama konularında nitelikli istihdam ihtiyacı olduğunu belirtmiştir.  

 Yenileşim finansmanı tüm diğer sektörlerde olduğu gibi öz kaynak ağırlıklıdır. Firmalar 

ağırlıklı olarak KOSGEB desteği kullanmışlardır. TÜBİTAK ve yurtdışı desteklerden kullanım 

çok zayıftır. 

 İşbirlikleri oranı olabilecek tüm farklı işbirliklerinin %8'i kadardır. İşbirlikleri içinden en fazla 

işbirliği yapılan kurumlar üniversiteler, ana firma/müşteri ve tedarikçi firmalarıdır. 

Firmaların rakipleri ile olan ilişkisi yok denecek kadar azdır.   

 Firmaların 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranları çift vardiya için %72 olup, yıl bazında 

kapasite kullanımları da genelde artış göstermiştir. Talep yetersizliği tam kapasite 

çalışamama nedeni olarak gösterilmektedir. 

 Firmalarının %60’ı nitelikli işgücünden yararlanmak, zamanında teslimat yapabilmek ve 

üretim maliyetlerini düşürmek, kapasitenin yetersiz olması ve teknik altyapının yetersiz 

olması nedenleri ile bazı durumlarda dış hizmet alımına gitmektedir. 

 Firmalar sistem belgesi sahiplikleri açısından çok olumlu bir düzeyde değillerdir.  ISO 9001 

Kalite Yönetim Sistemleri belgesi olan firma sayısı 10, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemler 

belgesi olan firma sayısı 3’tür.  

 İleri üretim ve tasarım süreçlerine yönelik sistemlerden CAD kullanımı başı çekmektedir, 

diğer teknolojiler de bazı firmalar tarafından kullanılmaktadır. Dijitalleşme konusunda da 

yalın üretimden başlayarak atılması gereken oldukça fazla adım vardır.   

 Firmaların yaklaşık yarısında çevresel yetkinlik ve temiz üretim yaklaşımının dikkate alındığı 

görülmektedir.  

 Firmaların müşteri sayısı birbirinden çok büyük farklılıklar göstermektedir. Firmaların 

yarısının 20’den fazla müşteri çeşitliliği bulunmaktadır.  

 Firmaların 6’sının cirosu 50 M TL’den büyük olup son 3 yıllık ciro değişim oranı 13 firma için 

ortalama %30 artış şeklinde olmuştur, bu olumlu olarak değerlendirilmiştir.  

 Firmaların ortalama ürün maliyet bileşen paylarına bakıldığında hammadde %30 ile en 

önemli gider kalemidir. Satış-pazarlama giderleri payı ortalaması %3 olup, düşük bir 

bileşendir ancak bu verinin yurtdışı satışlarını artırıcı yönde olması için artırılmalıdır. 

 Firmaların yaklaşık yarısının ihracat performansı vardır. İhracat verisi alınan firmaların 

ihracatının cirosuna oranı ortalaması %20’ler seviyesindedir.   

 ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarından 3’ü kendi markası, 3 firma hem kendi hem 

de müşterinin markası, 6 firma da müşterinin istediği marka ile ihracat yapmaktadır.  
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 Firmaların çoğunluğu satış ve karı artırmak, iç pazar bağımlılığını azaltmak, vergi avantajı 

sağlamak ve pazar dalgalanmalarını dengede tutmak ile yurtdışı pazarını 

hedeflemektedirler. 

 Firmalar yurtdışı pazarlara açılmada ana problem olarak pazar konusunda bilgi eksikliğini 

göstermişlerdir.   

 Firma stratejileri ağırlıklı olarak “müşteri” beklentileri esas alınarak yapılmaktadır.  

 Firmaların %70’i teknoloji takipçisi ve %67’si pazar payını artırmak üzere pazarı zorlayan 

firmalar olarak kendilerini tanımlamışlardır.  

 Firmaların %75’i yeni coğrafyalara açılarak ve yeni pazarlara girerek büyümeyi 

hedeflemektedirler.   

Eğitim ve Danışmanlık İhtiyacı 

Eğitim ve danışmanlık alanları belirlenirken firmaların veri derleme formunda verdikleri 

öncelikler, en çok sayıda firmanın ilgili alanı işaretlemesi ve firma ziyaretlerinden edinilen 

izlenimler dikkate alınmıştır. 

 

Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenileşim Süreçleri ve Yönetimi 

Tasarım Odaklı Düşünme ve Yeni Ürün Geliştirme Süreci 

Teknolojik İstihbarat (Teknoloji İzleme Sistemleri, Teknoloji Öngörüsü/Yol Haritası Oluşturma) 

Proje Yönetimi 

Finansman Kaynakları / Destek Programları / Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek 
Programlarına Başvuru ve Yürütme Süreçleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Yeni İş Modelleri 

İş Stratejileri, Büyüme ve Rekabetçilik Yol Haritası 

Liderlik, Örgütleme, İş Yönetme Becerisi ve Yalın Yönetim  

Problem Çözme Teknikleri ve Süreç Yönetimi 

Rekabet Yönetimi ve Farklılaşma Stratejileri 

Finansal Planlama ve Kontrol 

Satış, Pazarlama ve Dış Ticaret Yetkinlik Geliştirme 

Pazar Analizi ve Pazar Araştırmalarında Uluslararası Veri Tabanları Kullanımı  

Satış Stratejileri Oluşturma, Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi 

Teklif Hazırlama ve Fiyatlandırma Stratejileri 

Dış Ticaret Mevzuatı 

İhracat Teşvikleri ve Destek Programları 

Verimlilik Artırma ve Dijital Dönüşüm 

Verimlilik Artırma Teknikleri – Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar 

Yalın Üretim 

Toplam Verimli Bakım  
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Akıllı İmalat Sistemleri 

 

Hedef Pazar Önerisi 

Proje katılımcısı firmaların listeledikleri firmaların listeledikleri GTİP kodları (30 adet GTİP kodu) 

ve Beyaz Eşya Sektörü için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 6’lı 14 GTİP kodu esas alınarak 

TradeMap veri tabanı kullanılarak iki ayrı ön pazar analizi yapılmış ve öne çıkan ülkeler 

belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 2019 yılı öncelikli ve hedef ülkeleri de analiz de faktör olarak 

alınmıştır. GTİP kodu çalışması sonrasında öne çıkan ülkelerin ekonomik ve iş yapma kolaylığı 

verileri de dikkate alınarak, sadece ithalat ve ihracat değerlerine bağlı olmaktan kısmen 

kurtulma sağlanmıştır 

 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takımı için Öne Çıkan Pazarlar 

1 Romanya 

2 Polonya 
3 Almanya 
4 Bulgaristan 

5 Cezayir 
6 Rusya 
7 Mısır 
8 Azerbaycan 
9 Fas 

10 İngiltere 
11 İtalya 
12 Meksika 
13 Amerika 
14 İran 

15 Çin 

 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takımı GZFT Analizi 

 
Küme İçi Faktörler  -  Güçlü Yönler Küme İçi Faktörler  -  Zayıf Yönler 

 Müşteri taleplerine hızlı ve esnek cevap 
verebilme becerisi 

 Ürün çeşitliliğine uyum sağlama becerisi 

 Müşteri odaklı ürün geliştirebilme becerisi  

 Kritik müşterilerle uzun süreli ve onaylı 
tedarikçi şeklinde ilişki 

 Kritik test altyapılarının mevcudiyeti  

 Üretim, tedarik vb. bazı kritik yönetim 
gereksinimlerinin ERP sistemi ile sağlanması 

 Kalıp, şekillendirme, boya, montaj gibi ardışık 
proseslerin bünyede yapılması 

 ERP gibi ileri işletme yönetim sistemlerine sahip 
olunması 

 Kısıtlı da olsa ihracat tecrübesinin bulunması 

 Hammaddede ve bazı ara ürünlerde dışa 
bağımlılık  

 Endüstri 4.0 dönüşümü için eğitimli iş gücü ve 
altyapı yetersizliği  

 İşletme sermayesi yetersizliği ve düşük kar 
marjları 

 Ana sanayi ile daha ileri çözüm ortaklığı 
konularda strateji eksikliği 

 Teknoloji yatırımları, Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge 
desteklerinden yararlanma konularında 
zafiyetler 

 Fikri hak sahipliği konusunda yetersizlikler ve 
bu yönde stratejilerin bulunmaması 

 Üniversite ve Ar-Ge kuruluşları ile zayıf ilişkiler 
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 Çalışma alanlarında bilinirlik ve önemli 
referanslara sahip olunması 

 Müşteri analizleri ve takiplerinin belli bir 
seviyede yapılıyor olması 

 Ara ürün üretimi yanında ürün bileşenleri 
(komponent) ve son ürüne doğru bazı 
niyetlerini destekler plan ve strateji eksiklikleri 

 Yeni alan ve ürünlerin önceliklendirilmesi, pazar 
arama, planlama, uygulama vb. konularda 
gözlenen strateji ve projelendirme zafiyetleri 

 Pazar payı, ürün ömür döngüleri, rakiplerle 
kıyaslama vb. önemli bazı analizlerin yeterince 
yapılmaması  

 İhracat stratejileri ve ihraç pazarları vb. 
konularda sistematik, planlanmış süreçlere 
dönüştürülmemiş niyetler 

 Orta ve uzun vadeli planlar, hedeflemeler vb. 
konularda sistematik yaklaşımlar ve 
uygulamalarda gözlenen yetersizlikler 

 

Dış Faktörler  -  Fırsatlar Dış Faktörler  -  Tehditler 

 Endüstri 4.0’a geçiş ile verimlilikte artış imkanı 

 Pek çok ülkenin/pazarın Çin ve benzeri ülkeler 
için getirdiği etik kısıtlar 

 Ana sanayinin tedarikçileri komponent 
(bileşen), co-designer/co-producer seviyelerine 
yükseltme stratejileri ve planları 

 Ana sanayi öncülüğünde Endüstri 4.0 uyumu ile 
küresel oyuncu olma potansiyeli 

 Güçlü üretim altyapısı ile yeni alan, ürün ve 
müşteri potansiyelinin yüksek olması 

 Pazarın büyüklüğü  

 Kritik ürünlere özgü yerlileştirme ve 
üretilebilirlik çözümleri vb. nitelikleri nedeniyle 
düşük fiyata dayalı rekabetten, yüksek katma 
değerli üretime doğru evrimle potansiyelinin 
yüksekliği 

 Coğrafi konumun dış pazarlara erişmede 
kolaylaştırıcı etkisi  

 Komşu ülkelerde sektörün henüz gelişmemiş 
olması ve yakınlık 

 Pazara giriş ve yatırım teşviklerinin olması  

 Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın artan önemi  

 OSB’nin ve kümeleşme faaliyetlerinin getirdiği 
işbirliği fırsatları 

 Türkiye’de yatırım ve finansman maliyetlerinin 
yükselmesi 

 Sınırlı sayıda ana sanayi firmasına bağlı 
olunması 

 Ana sanayinin tedarikçi onay süresinin ve 
sürecinin uzun olması 

 Ana sanayi firmalarının yan sanayi firmalarını 
yönlendirmekten uzak tutumları 

 Sadece düşük fiyata dayalı rekabetin 
sürdürülebilir olmaması  

 Endüstri 4.0 altyapısı konusunda dışa bağımlılık 
ve sermaye eksikliği  

 Yeni teknolojilerin iş kaybı yaratma endişesi  

 İç pazarda yaşanan daralma 

 Nakliye ücretlerinin yüksekliği 

 Yurtiçi ve dışı rakipler 

 Girdi maliyetlerinin yüksekliği  

 Yarı mamul, yedek parça üretiminin teşvik 
edilmemesi 

 Sık değişen mevzuat ve KDV dengesizliği  

 Özellikle çevre ve OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi) alanında giderek  zorlaşan 
regülasyon ve mevzuatlar 

 Brexit süreci ile İngiltere pazarında 
yaşanabilecek sıkıntılar 

 Döviz kurları istikrarsızlığı 

 Jeopolitik riskler  

 Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık  

 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takımı Stratejik Hedef Önerileri 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Kümelenmesi firmalarının karşılaştığı sorunlar, rekabetçilik radarı, 

GZFT analizi ve sektör eğilimleri dikkate alınarak 13 stratejik hedef önerisi 5 Kasım 2019 
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tarihinde yapılan, tüm proje firmalarının davet edildiği toplantıda sunulmuştur. Önerilen 

stratejik hedefler firmalar tarafından puanlandırılarak aşağıdaki ‘öncelikli stratejik hedefler’ 

belirlenmiş ve bu hedefler doğrultusunda eylem planlarının ön taslakları grup çalışmaları ile 

elde edilmiştir.   

 

 

Öncelikli Stratejiler 
 
 Yüksek katma değerli ürünlere yönelip küresel değer zinciri entegrasyonu ile bilinirliği 

yüksek kümelenme/takım olmayı sağlayarak küme ihracatını artırmak; küme firmaları 

arasında işbirliğini geliştirerek parça değil sistem tedarikçisi olmak.  

 Stratejik pazar seçimi ve konumlanması yapmak.  

 Beyaz eşya sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki gelişimini, fırsatları ve yenileşim 

gereksinimlerini izlemek, firmaların farkındalığını artırmak ve gelişimleri dikkate alarak 

orta ve uzun vadeli stratejik planlama ve takip sistemleri oluşturmak 

 

Her bir strateji için ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takım firmalarından belirlenecek sorumlu 

firma koordinasyonunda çalışma grubu oluşturulması önerilmektedir.  

Çalışma grupları sisteminin iyi işleyebilmesi için, kümelenme yönetimi tarafından belirlenen ve 

anahtar performans göstergelerinin değerleri ile karşılaştırılacak sayısal hedeflerin gerçekçi ve 

amaca uygun olması önemlidir. UR-GE Takım firmaları ve ESO yönetiminin; işbirliği içinde, 

benzer organizasyonlarla kıyaslamalar ve uluslararası başarı örneklerinden yararlanarak 

oluşturacakları bu sayısal hedefler, strateji planının ayrılmaz bir parçası olarak takımı istenen 

hedeflere taşımaya yönelik performansının değerlendirilmesinde kullanılmalıdır. 
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1 PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından beyaz eşya yan sanayi sektöründe yürütülen UR-GE 

projesinde; beyaz eşya yan sanayinde faaliyet gösteren firmaların pazar paylarını artırmak, 

ihracat yapma kabiliyetlerini geliştirmek hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde, katılımcı 

firmaların ticari istihbarat ve pazar bilgilerini artırmak, ihracatla ilgili web sitelerinin etkili 

kullanımını öğretmek, hedefledikleri pazarların istediği özellikte ve standartlarda ürünler 

üretmeleri için alt yapıyı oluşturmak, uluslararası fuar katılımları gerçekleştirmek, hedef 

pazarlarda beyaz eşya ana sanayi ile B2B görüşmeler yapmak ve etkili bir iş birliği ortamı 

yaratmak amaçlanmıştır.  

ESO tarafından beyaz eşya yan sanayi sektöründe yürütülen UR-GE Projesinde 22 firma ile bir 

“ESO Beyaz Eşya UR-GE Takımı” oluşturulmuş (Tablo 1.1) ve firmaların uluslararası alanda 

rekabetçiliğini arttırmasına yönelik olarak durum tespiti yapılması, eksikliklerin belirlenmesi ve 

eksiklikleri giderecek faaliyetlere yönelik stratejik yol haritası oluşturmak için Rapora konu olan 

çalışma yürütülmüştür.  İhtiyaç analiziyle firmaların;  

 Rekabetçilik seviyeleri, 

 Büyüme stratejileri ve ihracat potansiyelleri, 

 Kapasite kullanım oranları,  

 İnovasyon yönetim yapılanmaları, 

 Üretim ve Ar-Ge altyapıları, 

 İnsan kaynakları ve insan kaynakları yönetim sistemleri, 

 Pazar bilgileri ve uluslararası pazarlama konusunda yetkinlikleri,  

 Pazar alanları, 

 İşbirliği kültürü ve ilişkiler ağı,  

 Finansman konusunda bilgi yeterlilikleri, 

 İyileşmeye açık alanları,  

 Eğitim ve danışmanlık gereksinimleri irdelenmiştir.  

 

Bu doküman ile projenin ilk faaliyeti olan firmaların mevcut durum analizinin yapılarak eğitim ve 

danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi, hedef pazar ülkelerin belirlenmesi, uluslararası 

rekabetçilik için stratejik hedeflerin önceliklendirilmesi ve ihtiyaçlara yönelik eylem planı 

oluşturulması çalışmasının sonuçları raporlanmıştır. 

 

Tablo 1.1 ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Proje Takım Firmaları 

Firma Adı Kuruluş 
Yılı 

Çalışan 
Sayısı 

Ürünler 

ANOT MAKİNA KALIP PLASTİK SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 

1996 54 
Ocak-Fırın Düğmesi, Plastik Enjeksiyon Kalıbı, 
Plastik Parça 

ARLEM ENDÜSTRİYEL AMBALAJ SAN. VE TIC. 
A.Ş. 

2014 15 Plastik Ambalaj Çemberi 
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ATA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 

2008 249 
Döküm Izgara, Emaye Döküm Tencere Tava, 
Ankastre Ocak, Fırın Katı Yakıt Sobası 

AY PLASTİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ. 

1994 160 Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi 

BMK BULUT METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

2014 85 Tel Şekillendirme / Kaplama 

BR DİZAYN MOBİLYA İNŞAAT VE ISITMA VE 
SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

2004 35 
Gazla Çalışan Set üstü veya Ankastre Pişirici 
Cihazlar, CKD Ocak, Gaz Taşıyıcı Boru Üretimi 
ve Gruplandırma 

ÇETİNTAŞ BEYAZ EŞYA VE ISI İNŞAAT 
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

2001 249 
Ankastre Fırın, Ankastre Ocak, Tam Boy Fırın, 
Mini Fırın, Set üstü Ocak 

DÜŞLERSAN DEMİR PLASTİK İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

2007 97 
Beyaz Eşya Pişirici Grubu Parçaları ve Ağır 
Vasıta Şase Parçaları Üretimi 

EPTA ESKİŞEHİR METAL VE KABLO SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

2011 67 Metal Aksamlar ve Parçalar 

ERTAN DÖKÜM VE MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 

1989 6 Makine Yedek Parça, Alaşımlı Çelik Döküm 

ESALBA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

2015 242 
Çamaşır Makinesi Saç Parçası, Buzdolabı Saç 
Parçası, Kompresör Şasesi, Fırın Destek Sacı 

EŞ ÇELİK ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ. 

1993 55 

Katı Yakıtlı Soba ve Kuzine, LPG ve Doğalgazlı 
Bacalı/Hermetik Soba, Tam Boy 
Gazlı/Elektrikli Fırın, Ankastre Elektrikli Fırın, 
Set üstü Ankastre Ocak 

GÜRBÜZ ENDÜSTRİYEL MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 

2004 65 

Makine, Kalıp, Üretim Hatları, Poliüretan Hat 
Fikstür ve Kalıpları, Termoform Makine ve 
Kalıpları, Hot Stamp Baskı Makineleri, Boru 
Sarma Makineleri, Sac Hatları ve Ekipmanları 

KAM MÜHENDİSLİK BEYAZ EŞYA MAKİNA 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

2006 10 
Gaz Nakil Boruları 
Ocak Komponentleri 

MAYA MEKANİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 1995 68 
Sac Metal Kalıbı, Metal Sac Şekillendirme, 
PVC Kaplı Sac 

MEÇ PLASTİK KALIP VE METAL İŞLERİ SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

2003 108 Plastik buzdolabı ve rezervuar parçaları 

MERCAN KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 1991 132 Silikon ve muhtelif kauçuk ürünler 

NOVA KALIP SANAYİ A.Ş. 1992 150 
Beyaz eşya, Otomotiv, Vitrifiye, Medikal, 
Havacılık ve Savunma, Ambalaj, Gıda, 
Elektrik-Elektronik Ürünleri 

STARPLAST PLASTİK KALIP VE METAL İŞLERİ 
TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. 

1998 272 Beyaz Eşya Plastik Enjeksiyon 

TEK METAL PLASTİK TARIM HAYVANCILIK 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

2000 125 

Buzdolabı Metal Parçaları, Kurutucu Tambur 
Arka Kapak, Bulaşık Makinası Kapak, 
Termosifon-Şofben-Kombi İç Metal Parçaları, 
Kriko Parçaları 

TEZSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ. 

1996 18 Poliüretan Makinaları ve Konveyör Sistemleri 

TGD MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

2017 15 
Tel Raf İmalatı, Gıda Makineleri İmalatı, 
Seramik Makineleri İmalatı, Fikstür İmalatı 
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2 İHTİYAÇ ANALİZİ METODOLOJİSİ 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE projesinin rapora konu olan ihtiyaç analizi aşamasında 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından geliştirilmiş, firmaların inovasyon esaslı 

rekabetçilik kapasitelerinin ölçülmesine dayanan bir model kullanılmıştır. İnovasyon, firmaların 

stratejilerinde ve yönlerini tayinde en önemli belirleyicilerden biri durumuna gelmiştir. 

Kuruluşların ihmal edilmiş ya da henüz dikkate gelmemiş inovasyon (ürün, süreç, pazarlama, 

yeni iş modeli, yapısal) alanlarını keşfetmesi, onlara rakiplerinin henüz fark edemediği 

konularda öne çıkarak ulusal ve uluslararası rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Yenileşim (İnovasyon) Esaslı Rekabetçilik Analizi - [ino]reka Modeli firmaların rekabet gücü elde 

etmeleri için sahip olmaları gereken temel özellikleri ve bunların verimli ve etkin bir şekilde 

kullanımını değerlendirmektedir. Analiz ve değerlendirme firma tarafından “veri derleme 

formu” ile sağlanan verilere ve firma yetkilileri ile yapılan mülakata dayanmaktadır. Modelde 

değerlendirilen “rekabetçilik ölçütleri” alt bileşenleri EK-1’de listelenmiştir.  

 

İNOREKA Modelinin uygulanması ile firmaların inovasyon esaslı rekabetçilik kapasitesi ve ilgili 

süreçleri (inovasyon yönetimi, satış, pazarlama, tedarik zinciri, insan kaynakları, işbirlikleri vb.) 

değerlendirilerek durum tespiti yapılmış, tespit edilen zayıflıkların giderilmesi ve süreç içinde 

inovasyona dayalı büyüme ve rekabet stratejilerini oluşturma yönünde sahip olunması gerekli 

olan bilgi ve yöntem donanımı için hem firma hem de ortak tabanda eğitim ve danışmanlık 

önerileri geliştirilmiştir.   

Modelde bilgi edinim yöntemi olarak firma yetkili kişileriyle yarı-yapılandırılmış mülakat, anket, 

veri toplama formları, analiz için 0-3 arası ölçeklendirme, radar grafikleri, GZFT (güçlü ve zayıf 

yönler, fırsatlar, tehditler) analizi kullanılmıştır. Ayrıca sektörün pazar ve teknolojik gelişmeleri 

ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası literatür ve raporlardan da yararlanılmıştır. 

2.1 Yenileşim Yönetim Sistemi 

Herhangi bir ölçme ve değerlendirme sisteminden bahsedebilmek için, değerlendirilen unsurun 

olabildiğince bileşenlerine ayrılması ve her bir bileşeni anlamlı kılan faktörlerin belirlenerek, 

bunlarda değerlendirilenin durumunun anlaşılması büyük önem taşır. Yenileşim (inovasyon) 

kapasitesinin değerlendirilmesini amaçlayan modelde söz konusu yaklaşım hiyerarşik bir 

bileşenler bütünü ile ( Şekil 2.1 İnovasyon / Yenileşim Yönetim Sistemi) ele alınmıştır.  

Sistem karar vericilerin tutumundan ve bunun kurumsal stratejilere ne kadar yansıdığından 

doğrudan etkilendiğinden, modelde piramidin en tepesinde “liderlik ve stratejiler” yer 

almaktadır. Aşağı doğru inildikçe kurumsal yenileşim ikliminin ne kadar içselleştirildiğini ve 

bunun için uygun ortam ve altyapının ne ölçüde var olduğunu anlamaya çalışan bölümler 

bulunmaktadır. Son kısımda ise inovasyon faaliyetleri çıktılarının ekonomik değere 

dönüştürülmesi için kullanılan yöntemler ve sağlanan ekonomik yararların ölçülmesi unsurları 

yer almaktadır.  
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 Şekil 2.1 İnovasyon / Yenileşim Yönetim Sistemi 

 

Modelde ele alınan aşağıdaki altı ana “İnovasyon/Yenileşim Yönetim Sistemi Bileşeni” ile ilgili 

detaylı açıklamalar Ek-2’de verilmiştir.  

1. İnovasyon/Yenileşim Stratejisi (liderlik, vizyon ve strateji) 

2. İnovasyon/Yenileşim Organizasyonu ve Kültürü  

3. İnovasyon/Yenileşim Süreçleri ve Döngüsü (fikir kaynakları, fikirleri hayata geçirme 

süreci) 

4. İnovasyon/Yenileşim Altyapısı (insan kaynakları ve takım olma, teknoloji hâkimiyeti ve 

teknoloji altyapısı, işbirliği ağlarında yer alma, yenileşim destek sistemlerinden 

yararlanma)  

5. İnovasyon/Yenileşime Ticari Değer Kazandırma Stratejileri 

6. İnovasyon/Yenileşim Faaliyetleri Sonuçları (iç paydaşlara yönelik sonuçlar, dış paydaşlara 

yönelik sonuçlar, ölçülebilir çıktılar) 

2.2 Rekabetçilik Değerlendirmesi 

Aşamalı bir yaklaşımla firmaların rekabetçilik kapasitesinin değerlendirilerek durum tespiti 

yapılması, tespit edilen zayıflıkların giderilmesi için eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarına ilişkin 

öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Durum tespiti ile firmaların süreç içinde yenileşime 

dayalı büyüme ve rekabet stratejilerini oluşturmak için gerekli bilgi ve yöntem donanımına sahip 

olacakları öngörülmektedir. 

 

Şekil 2.2 Uygulama Aşamaları 
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AŞAMA I – Firmaları Bilgilendirme Toplantısı ve Öz-Değerlendirme  

 ESO Toplantı Salonu’nda 22 Ağustos 2019 tarihinde proje katılımcısı firmaların katıldığı ortak 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aşağıdaki başlıklarda bilgilendirme ve 

çalışma yapılmıştır. 

o Projenin Tanıtımı 

o Proje Uygulama Süreci ve Yöntemi 

o Grup Çalışması – GZFT Analizi  

 

 Toplantıya katılan firmalar “öz-değerlendirme formlarını” doldurmuşlardır. Firmalar öz-

değerlendirme formu ile yenileşim stratejisi, organizasyon ve kültürü, süreçler, alt yapı, 

ticarileştirme, pazarlama, finansman ve yenileşim sonuçları ile ilgili olarak bulundukları 

konumu belirlemişlerdir. 

 Firmalara “veri derleme formu” ziyaret aşamasında toplanmak üzere elektronik ortamda 

aktarılmıştır. Firma veri derleme formunda firma genel bilgileri, yenileşim faaliyetleri, fikri 

mülkiyet yönetimi, kullanılan Ar-Ge destekleri, işbirlikleri, ürün ve sistem belgeleri, üretim 

yöntemleri, bilgi teknolojileri altyapısı, pazar ve büyüme beklentileri, insan ve finansman 

kaynakları konularda veri başlıkları bulunmaktadır. 

 Firmalarla tanışma toplantısı sonrasında firmalar ve projeye konu olan sektör ile ilgili genel 

araştırma yapılmış, ilgili sektör raporları incelenmiştir.  

 Firmaların doldurdukları öz-değerlendirme formları incelenmiş ve aşağıdaki örnek şekilde 

görüldüğü gibi “firma yenileşim kapasitesi durum bilgisi” oluşturulmuştur.  

 Şekil 2.3 Firma İnovasyon/Yenileşim Kapasitesi Durum Radarı - Örnek 
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AŞAMA II – Firma Ziyaretleri ve Veri Toplama  

İkinci aşamada firmalar ziyaret edilmiş, yetkili kişilerle yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile yüz 

yüze görüşme sağlanmıştır. 

Firma tarafından doldurulan veri derleme formları toplanmış ve öz-değerlendirme aşamasında 

elde edilen “firma durum bilgisi” firma yetkilileri ile paylaşılmıştır.  

AŞAMA III –Yenileşim Esaslı Rekabetçilik Değerlendirmesi ve Raporlama  

Bu aşamada firmalar yenileşim esaslı rekabetçilik süreç ve bileşenleri açısında değerlendirilmiş 

ve analiz edilmiştir. Bu süreç firma yetkilileri ile yapılmış görüşmelere, edinilen izlenimlere, 

firma yetkilileri tarafından doldurulan sorgulamalara ve firma verilerine dayanmaktadır. Projede 

yer alan tüm firmalar için “geri bildirim raporları” hazırlanmıştır.  

AŞAMA IV – Ortak Rapor  

Tüm firma geri bildirim raporları tamamlandıktan sonra ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE 

Takımına özel ortak ihtiyaç analizi raporu hazırlanmıştır. Raporun hazırlık aşamasında firmaların 

içinde bulunduğu sektöre ilişkin uluslararası, ulusal ve sektörel raporlar taranmış, güncel 

teknolojik ve ticari veriler analiz edilmiştir.  

Firma bazında yapılan analiz ve değerlendirmeler, sektörün küresel ve Türkiye’deki durumuna 

ilişkin değerlendirmeler, GZFT analizleri ve sektördeki teknolojik beklentiler dikkate alınarak ESO 

Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takımı için stratejik hedef önerileri oluşturulmuş, eğitim ve 

danışmanlık planlaması yapılmış, hedef pazar önerileri geliştirilmiştir.  

AŞAMA V – Toplantı ile Paylaşım 

İhtiyaç analizinin son aşamasında Rapor 5 Kasım 2019 tarihinde tüm firmaların davet edildiği 

Çalıştay niteliğindeki kapanış toplantısında paylaşılmıştır. Çalıştayda sonuçların paylaşılarak 

görüşlerin alınmasının yanı sıra stratejik hedef önerilerinin katılımcılar tarafından 

önceliklendirilmesi istenmiş, öncelikli olarak belirlenen stratejilerin katılımlı yöntemlerle hayata 

geçirilmesi için taslak eylem planı oluşturulması için grup çalışması yapılmıştır. Çalıştayda alınan 

görüşler ve Çalıştay çıktıları ile ihtiyaç analizi raporu son haline getirilmiştir.   
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3 BEYAZ EŞYA SEKTÖR TANIM, KAPSAM VE SINIFLANDIRMA 

3.1 Tanım ve Kapsam 

Elektrikli ev aletleri ve aynı zamanda dayanıklı tüketim malları kapsamına giren Beyaz Eşya 

Sektörü, sahip olduğu farklı teknolojileri sebebiyle çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Beyaz 

eşya sektörü tanımı ve kapsamı farklı ulusal ve uluslararası kurumlarca farklı şekillerde 

yapılmıştır. Bazı kaynaklar beyaz eşya sektörüne geniş bir perspektiften bakarak sektör içine 

ütüler, elektrikli süpürgeler ve mutfak robotları gibi “küçük ev aletleri” kategorisinde 

tanımlanan ürünleri de dâhil etmeyi tercih etmişlerdir.1 Bazı kaynaklarda klimalar da bu 

sektörün bir parçası olarak görülmüştür.2 Bazı kaynaklar sektörü iki türlü tanımlamış, dar 

anlamda yapılan tanım kapsamına temel beyaz eşya ürünlerini dâhil ederken, geniş anlamda 

yapılan tanıma mutfak robotları gibi küçük ev aletlerini de dâhil etmişlerdir.3 Bir diğer grup 

çalışma ise yalnızca temel beyaz eşyaları sektör analizinde dikkate almayı uygun görmüştür. Bu 

çalışmalara göre beyaz eşya sektörü buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır 

kurutma makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve ocaktan oluşmaktadır.4 

Raporda beyaz eşya sektörü için aşağıdaki şekilde bir tanımlamaya gidilmiştir: 

 Beyaz eşyalar evlerde kullanıma uygun ürünleri kapsamaktadır. Evlerde kullanıma uygun 

olmayan sanayi, laboratuvarlar veya iş yerleri gibi daha üst düzeyde kullanılan fırın, ocak, 

derin dondurucu vb. ürünler kapsam dışında bırakılmaktadır. 

 Beyaz eşyalar genel olarak evlerin mutfaklarında kullanılan büyük ev aletleridirler. 

Televizyonlar gibi diğer büyük ev aletleri tüketici elektroniği kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

                                                 

 

 

 
1
 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi, Beyaz Eşya 

Sektörü Raporları (2013/1, 2013/2, 2014/1). *Bora Esen, İGEME (İhracatı Geliştirme Merkezi), Beyaz Eşya Sanayisi, 

2010. *Avrupa Parlamentosu. Directive of the European Parliament on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE). 
2
 TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Sektör Raporu 2013, s.3. 

3
 Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı – Delloite. Türkiye Beyaz Eşya ve Elektronik Sektörü Raporu – 

Temmuz 2010, s.3,4. 
4
*Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Gelişmeler Notları. *The European Committee of Domestic Equipment 

Manufacturers, http://www.ceced.eu/site-ceced/about-us.html. *The World Bank Group. Sustainable 

Development Department, Turkey Country Management Unit, Europe and Central Asia Region. Turkey: Balancing 

Development, Sector Competitiveness, and Challenges of Complying with the EU Environmental Acquis Analysis of 

Household Appliances Sector and Implementation of Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 

(2002/96/EC). Sector Note, s.41 
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 Ütüler, süpürgeler, blender ve mikserler, mutfak robotları, tost makineleri gibi küçük 

mutfak gereçleri, vantilatörler, ve saç şekillendirme makineleri gibi ürünler küçük ev 

aletleri sektörü kapsamında değerlendirilmektedir. 

3.2 Sınıflandırma 

Yukarıda yapılan tanımlama ışığında temel beyaz eşya ürünleri 5 grup adı altında toplanmıştır. 

Bunlar; ocak ve fırınlar, buzdolapları ve derin dondurucular, çamaşır makineleri, çamaşır 

kurutma makineleri ve bulaşık makineleridir. 

Tablo 3.1. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodlarına (GTİP) Göre Beyaz Eşya Sektörü 

Tarife 6 /G.T.İ.P Tanım Grup 

732111 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz yakıtlı/ hem 

gaz hem diğer yakıtlı) 
 
 

Ocak-Fırın 732112 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı 

732119 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, 
(katı yakıtlı cihazlar dahil) 

841821 Ev tipi buzdolabı-kompresörlü  

Buzdolabı- 

Derin dondurucu 

841829 Ev tipi diğer buzdolapları 

841830 Sandık tipi (yatay) dondurucular-hacım=<800lt. 

841840 Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt. 

842211 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri Bulaşık Makinesi 

845011 Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri- 
kapasitesi=<10 kg 

 
 

Çamaşır Makinesi 
845012 Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru 

çam. kap.<10 kg. 

845019 Diğer çamaşır makineleri; kuru çam. kap.<10 kg. 

845121 Kurutma makineleri; çamaşır kapasitesi<=10Kg, evlerde 
kullanılan 

Çamaşır Kurutma 
Makinesi 

851650 Mikro dalgalı fırınlar  
Ocak-Fırın 851660 Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb. 

 
 

 

 

 

Esk
işe

hir
 San

ay
i O

da
sı



 

26 

4 DÜNYA BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ 

Teknolojik yenilikler tüm insanların yaşam standartlarını iyileştirmektedir. Gelişen yaşam 

standartları, insanların ‘harcanabilir gelirlerinin’ artması ve dünyanın farklı bölgelerine yayılmış 

hızlı kentleşme eğilimleri nedeniyle Beyaz Eşyaya (Ev Gereçlerine) gereksinim artmaktadır.  

 

Beyaz Eşya (Ev Gereçleri) sektöründeki büyüme bölgelere göre değişiklikler gösterse de 

ekonomideki dalgalanmalara paralel bir seyir izlemektedir. Örneğin, Avrupa’da 2014’e kadar 

artan büyüme; Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki talebin daralması ve 

Japonya’daki ekonomik yavaşlamayla birlikte azalmıştır. Söz konusu gerekçelerin yanı sıra 

ticaret korumacılığının artırılması, ABD Federal Rezervinin faiz oranlarındaki yükseliş, gelişmekte 

olan ekonomilerden sermaye çıkışlarının artışı ve finansal piyasalarda devam eden türbülans 

gibi nedenler de sektörün büyümesini kademeli olarak yavaşlatmıştır. Bu yavaşlamayı 2017 

yılına doğru küresel ekonominin ılımlı büyümesine paralel olarak seyreden sektörün büyümesi 

izlemiştir. 2018 yılında miktarlarda önemli büyüme ve küçülmeler görülmemiştir. 

4.1 Küresel Ticarete Konu Olan Beyaz Eşya  

Şekil 4.1’de Çin gibi hızla büyüyen, Rusya gibi güçlü sanayi geçmişi olan ve Kuzey Amerika, 

Avrupa, Kore, Japonya gibi gelişmiş ve yüksek refah düzeyine yakalamış ülkelerde 2014-2018 

yılları arasında küresel ticarete konu beyaz eşya miktarları, bu miktarlardaki birleşik yıllık 

büyüme oranları ve bir önceki yıla göre yıllık artış yüzdeleri görülmektedir. 2017 yılı esas 

alındığında Japonya’da bu oranlar dikkat çekici biçimde düşüktür. Ancak 2018’de Rusya ve 

Kore’de kayda değer artışlar olduğu görülmektedir  

 

Çin üretim miktarları olarak da her dönem öndedir. Şekil 4.2’de de görülebileceği gibi, 2017 

yılında güçlüler liginden aldığı pay %41 ve 2018 yılında %17 ile Çin başı çekmektedir. Bunu Kuzey 

Amerika ve Avrupa izlemektedir. Rusya, Japonya ve Kore küresel ticarete konu olan 

miktarlardan aldıkları paylar anlamında öne çıkan bir performansa sahip değildirler.  

Şekil 4.1A Küresel Ticarete Konu Olan Beyaz Eşya Miktarları (1 000 Adet) ve CAGR (2014-2017)  

 
Kaynak: APPLIA  
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Şekil 4.1B Küresel Ticarete Konu Olan Beyaz Eşya Miktarları (1 000 Adet) ve Yıllık Büyüme % (2017-

2018) 

 
Kaynak: APPLIA  

 

Şekil 4.2 Küresel Düzeyde Ticarete Konu Olan Beyaz Eşya Miktarlarının Bölgelere göre Paylaşım 

Yüzdeleri, 2017 ve 2018 

  
Kaynak: APPLIA  

 

4.2 Bölgelere göre Küresel Ticarete Konu Olan Beyaz Eşya  

Küresel ölçekte bir çalışma yürütebilmek için Dünya Beyaz Eşya Sektöründe öne çıkan pazarları 

“Çekirdek Pazarlar” ve “Gelişmekte olan Pazarlar” olarak iki temel kategoride ele almak 

mümkündür. Çekirdek pazarlar Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve 

Japonya’dır. Gelişmekte olan pazarlar Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Güney 

Doğu Asya ve Çin’dir.  Aşağıdaki grafikler yardımıyla bu bölgelerin sektörel pazarları sevkiyat 

adetleri esas alınarak ve pazar değerleri temelinde irdelenmiştir.      

Latin Amerika’da özellikle Brezilya, pazarın büyük bir kısmını bir kaç büyük üreticinin 

oluşturduğu, bölgedeki en büyük ev gereçleri pazarıdır. Son yıllarda yaşanan ekonomik 

yavaşlama bölgedeki talebi etkilemiş olsa da uzun erimde, özellikle penetrasyonun düşük 

olduğu kalemlerde dikkate değer bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Büyüyen orta sınıfların 

ocaklar, buzdolapları ve çamaşır makineleri için talebi artırması beklenmektedir. Talebi ittirecek 

diğer bir faktörün de enerji ve su verimliliğine artan ilginin olacağı yönündedir.  [Şekil 4.3] 
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Şekil 4.3 Latin Amerika Büyük Ev Gereçleri Sevkiyatı (Birim ve Pazar Değeri - ~ 316 $/adet) 

  

Kaynak: Electrolux                     
                                                                   

Çin ve Güneydoğu Asya Bölgesi, gelişmekte olan ekonomiler, hızlı kentleşme, küçük yaşam 

alanları ve genişleyen bir orta sınıf ile karakterizedir. Çin ev aletlerinde dünyanın en büyük 

pazarıdır ve pazara yerli üreticiler hakimdir. Yurtiçi ve yurtdışındaki karmaşık ve ağır duruma 

karşın Çin'in ekonomik büyümesi makul bir aralıkta sürdürülmüş ve ekonomik yapısı sürekli 

olarak optimize edilmiş, gelişim ivmesi hızla büyütülmüştür.  

   

Güneydoğu Asya'daki pazarlar da güçlü bir büyüme göstermektedir. Gelişmekte olan diğer 

pazarlara benzer şekilde, tüketiciler refah düzeyleri arttıkça buzdolaplarına, çamaşır 

makinelerine ve klimalara öncelik vermektedirler. Öte yandan enerji tasarruflu ürünler ve 

premium markalar da popülerlik kazanmaktadır. [Şekil 4.4] 
 

Şekil 4.4 Çin ve Güneydoğu Asya Büyük Ev Gereçleri Sevkiyatı (Birim ve Pazar Değeri - ~ 333 $/adet) 

  

Kaynak: Electrolux  
 

Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa Grubunun pazarlarındaki gelişme seviyeleri ülkeler arasında 

büyük ölçüde değişmektedir. Doğu Avrupa, batılı üreticiler tarafından yönetilmektedir ve Doğu 

Avrupa ikame ürünlere uygun geniş bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortadoğu, bölgesel 

üretim için elverişli bir zemin sunmakla beraber politik belirsizlikler bu durumu baltalamaktadır. 

Tüm bunlara karşın gelişmekte olan pazarlardaki ev gereçlerine olan talep 2018'de de güçlü 

olmaya devam etmektedir. Afrika'daki penetrasyon düşük ve büyüme yüksektir ama pazarın 

gücü artan hane halkı alım gücü ile paralellik göstermektedir. Arçelik bu pazarlarda güçlü rakip 

konumunu korumaktadır.  [Şekil 4.5]  
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Şekil 4.5 Afrika, O.Doğu, D. Avrupa Büyük Ev Gereçleri Sevkiyatı (Birim ve Pazar Değeri - ~ 367 $/adet) 

  

Kaynak: Electrolux      
 

 

Japonya, yerli üreticilerin ve perakendecilerin hakimiyeti altında olan dünyanın en büyük 

üçüncü pazarıdır. Küçük yaşam alanları tüketicilerin set üstü ocaklar, çamaşır makineleri, elde 

tutulan elektrikli süpürgeler gibi kompakt ürünleri talep etmelerine neden olmaktadır.  

Avustralya ve Yeni Zelanda arzın talepten yüksek olduğu bölgelerdir. Talep tasarım, yenilikler, su 

ve enerji verimliliği gibi unsurlardan dikkate değer ölçüde etkilenmektedir. [Şekil 4.6] 
 

Şekil 4.6 Avusturalya, Yeni Zelanda ve Japonya Büyük Ev Gereçleri Sevkiyatı (Birim ve Pazar Değeri - ~ 604 

$/adet) 

  

 Kaynak: Electrolux                                                                                       

 

2018’de Batı Avrupa ankastre mutfak ürünlerinde ve birinci sınıf çamaşırhane gereksiniminde 

istikrarlı büyüyen bir pazar olup ürün birim fiyatları yüksektir. Arçelik bu pazarda iddialı bir 

rakiptir.  Sektördeki yapısal kapasite fazlası, fiyat baskısı, ölçek ekonomisi gibi faktörler 

üreticileri işbirliğine gitmeye ve konsolidasyona zorlamaktadır. Yanı sıra Batı Avrupa’daki 

tüketici gücündeki değişim de önemli bir endüstriyel itici unsur olarak görülmektedir. Batı 

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın beyaz eşya üreticileri için vazgeçilemez olan yanıysa bu pazardaki 

taleplerin yüksek standartta olmasıdır. Yani bu durumun Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerine ağırlık 

verilmesine neden olmasıdır. [Şekil 2.7] 

 

Şekil 4.7 Batı Avrupa Büyük Ev Gereçleri Sevkiyatı (Birim ve Pazar Değeri - ~ 714 $/adet) 
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Kaynak: Electrolux                                                                                    

 “Ocak-Ağustos 2018 döneminde, Batı Avrupa beyaz eşya pazarı adet bazında %1,55 küçülme 

kaydetmiştir. İngiltere %5,7, Almanya %2,5, İtalya %2,4, Fransa %1,0 ve Avusturya %0,5 

küçülürken, İspanya %3,5 ve Belçika %2,1 büyümüştür. 

 

Ocak-Ağustos 2018 döneminde, Doğu Avrupa’nın en büyük pazarı olan Rusya’da %9,9 artış 

görülürken, diğer büyük pazarlar olan Polonya’da %2,8, Ukrayna’da %20,6 artış gözlenmiştir. 

Bölgenin önemli pazarı olan Romanya’da ise %0,5 büyüme gerçekleşmiştir. Ocak-Ağustos 2018 

döneminde, Doğu Avrupa beyaz eşya pazarı adet bazında %7,9 büyümüştür.”6  

Kuzey Amerika yenilenen ürünlerin hakim olduğu, ürün arzının ürün talebinden yüksek olduğu 

ve küresel oyuncuların var olduğu olgun ve homojen bir pazardır. 2018’de ABD’deki 

perakendecilere yapılan büyük ev gereçleri sevkiyatı %1 oranında azalmıştır. Ancak Kuzey 

Amerika’nın istikrarlı pozitif yönde büyüyen bir Pazar olduğu kabul edilmektedir. Bu kabulde iki 

unsur ağırlıklı olarak etkendir; Amerika’daki büyük evlerin ev gereçlerine alan sağlaması ve birim 

fiyatların en yüksek olduğu pazar olması. [Şekil 4.8] 

 
Şekil 4.8 Kuzey Amerika Büyük Ev Gereçleri Sevkiyatı (Birim ve Pazar Değeri - ~ 833 $/adet) 

 

  

Kaynak: Electrolux                                                                                    

Hindistan da büyük nüfusu ile dikkati çeken bir ülkedir. Harcanabilir gelirleri artan Hintli 400 

milyonluk güçlü orta sınıf aile ‘tüketici elektroniğine’ talebi artırmada etkili olmuştur. “Bugün 

(2019) Hindistan’da 232 Milyon potansiyel ev gereçleri kullanıcısı mevcuttur. Hindistan’da hane 

halkı penetrasyonu (penetration) dünya ortalamasının altındadır. Bu durum göz önünde 

bulundurulursa söz konusu potansiyel; harcanabilir gelirin artması ile ev gereçlerine olan talebin 

de artmasını sağlayacaktır.”  Hindistan’daki önemli satış yapan firmalardan biri de Arçelik’tir.  

                                                 

 

 

 
5
 Söz konusu Avrupa’daki %1,5’lik küçülme APPLIA’ya göre %0,8’dir.  

6
 Kaynak: Arçelik A.Ş. 1 Ocak – 30 Eylül 2018 Ara Dönem Faaliyet Raporu 
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“2017 Yılında ev aletleri ve dayanıklı tüketim malları pazarının büyüklüğü 15,5 Milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Hindistan'ın kullanılmamış büyük bir beyaz eşya pazarı bulunmaktadır. Bu yıl 

itibariyle sadece %29 evde buzdolabı, %11 evde çamaşır makinesi bulunmaktadır. 

Buzdolaplarının pazar büyüklüğü 2017 yılında yaklaşık 3,02 Milyar $ olmuştur. Pazarın 2022 

yılında 5,34 Milyar $’a ulaşması beklenirken, klima pazarının büyüklüğü 2017'de 2,76 Milyar $ 

olarak gerçekleşmiştir.” (Statista) 

4.3 Beyaz Eşya Sektöründe Küresel Ölçekte İhracat- İthalat   

Küresel ölçekte beyaz eşya ihracatı 2014 Yılında 45,5 Milyar $ büyüklüğe ulaşmışken Batı 

Avrupa’da talebin daralması, Japonya’daki ekonomik yavaşlama gibi nedenlerle 2016’da 41,1 

Milyar $’a gerilemiştir. Bu gerilemenin, bir ribaund tepkisiyle olmasa da, 2017 ve 2018 yıllarında 

44,3 ve 47,2 Milyar $’lara yükseldiği Şekil 4.9’da görülmektedir. Söz konusu büyümede en büyük 

pay, son beş yıllık %48 ortalama ile ocak-fırın-mikrodalga grubundadır. Onu yaklaşık %21 

ortalama ile çamaşır makinesi, %18 ortalama ile buzdolabı izlemektedir.    

Şekil 4.9 Dünya Büyük Beyaz Eşya İhracatı  

 
Kaynak: Trademap verileriyle hesaplanmıştır 

 

İhracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ocak-fırın, mikrodalga, buzdolabı ve çamaşır 

makinesi ihracatında ilk sırada olan Çin’in dünyanın en büyük beyaz eşya ihracatçısı olduğu 

görülmektedir. Çin’i Almanya, Polonya ve Türkiye izlemektedir. 2018 Yılında dünya beyaz eşya 

ihracatı 47,2 Milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.  
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Şekil 4.10 İhracatın Ülkelere Dağılımı (Bin $) 

 
Kaynak: TradeMap Verileri 

 

Tablo 4.1 İhracatçı Ülkeler Sıralaması (2014-2018) (Bin $) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Çin 15,399,949 14,932,632 14,313,023 15,729,993 17,358,438 

Almanya 4,174,345 3,771,034 3,999,619 4,344,798 4,447,638 

Polonya 3,881,604 3,438,416 3,299,672 3,349,473 3,893,077 

Türkiye 3,226,186 2,959,359 2,878,490 3,095,706 3,491,823 

İtalya 3,112,725 2,642,961 2,463,415 2,355,511 2,372,408 

Tayland 2,168,212 2,020,191 2,084,178 2,433,839 2,312,748 

Meksika 1,153,292 1,181,908 1,260,054 1,379,979 1,515,622 

Amerika 1,456,904 1,292,632 1,240,181 1,236,960 1,235,681 

İspanya 791,171 879,064 836,698 893,025 870,061 

İsveç 784,101 641,173 650,652 685,484 737,170 

Hollanda 514,201 417,700 467,867 487,596 629,033 

Çek Cum 427,949 425,079 464,153 513,767 561,752 

Kore 593,054 574,783 642,443 672,279 527,142 

Slovenya 602,561 472,694 489,628 493,663 525,300 

BAE 351,520 169,601 176,023 430,488 462,188 

Slovakya 512,289 466,835 491,357 445,124 395,552 

Rusya 132,675 144,003 249,343 340,598 361,155 

Fransa 303,249 329,264 352,396 334,052 344,492 

Belçika 313,852 287,326 274,694 280,024 293,924 

İngiltere 337,357 312,095 284,476 270,396 278,483 

Avusturya 192,554 202,403 242,771 242,842 263,649 

Japonya 110,905 120,740 121,624 127,916 148,958 

Danimarka 119,311 102,201 106,416 138,741 137,666 

Brezilya 56,950 45,484 39,757 44,546 47,654 

Singapur 217,946 23,207 33,071 23,902 12,878 

Kaynak: Trademap verileriyle hesaplanmıştır.  
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En çok ithalat yapan ilk on ülkenin tamamı gelişmiş ülkelerdir. 2014 -2018 yılları arasında ABD, 

Almanya, Kanada, İtalya’nın ithalatı artarken İngiltere, Fransa, Japonya ve Rusya’nın ithalatı 

azalmıştır.  

 
Şekil 4.11 İthalatın Ülkelere Dağılımı (1 000 $) 

 
 
Tablo 4.2 İthalatçı Ülkeler Sıralaması (Bin$) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Amerika 5,628,580 6,140,933 6,420,632 7,199,005 8,165,755 

Almanya 3,489,808 3,125,607 3,170,471 3,333,553 3,638,485 

İngiltere 3,267,743 3,041,893 2,934,855 2,796,833 2,919,934 

Fransa 2,859,997 2,458,091 2,375,496 2,489,102 2,607,099 

Kanada 1,300,635 1,219,617 1,225,169 1,316,285 1,422,381 

Japonya 1,614,228 1,350,406 1,368,669 1,365,598 1,398,163 

İtalya 1,190,883 1,226,109 1,209,705 1,263,272 1,367,693 

Rusya 1,540,725 878,539 908,896 1,100,757 1,279,632 

Hollanda 1,217,171 954,194 993,909 1,083,210 1,216,436 

Avustralya 1,122,105 1,088,849 1,077,990 1,172,087 1,172,972 

İspanya 933,463 849,338 949,677 1,064,466 1,159,450 

İsveç 1,019,237 1,033,272 1,027,439 1,099,501 1,121,894 

Belçika 906,919 781,911 813,690 791,160 820,475 

Polonya 771,079 666,903 644,667 699,791 816,561 

Avusturya 521,999 465,869 480,246 519,106 532,464 

Çin 213,466 308,448 333,235 484,154 505,882 

İsviçre 426,803 429,850 436,916 439,857 453,099 

Danimarka 349,322 330,868 349,540 370,639 403,435 

BAE 391,212 140,365 155,284 508,508 357,829 

Çek Cum 161,837 172,692 182,840 203,783 243,286 

Mısır 135,216 144,380 104,949 109,400 132,183 

S.Arabistan 268,810 332,404 182,271 200,842 108,090 

Kaynak: Trademap verileriyle hesaplanmıştır 
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4.4 Beyaz Eşya Üretim Değer Zinciri  

Beyaz eşya üretimi oldukça olgunlaşmış ve küreselleşmiş bir sanayidir. Yakın geçmişimizde 

üretim; talep artış oranlarının yüksek, girdi maliyetlerinin göreceli olarak düşük olduğu 

gelişmekte olan ülkelere kaymaktaydı. Ancak imalattaki devrimsel nitelikteki değişimler üretim 

hatlarını tekrar yuvaya döndürecek gibi gözükmektedir.   

Bu sektörde üretim maliyetinin yanı sıra “marka bağımlılığı” oldukça önemli rekabet unsurudur. 

Büyük oyuncular 50 yıldan daha uzun süredir sektörün içinde olup, önemli ve güvenilir markalar 

yaratmışlardır. Ancak küresel değer zincirinin dinamizmine uygun olarak tedarik farklı 

coğrafyalara yayılmış durumdadır. Örneğin; Maytag bulaşık makinasında Çin motoru ve 

Meksika’dan temin edilen kablo grubu kullanılmakta ve montajı Amerika’da yapılmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki OEMler (Original Equipment Manufacturers) Batıdaki OBMler 

(Original Brand Manufacturers) adına üretim yapmakta, Electrolux firmasının Brezilya, Çin ve 

Hindistan’da kurduğu önemli oyuncular deniz aşırı pazarlarda tasarım ve Ar-Ge merkezleri 

kurmaktadırlar. Arçelik ve Haier gibi bölgesel büyük oyuncular da gelir düzeyi yüksek ülkelerde 

üretim yatırımları yaparak yenileşim ve bilginin üretildiği coğrafyaya yakınlık sağlamakta ve 

kendi markaları için uluslar arası tanınırlık yaratmaktadırlar. Ancak tekrarlamakta fayda 

gördüğümüz tehdit, “imalattaki devrimsel nitelikteki değişimlerin üretim hatlarını tekrar yuvaya 

döndüreceği” konusunda odaklanmaktadır.    

Beyaz eşya sektöründe var olan; yüksek yatırım ihtiyacı, yüksek Ar-Ge giderleri, teknolojik ve 

işlevsellik açısından üreticilerin sürekli rekabet içerisinde olması ve marka bilinirliğinin önem 

taşıması gibi etmenler nedeniyle ancak belirli sayıda firma küresel pazarda egemen 

olabilmektedir. Beyaz Eşya sektöründeki önemli oyuncuların Çin, ABD, Avrupa, G. Kore merkezli 

olduğu görülmektedir. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bu şirketlerin çoğu beyaz eşyanın yanı 

sıra başta küçük ev aletleri olmak üzere klima, TV ve diğer elektronik cihazların da üretimini 

gerçekleştirmektedir.  

4.5 Küresel Şirketler ve Konsolidasyon 

 Dünya ölçeğinde beyaz eşya sektöründeki şirketleri üç grupta ele almak mümkündür:  

d. Büyük ev gereçlerinin toplam cironun sadece küçük bir kısmını oluşturduğu holding 

şirketleri. Örneğin, Toshiba, Samsung, Hitachi, Liebherr, vb. gibi. 

e. Uzmanlaşmış şirketler; bunların toplam cirolarının %80'ninden fazlasını büyük ev aletleri 

oluşturur. Örneğin, Whirlpool, Electrolux, BSH, Arçelik, vb. gibi. 
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f. Büyük ev gereçleri cirolarının, toplam cirolarının %30 -%60 aralığında olduğu ve iki veya 

daha fazla ilgili işletme birimine sahip şirketler. Örneğin, Haier, LG, Nortek, Franke-

Artemis, Middleby Corp. vb. gibi. 

 

Tablo 4.3 Küresel Ölçekte Öne Çıkan 11 Beyaz Eşya Firması, 2018  

 Firma İsmi  Yaygın Markaları  Ülke Toplam Gelir7 
(2018)     

1 Midea Group Co., Ltd. Midea, Little Swan, Hualing… Çin 38,08 Milyar $8 

2 Gree Electric 
Appliances Inc. 

Gree Çin 28, 84 Milyar $   

3 Qingdao Haiger Co. 
Ltd.   

Haier, Casarte, Leader, Fisher&Paykel … Çin 26,62 Milyar $ 

4 Whirlpool Comp. Whirlpool, KitchenAid, Consul, 
Brastemp, Amana, Maytag, Indesit, 
Jennar, Bauknecht, Hotpoint, Acros, 
Diqua 

ABD 21,00 Milyar $ 

5 LG Home Appliance & 
Air Solution Company 

LG G. Kore 17,17 Milyar $  

6 BSH Hausgerate 
GmbH 

Bosch, Siemens, Gaggenau, Profilo, 
Zalmer, Pitsos … 

Almanya 15,33 Milyar $9  

7 AB Electrolux Group Elektrolux, AEG, Zanussi, 
Westinghouse…  

İşveç  13,86 Milyar $ 

8 Arçelik (Arçelik A.Ş)  Arçelik, Beko, Blomberg, Grundig, Arctic, 
Dawlance, Defy, Flavel, Elektrabregenz  

Türkiye    5,09 Milyar $10  

9 Miele Group  Miele Almanya    4,69 Milyar $ 

10 Franke Artemis 
Group 
 

Franke, Franke Eisinger, Franke Faber 
Ariston  

İsviçre   2,15 Milyar $11  

11 Samsung Group- 
Home Appliance 

Samsung  G.Kore - 

  Toplam   172,24 Milyar $ 
Dünya Toplamı yaklaşık 550 Milyar $ 
YBBO: %5,4 olarak tahmin edilmektedir. (2018-2025) 

  

Kaynak: Firma bilançolarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tablo 4.3’de izlenebileceği gibi üretimin bölgesel bazda yaygınlaşması ve rekabetin artması ile 

sektörde konsolidasyon da artmaktadır. Beyaz eşya sektöründeki firmalar ürünlerinin kalitesi ve 

                                                 

 

 

 
7
 Toplam Gelir: Total Ravenue  

8
 1 USD=6,8755 Yuan, 31 Aralık 2018  

9
 1 € = 1,1443 $, 31 Aralık 2018  

10
 1 USD= 5,27 TL, 31 Aralık 2018  

11
 1 CHF=1.0163 USD, 31 Aralık 2018  
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fonksiyonelliği kadar markalarının bilinirliliği ile öne çıkmaktadırlar. Dolayısıyla beyaz eşya 

üreticileri yeni pazarlara doğrudan girmek yerine hedef pazardaki marka bilinilirliği yüksek 

şirketler ile ortaklık kurarak veya bu şirketleri satın alarak, böylece söz konusu markaları 

kullanarak ilgili pazara girmeyi tercih etmektedirler. Bu da yüksek konsolidasyonu 

çağırmaktadır. Bu gerekçelerin yanı sıra özellikle Ar-Ge’ye ağırlık vererek rekabet avantajı 

kazanmak isteyen üreticilerin verimliliği artırmak amacıyla da birleşmeleri ve satın almaları 

tercih ettiği görülmektedir. Dolayısı ile beyaz eşya şirketleri gelişen yerel ve de küresel pazarda 

varlıklarını sürdürebilmek için birleşme, satın alma, ortak iş yapma, teknolojik işbirliği yapma, 

teknoloji evlilikler gerçekleştirme, iş ortaklıkları oluşturma gibi hareket kabiliyetlerini artıracak 

stratejik adımlar üzerine kafa yormak durumundadırlar. Dahası, entegre hizmet sunan firma ya 

da firma ittifaklarıyla yakın temas ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.   

Beyaz eşya üreticileri pazarının daha da yoğun konsolide olacağı öngörülmektedir. Pazarın ana 

oyuncularının yeni alanlara, yeni ürün segmentlerine büyümelerinin beklendiğine işaret 

edilmektedir. Pazardan daha fazla pay almak, var olan paylarını korumak, geliştirmek ve 

bölgesel pazarlara yakınlaşabilmek ve maliyetleri düşük tutabilmek adına, firmaların (var olan) 

üretim yerlerinin değiştirilmesi, yeni yerlere üretim hatları kurması, beklenen gelişmeler 

arasındadır.  Buna bir örnek; “Hisense Co Ltd adlı Çin elektronik ve beyaz eşya firmasının, 

Slovenya’nın beyaz eşya üretici Gorenje Grubu’nun hisselerinin %51’inin kontrolünü ele 

geçirmesidir. Hisense Group Haier Group, Midea Group ve Hefei Meiling gibi rakiplerini alt 

ederek, Gorenje Grubunun kontrolünü ele geçirmiştir. Hisense yeni şirketi kontrol eden 

hisselere sahiptir ama yanında, %11,8 hisseyle IFC (International Finance Corporation) ve %10,7 

ile Panasonic Corporation önemli hissedarlar olarak yer almaktadır. Hisense ayrıca, dünyanın en 

büyük kimyasal malzeme üreticisi olan Alman BASF ile ortaklık içindedir. Bu ortaklık ona 

soğutucu ürünler için elzem olan poliüretan izolasyonu kazandırmaktadır. Hisense’in Gorenje’yi 

ele geçirmesinin bu her iki firmaya da yararı vardır ve her iki firmanın çekirdek faaliyetlerini 

güçlendirmektedir. Bu iki firmanın 2017 yılında yaptığı küresel birim sevkiyatını birlikte 

düşündüğümüzde, dünya beyaz eşya pazarının hemen %3’üne hükmettiklerini söyleyebiliriz. 

Buna oda klima cihazlarını da katarsak bu birleşik şirket, dünya sıralamasında ilk 10’a 

girmektedir.   

Küresel genişleme ve yayılma açısından bakıldığında, Gorenje anlaşmasıyla her iki firmanın 

önünde yeni yerel ve küresel pazar olanakları açılmaktadır. Hisense Gorenje sayesinde Batı ve 

Doğu Avrupa’ya açılırken, Gorenje de Ortadoğu, Afrika ve Çin dahil Asya pazarlarına 

açılabilecektir. Çin dünyanın hacim olarak en büyük beyaz eşya sevkiyatına sahiptir. Çinli 

tüketiciler dünyanın tanınmış, isim yapmış markalarını satın almaya daha eğilimlidirler. 

Gorenje’nin önde gelen markası Asko, Çin’de kendine iyi bir pazar yaratabilir. Aynen 

Electrolux’un, Midea Group ortaklığı ile AEG markasını Çin’de pazarlaması gibi. 

Gorenje’nin önde gelen Amerikan beyaz eşya firması Sub-Zero Group ile ortaklığının yanında, 

Hisense’in Kuzey Amerika’daki varlığı, Asko markasının ABD’nin kaliteli çamaşır ve bulaşık 

makineleri pazarında genişlemelerine ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olabilir. Hisense – 
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Gorenje birleşmesi, Gorenje’nin Asya’da kuvvetlenirken ABD’deki satışlarını iki katına çıkarma 

planlarına hız verecektir.  

Ürün çeşitliliği açısında ele alındığında, Gorenje, pişirme ve bulaşık yıkama makinelerinde 

kuvvetlidir, Hisense ise soğutma, iklimlendirme ve çamaşır yıkama makineleri alanında 

kuvvetlidir. 

Maliyet verimliliği açısından bakıldığında da Gorenje’nin düşük maliyetli üretimi ile kilit Avrupa 

pazarlarındaki faaliyet kapasitesi, Hisense’in Batı ve Doğu Avrupa’da köprübaşı oluşturmasına 

katkı yapacaktır. Hisense’in Çin’deki ve diğer pazarlardaki düşük maliyetli üretim, dağıtım ve 

idare yetenekleri Gorenje’nin Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika pazarlarındaki pazar pozisyonunu 

güçlendirmeye yarayacaktır. Hisense’in bugün bağlantılı beyaz eşya teknolojisinde ve Endüstri 

4.0 alanındaki uygulamalarda ileri konumda olması, Gorenje’nin nasıl-bilgisi (know-how) 

havuzunu güçlendirmeye yarayacaktır.”12 

4.6 Sektörde Önemli bir Örgüt: APPLIA 

APPLIA13 merkezi Brüksel’de olan bir ticaret birliğidir. Avrupa'daki ev gereçleri sanayisinin tek 

bir görüş, fikir veya öneri etrafında uzlaşmasını sağlamak üzere kurulmuştur. APPLIA’nın 

misyonu, söz konusu sanayinin ürün yenileşimini yükseltirken ev gereçlerinin çevresel etkilerini 

azaltmaktır.  

 

Applia’nın üyeleri çok çeşitli ev gereçleri üretmektedirler;  

 Buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve 

kurutucular gibi büyük gereçler, 

 Elektrikli süpürgeler, ütüler, ekmek kızartma makineleri ve diş fırçaları gibi küçük ev 

aletleri, 

 Klima, ısı pompası ve yerel alan ısıtıcıları gibi ısıtma, havalandırma ve klima cihazları.  

 

Applia'nın ev gereçleri sektöründe güçlü 21 doğrudan üyesi bulunmaktadır; Arçelik, Groupe 

Atlantic, B/S/H, Ariston, Candy, Daikin, DeLonghi, Dyson, Electrolux, Gorenje, LG Electronics, 

Liebherr, Miele, Panasonic, Philips, Samsung, SEB, Smeg, Vestel, Vorwerk, Whirlpool. Söz 

                                                 

 

 

 
12

 Kaynak: Global Home Appliance Industry Continues to Consolidate, While Companies Undergo Transformation, 

Dinesh Kithany- Lead Industry Analyst, May 2018 

 

13
 https://www.applia-europe.eu  
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konusu şirketler Avrupa'da en az bir üretim tesisine ve en az dört Avrupa ülkesinde doğrudan 

varlığa sahiptirler. Tüm Doğrudan Üyeler, şirketin doğrudan faaliyet gösterdiği 

ülkelerin%50'sinden fazlasında ilgili APPLIA Ulusal Birliklerine de üyedir.  

4.7 Ana Sanayi Yan Sanayi İlişkileri   

Beyaz eşya sektöründe üretim her ne kadar farklı parçaların ve modüllerin üretimini içerse, bu 

süreç mekatronikten malzemeye birçok alanda bilgi gerektirse de, bilgisayar destekli üretimi 

kapsayacak biçimde ve göreceli olarak gelenekseldir, birbirini tekrarlar. Ancak su ve enerji 

tasarrufu, çevre duyarlılığı kavramlarına ağırlık verilmesi, 4. Endüstri devriminin imalat 

teknolojileri üzerindeki dönüşümü hızlandırması karşımıza yeni ilişkileri ve devrimsel 

dönüşümleri çıkarmıştır. Buna karşın beyaz eşya sektöründe temel üretim teknolojisi olgunluk 

düzeyine erişmiş gözükmektedir. Yine de bugüne değin üretim hatlarının esnek üretimi 

sağlayacak şekilde sadeleştirilmesi ve standartlaştırılması hedeflenirken, söz konusu devrimsel 

süreçte üretimin sayısallaştırılması ve tam esneklik olgusunun sağlanması ile çok küçük 

ölçeklerin üretilebilmesi, üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, yüksek verimlilik, daha hızlı ve 

uygunluk değerlerine sahip üretimin gerçekleşmesi yeni hedefleri ve değişime uyum sağlamayı 

gerekli kılacaktır. Bu değişimi yakalamayanlar devre dışı kalacaktır.    

 

Fiyata dayalı rekabetin yanı sıra esneklik ve verimlilik artırma yolundaki arayışların büyük önem 

kazanması esnekliğin üretim akışında aksama olmadan hattın farklı modellerin üretimine olanak 

tanıması, ara stok ve bitmiş ürün stoklarının en aza indirilmesi anlamını taşımaktaydı. Bu 

esneklik ana sanayi ile tedarikçilerin/yan sanayinin üretimlerini ve teslimatlarını senkronize 

etmelerine de fayda sağlamaktaydı. Bugün üretim yönetim modelleri de farklılaşmaktadır. 

 

Beyaz Eşya (büyük ev gereçleri) sanayinin tedarik sisteminin otomotiv sektöründeki gibi 

piramidal bir yapısı bulunmaktadır. Bunun en üstünde sıfır katmanında veya kademesinde (zero 

tier) Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM), bazı durumlarda da piramidin en üstünde sadece marka 

sahibi olabilmektedir (OBM). Dünyada ev gereçleri üretimi bulunan her bölgede bu firmalara 

(OEMs) parça tedariki sağlayan ve 1., 2., 3. seviye/kademe olarak ölçeğine göre adlandırılan bir 

tedarik sanayi mevcuttur. 
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Ev gereçleri sektörü de oldukça yoğunlaşmıştır, sınırlı sayıda ülke ve firma dünya üretimini 

yönlendirmektedir. Bununla birlikte, değer zinciri giderek karmaşıklaşmakta ve giderek artan 

sayıda oyuncu, birbiriyle bağlı sektör ve farklı coğrafi bölgelerde yerlileştirilmiş aktiviteler ile 

karakterize edilmektedir. Farklı şirketler ve kümelenmeler uzmanlaşmaktadırlar ve birinci ikinci 

üçüncü kademe tedarikçiler olarak girdileri üretmektedirler.  

OEM’ler geçmişte tedarikçilerinden tam zamanında, uygun nitelikte ve ucuz ürün talep etmeleri 

nedeniyle, tedarikçilerinin değer zincirinin imalat halkasında kalarak uygunluk değerlerinde 

imalat yapabilme yetisi kazanmalarını sağlamışlardır. Ancak gelinen aşamada OEM’ler özellikle 

1. kademe (tier) düzeyindeki tedarikçilerinin tasarımın yanı sıra Ar-Ge ve yenilikçi bir yetkinlik 

kazanmalarını da istemektedirler. Bu durum tedarikçilerin konsolidasyonunu da çağırmaktadır. 

Bu tedarikçiler OEM’lere bütünsel hizmet sunmaktadırlar diğer bir isimlendirme ile 0,5 kademe 

yeni bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile tedarik sisteminin üst kademelerindeki 

firmalar birleşerek sayısal olarak azalmakta ve esas Ar-Ge ve yenileşim etkinliklerini de bu 

firmalar sürdürmektedir. Diğer bir değişim dikey entegrasyonda görülmektedir. Artık kademe 

farklılıkları olan firmalar birlikte Ar-Ge çalışmaları sürdürebilmekte, co-designer olarak 

faaliyetlerini yürütmektedirler. Böylece düşük dikey entegrasyona dönüşüm hızlanmaktadır.  

 
 
Şekil 4.12 Tedarik Sistemi Örgütlenmesi 

Eski tedarik sistemi 
örgütlenmesi 

Yeni tedarik sistemi 
örgütlenmesi 

  

 

4.8 Beyaz Eşya Sektörü - Yenilikçi Eğilimler  

Yüksek yoğunlaşma ve yüksek düzeyde rekabet üretici firmaları her yıl yenilik yapmaya 

zorlamaktadır.  Ürünlerdeki küçük artımsal yenilikler hala önemini korumaktadır. Ankastre ürün 

serileri gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir.  

 

Yüksek yoğunlaşma ve yüksek düzeyde rekabet maliyetleri azaltmanın yanı sıra Ar-Ge 

faaliyetleri ile ürün geliştirmenin de önemini artırmıştır. Teknolojideki değişim, insanların 

beklenti düzeylerindeki değişim vb. nedenlere bağlı olarak küresel beyaz eşya ana sanayi 

hedeflerini de şu şekilde belirlemiştir; tüketicilerin hayatını daha kolay kılan (veya kullanımı 

kolay), yüksek verime sahip, tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde çevreye 
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verilen zararın (daha az atık ve gürültü) en aza indirgendiği, kirliliğin kaynağında önlendiği 

üretim süreçleri ile daha az enerji ve kaynak harcayan ürünler geliştirmek. Bu hedeflerin 

sonuçlarına örnek olarak özellikle yıkayıcı ve kurutucu nitelikli beyaz eşya sektöründe enerji 

verimliliğini hedef alan “yeşil makinalar” verilebilir.  Bu örnekleri çoğaltmak istersek:   

o Buzdolapları veya soğutucular için “hava temizleme/arıtma” sistemleri, “sıfır vakum” 

sağlayacak sistemler, cam kapılı dondurucular, anti-mikrobik raflar (microban 

technology);  

o Fırınlarda ileri teknoloji pişirme sitemleri kullanımı: konveksiyon teknolojisi (ısınmış 

havanın yiyeceğin etrafında sirkülasyonu), indüksiyon teknolojisi (elektro manyetik), 

dual yakıt teknolojisi (gaz ve elektrik);  

o Kombine ürünler (termal, konveksiyon ve mikrodalga pişirmenin tek bir fırında 

uygulanması),  

o Bulaşık makinaları ve kurutucularda gürültü düzeyinin 45 desibel seviyelerine (fısıltı 

seviyesi) çekilmesi,  

o Bulaşık makinalarında kurutma sürecine destek olan özel mineral kullanımları,  

o Kurutucularda vibrasyon azaltma teknolojisi,  

o Kurutucularda ‘ısı pompası’ teknolojisini kullanan ve ütülemeyi destekleyici kendini 

temizleyen kondansatörler,  

o Dokunma ile açılan kapak ve kapılar;  

o Demografik tasarım farklılıkları,  

o Isı kaybını önleyici yeni termo-plastiklerin kullanımı,  

o Paslanmaz çelik yerine polimer bileşik kullanımı (engineered polymer compund),  

o Akıllı elektronik kontrol sistemleri, sensörler vb’leri gösterilebilir.  

AB için bu konudaki hedef; Avrupa'nın ekonomik büyümesi, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, 

döngüsel toplum, akıllı yaşam ve uluslararası ticaret için fayda sağlamak; AB vatandaşları için 

sürdürülebilir yaşam tarzlarını ilerletmek ve bağlantılı bir ev ortamında akıllı ev gereçleri 

geliştirmektir.  Örnek vermek gerekirse; “Modern çamaşır makinelerinin su ve enerji tüketimi 20 

yıl öncesine kıyasla üçte bir oranında azaltılmıştır. Bulaşık makinelerinde de benzer bir eğilim 

izlenmiştir. Enerji tüketimi neredeyse yarı yarıya azalmıştır ve döngü başına su kullanımı, 

günümüzde aynı miktarda bulaşıkları elle yıkamak için gerekenden %80'den daha azdır. Tüm bu 

gelişmeler Ar-Ge’ye yapılan yatırımların sonucu mümkün olmuştur.”14  

                                                 

 

 

 
14

 Matteo Fusari, EIB  
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Avrupa’da yapılan bir çalışmaya göre15 başta Avrupa olmak üzere sektördeki eğilimler aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır.  

 Nesnelerin İnterneti:  

Nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları üreticiler tarafından da sektörün geleceğini 

belirleyecek ana akımlardan biri olarak görülmekte ve bu konuda ürün geliştirme 

çalışmalarına hız verilmektedir. Bağlantılı ve akıllı evler söz konusu çalışmaların başını 

çekerken, piyasadaki ürün çeşitliliğinin de tüketicilerin talepleriyle uyumlu şekilde daha da 

artması beklenmektedir.           

 Yaşlanan nüfus:  

Yaşlanan nüfus için hayatını kolaylaştıran yenilikler üretmek önemlidir. Beyaz eşya üreticileri 

giderek daha fazla kullanıcının hayatını kolaylaştıran yenilikler peşindedir. Ancak, genç ve 

yaşlı kullanıcıların beklentilerinde önemli farklılıklar gözlenmektedir.  Örneğin genç nüfus bir 

cihazda alışkın oldukları akıllı telefonun dokunmatik ekranına benzeyen bir arayüz isterken, 

yaşlı insanlar kendi alışkanlıkları gereği mekanik sistemleri tercih etmektedir.  

 Küçük haneler ve şehirlere taşınan nüfus daha az yaşam alanına sahiptir: 

Gelişmeleri etkileyecek bir diğer gelişme de köyden kente göçün artmasına paralel şekilde 

daha küçük haneler ve daha sıkışık yaşam alanlarına uygun cihaz beklentileridir. Daha küçük 

ve kompakt fırınlar, daha dar ama daha fazla yük kapasiteli çamaşır makineler, üzerinde 

çalışılmaktadır. 

 

 

 Sağlık ve sıhhat: 

En önemli yeni yaklaşımlardan biri de “sağlık” üzerine yoğunlaşmaktadır. Buzdolaplarından 

daha uzun ve sağlıklı depolama, çamaşır makinelerinden daha temiz ve az yıpratma, 

fırınlardan daha düşük sıcaklıkta ve buharla pişirme ve hatta yemek programlarının 

artmasıyla TV’lerden şeflere bağlanma gibi beklentiler artmaktadır. 

 Çevre bilinci: 

Günümüzde insanlar ‘engin enerji’ tüketimi ve ‘engine su’ tüketimiyle mücadele etmek 

çabası içerisindedirler. İşlevsellik adına bu engin tüketimlere izin vermek eğiliminde 

değillerdir.  İstenen işlevden ödün vermeden, kaliteden ödün vermeden çevresel etkiyi 

azaltmaya çalışılmasıdır.  
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 Beyaz Eşyada Beş Yeni Eğilim, EIB- Allan Tankler, 2018 
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Söz konusu tüm eğilimlere yanıt verebilmek Ar-Ge ve yenilik yatırımları ve teknolojideki ilgili 

gelişmelerin adaptasyonuyla mümkün olabilmektedir. Gelişmelere uyum sağlamak için her 

seviyedeki kuruluşun Ar-Ge ve yenileşim süreçlerine daha fazla kaynak ayırması gerekecektir. 

Bu eğilimlerin sadece gelişmiş ve refah düzeyi yüksek bölgelere ait olduğunu düşünmek büyük 

yanılgı olacaktır. Bu nedenle Asya’daki gelişmelerin önemle izlenmesi yararlı olacaktır. İnternet 

bağlantılı “akıllı” gereçlerin Asya'daki beyaz eşya kategorisinde giderek önem kazanması 

gözlenmektedir. 2018'de Asya'da sevk edilen dört temel ev gerecinden biri web bağlantısı 

özelliklerini içermektedir. Akıllı ev gereçleri pazarının bölgede büyümesinin temel nedenleri; 

Asya'daki büyük ev aletleri üretimindeki hızlı artış, yüksek hızlı yenilik süreçleri ve daha 

rekabetçi fiyat stratejilerinin olmasıdır.   

Şekil 4.13 Bağlantılı Ev Aletleri Alt Kırınımlarının Satış Payları, Satış Hacmi, 2018 

 
 

Kaynak: Haier Company Presentation, 2018 

Artan sayısallaşmayla (dijitalleşmeyle) birlikte tüketiciler teknoloji meraklısı haline gelmişlerdir. 

Tüketiciler tüm modern gereçlerin kullanımı ve yararları hakkında bilgi sahibidirler. Piyasaya 

sunulan akıllı cihazların sayısı 2014’ten bu yana istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Akıllı evlerin 

ortaya çıkışı, son kullanıcının akıllı telefonuna bağlanabilen ve uzaktan izlenen akıllı gereçlerin 

çoğalmasına yardımcı olmaktadır. Yapay zeka (AI), bağlı dünyayı anlamlandırmak, ticarileştirmek 

ve eğitmek için giderek daha fazla konuşlandırıldığı için, daha önce insan sezgisine ve 

deneyimlerine dayanan günlük kararların yerini algoritmaların ve makine öğreniminin 

getirilerinin aldığı bir döneme doğru gidilmektedir.  

Bir akıllı telefon uygulamasıyla cihazların uzaktan kontrol edilmesi ve yönetilmesi, bağlı 

gereçlerin sunduğu ana avantajlardır. Bununla birlikte, bu ilave işlevsellik, özellikle akıllı 

buzdolapları, çamaşır makineleri, çamaşır kurutucular ve bulaşık makineleri söz konusu 

olduğunda, gereç sahipleri tarafından her zaman bir fayda olarak görülmemektedir. Bu cihazlara 

yönelik mobil uygulamalar şimdiye kadar, ‘gereç durum güncellemeleri’, ‘gücü uzaktan açma ve 

kapama yeteneği’ gibi sınırlı özellikler sunmuştur. Dolayısı ile büyük ev gereçleri kapsamında 

tüketiciler için değer katan bağlantılı ürünlerin sunulmasında zorluklarla karşı karşıya kalınsa da 

oda klimaları istisnadır. Buzdolapları ve çamaşır makinelerinin aksine, oda klimalarının akıllı 

fonksiyonları kolaylık, konfor ve satışı motive edici unsur olan sağlık ile bağlantılıdır. Akıllı 

klimalar hava kalitesini ve kullanıcının sağlığını iyileştirmek amacıyla hava kalitesi sensörleri, 

hava temizleyicileri, nem alma işlevleri ve otomatik hava filtresi temizliği sunmaktadır.  
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'Akıllı alanlar' için önemli bir satış motivatörü de iç huzurudur; cihazın uzaktan yönetim 

özelliklerini kullanarak tüketiciler söz konusu alanların durumlarını hemen görebilirler ve buna 

göre uzaktan cevap verebilirler. 

2020’e akıllı bağlantılı ev gereçlerinin toplam 465 Milyon birim olacağı tahmin edilmektedir. 

[Şekil 2.14] 

Şekil 4.14 Bağlantılı Ev Aletleri Dağılım Tahmini, 2020 

 

Kaynak: HIS Kestirimi  

Gelecek 2-3 yılda akıllı ev teknoloji pazarının konsolide olması beklenmektedir. Beklenti sadece 

birkaç bağlantı platformu, işletim sistemi ve az sayıda piyasaya hâkim şirketin olacağıdır. 

Konsolidasyon, birkaç yıl önce cep telefonu endüstrisinde yaşananlara benzer bir büyüme ile 

tüketicileri akıllı ev teknolojisinin daha erken benimsenmesine doğru yönlendirecek.  

 

Sekiz kilit pazar, dünya çapında toplam sevkiyatın (gönderilerin) %80’ini (Çin’le birlikte) temsil 

edecek; Çin yaklaşık %50’sini temsil edecektir. 

 

 

 
Şekil 4.15 Beyaz Eşya Tedarikçiler Dağılımı, 2020 Tahmini 

    
Kaynak: IHS, https://technology.ihs.com/api/binary/549711 
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5 TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ  

Beyaz eşya sektörü yüksek katma değerin yanısıra, marka bilinirliği yüksek üreticilerin 

bulunduğu bir sektör olarak Türkiye’yi uluslararası ölçekte temsil etmektedir. Beyaz eşya 

sektörü özellikle son yıllarda yurtiçi yatırımlarının yanı sıra yurtdışı birleşme & satın alma 

işlemleri ve yeni (gereenfield) yatırımları ile yurtdışına doğrudan yatırım gerçekleştirmektedir.  

 

Şekil 5.1 Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Genel Değerlendirme 2018 

 
* Kasım 2017 verisidir, ** Ocak 2018 verisidir. 

Kaynak: TÜİK, TCMM 

 

Çin dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundadır. Türkiye dünya üretiminin yarısını 

gerçekleştiren Çin’in ardından dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük beyaz eşya üreticisi 

olarak sektörün önemli bir oyuncusudur. Türkiye’yi Brezilya, ABD ve Polonya izlemektedir. 

 

Avrupa’nın beyaz eşya yatırım üssü sayılan AB üyesi Polonya ile aramızdaki fark, özel ekonomik 

bölgeler, bölgesel devlet yardımı, gayrimenkul vergi muafiyeti gibi birden fazla teşvik 

mekanizması etkisiyle giderek kapanmaktadır. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya beyaz eşya 

pazarında güçlü pozisyonlarını korumaktadır. 

 

2017 yılında global beyaz eşya pazarının %2,6 büyüyerek 519 M adede yükseldiği, ciro bazında 

da %3,2 artışla 195 milyar ABD dolarına ulaştığı ifade edilmektedir. Son beş yılda dünyada beyaz 

eşya pazarı adet bazında yıllık ortalama %1,5 büyürken Türkiye’de ise pazar bu dönemde yıllık 

ortalama %6 büyümüştür. 

 

Şekil 5.2 Beyaz Eşya Satışları 

 
Kaynak: Koç Holding Faaliyet Raporu, Turkbesd, Vakıf Yatırım Araştırma 
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Sektör 4 beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017'de iç satışların 

itici gücüyle %7,3 büyümüş, ancak 2018'de %6'lık büyümeye karşın iç satışlardaki %17 daralma 

sebebiyle toplamda %1 civarında küçülme gerçekleşmiştir. 

 

Sektör üretiminin dörtte üçünü 100’ü aşkın ülkeye ihraç ederek önemli döviz girdisi 

sağlamaktadır. İhracatta AB ülkeleri başı çekmektedir. 

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD)’ne göre sektör, doğrudan 60 bin kişiye 

istihdam sağlamakta, bu sayı 500 KOBİ büyüklüğünde yan sanayi, 15 bin perakende satış noktası 

ve 3.500 satış sonrası hizmet veren servis ağı ile 600 bin kişiye ulaşmaktadır. 

5.1 Kısa Tarihçe  

Türk beyaz eşya sektöründe ilk üretim montaj sanayine dayalı olarak 1955 yılında 

gerçekleştirilmiştir. 1980li yıllara kadar az sayıda firmanın faaliyet gösterdiği sektörde, 1980 

sonrasında piyasa ekonomisine ağırlık verilmesiyle birlikte gelişim hızlanmıştır.  

1996’da AB ülkeleri ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasına bağlı olarak sektör yurt dışı 

ile rekabet etmek durumunda kalmış, buna rağmen üretim teknolojisini yenilemeye devam 

etmiştir. 

Günümüzde Türk beyaz eşya sektörü gelişmiş teknolojisi, inovatif yapısı, sağladığı ihracat geliri 

ve yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. 

Türkiye’de artan şehirleşme oranı, genç nüfus ve inşaat sektöründeki hareketlilik pazarın 

büyümesinde etkili olmaktadır. 

Şekil 5.3 Türkiye’de Beyaz Eşya Sektör Tarihçesi 

 
Kaynak: MÜSİAD, TÜRKBESD, BEYSAD, İstanbul Sanayi Odası (İSO), GFK 

 

5.2 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı  

Türkiye’de satılan beyaz eşyanın %95’i ülkemizde üretilmektedir. 2017’de üretilen beyaz eşya 

ürünlerinin ise %73’ü ihraç edilmiştir.  
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Şekil 5.4 Ana Ürün Bazında Beyaz Eşya Üretimi (mn adet)  

 
Kaynak: TÜRKBESD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma 

Beyaz eşya sektöründe kapasite kullanım oranı (KKO), 2017’de bir önceki yıla göre yurt içi ve 

ihraç pazarlarındaki olumlu seyir paralelinde %75,8 seviyesine yükselmiştir.  

Şekil 5.5 Kapasite Kullanım Oranı 

 
Kaynak: TÜRKBESD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma 

Türkiye beyaz eşya pazarında ithal ürünlerin pazarda ağırlığı %11-13 iken pazara yerli üreticiler 

hakimdir. Pazarın yaklaşık yarısına sahip Arçelik pazarda fiyatlama gücüne sahipken, diğer 

üreticiler Vestel ve BSH pazarda önemli payı elinde bulundurmaktadır. 

5.3 İhracat Performansı  

2018 yılında dünyada 47,3 milyar ABD dolarlık beyaz eşya ihracatı yapılmıştır. Dünya beyaz eşya 

ihracat pazarını 17,3 milyar ABD dolar ile Çin domine etmektedir. Çin dünya beyaz eşya 

ihracatında %36,7’lik bir pay alırken, Türkiye’nin payı %7,4 seviyesinde bulunmaktadır. Çin’i 

Almanya ve Polonya takip etmektedir. 

Türkiye’nin beyaz eşya ürünleri ihracatı 2017’de adet bazında %5,6 yükseliş göstermiş ve 

Türkiye ihracatının 2017 yılında %2,4’ü beyaz eşya ihracatından kaynaklanmıştır. Yurt içinde 
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üretilen beyaz eşyanın ortalama %73’ü ihraç edilmektedir. Çamaşır Makinesi ihracat bazında en 

büyük paya sahiptir.  

Şekil 5.6 Türkiye İhracatı ve Beyaz Eşya İhracatının Payı 

 
Kaynak: TÜRKBESD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma 

Şekil 5.7 Yurtiçinde Üretilen Beyaz Eşyanın İhraç Oranı 

 
Kaynak: TÜRKBESD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma 

 

Şekil 5.8 Ana Ürün Bazında Beyaz Eşya İhracatı - Adet

 
Kaynak: TÜRKBESD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma 
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Ana ihraç pazarı Avrupa olup, Çin ve Avusturalya dahil 100’den fazla ülkeye ihracat 

yapılmaktadır. Üretiminin yaklaşık %73-75’i ihracata yönelik olan ve ihracatının çok büyük 

bölümünü AB ülkelerine gerçekleştiren beyaz eşya sektöründe; 2017 yılında iç piyasadaki 

teşvikler ile öne çekilen talep sayesinde iç pazarda büyüme yaşanırken, 2016 yılına benzer 

seviyede ihracat gerçekleşmiştir. 2018 yılında ihracatta %12,8 artış yaşanmıştır. 

Şekil 5.9 Bölge ve Ülkelere Göre Tutar Bazında İhracat Payları 

 
Kaynak: TÜİK 

Şekil 5.10 Ülkeler ve Yıl Bazında Beyaz Eşya İhracatı 

 
Kaynak: TÜİK 

İhracatın ürün bazında kırııımı incelendiğinde buzdolabı ile ocak ve fırın grubunun toplam 

ihracat içerisinden aldığı payda azalış görülürken, çamaşır ve çamaşır kurutma makinelerinin 

aldıkları paylarda artış kaydedilmiştir. 2013-2017 arasındaki dönemde ihracattan aldığı payı 

%4’ten %9 seviyesine çıkaran çamaşır kurutma makineleri ihracatı, tutar olarak yaklaşık iki 

katına yükselmiş, buzdolabı grubu ihracatı ise ana ihracat pazarının tamamına yakınında görülen 

gerileme sonucu ABD doları bazında %38 gerilemiştir. 
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Şekil 5.11 Ana Ürün Bazında Beyaz Eşya İhracatı – 1000 ABD doları 

 
Kaynak: TradeMap Verileri 

Tablo 5.1 Yıllar Bazında Beyaz Eşya Ürünleri İhracatı (adet) 

 
Kaynak: TÜRKBESD 

5.4 İthalat Değerleri 

2018 yılında dünyada 46,6 milyar ABD dolarlık beyaz eşya ithalatı yapılmıştır. 8,2 milyar ABD 

dolarlık beyaz eşya ithalatı gerçekleştirmiş olan ABD dünya beyaz eşya ithalatından aldığı 

%17,5’lik pay ile en çok beyaz eşya ithal eden ülke olmuştur. ABD’yi Almanya ve İngiltere takip 

etmektedir. Türkiye 2016’da 349 milyon ABD dolarlık 2017’de ise hafif bir azalma ile 341 milyon 

ABD dolarlık ürün ithal etmiş olup, yurt içi pazarda ithalat oranı adet bazında %11-13 aralığında 

seyretmektedir. Yurt içinde BSH, Siemens, Whirpool, LG, Electrolux, Samsung, Hotpoint gibi 

global markalar varlık göstermektedir. 

2013-2018 yılları arasındaki altı yıllık dönem incelendiğinde, tüketicilerin yerli markalara artan 

ilgisi nedeniyle beyaz eşya ithalatında daralma eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Söz 

konusu dönemin başında 532 milyon ABD doları seviyesinde olan Türkiye beyaz eşya ithalat 

hacmi 2017 yılı sonunda 361 milyon ABD doları, 2018 yılında 229 milyon ABD dolarına 

seviyesine kadar gerilemiştir.  
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Şekil 5.12 Türkiye Beyaz Eşya İthalatı (mn adet) 

 
Kaynak: TÜRKBESD, Ticaret Bakanlığı, Vakıf Yatırım Araştırması 

Şekil 5.14 Türkiye Beyaz Eşya İthalatı Ürün Gruplarına Kırınımı (*1000 ABD doları) 

 
Kaynak: TradeMap  

Şekil 5.15 Ülkelere Göre Beyaz Eşya İthalatı, 2017 

 
Kaynak: TÜİK 
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5.5 Yurtiçi Pazarın Görünümü 

Türkiye beyaz eşya pazarı 2017 yılı itibarıyla 2016 yılına göre yaklaşık %14 büyümüş, 8 milyon 

adedi aşarak tüm ürün gruplarında rekor seviyeye ulaşmıştır. Söz konusu büyüme oranı son beş 

yılın ortalaması olan %3,8’in oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında satışı önceki yıla 

göre %15,6 oranında artan buzdolabı en fazla büyüyen ürün grubudur. 2017 yılı şubat ayında 

beyaz eşya ürünlerinde %6,7 olan ÖTV oranının %0’a indirilmesi ürün fiyatlarında gözle görünür 

fark yaratmış, satışlara olumlu etkisi olmuştur. 

 

Şekil 5.16 Yurtiçi Beyaz Eşya Pazarı Gelişimi (Bin adet) 

 
Kaynak: TÜRKBESD 

 

5.5.1 Devlet  Teşvikleri 

Devletin ithal edilen makine ve ekipmanlarda gümrük vergisi muafiyeti, yurt içinden satın alınan 

makine ekipmanlarda KDV muafiyeti, Ar-Ge kapsamında verilen teşvikler, yatırım teşvik sistemi 

kapsamında; indirimli kurumlar vergisi, damga vergisi istisnası, işveren sigorta primi desteğinin 

yanı sıra Turquality aracılığı ile verilen destekten beyaz eşya sektörü üreticileri de 

faydalanmaktadır. 

Beyaz eşya ürünleri üzerindeki özel tüketim vergisi dönemsel olarak sektörü teşvik etmek 

amacıyla kaldırılmaktadır. Şubat-Eylül 2017 döneminde beyaz eşyada ÖTV’lerin geçici olarak 

kaldırılması sektörün yükselişinde önemli rol oynamıştır. Öte yandan teşviklerle beyaz eşya 

sektöründe yaratılan ek talebin, devlet bütçesine yük olmadığı, aksine yaratılan ilave hasılattan 

alınan KDV'nin ÖTV kaybından büyük olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla tüketimi artıracak 

teşviklerin önümüzdeki yıllarda da gündeme gelmesi beklenmektedir. 

2017 sonu itibariyle Türkiye’de elektrik tüketiminin yaklaşık %24’ü meskenlerde gerçekleşmekte 

olup, beyaz eşya ürünleri meskenlerdeki elektrik tüketiminin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye’deki enerji tüketiminin %12'sinin ev aletlerinden geldiği düşünülürse, eski 

ürünlerin enerji verimli ürünlerle değiştirilmesinin enerji tasarrufu açısından ülke ekonomisine 

katkısı büyük olacaktır. Hatırlatmak gerekirse, kullanımdaki buzdolaplarının %60-65’i, çamaşır 

makinelerinin %45-50’si A+ enerji sınıfının altındadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda devlet 
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tarafından özellikle enerji tasarrufuna yönelik atılacak adımların beyaz eşya sektörünü 

destekleyeceği öngörülmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yayınlanan 11. Kalkınma Planı 379.2. bölümde 

beyaz eşya sektörünün ana ihracat pazarı olan AB’de 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek 

olan yeni eko tasarım ve yeni enerji etiketi regülasyonuna uyumlu ürün tasarımları sebebiyle 

oluşacak ilave yatırım ihtiyacının, yatırım teşvikleri kapsamında destekleneceği belirtilmiştir. 

5.5.2 Tüketim dinamikleri 

2018 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına göre 

GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL, 

dolar bazında, 784 milyar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, küresel GSYH büyüklüğü 

sıralamasına göre 18.sırada bulunmaktadır. Ayrıca 50 milyonun üzerinde nüfusa ve 10.000 $’ın 

üzerindeki kişi başı GSYH’ya sahip en büyük 8 ülkeden biridir. Nüfus artış oranı ve genç nüfusu, 

yüksek oranda büyüyen ekonomisiyle Türkiye’de beyaz eşya pazarı önemli bir potansiyel 

sunmaktadır. 

 

Tüketime dayalı olan beyaz eşya sektörü ile ülke ekonomisinin performansı arasında güçlü 

bağlantı bulunmaktadır. Son 10 yıllık veriler incelendiğinde beyaz eşya satışlarında adetsel 

büyüme ile GSYH arasında, 5 yıllık ortalamada 0,7x korelasyon bulunmaktadır. Gelirin bir 

fonksiyonu olan tüketim harcamaları ülkemiz GSYH’sinin yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır. Bu 

oran tarihsel olarak en düşük %58 seviyesine gerilemiş olup, ekonominin nispeten daha iyi 

olduğu yıllarda %73’e çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da Türk ekonomisinin büyümesinde 

tüketim harcamalarının lokomotif rol üstlenmeye devam edeceği beklenmektedir.  

 

Şekil 5.17 Tüketici Harcamalarında Ev Eşyalarının Payı (gelir dilimlerine ve hane halkı sayısına göre) 

 
Kaynak: TÜRKBESD, Ticaret Bakanlığı, Vakıf Yatırım Araştırması 

Türkiye’de buzdolabı ve çamaşır makinesinde sahiplik oranı %100’e yakınken, fırın ve bulaşık 

makinesinin yanı sıra özellikle klima, kurutma makinesinde sahiplik oranı hala düşük 

seviyededir. 

 

Türkiye’de beyaz eşya satışlarında etkili olan faktörler ilk satın alma talebi ve 

yenileme/değiştirme talebidir. Penetrasyon oranları yüksek olan yurt içi pazarda satışlar, 

değiştirme ihtiyacı, yeni konut satışları ve evlenme, boşanma nedeniyle oluşan talep olarak üç 
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kategoride incelenebilir. Türkiye’de beyaz eşya ürünlerinde değişim süresinin 8-10 yıl olduğu 

tahmin edilmektedir. 2017’deki hesaplamalara göre, beyaz eşya satışlarında ÖTV teşvikinin 

etkisiyle yenileme talebi payının %28’den %36’ya yükseldiği sanılmaktadır. 

Türkiye’de artan nüfus ve şehirleşme oranı, evlilik ve boşanmalar konut satışlarını etkilediği gibi 

beyaz eşya sektörünün büyümesinde de etkili olmaktadır. Bu anlamda konut talebini etkileyen 

unsurlar beyaz eşya talebini de etkilemektedir. Nüfusun içerisinde tek başına yaşayanların oranı 

gittikçe yükselmekte olup, bu durum ek beyaz eşya talebi yaratmaktadır. 

Türkiye’de medyan yaş 32’dir ve nüfusun yaklaşık %50’si ise 30 yaş altında bulunmaktadır. 

Beklenen yaşam süresi 78 yıl olup, bu sürenin 2025 yılında 80 yıla yükseleceği öngörülmektedir. 

2040 yılında 100 milyona yükseleceği tahmin edilen nüfusun %64,4’ünü oluşturan 15-64 

aralığında yaşa sahip kesimi beyaz eşya talebini destekleyici nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa ile kıyaslandığında genç nüfus yapısı ve güçlü nüfus artışı, Türkiye ekonomisi ve beyaz 

eşya sektörü için avantaj sağlamaktadır. 

 

Büyük şehirlere göç son yıllarda yükselse de %70 ile OECD ortalaması olan %75’in altında kalan 

kentleşme oranı beyaz eşya sektöründe büyüme için potansiyelin olduğunu göstermektedir. 

 

5.5.3 Beyaz Eşya Üretiminde Maliyet Yapısı 

Beyaz eşya üretiminde ana maliyet kalemleri Ar-Ge, hammadde, enerji, işçilik, garanti ve nakliye 

giderleridir. Bunlar arasında en büyük paya sahip olanlar “hammadde” ve “işçilik” giderleridir. 

İşçilik açısından Avrupa ülkelerine kıyasla ucuz maliyetli ülkelerden biri olmamız, AB ülkelerine 

coğrafi yakınlığın sağladığı lojistik avantaj nedeniyle düşük nakliye giderleri sektörün rekabet 

gücünü koruyan etmenlerdendir. 

Türkiye beyaz eşya sektörü, üretiminin %70’e yakınını yerli üretim girdisi ile 

gerçekleştirmektedir. Üretiminin yaklaşık %73’ünü ihraç eden ve cari fazla veren sektörün, ülke 

ekonomisine katkısı büyük önem arz etmektedir. 

Beyaz eşya üretiminde maliyetin yaklaşık %70’ini hammadde oluşturmaktadır. Temel 

hammadde girdileri plastik, sac ve diğer metallerdir. Yurt içinde paslanmaz çelik ihtiyacının yerli 

üretimle karşılama oranı %20 seviyesinde olup, sıcak/soğuk yassı sac çeliğini dahil ettiğimizde 

bu oran %42’ye yükselmektedir. Dolayısıyla beyaz eşya sektöründe üreticilerin çelik ihtiyacında 

dışarıya bağımlılık oranı yüksektir. Temel hammadde kalemlerindeki ithalat bağımlılığı 

operasyonel olarak kur riski yaratırken, emtia fiyatlarındaki yükseliş/düşüş kar marjlarını 

olumlu/olumsuz etkilemektedir. 

Dünya Bankası’nın lojistik sektörü gelişmişlik endeksi olan Lojistik Performans Endeksi (LPI) baz 

alındığında, Türkiye lojistik sektörü son yıllarda 34. sırada kalmıştır. Listenin üst sıralarına 

baktığımızda ise Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve İsveç gibi gelişmiş ülkelerin bulunduğunu 

görüyoruz. 
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2023 hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin LPI’daki yerinin 34’ten 15’e yükseltilmesi 

planlanmaktadır. Bu çerçevede 10 Mart 2018'de resmî gazetede yatırım ortamının iyileştirilmesi 

amacıyla liman, antrepo işletmecilerinin hizmet bedelleri için azami sınırlar içinde kalmak 

kaydıyla tarife ve fiyatların uygulanmasına karar verilmiştir. Lojistik maliyetlerinin regüle 

edilmesine yönelik düzenlemelerin ihracatçı şirketlerin maliyetlerini öngörülebilir kılmakla 

birlikte rekabetçi seviyelere çekilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Türkiye AB 

ülkelerine coğrafi yakınlığı sebebiyle Çin’e kıyasla ortalama lojistik maliyeti bakımından %50’ye 

yakın avantajlı olsa da, lojistik maliyetlerinde Avrupa’da Polonya ve Avusturya gibi beyaz eşya 

üreticisi ülkelerle kıyaslandığında bu olumlu faktörü kaybetme noktasına gelebilmektedir. 

Her ne kadar Türkiye beyaz eşya pazarında ithal malların oranı %20’den düşük de olsa, 

yurtiçinde hammadde üreticilerini desteklemek amacıyla uygulanan gümrük vergileri yurtiçinde 

beyaz eşya üreticilerinin girdi maliyetlerini artırmakta bu da ithalatçı şirketlere karşı rekabet 

avantajını zayıflatmaktadır. Güney Koreli beyaz eşya üreticileri Türkiye’ye gerçekleştirdikleri 

ihracatta çamaşır makinesi için %0,7, fırın için %1,2 gümrük vergisi ödemekte; buzdolabı, bulaşık 

makinesi ve kurutucular için gümrük vergisi ödememektedir. Ancak beyaz eşya sektörü 

üretiminde temel hammaddelerden biri olan sıcak/soğuk sac ve paslanmaz çelik ithalatında 

gümrük vergisi %2,2-%15 düzeyindedir. Küresel kapasite fazlası nedeniyle yurt içi demir-çelik 

piyasasının arz baskısı altında kalmaması için alınan bu önlem, beyaz eşya sektöründe Güney 

Kore menşeili firmaların haksız rekabetine sebep olmaktadır. 

5.6 Üreticilerin Konumları 

Türkiye’de mevcut durumda üretim gerçekleştirmekte olan sekiz beyaz eşya üreticisi 

bulunmaktadır. Söz konusu firmaların üretim tesislerinin dağılımı incelendiğinde İstanbul, 

Tekirdağ, Ankara, Eskişehir ve Kayseri illerinin gerek sanayinin gelişmiş olması gerekse bu 

bölgelerde beyaz eşya talebinin daha güçlü olması sebebiyle öne çıktığı görülmektedir. 

Şekil 5.18 Türkiye’de bulunan Beyaz Eşya Üreticilerinin Coğrafi Dağılımı 

 
Kaynak: TSKB 
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Sektördeki üreticiler yurtiçinde bir çok farklı marka ile faaliyet göstermektedir. 

Tablo 5.2 Türkiye’deki Üreticiler ve Markaları 

 
 
 
 

Tablo 5.2 Beyaz eşya ve Ev aletleri Kategorilerinde Bulunan Bazı Markaların Pazar Hacimleri 
  Marka                              Şirket                                  2015        2016         2017        2018 

 
Kaynak: https://pazarlamasyon.com/turkiye-beyaz-esya-ve-ev-aletleri-tuketimi-degerlendirmesi/ 
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5.7 Sektördeki Şemsiye Kuruluşlar 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 

Kısa adı TÜRKBESD olan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 1986 yılında sektörün önde 

gelen beyaz eşya firmalarının bir araya gelmesi ile Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (BESD) 

olarak kurulmuştur. 1999 yılında, derneğin Avrupa Birliği sektör üst kuruluşu 

olan APPLIA  (Home Appliance Europe)’ ya  üye olması üzerine Bakanlar kurulu kararı ile 

Türkiye adını kullanma izni almış, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) olarak 

adını değiştirmiştir. Derneğin şu anda, Arçelik, B/S/H, Candy Group, Demirdöküm,Silverline ve 

Vestel olmak üzere 6 üyesi bulunmaktadır. 

Dernek sektörün yaklaşık %90-91’ini temsil etmektedir. Bunun yanında, TÜRKBESD AB 

bünyesindeki ev cihazları üreticilerinin bir araya gelerek karar aldıkları bir platform 

olan APPLİA (Home Appliance Europe) nezdinde Türkiye’yi temsil etmektedir. AB 

bünyesindeki çalışmalar bu üyelik vasıtasıyla sürdürülmekte olup üye şirketlerin uzman teknik 

elemanları, söz konusu kuruluşun teknik komite çalışmalarında yer almaktadır. 

 

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) 

1993 yılında kurulan BEYSAD, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği, Beyaz Eşya Üreticilerine yan 

sanayi olarak çalışan kuruluşların bir araya gelip, ortak söylemleri daha yüksek ve etkili sesle dile 

getirmek, ortak problemlerin çözümünde de bireysel çabalara göre daha etkin sonuçlar almak 

maksadıyla oluşturduğu bir dernektir. 

 

5.8 Beyaz Eşya Sektörünü Etkileyecek Eğilimler 

Sektördeki eğilimler incelendiğinde Endüstri 4.0, enerji verimliliği ve nesnelerin internetinin pek 

çok alanda olduğu gibi beyaz eşyanın da geleceğine yön vereceği ve araştırma, teknoloji 

geliştirme ve inovasyon süreçlerini şekillendireceği görülmektedir. Sektör oyuncularının 

endüstri 4.0 dönüşümüne uyumu ve talep tarafındaki eğilimleri takip yetenekleri önemli 

olacaktır. Endüstri 4.0 konusunda ana üreticilerin epey yol kat ettikleri ancak tedarikçilerin 

önemli zayıflıkları bulunduğu gözlenmektedir. Bu konudaki yetkinlik rekabette en önemli 

etmenlerden biri olacaktır. 

“Enerji verimliliği”, regülasyonlarla pazarı etkileme gücü yanında tüketicilerin artan duyarlılığı 

nedeniyle de sektörü yönlendirmekte ve pazarı şekillendirmektedir. Artan çevre bilinci, enerji 

maliyetleri ve değişen zorunlu ürün standartlarıyla birlikte enerji verimliliği yüksek ürünler talep 

edilmektedir. Bu kapsamda enerji verimliliği yüksek A sınıfı ve üzeri ürünler ve daha az su 

tüketen makineler tercih edilmektedir. Bu husus geçmişten geleceğe süreklilik arz etmektedir. 

Modern çamaşır makinelerinin su ve enerji tüketiminin 20 yıl öncesine kıyasla üçte bir oranında 

azaldığı bilinmektedir. Bulaşık makineleri de benzer bir eğilim izlemiştir. Enerji tüketimi ise 
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neredeyse yarı yarıya azalmıştır ve döngü başına su kullanımı, günümüzde aynı miktarda 

bulaşıkları elle yıkamak için gerekenden%80'den daha azını temsil etmektedir.  

“Nesnelerin internet” (IoT) uygulamaları ise üreticiler tarafından da sektörün geleceğini 

belirleyecek ana akımlardan biri olarak görülmekte ve bu konuda ürün geliştirme çalışmalarına 

hız verilmektedir. Bağlantılı ve akıllı evler söz konusu çalışmaların başını çekerken, piyasadaki 

ürün çeşitliliğinin de tüketicilerin talepleriyle uyumlu şekilde daha da artması beklenmektedir. 

“Yaşlanan nüfus” üretim planlaması ve diğer bir çok husus bakımından önemli görülmektedir. 

Beyaz eşya üreticileri giderek daha fazla kullanıcının hayatını kolaylaştıran yenilikler peşindedir. 

Ancak, genç ve yaşlı kullanıcıların beklentilerinde önemli farklılıklar gözlenmektedir.  Örneğin 

genç nüfus bir cihazda alışkın oldukları akıllı telefonun dokunmatik ekranına benzeyen bir ara 

yüz isterken, yaşlı insanlar kendi alışkanlıkları gereği mekanik sistemleri tercih etmektedir. 

Gelişmeleri etkileyecek bir diğer gelişme de köyden kente göçün artmasına paralel şekilde daha 

“küçük haneler” ve daha sıkışık yaşam alanlarına uygun cihaz beklentileridir. Daha küçük ve 

kompakt fırınlar, daha dar ama daha fazla yük kapasiteli çamaşır makineler, üzerinde 

çalışılmaktadır. 

En önemli yeni yaklaşımlardan biri de “sağlık” üzerine yoğunlaşmaktadır. Buzdolaplarından 

daha uzun ve sağlıklı depolama, çamaşır makinelerinden daha temiz ve az yıpratma, fırınlardan 

daha düşük sıcaklıkta ve buharla pişirme ve hatta yemek programlarının artmasıyla TV’lerden 

şeflere bağlanma gibi beklentiler artmaktadır. 

Tüm bunlar araştırma, geliştirme ve yenilik yatırımları ve teknolojideki ilgili gelişmelerin 

adaptasyonuyla mümkün olabilmektedir. Gelişmelere uyum sağlamak için her seviyedeki 

firmanın Ar-Ge ve yenileşim süreçlerine daha fazla kaynak ayırması gerekecektir. 

5.8.1 Yeni Gelişmeler Karşısında Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi için Tehditler 

6 Haziran 2018'de büyük sektör firmalarının, orta ölçekli firmaların, TÜRKBESD, BEYSAD'ın ve 

kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla “Beyaz Eşya ve Tüketici Elektroniği Sektörlerinde 

Yenilik ve Yatırım Çalıştayı” düzenlenmiştir. Beyaz eşya yan sanayi için Çalıştay sonuçlarında öne 

çıkan başlıca tehditler şöyledir: 

- Endüstri 4.0 (E4.0) uygulamalarında kullanılan robot, sensör, yazılım vb. teknolojilerde dışa 

bağımlılık yüksektir. Mevcut durumda firmalar teknoloji tüketicisi konumunda oldukları için 

E4.0 gündemi firmaları panikletmektedir. Doğru karar vermeleri için tedbirli ve bilgili 

olmaları gerekmektedir. 

- E4.0 konusunda eğitimli mühendis sayısı azdır. Teknisyen seviyesinde ara kademe personel 

ise çok daha az durumdadır. 

- Mevcut durumda üretimde standartlaşma sağlanmıştır. E4.0 ile ürün/proses 

iyileştirmelerinde yavaşlama olabilecektir. 
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- Türkiye firmaların, üniversitelerin ve sahip olduğu insan profilinin mevcut durumu itibariyle 

dijitalleşmenin oldukça uzağındadır. 

- Bu konuda farkındalık düşüktür ve buna bağlı olarak altyapı yatırımları oldukça azdır. 

- Beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe küresel firmalar ve onların sürüklemesi ile 

ekosistemde münferit olarak bazı yatırımlar yapılmıştır. Ancak bunun ülke ve sektör 

genelinde yaygınlaştığını, farkındalığın arttığını gösteren kritik sayıda yatırım yoktur. Oysa 

beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektörleri ana ve yan sanayisi ile Türkiye’de gelişmeleri 

yakından takip eden öncü sektörlerdendir.        

- Sektörün genelini oluşturan KOBİ’lerde dijital dönüşüm altyapıda köklü değişiklikler 

gerektirmektedir. Daha hazır olan veya yeni kurulan firmalar için sürece hazır hale gelmek 

daha kolayken, sanayi sitelerine sıkışmış firmalar için durum zordur. Bu nedenle değerli 

lokasyondaki firmalar yeni yere taşınıp tamamen yeni yatırımı tercih etmektedir. 

Büyük üreticiler yakın gelecekteki başta Endüstri 4.0 olmak üzere eğilimlere ve gelişmelere 

önemli ölçüde yatırım ve hazırlık yapmışlar ancak tedarikçiler açısından dijital dönüşüm 

süreçlerine uyum bakımından durum iç açıcı değildir. 

Tedarikçiler ağırlıkla geleneksel üretim yöntemleri ile endüstri 2.0 ile 3.0 arasında 

bulunmaktadırlar. İnovasyon faaliyetleri kısıtlı ve firma ölçeğinde süreç iyileştirmeye odaklanmış 

şekildedir. Ana sanayi ile tedarikçiler arasında büyük kopukluklar bulunmakta ve ana sanayi 

tedarikçi geliştirme programları benzeri iyileştirme çalışmaları için istekli davranmamaktadır. 

Yan sanayinin Endüstri 4.0 gerekleri konusunda önemli bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Bu 

durum gelecekte Beyaz eşya yan sanayi açısından büyük problemler yaratabilecek ve üreticilerin 

yurt dışı yatırımlarını artırmaları durumunda pek çok yan sanayi firması krize girebilecektir. 

Diğer önemli bir gereklilik olan yönetim/strateji/insan kaynağı yetiştirilmesi konularında ana 

sanayinin önemli yatırımlar yaptığı, yan sanayinin ise henüz yeterli seviyede olmadığı, E4.0 ile 

ilgili konularda 500 bin ile 1 milyon USD civarında bir yatırıma ihtiyaç duyduğu ve personelin 

yeterince yetkin olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca özellikle alt kademelerde yetersiz bilgilenme 

sebebiyle bir direnç de söz konusudur. Yöneticilerin direnci azaltmaya yönelik çaba göstermeleri 

ve gerekli eğitimleri tasarlamaları önemlidir. Bu kapsamda eğitimlerin 3 seviyede tasarlanması 

yararlı görülmektedir: 

1-Strateji, İş Modeli ve planlama eğitimleri: Yöneticiler ve Şirket sahipleri için özellikle fayda-

maliyet (cost benefit) ve zaman çizelgeleme (timeline) eğitimleri 

2-Uygulama ve operasyonel eğitimler: Üretim hattı düzeyinde teknik yöneticiler için özellikle 

üretim yönetim, kontrol, veri toplama ve analizi, fizibilite eğitimleri  

3-Teknik eğitimler: Kullanıcılar için teknolojinin uygulanması, maksimum yararlanma vb. teknik 

içerikli eğitimler. 
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Sonuç olarak; Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin bir anlamda pazarlama faaliyeti olarak da 

kullanılması nedeniyle firmaların ihtiyaçlarını belirleyememesi ya da yanlı belirlemesi yatırım 

kararlarının iyi analiz edilmemesi ya da hızlı yatırım kararları sonucu Türkiye’nin bir robot ve/ya 

otomasyon çöplüğüne dönmesi tehlikesi vardır. E4.0 sadece bir robot otomasyon projesi 

olmamalıdır. E4.0’a teknoloji yatırımı olarak bakılırsa sığ kalır. Projelendirme safhası çok 

önemlidir, iyi projeler dışındakiler engellenmeli ve yönlendirme yapacak bilimsel temelli 

merkez/enstitüler oluşturulmalıdır. 

Orta ve uzun vadede yatırım ortamı ile ilgili belirsizlikler nedeniyle yatırımlar riskli olarak 

görülmekte ve yapılmak istenmemektedir. Bu durum da riski daha da tırmandırmaktadır. 

5.9 Türkiye Beyaz Eşya Sektörü GZFT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

• Küresel ölçekte rekabetçi ve kurumsal 
firmaların varlığı 
• Tüm segmentlere çok çeşitli ürünler sunan 
birçok marka 
• Ana ihracat pazarı olan Avrupa'ya yakın konum 
• İnovasyon, teknoloji ve insan kaynakları için 
yeterlilik (Ana üreticiler için) 
• Sektörel bilgi ve deneyim 
• Otomatik, hızlı ve esnek üretim yapısı (Ana 
üreticiler için) 
• Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme 
• Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlerin 
varlığı 

• Hammadde ve kritik teknolojilerde dışa 

bağımlılık 

• Yetersiz sayıda mühendis ve teknik personel 

(Tedarikçiler için) 

• Finansman yetersizliği, finansmana erişimde 

sınırlamalar 

• Firma stratejilerinde özellikle Endüstri 4.0 

konusunda eylem planlarına başlanmaması 

 

Fırsatlar  Tehditler  

• Yenilikçi ürünler ve IoT uygulamaları ile pazar 

genişletme fırsatları 

• Çevre bilinci ve enerji verimliliği gibi unsurlarla 

yenilenen pazarlar 

• Yakındaki coğrafyalarda normalleşmeye bağlı 

olarak ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi  

• Sektör için yurtiçi demografik hareketlilik 

• Enerji tasarrufu sağlayan ürünlere talep artışı 

• Çevrimiçi ticaretteki ve beyaz eşya satın alma 

kanallarındaki artış 

• Afrika, Hindistan ve Asya Pasifik gibi potansiyel 

yeni hedef pazarlar 

• Mali sıkıntı yaşayan Avrupalı firmalarla ortaklık 

yaparak kapasiteyi artırma fırsatı 

• Coğrafi konum avantajı ve bölgesel üretim 

merkezi 

• En büyük ihracat pazarlarından olan 

İngiltere'deki Brexit'ten sonra belirsizliğin artması  

• Politik belirsizliklerden etkilenen ihracat 

pazarları 

• Çin ve Polonya gibi rekabetçi ülkelerin firmalara 

cazip teşvikler uygulaması 

• Sektöre özel teşviklerin zayıflığı 

• Düşük gelir düzeyi nedeniyle ev aletlerinin uzun 

süreli kullanım eğilimi 

• İthal edilen girdilerin kullanımından 

kaynaklanan küresel fiyat dalgalanmaları 

• Hızlı, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve 

teknolojiye sahip küresel rakipler 

• Ekonomik ve politik istikrarsızlık 
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6 ESO BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ TAKIMI REKABETÇİLİK ANALİZİ 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi takım firmalarının rekabetçilik kapasitesi inovasyon, insan 

kaynakları, işbirlikleri, yenileşim ve teknolojik altyapı, kapasite kullanımı ve satış-pazarlama ve 

çevresel yetkinlikleri analiz edilerek, ilgili parametrelerdeki performansları 0 – 3 arasında 

değerlendirilmiştir. İlgili bileşende firma performansı çok iyi ise 3; çok kötü ise 0, veri yoksa 1, 

olumlu olma yönünde ipuçları var ise 2 olarak değerlendirilmiştir.  

Firmalar tarafından sağlanan verilere ve mülakatta edinilen izlenimlere dayanılarak belirlenen 

rekabetçilik kapasiteleri proje katılımcısı firmalar ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki radar ile 

gösterilmektedir (Şekil 6.1).  

 

 Şekil 6.1 ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım Firmaları Rekabetçilik Radarı 

 
 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takımında yer alan firmaların rekabetçilik düzeylerinin bileşenler 

bazında ortalama değerleri esas alınarak oluşturulan radara (Şekil 6.2) göre Kümenin ortalama 

rekabet gücünü artırmada öne çıkan bileşenler şunlardır: 

 İşbirliği Yetkinliği 

 Satış Pazarlama Yetkinliği 

 Teknolojik Yetkinlik 

İnsan Kaynakları Takımın en güçlü olduğu alan olarak görünmektedir.  Firmaların ve ESO Beyaz 

Eşya Yan Sanayi Takımının rekabetçilik kapasitesini iyileştirmek için alınması gereken önlemler 

ve yapılması gerekenler raporun “Strateji Çalışması” kısmında yer almaktadır. 
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Şekil 6.2 ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım Firmaları Ortalama Rekabetçilik Radarı 

 
 
ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarına rekabet gücünü artırırken hangi faktörlerin daha 

önemli olduğu sorusuna verilen tüm yanıtlar değerlendirildiğinde öne çıkan faktörler aşağıda 

belirtilmiştir.   

 Kalite/fiyat dengesini oluşturmak 

 Yeni pazarlara açılmak, ihracatı artırmak 

 Güvenilirliği yüksek ürün sunmak 

 Kalite ve standartlara uyum sağlamak 

 Nitelikli insan kaynağı istihdamını artırmak 

 Ar-Ge ve I faaliyetlerine ağırlık vermek 

 Yeni teknolojik yatırımlar yapmak 

Rekabet stratejilerinde kümelenme girişimlerinde yer almak, ticaret istihbaratı yapmak, satış 

sonrası hizmete önem vermek, yeni ortaklıklar yapmak alt sıralarda yer almıştır. Ancak 

firmaların rekabetçilik durumları göz önüne alındığında işbirliklerini artırmak ve ticaret 

istihbaratı yapmak ve kümelenme girişimlerinde bulunmak başlıklarının da önemli olduğu 

görülmektedir.  
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 Şekil 6.3 Rekabet Gücünü Artırmada Öne Çıkan Faktörler 

 
 

6.1 Yenileşim Yetkinliği 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının inovasyon yönetim düzeyleri öncelikle öz-

değerlendirme anketleri yoluyla firmalar tarafından belirlenmiş, sonrasında yüz yüze 

görüşmeler ve firma verilerinden edinilen uzman görüşüyle yeniden yorumlanmıştır. Firmaların 

karşılaştırmalı inovasyon yetkinlikleri süreç bileşen konumları aşağıdaki şekil (Şekil 6.4) ile 

gösterilmektedir. 

 

 Şekil 6.4 ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım Firmaları Yenileşim Radarı 

 
 

Tüm firmalar arasında yenileşim puanı en düşük ‘0,98’ ve en yüksek ‘2,33’ olan grubun ortalama 

yenileşim değerlendirmesi (1,66) aşağıdaki şekil ile verilmektedir. Ortalama değerlere 

bakıldığında en olumlu sonuç ‘Yenileşim Stratejisi’, en olumsuz sonuç ise ‘Yenileşim Faaliyeti 

Sonuçları’ bileşenindedir.       
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Şekil 6.5 Firmalar Yenileşim Radarı – En Düşük, En Yüksek ve Ortalama Veriler 

 
 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının TTGV tarafından yapılan değerlendirmesi 

sonucunda yenileşim puanının ortalama olarak 1,66 olduğu ve seviyesinin de 2. yenileşim 

basamağının başlarında olduğu belirlenmiştir. Söz konusu konum ile ilgili özellikler aşağıda 

verilmiştir.  

Yenileşim Seviyesi 2; Yenileşim Puan Aralığı 1,5 – 2,25 

Kuruluş Yenileşim Sistemi kapsamında bazı çalışmalar yapmıştır ancak daha yapılması 

gereken işler vardır. Yenileşim kavramı yönetimin gündemine ağırlıklı bir şekilde girmiştir. Üst 

yöneticiler çalışanların yeni fikirlerini dinlemekte ve zaman zaman da bunlardan 

yararlanmaktadır. Firma çalışanlarının yenileşime yönlendirilmesi için gerekli olan yenileşim 

süreçleri ve yönetim yaklaşımı henüz yazılı değildir veya uygulama sistematik hale gelmemiştir. 

Yenileşim fikirlerinin değerlendirilmesi, seçilmesi ve hayata geçirilmesi ile ilgili tanımlı ve 

dokümanter sistem mevcut değildir. Ancak bu yönde bazı çalışmalar sürdürmektedir ve 

sistematik olmasa da yenileşimle ilgili birçok proje gerçekleşmiştir. Yenileşim süreçleri ve 

teknolojik ihtiyaçlar konusunda çalışanlara eğitim aldırılması yaygın bir uygulamadır. Kuruluşun 

ilgili olduğu alanda teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bunlardan bir kısmının kuruluşa mal 

edilmesi için planlar yapılmaktadır. İnsan kaynağı ve tasarım doğrulama, prototip testleri ve 

ürün doğrulama amaçlı teknolojik altyapı ile ilgili eksiklikler bilinmekte ve güçlendirme 

konusunda planlama yapılmaktadır. Yenileşim finansmanı konusunda ulusal destek 

programlarından yararlanılmaktadır. Uluslararası destek programlarından yararlanmak üzere 

istek ve bazı girişimler vardır. Üniversiteler ya da araştırma kuruluşları ile sistematik ve sürekli 

işbirliği yapmak yönünde bazı çabalar vardır ancak bunlar henüz olması gereken düzeyde 

değildir. Kuruluşun marka ve patentle ilgili bazı niyetleri mevcuttur. Temel bir strateji ve yazılı 

yönergeler mevcut olmamasına rağmen önceden belirlenmiş bazı ölçütlerle yenileşim 

sonuçlarının analizi yapılmaktadır. 
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ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının yenileşim yetkinliklerini belirleyen alt süreç ve 

bileşenlere ilişkin veriler karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekillerle gösterilmektedir.  

Yenileşim faaliyetleri firmalarda %35 oranında “yeni ürün geliştirme”, yine aynı oranda "süreç 

geliştirme" alanında gerçekleşmektedir. Firmaların 2’si bilinçli yenileşim/inovasyon faaliyeti 

olmadığını bildirmiştir.   

 Şekil 6.6 Firma Yenileşim Faaliyetleri 

 
 

Analizi yapılan firmalardan sağlanan veriler ışığında (Şekil 6.7); firmaların %29’unda Ar-Ge/Ür-

Ge/Tasarım Birimi, %24'ünde birim olmamakla birlikte bu alanda çalışan uzmanlar 

bulunmaktadır. Ayrıca takım firmaların %19’u endüstriyel tasarımcı çalıştırmaktadır.  
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 Şekil 6.8 Ar-Ge Çalışan Oranı 

 
 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının Ar-Ge çalışan oranı ortalama %4,6’dır. Firmaların 

rekabetçilik bileşenlerinden insan kaynakları ortalama yetkinlik değerlendirmesi değeri 0-3 

skalasında 1,79’dır.  

Ortalama mühendis istihdamı %5,3 civarındadır. Bu oranın yetkin ürünlerin geliştirilmesi 

hedefinde artırılması gerekli olduğu düşünülmektedir, ayrıca mühendis ve Ar-Ge çalışanların 

firmalar arası dağılımı çok değişkendir. Mühendis çalışanların firmalar arasında dağılımı Şekil 6.9 

ile gösterilmektedir.   
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  Şekil 6.9 Mühendis Oranı 

 

Firmaların hepsinde Ar-Ge harcamaları muhasebeleştirilmemektedir. Firmalardan 6’sı Ar-Ge 

harcamalarının toplam satış hasılatına oranı verisini iletmiştir. Ortalama bu oran %1’dir. 

   

İnovasyon finansmanı tüm diğer sektörlerde olduğu gibi %85 ile öz kaynak ağırlıklıdır. Firmalar 

ağırlıklı olarak KOSGEB desteği kullanmışlardır. TÜBİTAK ve yurtdışı desteklerden yararlanan 

firma yok denecek kadar azdır. 

  

 Şekil 6.10 İnovasyon Finansmanı ve Yararlanılan Destekler 

 
  

6.2 İnsan Kaynakları Yetkinliği 

Firmaların insan kaynakları dağılımına bakıldığında mühendis ve Ar-Ge çalışan oranlarının %5’ler 

civarında olıup, satış/pazarlama çalışan istihdam oranı uluslararası rekabetçilik için oldukça 
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düşüktür. Endüstriyel tasarımcı oranı da önemli bir istihdam bileşeni olup, 8 firmada endüstriyel 

tasarımcı çalışmaktadır.  

Şekil 6.11 İnsan Kaynakları Dağılımı (ortalama değerler) 

 

Çalışanlar dışında, üst düzey yöneticinin eğitim durumu da firmanın rekabetçilik anlayışı ve 

yenileşim faaliyetleri açısından oldukça önemli ve yol gösterici olmaktadır. Projede yer alan 

firmaların %70’unun üst düzey yöneticisi mühendislik alanında lisans, yüksek lisans ve üstü 

diplomasına sahiptir.   

Şekil 6.12 En Üst Düzey Yönetici Eğitim Durumu  

 
 

Orta ölçekli firmaların ağırlıklı (%65) olduğu ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takımında insan 

kaynakları yönetim süreçlerinin firmaların genelinde kurumsallaştığı görülmektedir. Firmaların 

%40’ında belgelenmiş insan kaynakları politikası ve birimi bulunmaktadır. Firmaların hepsinde 

sistematik veya sistematik olmasa da bilgi paylaşım toplantıları yapılmaktadır. Firmalarda 

nitelikli işgücü hareketliliği %45 olup, çoğu firma üretim, Ar-Ge, tasarım ve satış-pazarlama 

konularında nitelikli istihdam ihtiyacı olduğunu belirtmiştir.  
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Şekil 6.13 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri 

 
 

6.3 İşbirlikleri 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının üniversiteler, mühendislik firmaları, müşteriler, 

ana yükleniciler, rakip firmalar, tamamlayıcı firmalar ve tedarikçileri ile bilgi beceri paylaşımı, 

ürün geliştirme, Ar-Ge, ortak pazarlama, yeni teknoloji edinimi, çözüm ortaklığı, eğitim, satış-

pazarlama, fuarlara katılım ve ortak bilgi teknolojileri kullanımı üzerine yaptıkları işbirliklerinin 

dağılımı aşağıdaki şekillerde görülmektedir.   

 

 Şekil 6.14 İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 

 

İşbirlikleri sayısı toplamda 101 olarak ortaya çıkmıştır, bu rakam olabilecek tüm farklı 

işbirliklerinin %8'i kadardır. İşbirlikleri içinden en fazla işbirliği yapılan paydaşlar üniversiteler ve 

ana firma/müşteri ve tedarikçi firmalarıdır. Firmaların rakipleri ile olan ilişkisi oldukça kısıtlıdır.  
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Şekil 6.15 İşbirliği Dağılımı 

 
 

Firmalar üniversitelerle ağırlıklı olarak bilgi/beceri paylaşımı, ortak Ar-Ge çalışması yapmak ve 

eğitim için işbirliği yapmaktadır. İşbirliği türünün dağılımına bakılacak olunursa; gerçekleştirilen 

işbirliğinin toplamda %31’inin ortak Ar-Ge / Ür-Ge ve bilgi ve beceri paylaşımı konusunda 

işbirlikleri olduğu görülmektedir (Şekil 6.15). Çözüm ortaklığı konusunda müşteriler, 

mühendislik firmaları ve tamamlayıcı firmalarla işbirliği yapılmaktadır. Ortak üretim, ortak 

tedarik, satış/pazarlama, fuarlara katılım gibi faaliyetler için işbirliği oldukça azdır.  

 

Sınırlı işbirliği nedeniyle kapsayıcı gözükmeyen bu ilişkiler yine de gelecekteki örgütlenme 

yapıları hakkında fikir verebilmektedirler. İlişkiler üzerinden değiş tokuş edilen en önemli alan 

‘bilgi ve beceri’dir. Kuruluşlar arasındaki işbirliği öncelikle bir öğrenme ilişkisi olmalıdır. 

Günümüzde de bilginin öğrenilmesi (erişilmesi, özümsenmesi ve kullanım için yeteneğe 

dönüştürülmesi) ekonomik faaliyetin en önemli bölümünü teşkil ettiğinden söz konusu ilişkiler 

üzerinde önemle durulmalıdır.  

6.4 Teknolojik Yetkinlik 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının teknolojik yetkinlikleri ileri üretim ve tasarım, test 

ve doğrulama yöntemleri, ürün ve sistem belgeleri, altyapı niteliği, FH yönetimi ve destek 

programlarından yararlanma ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  

Firmaların yaklaşık yarısı maliyetleri düşürmek ve zamanında teslimat yapmak için dışarıdan 

hizmet alımı (taşeron kullanımı) gerçekleştirmektedir.   

 

Firmalar sistem belgesi sahiplikleri açısından çok olumlu bir düzeyde değillerdir.  ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemleri belgesi olan firma sayısı 10, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemler belgesi olan 

firma sayısı 3’tür.  

 

 Şekil 6.16 Sahip Olunan Sistem Belgeleri 
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Firmalar ürün ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde çeşitli araçları kullanmaktadır. Bu araçların 

kullanım dağılımı aşağıdaki gibidir. Kurumsal kaynak planlama araçları en yoğun kullanılan 

araçtır. 

Şekil 6.17 Ürün Tedarik Zinciri Yönetimi Araçları 

 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarında kullanılan ileri üretim ve tasarım yöntemleri Şekil 

6.18 ile verilmiştir. İleri üretim ve tasarım süreçlerine yönelik sistemlerin kullanımında ilerleme 

kaydedilebileceği düşünülmektedir. 14 firma bilgisayar destekli tasarım CAD aracını 

kullanmaktadır.  Hızlı prototipleme kullanan firma sayısı 4, akıllı depo kullanan firma sayısı 3’tür. 

Dijitalleşme konusunda da yalın üretimden başlayarak atılması gereken oldukça fazla adım 

vardır.   

 Şekil 6.18 İleri tasarım ve üretim yöntemleri 
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6.5 Kapasite Kullanımı 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranları 

ortalama çift vardiyada %72 olup, yıl bazında kapasite kullanımları da genelde artış göstermiştir. 

Talep yetersizliği tam kapasite çalışamama nedenleri olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.19 Firmaların Ortalama Kapasite Kullanım Oranları  

 
 

Takım firmalarının yarısı teknik altyapının yetersiz olması, zamanında teslimat yapabilmek ve 

üretim maliyetlerini düşürmek nedenleri ile bazı durumlarda dış hizmet alımına gitmektedir. 
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Şekil 6.20 Dışarıdan Hizmet Alım Gerekçeleri 

 
 

6.6 Satış-Pazarlama Yetkinliği 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının satış-pazarlama yetkinliği ürün ve müşteri 

çeşitliliği, tanıtım pazarlama faaliyetlerine ayırdıkları paylar, büyüme stratejileri, ihracat 

durumları ve ihracat pazarları, yurtdışı pazarlara çıkma gerekçeleri ve buralarda karşılaşılan 

zorluklar esas alınarak değerlendirilmiştir.   

 

Firmaların müşteri sayısı birbirinden çok büyük farklılıklar göstermektedir. Firmaların yarısının 

20’den fazla müşteri çeşitliliği bulunmaktadır. Bu durum olumlu olarak değerlendirilmektedir. 

Geniş müşteri kitlesi riski azaltan bir bileşendir.  

Firmaların 6’sının cirosu 50 M TL’den büyük olup son 3 yıllık ciro değişim oranı 13 firma için 

ortalama %30 artış şeklinde olmuştur (1 firmanın %150 üzerindeki artış oranı ortalamaya 

alınmamıştır), bu olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ancak kar büyüklüklerinin ağırlıklı olarak 1 

MTL altında olduğu belirtilmiştir. Ciro aralıkları ve yıl bazında değişimler aşağıdaki grafikler ile 

gösterilmektedir.  Esk
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Şekil 6.21 Ciro Aralıkları (son 3 yıl ortalaması) 

 
 

 

Şekil 6.22 Ciro Değişim Oranları (son 3 yıl) 

 
 

 

 

Şekil 6.23 Kar aralığı (son 3 yıl ortalaması) 
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Firmaların ortalama ürün maliyet bileşen paylarına bakıldığında hammadde %30 ile en önemli 

gider kalemidir. Satış-Pazarlama giderleri payı ortalaması yaklaşık %3 olup, düşük bir oran olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 6.24 Ortalama Ürün Maliyet Bileşenleri Dağılımı
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Firmaların yarısının ihracat deneyimi vardır. ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarından 3’ü 

kendi markası, 3 firma hem kendi hem de müşterinin markası, 6 firma da müşterinin istediği 

marka ile ihracat yapmaktadır.  

İhracat verisi alınan 12 firmanın ihracatının cirosuna oranı ortalaması %20’ler seviyesindedir.  

Aşağıdaki grafikten de görüleceği gibi toplam satış hâsılatı (TSH) içinde ihracat payları yıl 

bazında ve firma bazında değişiklikler göstermektedir. İhracatın TSH'a oranı ortalamadan yüksek 

olan firmaların sayısı azdır.  

Şekil 6.25 Firmaların İhracat Performansı (Son 3 yıl değerinin TSH (ciroya) oranı) 

 
 

Firmaların ihracat yaptıkları ülkeler aşağıda verilmiştir.  
 

Şekil 6.26 Firmaların İhracat Yaptıkları Ülkelerin Dağılımı 
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Firmaların tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetleri için cirolarından ayırdığı pay ortalama %1 

civarındadır.  

 

Şekil 6.27 Firmaların Tanıtım-Pazarlama Giderleri / TSH (Ciro) - Yıl Bazında  

 
 

Markalaşmak pazarda takipçi konumdan pazarı zorlayıcı ve lider konumuna geçmek için önemli 

adımlardan birisidir. Firmalardan 8’inin tescilli birden fazla markası vardır ancak fikri haklar ile 

ilgili koruma çok az sayıda firmanın gündemindedir.   

 

Şekil 6.28 Firmaların Marka ve Patent Durumları 

 
 

Yurtdışı pazarlara yönelme gerekçeleri sorulduğunda firmaların çoğunluğu satış ve karı artırmak, 

iç pazar bağımlılığını azaltmak, vergi avantajı sağlamak ve pazar dalgalanmalarını dengede 

tutmak faktörlerini öne çıkartmışlardır (Şekil 6.29).  
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Şekil 6.29 Yurt Dışı Pazar Gerekçeleri 

 
 

Firmalar yurtdışı pazarlara açılmada ana problem olarak pazar konusunda bilgi eksikliğini 

göstermişlerdir (Şekil 6.30). İhtiyaç analizi sonucunda gereksinim duyulan eğitim başlıklarında 

da pazar problemleri ile ilgili olan pazar ve çevre araştırması öne çıkan başlıklardandır.  

 

Şekil 6.30 Yurt Dışı Pazar Problemleri 

 
 

Firmaların büyüme stratejilerinin tamamı rekabetçilik ve yenileşim stratejilerini destekleyici 

şekilde değildir (Şekil 6.31). Firmaların ‘mevcut pazarlarda satışlarını arttırma hedeflerinin’ 

yüksek olması bu durumu vurgulamaktadır. Ancak olumlu olarak firmaların yaklaşık yarısında 

yeni coğrafyalara açılmak ve yeni pazarlara girmek ile ilgili de büyüme stratejileri olduğu 

görülmektedir. Takımda yer alan 6 firma ise henüz büyüme stratejilerini belirleme aşamasında 

olduğunu bildirmiştir.  
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Şekil 6.31 Büyüme Stratejileri 

 
 

6.7 Çevresel Yetkinlik 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Takım firmalarının çevresel yetkinliği çevre mevzuatı takibi, eko-

tasarım kriterlerine uyum, çevre yönetim sistemi ve belgelendirmesi, 

“Su/hammadde/enerji/kimyasal madde” tüketim takibi ve önlemler esas alınarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre firmaların yaklaşık yarısında çevresel yetkinlik ve temiz üretim 

yaklaşımının dikkate alındığı görülmektedir. Temiz üretim ve enerji verimliliği uygulamalarını 

yaygınlaştırmak için eğitim faaliyeti önerilmektedir.   

 

 Şekil 6.32 Firmaların Çevresel Yetkinlik Yaklaşımları 
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6.8 Firmaların Kendilerini Konumlandırmaları 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi ihtiyaç analizi çalışmasında veri toplarken firmaların kendilerini 

stratejik, teknolojik ve pazar olarak konumlandırmaları istenmiştir. Firmaların kendilerini 

konumlandırdıkları durumlar aşağıdaki grafikler ile gösterilmektedir. Grafiklerden görüleceği 

gibi firma stratejileri ağırlıklı olarak “müşteri” beklentileri esas alınarak yapılmaktadır.   
  

 Şekil 6.33 Firma Stratejileri 

 
 

Firmaların %70’i teknoloji takipçisi ve %67’si pazar payını artırmak üzere pazarı zorlayan firmalar 

olarak kendilerini tanımlamışlardır. UR-GE projesi ile takım firmalarının hedefi müşterinin yanı 

sıra rakiplerini ve teknolojiyi takip ederek ürün geliştirme faaliyetleri yapmak ve pazarı 

zorlamak, hatta bazı ürünlerde “pazar lideri” olmak olmalıdır.   

 

 Şekil 6.34 Firmaların Teknoloji Konumları 
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 Şekil 6.35 Firmaların Pazar Konumları 

 
 

6.9 Kümeden Beklentiler 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi ihtiyaç analizi çalışmasında veri toplarken firmaların kümelenme 

çalışmalarından beklentileri de sorgulanmıştır. Bu beklentiler Bilgi ve İletişim, Eğitim ve 

Danışmanlıklar, Ortak Çalışmalar ve Pazarlama ve Halkla İlişkiler başlıklarında 

değerlendirilmiştir. Her bir başlıkta öne çıkan faktörler aşağıda listelenmiştir. Buna göre firmalar 

ulusal ve uluslararası ihale/proje takibi, internet sayfası oluşturma, koçluk/mentorluk hizmetleri 

verilmesi, pazar araştırması ve ticari istihbarat süreçlerini önemli bulmuşlardır.  

 

 Şekil 6.36 Firmaların Küme Hizmetlerinden beklentileri (ilk 10) 
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Şekil 6.37 Firmaların Küme Hizmetlerinden beklentileri (tümü) 
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7 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYAÇ ANALİZİ 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Kümelenmesi UR-GE projesinde yer alan firma yetkililerinin 

yaptıkları öz-değerlendirmeler, firma ziyaretlerinde edinilen yazılı ve sözlü bilgiler ve firmaların 

geleceğe yönelik beklentileri ile ilgili açıklamalar dikkate alındığında; hedeflenen uluslararası 

rekabetçiliğin gerçekleşebilmesi için firmaların öncelikle tasarım odaklı düşünme, teknolojik 

istihbarat, yeni ürün geliştirme, ortak Ar-Ge çalışmaları, finansman kaynaklarına ulaşım, 

kurumsal kimlik ve markalaşma stratejileri, yalınlaşma ve dijital dönüşüm, pazar analizi 

etrafında yoğunlaşan gereksinimleri belirginleşmektedir.  

 

Öncelikli eğitim ve danışmanlık alanları belirlenirken firmaların veri derleme formunda 

verdikleri öncelikler, en çok sayıda firmanın ilgili alanı işaretlemesi ve firma ziyaretlerinden 

edinilen izlenimler dikkate alınmıştır. 

 

Tablo 7.1 Öne Çıkan Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaçları  

Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenileşim Süreçleri ve Yönetimi 

Tasarım Odaklı Düşünme ve Yeni Ürün Geliştirme Süreci 

Teknolojik İstihbarat (Teknoloji İzleme Sistemleri, Teknoloji Öngörüsü/Yol Haritası Oluşturma) 

Proje Yönetimi 

Finansman Kaynakları / Destek Programları / Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek 
Programlarına Başvuru ve Yürütme Süreçleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Yeni İş Modelleri 

İş Stratejileri, Büyüme ve Rekabetçilik Yol Haritası 

Liderlik, Örgütleme, İş Yönetme Becerisi ve Yalın Yönetim  

Problem Çözme Teknikleri ve Süreç Yönetimi 

Rekabet Yönetimi ve Farklılaşma Stratejileri 

Finansal Planlama ve Kontrol 

Satış, Pazarlama ve Dış Ticaret Yetkinlik Geliştirme 

Pazar Analizi ve Pazar Araştırmalarında Uluslararası Veri Tabanları Kullanımı  

Satış Stratejileri Oluşturma, Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi 

Teklif Hazırlama ve Fiyatlandırma Stratejileri 

Dış Ticaret Mevzuatı 

İhracat Teşvikleri ve Destek Programları 

Verimlilik Artırma ve Dijital Dönüşüm 

Verimlilik Artırma Teknikleri – Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar 

Yalın Üretim 

Toplam Verimli Bakım  

Akıllı İmalat Sistemleri 
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8 HEDEF PAZAR ÖNERİLERİ 

8.1 GTİP Kodu ile Pazar Analizi Metodolojisi 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Projesi için proje katılımcısı firmaların listeledikleri GTİP 

kodları (30 adet GTİP kodu) ve Beyaz Eşya Sektörü için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 

6’lı 14 GTİP kodu esas alınarak iki ayrı ön pazar analizi yapılmış ve hedef ülkeler belirlenmiştir.  

Ön pazar analizi yapılan GTİP kodları listesi Tablo 8.1 ve Tablo 8.2 ile verilmiştir. GTİP kodu 

bazında Pazar Analizi sonuçları Ek-4’te sunulmuştur 

 

Tablo 8.1 ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Projesi Pazar Analizi GTİP Kodları Listesi  

GTİP Kodu Tanımı 

392350 Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri 

392390 Plastiklerden Eşya Taşınmasına Veya Ambalajlanmasına Mahsus Diğer Eşya 

392410 Plastikten sofra ve mutfak eşyası  

392690 Kauçuk süngerler, PVC de mamul fitiller  

401693 Kauçuktan contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları  

401699 Kauçuktan diğer eşyalar  

721070 
Boyanmış, Verniklenmiş Veya Plastik Maddelerle Kaplanmış Demir-Çelik 
(En=>600Mm.) 

730890 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı; inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri- 
diğerleri 

732111 
Demir veya çelikten yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları- gaz yakıtlı 
veya hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar 

732181 
Demir veya çelikten sobalar- diğer cihazlar (Gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer 
yakıtlı olanlar) 

732189 Demir veya çelikten sobalar- diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil) 

732620 Demir veya çelik tellerden eşya 

732690 Sac metal aksam parça 

741129 Bakır alaşımından ince ve kalın borular 

761699 Alüminyumdan diğer eşyalar 

830210 Menteşeler 

830260 Otomatik kapı kapayıcıları 

830140 Adi metallerden kilitler ve asma kilitler (Kapı Kilitleri) 

830241 Binalar İçin Diğer Donanım, Tertibat Ve Benzeri Eşya 

830249 Diğer Donanım, Tertibat ve Benzeri Eşya 

841460 Davlumbazlar (en büyük yatay kenarı <120cm) 

841899 Evaporatörler ve kondenserler 

843820 Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar 
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845090 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları- aksam ve parçalar 

846620 
İşlenecek parça tutucuları (özel uygulamalar için takım ve aparatlar, torna 
tezgahlarına mahsus olanlar) 

847780 Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus makine ve cihazlar 

847790 
Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline 
mahsus makina ve cihazların aksam ve parçaları 

847981 
Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (Elektrik tellerini bobin halinde sarmaya 
mahsus olanlar dahil) 

851660 Ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları, ızgaralar ve kızartma cihazları 

870899 Şasi aksamı - Transmisyon kutusu, şaft 

 

Tablo 8.2 Beyaz Eşya Sektörü Pazar Analizi GTİP Kodları Listesi  

Tarife 6 /G.T.İ.P Tanım Grup 

732111 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz yakıtlı/ hem 

gaz hem diğer yakıtlı) 
 
 

Ocak-Fırın 
732112 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı 

732119 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, 
(katı yakıtlı cihazlar dahil) 

841821 Ev tipi buzdolabı-kompresörlü  
Buzdolabı &  

Derin dondurucu 
841829 Ev tipi diğer buzdolapları 
841830 Sandık tipi (yatay) dondurucular-hacım=<800lt. 
841840 Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt. 

842211 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri Bulaşık 
Makinesi 

845011 Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri- 
kapasitesi=<10 kg 

 

Çamaşır Makinesi 845012 Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru 
çam. kap.<10 kg. 

845019 Diğer çamaşır makineleri; kuru çam. kap.<10 kg. 

845121 Kurutma makineleri; çamaşır kapasitesi<=10Kg, evlerde 
kullanılan 

Kurutma Makinesi 

851650 Mikro dalgalı fırınlar  
Ocak-Fırın 851660 Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb. 

Dış Ticaret Verileri esas alınarak yapılan pazar analizinde uygulanan yöntem şu şekildedir; 

 TradeMap veri tabanı kullanılarak aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur: 

o Dünya ithalatındaki 2018 yılı için ilk 30 ülke (Tablo 1)  

o Dünya ithalatında 2014-2018 yılları arasında en hızlı büyüyen 30 ülke (Tablo 2)   

o Türkiye ihracatında 2018 yılı için ilk 30 ülke (Tablo 3)  

o Türkiye ihracatında 2014-2018’de en hızlı büyüyen 30 ülke (Tablo 4)  

 Tabloların en az ikisinde yer alan ülkeler belirlenmiştir. 

 Sıralama sonrasında aşağıdaki ölçütler ve farklı ağırlıklandırma ile puanlandırma yapılmıştır:  

o Tabloların kaçında yer aldığı 

o Kaç firmada tekrarlandığı (katsayı olarak dikkate alınmıştır) 

o Ticaret Bakanlığı’nın 2019 yılı hedef ülkeleri   

o Ticaret Bakanlığı’nın 2019 yılı öncelikli ülkeleri   

 Puanlandırma sonrası GTİP kodu bazında ülkeler puan sırasına göre listelenmiştir. 
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Tanımlanan yöntem ile 30 + 14 GTİP kodu bazındaki öne çıkan pazarlar Ek-5’te gösterilmiştir.  

GTİP kodu çalışması sonrasında öne çıkan 23 ülkenin aşağıdaki verileri belirlenerek, sadece 

ithalat ve ihracat değerlerine bağlı olmaktan kısmen kurtulma sağlanmıştır: 

1) Kişi Başına GSMH: Dünya Bankası verisi 

2) GSMH yıllık büyüme yüzdesi (geçmiş 5 yılın ortalaması): Dünya Bankası’ndan 

hesaplanmıştır. 

3) GSMH 2019-2030 büyüme beklentisi: The Economist Intelligence Unit, Country Reports 

4) The Economist Intelligence Unit Country Reports’dan ülkelerin ayrıca kredi riski 

değerlendirmesi şu başlıklarda alınmıştır: 

a. Sovereign Risk 

b. Currency Risk 

c. Banking Sector Risk 

d. Political Risk 

e. Economic Structure Risk 

f. Country Risk 

5) Euler Hermes Kısa Dönemli Ülke Risk Değerlendirmesi: The Economist’in 

değerlendirmelerine paralel olan Euler Hermes Ülke Risk değerlendirmesinde; 1- en 

düşük, 4 – yüksek olarak puanlandırılmıştır. Ülke riski 4 olanlar doğrudan elenmiştir.  

6) İş ortamı: The Economist Intelligence Unit Country Reports’da ülkeler 0-10 değer 

aralığında değerlendirilmektedir. Yabancı bir ülkeye yeni giren yabancı firmaların iş 

yapma rahatlığını göstermektedir.  

7) Ülkenin İş Yapma Kolaylık Sıralaması: TradeMap Veri Tabanından alınmıştır. 

8) Lojistik Performans Endeks (LPI): Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu endekste 

ülkeler aşağıdaki kriterlerde ayrı değerlendirilmekte, en sonunda ise genel bir ortalama 

alınmaktadır. Değer 0-5 aralığındadır. İran ve Fas için 2014 LPI yoktur. 2012’deki 

değerlendirme temel alınmıştır. 

- Gümrük işlemleri 

- Altyapı 

- Uluslararası yüklemeler 

- Lojistiğin kalite ve yeterliği 

- Takip ve izleme 

- Dakiklik  

Yukarıda listelenen ölçütler esas alınarak 30 GTİP kodu için yapılan pazar araştırması hedef 

ülkelerin sıralaması Tablo 8.3 ile verilmiştir. Öne çıkan ülkeler 5 Kasım tarihli toplantıda proje 

katılımcısı firmaların değerlendirilmesine sunulmuştur.   
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8.2 Ortak Hedef Pazarlar  

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takım firmalarının ürünleri için öne çıkan ortak hedef pazarlar 

öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır;  

 

1 Romanya 
2 Polonya 
3 Almanya 
4 Bulgaristan 
5 Cezayir 
6 Rusya 
7 Mısır 
8 Azerbaycan 
9 Fas 

10 İngiltere 

11 İtalya 
12 Meksika 
13 Amerika 
14 İran 
15 Çin 

 

Hedef pazarlara düzenlenecek ziyaretlerde dünya markalarının bulunduğu firma ziyaretleri, 

lojistik firmalarla görüşme, birebir B2B görüşmelerin yanısıra yerel üreticilerle görüşmek için de 

planlama yapılması uygun olacaktır. Ziyaret takviminin ilgili ülke/şehirdeki sektör ile ilgili 

uluslararası bir etkinlik veya ana üreticinin tedarikçileri için düzenlediği etkinlik ile birleştirilmesi 

ziyaretin yararını artırabilecektir.  

 

Ziyaret öncesinde ülke bazında pazar analizi hizmeti alınması ve ülkede görev yapan ticaret 

müşaviri ve ateşeler ile irtibat sağlanması, ikili görüşmeler ve heyet organizasyonu için World 

Trade Center (WTC) gibi global bir marka veya yerel bir firma ile çalışılması yararlı olacaktır.  

 

8.3 Hedef Pazarlar ile ilgili Bazı Veriler16  

Romanya 

- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 178 milyon ABD doları tutarındadır. 

                                                 

 

 

 
16

 https://www.statista.com/outlook/256/149/household-appliances/ 
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- Pazar hacminin %9 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 252 

milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %19,7 (3.8m) olup, 2023'te %24,2'ye (4.6m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) 46,81 ABD doları tutarındadır. 

- 2019’da %8 olan online satış oranının 2023 yılında %11’e ulaşması bekleniyor. 

- Önemli üreticiler: ARCTIC, PHILIPS, BOSCH, DE’LONGHI, ELECTROLUX, ELECTROARGES 

Polonya 

- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 639 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %14,3 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

1.091 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %22,4 olup (8,5m), 2023'te %34,6'ya (13.0m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 75,23 ABD doları tutarındadır. 

- 2019’da %26 olan online satış oranının 2023 yılında %43’e ulaşması bekleniyor. 

- Önemli üreticiler: LG ELECTRONICS, BSH, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, ELICA, SOLGAZ 

 

Almanya 

- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 3.435 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %9,3 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

4.898 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %27 olup (22,6m), 2023'te %37,5'e (31,4m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 152,06 ABD doları tutarındadır. 

- 2019’da %35 olan online satış oranının 2023 yılında %47’ye ulaşması bekleniyor. 

- Önemli üreticiler: TURNA D.O.O., ELECTROLUX, MIELE 

 

Bulgaristan 

- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 16 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %13,6 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

26 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %19,5 olup (1,4m), 2023'te %23,5'e (1,6m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 11,39 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %7 olması bekleniyor. 

 

Cezayir 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 47 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %12 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 74 

milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %13,9 olup (5,7m), 2023'te %18,6'e (8.6m) ulaşması 

bekleniyor. 
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- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 8,23 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %3 olması bekleniyor. 

 

 
Rusya 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 1.225 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %8 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

1.668 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %22,5 olup (32,8m) ve 2023'te %32,2’ye (46,9m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 37,29 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %14 olması bekleniyor. 

 

Mısır 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 77 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %11,6 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

119 milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %13,5 olup, 2023'te %18,5’e ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 5,69 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %1 olması bekleniyor. 

 

Azerbaycan 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 28 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %5,8 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 35 

milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %24,9 olup, 2023'te %31,4’e ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 11,24 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %6 olması bekleniyor. 

 

Fas 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 33 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %11 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 50 

milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %11 olup, 2023'te %15,1’e ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 8,21 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %2 olması bekleniyor. 

 

İngiltere 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 3.760 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %6,2 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

4.782 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %28,4 olup (19.2m), 2023'te %39’a (26,8m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 195,94 ABD doları tutarındadır. 
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- 2023 yılında online satış oranının %48 olması bekleniyor. 

 

 
 
İtalya 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 1.095 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %13 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

1.784 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %14,5 olup (8,8m), 2023'te %22,6’ya ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 124,55 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %32 olması bekleniyor. 

 

Meksika 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 487 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %12,4 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

777 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %12,5 olup (15,9m), 2023'te %19,3’e ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 30,56 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %6 olması bekleniyor. 

 
 

Amerika 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 18.291 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %17,6 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

34.973 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %17,7 olup (58,4m), 2023'te %25,1’e ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 313,45 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %43 olması bekleniyor. 

 

İran 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 150 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %3,5 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

172 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %18,3 olup (15,2m), 2023'te %23,8’e ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 9,88 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %2 olması bekleniyor. 

 

Çin 
- Ev Aletleri segmentindeki gelir 2019 yılında 29.382 milyon ABD doları tutarındadır. 

- Pazar hacminin %9,6 gelirdeki yıllık büyüme oranı (CAGR 2019-2023) ile 2023 yılına kadar 

42.381 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

- Kullanıcı penetrasyonu 2019'da %17 olup (245,3m), 2023'te %26,8’e (391,2m) ulaşması 

bekleniyor. 

- Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) şu anda 119,78 ABD doları tutarındadır. 

- 2023 yılında online satış oranının %33 olması bekleniyor. 
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Tablo 8.3 Öne Çıkan Ortak Hedef Pazar Ülkelerin Ölçütler Toplamı Bazında Sıralamaları 

 
Kaynak: TTGV Ekibi tarafından hesaplanmıştır.  

Ülke Puan Kaç GTİP'te

Kişi Başı 

GSMH 

2018 

(PPP)

GSMH 5 Yıllık 

Büyüme 

Ortalaması 

(2013-2017)

GSMH 

Büyüme 

Beklentisi 

(2019-24)

Euler Hermes 

Kısa Dönemli 

Ülke Riski 

(1-düşük; 4-

yüksek)

Logistic 

Performance 

Index (LPI-2018) 

(1- düşük, 5 - 

yüksek)

Ülkenin İş 

Yapma 

Kolaylık 

Sıralamas

ı - 2018

Toplam 

Sıralama

Amerika 2 2 2 14 12 1 6 2 41

Almanya 1 2 5 18 19 1 1 6 53

İngiltere 6 4 7 13 17 1 4 3 55

BAE 19 12 1 6 6 2 5 4 55

G. Kore 11 6 10 9 8 1 12 1 58

Polonya 6 2 13 7 5 2 13 11 59

Çin 7 5 19 2 2 2 11 14 62

Romanya 4 3 15 4 4 2 15 16 63

Kanada 14 3 6 15 14 1 10 5 68

Fransa 5 1 8 21 18 1 7 10 71

Hindistan 10 6 23 1 1 2 14 19 76

İspanya 12 9 11 16 13 1 8 8 78

Hollanda 15 11 3 17 16 1 3 12 78

Japonya 9 4 9 19 21 1 2 13 78

S.Arabistan 13 6 4 12 11 2 18 20 86

Meksika 10 7 17 11 9 2 16 17 89

Irak 8 5 21 3 3 4 22 23 89

Rusya 3 3 14 23 15 3 20 9 90

Bulgaristan 20 7 16 10 7 2 17 18 97

İtalya 12 9 12 22 22 1 9 15 102

Azerbaycan 18 6 20 20 10 4 23 7 108

İran 16 10 18 5 23 4 19 21 116

Cezayir 17 8 22 8 20 3 21 22 121
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8.4 Beyaz Eşya Yan Sanayi için Öne Çıkan Etkinlikler 

Beyaz Eşya yan sanayinin katılımını önerdiğimiz etkinlikler aşağıda listelenmiştir.   

  

 HVAC & Refrigeration Show 2020, Londra, 21-23 Ocak 2020 

 Isfahan Hometech, Isfahan, İran, 30 Ocak – 2 Şubat 2020 

 Smart IoT, Londra, 11-12 Mart 2020 

 HEFI İstanbul Ev Elektroniği & Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi, İstanbul, 26-29 Mart 2020 

 IFA Berlin, Almanya, 4-9 Eylül 2020 

 CIIF China International Industry Fair 2020, Şangay, 15-19 Eylül 2020  

 International Trade Fair for Plastic Processing, Fiedrichshafen, Almanya, 13-17 Ekim 

2020 

 CES, Consumer Technology Association Conference, Las Vegas, 6-9 Ocak 2021 

 Expo Manufatura (C-Technologies, Factory-Automation, Metalworking, Welding 

Technology), Monterrey Meksika, Şubat 2021 

 K-Plastics & Rubber Exhibition, Dusseldorf, Almanya, 19-26 Ekim 2022 
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9 ESO BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ TAKIMI GZFT ANALİZİ 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takımı GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 

analizinde proje açılış toplantısında yapılan GZFT grup çalışması sonuçlarından, firma bazında 

hazırlanan geri bildirim raporlarında yer alan GZFT analizi sonuçlarından ve rapor içinde alıntı 

yapılan kaynaklardan yararlanılmıştır. GZFT analizi firma süreçlerinin ve mevcut durumunun 

güçlü ve zayıf yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlemek için 

kullanılmıştır. İç ve dış etkenlerin birlikte dikkate alınarak, firmaların var olan güçlü yönlerden ve 

fırsatlardan en üst düzeyde yararlanması, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek 

plan ve stratejiler geliştirilebilmesi için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. 

 

Küme İçi Faktörler  -  Güçlü Yönler: 

G1. Müşteri taleplerine hızlı ve esnek cevap verebilme becerisi 

G2. Ürün çeşitliliğine uyum sağlama becerisi 

G3. Müşteri odaklı ürün geliştirebilme becerisi  

G4. Kritik müşterilerle uzun süreli ve onaylı tedarikçi şeklinde ilişki 

G5. Kritik test altyapılarının mevcudiyeti  

G6. Üretim, tedarik vb. bazı kritik yönetim gereksinimlerinin ERP sistemi ile sağlanması 

G7. Kalıp, şekillendirme, boya, montaj gibi ardışık proseslerin bünyede yapılması 

G8. ERP gibi ileri işletme yönetim sistemlerine sahip olunması 

G9. Kısıtlı da olsa ihracat tecrübesinin bulunması 

G10. Çalışma alanlarında bilinirlik ve önemli referanslara sahip olunması 

G11. Müşteri analizleri ve takiplerinin belli bir seviyede yapılıyor olması 

Küme İçi Faktörler  -  Zayıf Yönler: 

Z1. Hammaddede ve bazı ara ürünlerde dışa bağımlılık  

Z2. Endüstri 4.0 (dijital dönüşüm) yapılarına geçmesinde eğitimli iş gücü ve altyapı yetersizliği  

Z3. İşletme sermayesi yetersizliği ve düşük kar marjları 

Z4. Ana sanayi ile daha ileri çözüm ortaklığı konularda strateji eksikliği 

Z5. Teknoloji yatırımları, Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge desteklerinden yararlanma konularında 

zaafiyetler 

Z6. Fikri hak sahipliği konusunda yetersizlikler ve bu yönde stratejilerin bulunmaması 

Z7. Üniversite ve Ar-Ge kuruluşları ile zayıf ilişkiler 

Z8. Ara ürün üretimi yanında ürün bileşenleri (komponent) ve son ürüne doğru bazı 

niyetlerini destekler plan ve strateji eksiklikleri 

Z9. Yeni alan ve ürünlerle ilgili proje fikirlerine sahip olmakla birlikte bunların 

önceliklendirilmesi, pazar arama, planlama, uygulama vb. konularda gözlenen strateji ve 

projelendirme zafiyetleri 

Z10. Pazar payı, ürün ömür döngüleri, rakiplerle kıyaslama vb. önemli bazı analizlerin 

yapılmaması  

Z11. İhracat stratejileri ve bu kapsamda da ihraç pazarları vb. konularda sistematik, planlanmış 

süreçlere dönüştürülmemiş niyetler 
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Z12. Orta ve uzun vadeli planlar, hedeflemeler vb. konularda sistematik yaklaşımlar ve 

uygulamalarda gözlenen yetersizlikler 

 

Dış Faktörler  -  Fırsatlar: 

F1. Endüstri 4.0’a geçiş ile verimlilikte artış imkânı 

F2. Pek çok ülkenin/pazarın Çin ve benzeri ülkeler için getirdiği etik kısıtlar 

F3. Ana sanayinin tedarikçileri komponent (bileşen), co-designer/co-producer seviyelerine 

yükseltme stratejileri ve planları 

F4. Ana sanayi öncülüğünde Endüstri 4.0 uyumu ile küresel oyuncu olma potansiyeli 

F5. Güçlü üretim altyapısı ile yeni alan, ürün ve müşteri potansiyelinin yüksek olması 

F6. Pazarın büyüklüğü  

F7. Kritik ürünlere özgü yerlileştirme ve üretilebilirlik çözümleri vb. nitelikleri nedeniyle düşük 

fiyata dayalı rekabetten, yüksek katma değerli üretime doğru evrimle potansiyelinin 

yüksekliği 

F8. Coğrafi konumun dış pazarlara erişmede kolaylaştırıcı etkisi  

F9. Komşu ülkelerde sektörün henüz gelişmemiş olması ve yakınlık 

F10. Pazara giriş ve yatırım teşviklerinin olması  

F11. Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın artan önemi  

F12. OSB’nin ve kümeleşme faaliyetlerinin getirdiği işbirliği fırsatları 

 

Dış Faktörler  -  Tehditler: 

T1. Türkiye’de yatırım ve finansman maliyetlerinin yükselmesi 

T2. Sınırlı sayıda ana sanayi firmasına bağlı olunması 

T3. Sadece düşük fiyata dayalı rekabetin sürdürülebilir olmaması  

T4. Endüstri 4.0 altyapısı konusunda dışa bağımlılık ve sermaye eksikliği  

T5. Yeni teknolojilerin iş kaybı yaratma endişesi  

T6. Ana sanayinin tedarikçi onay süresinin ve sürecinin uzun olması 

T7. Ana sanayi firmalarının yan sanayi firmalarını yönlendirmekten uzak tutumları 

T8. İç pazarda yaşanan daralma 

T9. İç nakliye ücretlerinin yüksekliği 

T10. Yurtiçi ve dışı rakipler 

T11. Brexit süreci ile İngiltere pazarında yaşanabilecek sıkıntılar 

T12. Döviz kurları istikrarsızlığı 

T13. Girdi maliyetlerinin yüksekliği (enerji, hammadde, istihdam üzerindeki yükler)  

T14. Kamu alımlarında yerli ürünlere yönelik güçlü desteğin olmayışı  

T15. Yarı mamul, yedek parça üretiminin teşvik edilmemesi 

T16. Sık değişen mevzuat ve KDV dengesizliği  

T17. Özellikle çevre ve OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) alanında giderek  

zorlaşan regülasyon ve mevzuatlar 

T18. Jeopolitik riskler  

T19. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık  
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10 ESO BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ TAKIMI STRATEJİ ÇALIŞMASI 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Projesi ihtiyaç analizi çalışmasında elde edilen analiz sonuçları 

ve bulgular, 5 Kasım 2019 tarihinde ESO Tesisleri Toplantı Salonunda yapılan, tüm proje 

firmalarının davet edildiği toplantıda paylaşılmıştır.  

 

Toplantının ikinci bölümünde gerçekleştirilen Çalıştayda proje katılımcısı firmalar önerilen 

stratejik hedefler ve eylem planları üzerinde çalışmışlardır. Önerilen stratejik hedefler Çalıştay 

katılımcıları tarafından puanlandırılarak ‘öncelikli stratejik hedefler’ belirlenmiş ve bu hedefler 

doğrultusunda eylem planlarının ön taslakları grup çalışmaları ile elde edilmiştir.   

10.1 Stratejik Hedef Önerileri 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Ur-Ge Takımı firmalarının karşılaştığı sorunlar, rekabetçilik radarı, 

GZFT analizi ve sektör eğilimleri dikkate alınarak stratejik hedef önerileri belirlenmiş ve kapanış 

Çalıştayında firmalarla paylaşılmıştır. 

Söz konusu Çalıştayda firmalarla paylaşılan stratejik hedef önerileri katılımcı firmalar tarafından 

puanlandırılmış ve öncelikli olarak belirlenen 3 strateji için eylem planları yapılmıştır.   

Puanlama Sırasına göre Stratejik Hedef Önerileri:   

1. Yüksek katma değerli ürünlere yönelip küresel değer zinciri entegrasyonu ile bilinirliği 

yüksek küme olmayı sağlayarak kümenin ihracatını artırmak; küme firmaları arasında 

işbirliğini geliştirerek parça değil sistem tedarikçisi olmak - 8 

2. Ortak Ar-Ge ve açık yenilesim (inovasyon) faaliyetleri ile yeni ürünler geliştirmek ve güç 

birliği yaparak büyük işlere teklif vermek – 8  

 

3. Stratejik pazar seçimi ve konumlanması yapmak- 6 

(Ürün ve Pazar eşleşmesi sonrasında pazarın büyüklüğü, potansiyel müşterilerin profili, 

rakiplerin durumu, yerel şartlar ve ticari yaklaşımlar, regülasyon koşulları, maddi ve hukuki 

yükümlülükler gibi hususları değerlendirmek üzere danışmanlık hizmetleri almak, ilgili 

ülkeden iş ortakları ve reklam ajansları ile bağlantılar kurmak)  

4. Beyaz eşya sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki gelişimini, fırsatları ve yenileşim 

gereksinimlerini izlemek, firmaların farkındalığını artırmak ve gelişimleri dikkate alarak orta 

ve uzun vadeli stratejik planlama ve takip sistemleri oluşturmak- 6 

 

5. Geleceğin Fabrikaları ya da Endüstri 4.0 Pilot Uygulamaları teması ile Endüstri 4.0 ve diğer 

dijital süreçlere uyum kapsamında: - 5 

a. Bu süreçlere dair uygulamaların gösterileceği proje ve merkezleri kurmak, 

b. Özellikle Beyaz Eşya yan sanayi firmalarının Endüstri 4.0 yaklaşım ve teknolojilerine 

adaptasyonunu kolaylaştıracak danışmanlık hizmetlerini planlamak, 
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c. Uygulama ve demonstrasyon merkezleri yanında işletme ortamında da karar verici 

ve çalışanların eğitimlerini sağlamak,  

d. Endüstri 4.0 kapsamında yayınım etkinliklerinin yapılmasını da içerecek strateji ve 

faaliyetleri planlamak. 

6. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma sağlamak ve nitelikli insan kaynağı istihdamını ve 

sürekliliğini geliştirmek- 5 

 

7. Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilesim (İnovasyon) faaliyetlerinde “Finansmana Erişim” 

yollarını çeşitlendirmek, ulusal ve uluslararası destek programlarından (Horizon 2020 vb.) 

daha etkin şekilde yararlanmak, üniversite ve Ar-Ge kurumları, ileri mühendislik hizmeti 

veren yerli ve yabancı kuruluşlar ile iş birlikleri kurmak- 4  

 

8. Beyaz eşya teknolojileri politikaları ve ortak Ar-Ge iş birliği alanlarının saptanarak, bölgesel, 

ulusal ve küresel alanda Ar-Ge projelerini bu alanda faaliyet gösteren bilimsel ve sanayi 

kurum ve organizasyonları ile iş birliği içerisinde geliştirmek. Bu kapsamda ulusal ve 

uluslararası kümeler ve ilgili platformlar ile işbirlikleri oluşturmak ve güçlendirmek- 3 

 

9. Firmaların ve ESO Beyaz Eşya UR-GE Takımının bilinirliliği yüksek ve güçlü markalara 

dönüşebilmelerini sağlamak- 3 

 

10. Mevcut ürünlerde ürün kalite ve standartlarının yükseltmek, yan sanayi firmaları arasında 

yatay iş birlikleri yaparak Ar-Ge ve yenileşim faaliyetleri için platformlar oluşturmak- 3 

 

11. Kalkınma Planında belirtilen aşağıdaki sektöre özel destek hedeflerinin rekabetçiliği ve 

verimliliği artırıcı bir şekilde hayata geçmesi ve altının doldurulması için destek program 

önerileri geliştirmek, program yapıcılarla bunları paylaşmak. - 3 

“-Beyaz eşya sektöründe üretimin artırılması ve sektörel dönüşümün sağlanabilmesine 

yönelik özel destek programları oluşturulacaktır, 

-Beyaz eşya sektörünün ana ihracat pazarı olan AB’de 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe 

girecek olan yeni eko tasarım ve yeni enerji etiketi regülasyonuna uyumlu ürün tasarımları 

sebebiyle oluşacak ilave yatırım ihtiyacı, yatırım teşvikleri kapsamında desteklenecektir 

-Beyaz eşya sektöründe enerji verimliliğinde artış sağlayıcı faaliyetler yoluyla sektörde yerli 

üretim geliştirilecektir.”, [11. Kalkınma Planı]  

12. Sektördeki eksikliklerin ve sorunların çözümünde ortak ve aktif rol almak- 2 

(Başarı ve başarısızlık hikayeleri, iyi uygulama örnekleri vb. konularda paylaşım toplantıları 

ve işbirliği geliştirme etkinlikleri düzenlemek, sektörün gelişimi ile ilgili mevzuat ve yasaların 

düzenlenmesine destek olmak ve yeni öneriler geliştirmek, yeni destek mekanizma önerileri 

için Bakanlığa yönelik ortak lobi faaliyetlerinde bulunmak) 
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13. Ar-Ge, yenileşim ve yatırım teşviklerinden daha fazla yararlanabilmek için ulusal, bölgesel ve 

Avrupa ölçeğindeki desteklere ortak başvurular yapmak ve bunlara ilişkin faaliyetleri 

koordine etmek.- 1 

10.2 Çalışma Grupları Eylem Planı 

Çalıştayda TTGV Proje Ekibi tarafından önerilen 13 stratejiden önceliklendirilen 3 başlık için 

“Hedefe Doğru Planlama Yaklaşımı”na uygun şekilde eylem ve tedbirleri belirleme çalışması 

yapılmıştır. Çalışma grupları öncelikli stratejileri hayata geçirmek üzere eylem ve tedbirleri 

listeleyerek, eylemleri hayata geçirecek sorumlu kurum ve kuruluşları, başarı takip 

göstergelerini ve vadeleri belirlemişlerdir.  

 

Öncelikli Strateji 1 Çalışma Grubu:  

Stratejik Hedef: Yüksek katma değerli ürünlere yönelip küresel değer zinciri entegrasyonu ile 
bilinirliği yüksek kümelenme/takım olmayı sağlayarak küme ihracatını artırmak; küme firmaları 
arasında işbirliğini geliştirerek parça değil sistem tedarikçisi olmak 

EYLEM/TEDBİR İLGİLİ PAYDAŞ BAŞARI GÖSTERGESİ VADE  

Beyaz eşya sektöründe orta yüksek ve yüksek 
teknoloji ihtiva eden ürünleri ve bunların aynı 
nitelikteki parça ve sistemlerini belirlemek  

Ana sanayi,  
Büyük müşteriler,  
Küme üyeleri 
 

Gerekli tanımları/belirlemeleri 
yapmış olmak  

 

Kısa  

İlgili ürün, parça, sistemlerin pazar 
araştırmalarının yapılması  

Küme yönetimi Müşterilere ulaşmak  Orta 

 FH ve Sanayi Mülkiyet Haklarının alınması,  

 Prototip üretilmesi, 

 Seri üretime uygun hale getirilmesi,  

 Ürün kalite isterlerinin belirlenmesi,  

 Belgelendirme 

 

 
Küme paydaşları, 
Küme dışı tedarikçiler 
Türk Patent ve Marka 
Kurumu, Üniversiteler, 
KOSGEB    

Patent ile koruma altına alınmış 
ürün/sistem  

Prototip ürün/sistem 

Ürün kalite isterleri 

Belgelendirilmiş / başvuru 
yapılmış ürün  

Orta/Uzun 

Seri üretime geçiş 

Tedarik zincirini oluşturmak  

Küme  
Küme dışı tedarikçiler  

Seri ürünü oluşturacak speklerin 
ve üretim planının hazırlanması 

Onaylanmış tedarikçiler 

Orta/Uzun  

Pazarlama ve satış 

Üründe İyileştirme  

Küme paydaşları, 
Küme dışı tedarikçiler 
Müşteri geri 
bildirimleri 
Trendler 

Pazara süreklilik kazandırılması   Orta/Uzun  
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Öncelikli Strateji 2 Çalışma Grubu: 

Stratejik Hedef: Stratejik pazar seçimi ve konumlanması yapmak 

EYLEM/TEDBİR İLGİLİ PAYDAŞ BAŞARI GÖSTERGESİ VADE  

Bölge/ülke temelli pazar araştırmaları 
yapmak 

Küme Yönetimi / 
ESO 
Pazar araştırma 
firmaları 
Dış İşleri Bakanlığı 

Detaylı pazar araştırma 
raporu 

Kısa (6 ay) 

Pazar araştırması sonunda hedef pazarın 
seçilmesi 

Küme üyesi firmalar 
 

İletişim adresleri belirlenmiş 
hedef pazar 

 

Kısa (6 ay) 

Hedef ülkelerde B2B çalışmaları başlatmak 
ESO 
Küme üyesi firmalar 
Bakanlıklar  

Ziyaret edilen ülke sayısı  

Gerçekleşen görüşme sayısı  

Orta 

İşbirliği yapılacak ülkelerin hukuki 
yükümlülükleri, ticari prosedürleri, 
regülasyonları hakkında danışmanlık 
hizmeti almak   

ESO, ETO 
Yetkin Kurumlar 

Yapılan sözleşmeler (iş 
bağlantıları) 

Uzun 

 

Öncelikli Strateji 3 Çalışma Grubu 

Stratejik Hedef: Beyaz eşya sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki gelişimini, fırsatları ve 

yenileşim gereksinimlerini izlemek, firmaların farkındalığını artırmak ve gelişimleri dikkate alarak 

orta ve uzun vadeli stratejik planlama ve takip sistemleri oluşturmak 

 

EYLEM/TEDBİR İLGİLİ PAYDAŞ BAŞARI GÖSTERGESİ VADE  

Yan sanayinin ortak bir platformda kendi 
içlerinde ve ana sanayi ile birlikte 
haberleşme ve veri akışının sağlanabileceği 
bir oluşuma gidilmesi  

BEYSAD 

Ana Sanayi 
Temsilcileri 

ESO 

Hazırlanmış platformun 
kullanıma alınması  

Kısa / Orta 

 

Ticaret Bakanlığı, ateşelikler ve ilgili devlet 
kuruluşları sayesinde ana sanayinin 
planlarını yan sanayiye aktarması ve yurt 
dışı piyasaları ve hedef kitle bilgilerinin yan 
sanayi ile paylaşılarak yan sanayinin 
yönlendirilmesi  

Ticaret Bakanlığı  

ESO 

ESO beyaz eşya yan sanayi 
cirosunda ve ihracat 
değerlerinde artış  

Uzun  

 

Ana sanayilerin (OEM/OBM) Eskişehir’e 
davet edilmesi ve yan sanayiler ile birebir 
görüşmeler yapılarak yan sanayilerin 
tanıtılması 

ESO 

Ticaret bakanlığı 

Ana sanayi ile yapılmış yeni 
tedarik sözleşmeleri 

Orta /Uzun  

Sektör trendleri ve bu trendlerin ihtiyaç 
duyacağı malzeme ve sistemler hakkında 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

Belirlenen katma değerli 
yeni ürünler, yeni sistemler  

Orta/Uzun  
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yan sanayinin bilgilendirilmesi Üniversiteler 

Ana sanayinin Ar-Ge projelerinde çözüm 
ortağı olunması / işbirliği yapılması   

BEYSAD 

ESO  

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı  

Yürütülen orta Ar-Ge proje 
sayısı  

Uzun  

 

Her bir strateji için ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi firmalarından belirlenecek sorumlu firma 

koordinasyonunda çalışma grubu oluşturulması önerilmektedir. Çalışma grupları sisteminin iyi 

işleyebilmesi için, kümelenme yönetimi tarafından belirlenen ve anahtar performans 

göstergelerinin değerleri ile karşılaştırılacak sayısal hedeflerin gerçekçi ve amaca uygun olması 

önemlidir. Küme üyeleri ve yönetiminin; işbirliği içinde, benzer organizasyonlarla kıyaslamalar 

ve uluslararası başarı örneklerinden yararlanarak oluşturacakları bu sayısal hedefler, strateji 

planının ayrılmaz bir parçası olarak kümeyi istenen hedeflere taşımaya yönelik performansının 

değerlendirilmesinde kullanılmalıdır.  
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11 ESO BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ TAKIMI UR-GE PROJESİ YOL HARİTASI  

 
 

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Projesi Faaliyetleri
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

İhtiyaç Analizi 100,000

İhtiyaç Analizi ön hazırlıklar, toplantılar, çalışma ve 

kapanış Çalıştayı 100,000

Küme Faaliyetleri 95,000

ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Takımı için kurumsal 

kimlik oluşturma faaliyetleri 95,000

Eğitim Faaliyetleri 145,000
Satış ve Pazarlama Stratejileri Oluşturma, Uluslararası 

Ticari İstihbarat, Pazar Tahmini, Satış ve Müşteri İlişkileri 

Yönetimi (2 gün * 2 kez) 20,000

İhracat Teşvikleri ve Destek Programları (1 gün * 2 kez)
10,000

İş Stratejileri (Yeni İş Modelleri ve Rekabet için 

Farklılaşma Stratejileri) (2 gün) 10,000

Yalın Yönetim ve Verimlilik artırma teknikleri - temel 

kavramlar, yeni yaklaşımlar (3 gün) 15,000

Teknolojik İstihbarat ve yeni ürün geliştirme süreci - 

tasarım odaklı ürün geliştirme ve FH yönetimi (2 gün, 2 

kez) 20,000

Ar-Ge Proje Yönetim eğitimi ( 5 gün) 25,000

Beyaz Eşya yan sanayi sektöründe akıllı imalat sistemleri, 

yeni uygulamalar, vaka uygulamaları (2 gün, 2 kez) 20,000

Endüstri 4.0 (dijital dönüşüm) için özellikle üst yönetime 

yönelik Değişim Yönetimi eğitimi (1 gün, 2 kez) 10,000

Finansman Kaynakları / Destek Programları / Ulusal ve 

Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına 

bireysel ve ortak başvuru ve yürütme süreçleri (3 gün) 15,000

ESO Beyaz Eşya YanSanayi UR-GE Takımı tanıtım stratejisi geliştirilmesi, Takım logusunun tasarlanması, web sitesi/platform oluşturulması, ortak iletişim ağı kurulması, Takım tanıtım sunumu/broşür/kitapçık tasarım ve basımı, 

sosyal medya ve yazılı basında proje süresi boyunca Takım ve firma tanıtımları, tanıtım filmi hazırlanması 

2019 2020 Tahmini 

Maliyet (TL)

2021 2022
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ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Projesi Faaliyetleri
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8

Danışmanlık Faaliyetleri 2,150,000

Sistem/komponent tedarikçisi olabilmek için firmaların 

Ar-Ge yetkinlik analizin yapılması, Takım firmaları, start-

uplar, üniversiteler ve ilgili diğer paydaşlarla ortak Ar-Ge 

işbirliği alanlarının belirlenmesi, kamu Ar-Ge destek 

başvurusu için hazırlıkların yapılması  - 10 firma 120,000

Hedef ülke pazarlarına giriş için detay analiz çalışmaları  

(Hedef pazarlardaki kuralların öğrenilmesi, ekononomik 

durumları ile öngörülere ulaşılması) 5 ülke çalışması - yıl 

bazında güncelleme 250,000
Yalın Üretim danışmanlığı (10 firmada 12 ay içinde 

tamamlanacak toplam 48 gün süreli eğitim ve 

danışmanlık) 960,000

Dijital dönüşüm için mevcut durum değerlendirmesi ve 

yol haritası oluşturulması (10 firma) 600,000
Dijital dönüşüm yol haritaları kapsamında firma bazında 

ikişer vaka uygulaması için fizibilite çalışması yapılması 

(10 firma) 100,000
Kümenin uluslararası rekabetçiliğini destekleyecek ortak 

yarar merkezlerine (3D printing tasarım ve üretim 

teknolojileri merkezi ve araç hafifletme mükemmelliyet 

merkezi)  kurulmasına ilişkin fizibilite çalışması yapılması 60,000

Uluslararası kümelerle co-aktif işbirliği sağlanması 

konusunda 1 yıl süreli danışmanlık 60,000

2019 2021 20222020 Tahmini 

Maliyet (TL)
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ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi UR-GE Projesi Faaliyetleri
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8

Alım Heyeti Faaliyetleri 1,320,000

Almanya 120,000

Polonya 120,000

Azerbaycan 120,000

İngiltere 120,000

Çin 280,000

Mısır 280,000

Amerika 280,000

Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri 4,920,000

Cezayir & Fas 440,000

Romanya & Polonya & Bulgaristan (2 kez) 880,000

Rusya 600,000

Almanya 440,000

İngiltere 600,000

Amerika & Meksika 760,000

İran 440,000

Çin 760,000

2019 2021 20222020

Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, ESO ve firma ziyaretleri

Ortak pazar araştırmaları, küme tanıtım faaliyetleri, yurt dışı fuar ziyareti, eşleştirme, kurum/kuruluş ziyaretleri ve resmi programında ikili iş görüşmelerinin yer aldığı konferans/kongre katılımları

Tahmini 

Maliyet (TL)
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13 EKLER 

13.1 EK 1 - Yenileşim Esaslı Rekabetçilik Analizi Bileşenleri 

 Yenileşim Kapasitesi 
 Yenileşim stratejisi 
 Yenileşim organizasyonu ve kültürü 
 Yenileşim süreçleri ve döngüsü 
 Yenileşim altyapısı 
 Ticari değer kazandırma stratejileri 
 Yenileşim faaliyetleri sonuçları 

 
 İnsan Kaynakları Yetkinliği 

 İşgücü hareketliliği 
 İnsan kaynakları yönetim süreçleri 
 Performans değerlendirme sistemi 
 Mühendis oranı 
 Lisans ve üstü mezun çalışan oranı 
 Yabancı dil bilen çalışan oranı 
 Çalışanlar için eğitim programları 
 Sistematik ekip toplantıları varlığı 

 
 İşbirliği Yetkinliği 

 İşbirliği yapılan kurum/kuruluşlar 
 İşbirliği türleri 

 
 Teknolojik Yetkinlik 

 Ürünlere ilişkin yetkinlikler 
 Tasarım yöntemleri 
 Üretim yöntemleri 
 Bilgi teknolojileri kullanımı 
 Patent / marka verileri ve FMH yönetim stratejisi 
 Ürün ve sistem belgeleri 

 
 Kapasite Kullanımı / Verimlilik 

 Kapasite kullanım oranları 
 Son 3 yıldaki değişimler 
 Üretim faaliyet hizmet alımı 

 
 Satış/Pazarlama Yetkinliği 

 Ciro aralığı ve ciro değişim oranları 
 İhracatın ciroya oranı ve yıllık değişimler 
 Tanıtım/satış/pazarlama giderleri oranı 
 Son üç yıllık ortalama kar aralığı 
 Müşteri ve ürün tabanı 
 Yurtdışı pazar hedefleri 
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13.2 EK 2 - Yenileşim Yönetim Sistem Bileşenleri 

Yenileşim Stratejisi (liderlik, vizyon ve strateji) 
 

Kuruluşta yenileşim ortamının mevcut olduğunu söyleyebilmek için yenileşim ikliminin var 

olması ve bunun doğru şekilde yönlendirilmesi gereklidir. Bu kapsamda en etkili olan iki faktör 

ise yenileşim odaklı liderlik ve stratejik yönetim uygulamalarıdır. Bu uygulamaların kuruluşun 

temel yönetim sistemi ile bütünleştiği ve izlenebilir ve sürdürülebilir hale geldiği durumlarda 

‘Sistematik Yenileşim Stratejisi’nin varlığından söz edilebilmektedir. 

 

Yenileşim stratejisi gelişmiş firmalarda: 

 Kuruluşun misyon ve vizyon ifadelerinde yenileşime kuvvetli vurgu vardır, misyon, vizyon ve 

hedefleriyle ilişkilendirilmiş yenileşim stratejileri vardır ve bunlar çalışanlarca bilinir. 

 Üst yöneticiler firma içinde yenileşimi destekleyen ve sürekli gündemde tutan bir tutum 

içindedir. Bu kapsamda çalışanların yeni fikirlerini dinlemek için ortamlar yaratır, onların 

inisiyatif ve risk almasını özendirir, farklı düşünceleri dikkate alır. Farklı birimlerin bir araya 

gelip yeni fikirleri tartışmalarını destekler. 

 Üst yönetim yenileşim çalışmalarında Yeni fikirlerin deneysel olarak denenmesine olanak 

sağlar, başarısızlıkları kabul eder. Yenileşim süreçleri için bilgiye erişim, test/analiz vb. 

altyapılar mevcuttur, kullanıma açıktır. 

 Yenileşim stratejileri ile ilişkilendirilmiş kısa (yıllık) ve uzun dönem (3-5 yıllık) hedefleri net, 

ölçülebilir ve çalışanlarca anlaşılabilir şekilde belirlenmiştir. 

 

Yenileşim Organizasyonu ve Kültürü  

 

Kuruluşta yenileşim organizasyonu ve kültürünün varlığından bahsedebilmek için yenileşimin 

kuruluşun günlük rutin faaliyetlerinden sayılması ve bunun için gerekli yapılanma ve 

yönergelerle bu süreçlerin düzenli bir şekilde işlemesi gerekmektedir.  Bunun için tarihsel, 

davranışsal, yapısal, mental ve hem kurumsal hem bireysel olarak yenileşimin içselleştirilmiş 

olması beklenmektedir. Bu aşamaya gelmek için paylaşılmış tecrübeler, değerler, normlar ile 

ortak inanış ve kabuller çerçevesinde bir grup davranışı geliştirilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır. 

Yenileşim organizasyonu ve kültürü gelişmiş firmalarda: 

 Firma çalışanları yenileşim kavramı, çeşitleri vb. bilgilere sahiptir, yenileşim eğitimlerine 

düzenli katılım sağlanır. 

 Yenileşim faaliyetleri sistematik, kaynak planlaması yapılmış, insan kaynağı görevlendirilmiş, 

ilgili tüm birimlerin katılımıyla ve bunlarla ilgili yönergeler oluşturulmuş şekilde proje esaslı 

olarak gerçekleştirilir, faaliyetler izlenir, çıktılar tanımlıdır ve takibi yapılır. 

 Proje çalışmaları esnasında olası riskler ve problemler tanımlanır, bunlarla ilgili karar 

mekanizmaları açıklanır. 
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 Yenileşim fikir kaynakları ve bunlarla nasıl ilişki kurulacağına dair yöntemler tanımlanmıştır. 

Kurum yenileşim kültüründe üniversitelerle işbirliği, ulusal ya da uluslar arası teknoloji 

kümelerinde veya benzeri amaçlı işbirliği ağ yapılarında yer almak önemli bir yer tutar.  

 

Yenileşim Süreçleri ve Döngüsü (fikir kaynakları, fikirleri hayata geçirme süreci) 

Yenileşim, avantaj sağlayacak yenilikçilik fırsatlarının yakalanması için olası yenileşim fikir 

kaynaklarının tanımlanmış olmasından başlayarak; bunlar içinden en uygun olanlarının seçim 

stratejileri, karar verilenler için ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilip içselleştirilmesi ve bunlarla ilgili 

Ar-Ge çalışmalarının planlanıp uygulanması, sonuçların ticarileştirilmesi ve kazanımların ve 

bilgilerin kuruma mal edilmesi şeklinde özetlenebilecek dinamik ve tanımlı süreçlerle ve devamlı 

döngülerle gerçekleştirilebilmektedir.  

Yenileşim süreçleri ve döngüsü gelişmiş kurumlarda: 

 Firmanın yenilikçi fikirler için kaynakları (müşteriler, fuarlar, rakiplerle kıyaslamalar vb.) 

tanımlanmıştır, çalışanlara yenilikçi fikirler geliştirmeleri için olanaklar sağlanmıştır, 

çalışanların yeni fikirler geliştirmesi için boş zaman yaratılır, bu amaçla tartışma/arama 

teknikleri (beyin fırtınası, GZFT analizi vb.) kullanılır. Patent taramaları da yeni fikir kaynağı 

olarak görülür ve düzenli patent taramaları gerçekleştirilir.  

 Kuruluş yenilikçi fikir kaynakları olarak müşteri beklentilerini düzenli alır, rakip firma 

karşılaştırmaları yapar, Pazar analizleri ve teknoloji kestirimlerini sistematik olarak araştırır. 

 Ulusal ve uluslar arası teknik regülâsyonlar, standartlar vb. zorunlu ya da kısa süre sonra 

mecburi olabilecek düzenlemeleri takip eden bir birim ya da kişi vardır.  

 Yenileşim fikirlerinin değerlendirilmesi, uygun olanların seçilmesi ile ilgili tanımlı yöntem ve 

kriterler mevcuttur. Kabul edilen yenileşim fikirlerini hayata geçirecek yöntemler ve süreçler 

tanımlıdır. Bu süreçlerde tüm birimlerden yararlanılır. 

 Yenileşim fikirlerinin uygulama sonuçlarını izleme ve değerlendirme süreci mevcuttur. 

Hedeflenen sonuçlara ulaşmayan proje ya da çalışmalar başarısızlık olarak değil tecrübe 

olarak değerlendirilir ve proje sonuçları kurum içinde paylaşılır. 

 

Yenileşim Altyapısı (insan kaynakları ve takım olma, teknoloji hâkimiyeti ve teknoloji altyapısı, 

işbirliği ağlarında yer alma, yenileşim destek sistemlerinden yararlanma)  

 

Yenileşim yapabilme yeteneği birçok konuda sahip olunan kapasitelerle doğrudan ilişkilidir. Bu 

kapsamda başta kuruluşun mevcut insan kaynağı niteliği, yetkinliği ve çalışanların takım 

çalışmasına yatkınlığı olmak üzere ileri Ar-Ge ve test/analiz ekipman mevcudiyeti, ulusal ve 

uluslararası işbirliği ağ yapılarında yer alabilme kapasitesi ile ulusal ve küresel yenileşim destek 

sistemlerinden yararlanabilme eşiği yenileşim altyapısını oluşturan ve biri diğerini besleyen 

başlıca unsurlardır. 
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Yenileşim altyapısı güçlü kuruluşlarda: 

 

 Kuruluşun yenileşim vizyon ve stratejilerini destekleyen insan kaynakları politikası vardır ve 

bu politikanın bir parçası olarak insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik planlar vardır.  

 Mevcut insan kaynakları sistemi yenileşim plan ve uygulamalarını hayata geçirecek 

yetkinliktedir. Yenileşim projeleri, birimler ya da fonksiyonlar arası takım çalışmaları ile 

gerçekleştirilir. 

 İlgili alanda ileri teknolojik gelişmeler takip edilir, bunlar hızla kuruluşa mal edilir. 

 Sahip olunan teknolojileri geliştirmek için radikal sayılabilecek ileri Ar-Ge projeleri 

gerçekleştirilir. Bu süreçler için gerekli olacak İleri Üretim ve Yönetim Sistemleri 

(CAD/CAM/CAE, Hızlı Prototip, Robotik, ERP vb.) ile tasarım doğrulama, prototip testleri ve 

ürün doğrulama amaçlı yetkin bir altyapı mevcuttur. 

 Proje yönetimi, bilgi ve teknoloji yönetimi süreçlerinin gerçekleştirildiği oldukça ileri ve 

yetkin bir enformasyon ve iletişim (IT) altyapısı mevcuttur. 

 Yurtiçi ve dışı İşbirliği programlarına ve/veya faaliyetlerine katılım için yazılı kurum politikası 

vardır, bu amaçla finansman ve insan kaynakları ayrılmıştır, bu kapsamda ulusal/uluslararası 

projelerde yer alınmaktadır. Üniversiteler veya araştırma kuruluşları ile de yoğun ve sürekli 

işbirliği sürdürülmektedir. 

 Yenileşimin finansmanında KOSGEB/TEYDEB/TTGV/Sanayi Bakanlığı vb. kurumlar tarafından 

yürütülen ulusal destek programları ile AB Çerçeve Programı, EUREKA, EUROSTAR gibi 

uluslararası destek programlarından yararlanılmaktadır. 

 

Yenileşime Ticari Değer Kazandırma Stratejileri 
 
Kuruluşlar yenileşim faaliyetlerinin çıktılarını mümkün olan en büyük müşteri grubuna, en hızlı 

ve en yüksek karla sunmak isteyeceklerdir. Bu amaçları sağlayacak şekilde çıktıların kuruluştan 

tüketiciye ulaştırılması için uygulanan strateji ve faaliyetler kısaca değer kazandırma fırsatları ve 

kanalları olarak adlandırılmaktadır. 

Yenileşim faaliyetlerine ticari değer kazandırma stratejileri gelişmiş kuruluşlarda: 

 Geliştirilen ya da mevcut ürün ya da hizmetlerin kuruluştan çıktıktan sonra tüketiciye 

ulaşmasına kadar geçen süreçteki dağıtım kanalları, lojistik, satış sonrası servis, pazarlama 

vb. değer zincirinin diğer unsurlarının düzenli analizi yapılmaktadır. 

 Ticari değer kazandırma ile ilgili yeni strateji ve yenilikçi iş modelleri ve pazarlama stratejileri 

takip edilmekte ve uygun görülenler hayata geçirilmektedir. 

 Pazar fırsat ve tehditleri periyodik olarak ve sistematik bir yaklaşımla düzenli izlenmektedir. 

 Kuruluş piyasada bilinen markalara sahiptir. 

 Fikri hakların korunması ve bu kapsamda çalışma sonuçlarının patentlenmesi bir kuruluş 

stratejisidir. Mevcut durumda kuruluşa ait birden çok patent vardır. 
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Yenileşim Faaliyetleri Sonuçları (iç paydaşlara yönelik sonuçlar, dış paydaşlara yönelik sonuçlar, 

ölçülebilir çıktılar) 

 

Yenileşim girdileri kullanılarak gerçekleştirilen süreçler sonucunda başta kuruluşlar için 

ekonomik kazanımlar olmak üzere önemli ve yenilikçiliğin sürekliliğini ve motivasyonunu 

sağlayan bazı çıktılar da ortaya çıkmaktadır. Yenileşim faaliyetleri sonucu kuruluşun ticari olarak 

kar elde etmesi yanında çalışanlar ile diğer iç paydaşların ve müşteriler ile diğer dış paydaşların 

da önemli kazanımlar elde etmesi beklenir.  Özellikle bilgi ve yetkinlik kazanımı gibi bazı 

sonuçlarının ölçümü zor ancak önemlidir.  Yenileşim Faaliyet Sonuçları olarak adlandırılabilecek 

ana kazanımların tanımlanması ve bunların ölçülmesi için sistematik metotlar geliştirilmesi, 

süreçlerin doğru şekilde yönetimi için de önemli şartlardandır. 

 

Yenileşim faaliyetleri sonuçlarını ölçebilen kuruluşlarda: 

 

 İnsan kaynakları gelişim planları ile gerçekleşmeler karşılaştırılarak, güçlü yönler ve 

eksikliklerin değerlendirmesi yapılır. Sonraki yılların planlarında bunlar dikkate alınır. 

Yenileşim faaliyetlerinde yer alan personel sayı, adam/ay oranlarındaki artış ve performans 

değerlendirmesi yapılır. 

 Yenileşim faaliyetleri sonuçları hakkında müşteri/tüketici/bayi vb. memnuniyeti 

anketlerinin sonuçları değerlendirilir, gelecek yıl yenileşim planlarında bunlar dikkate alınır. 

Ayrıca, müşteri/tüketici/bayi sayılarındaki artış miktarı ve eğimi ölçülür, bu sonuçlar ile 

yenileşim faaliyetleri ilişkisi sorgulanır. 

 Prosedürel bir yaklaşımla; yenileşim faaliyet sayı, tür ve kapsamlarına ilişkin sonuçların 

ölçümü yapılır, yenileşim faaliyet sonuçlarının satışlar ve ciro içindeki payları hedeflerle ve 

geçmiş senelerle karşılaştırmalı olarak ölçülür. Patent, endüstriyel tasarım vb. fikri 

haklardaki artış hedeflerle karşılaştırmalı olarak ölçülür. Yenileşim sonuçlarının pazar payı, 

marka, algılama vb. kuruluşa katkıları değerlendirilir. 
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13.3 EK 3 - Firma ve Uzman Eşlemesi, Firma Ziyaret Takvimi 

Şirket Adı Ziyaret 

Tarihi 

Sorumlu 

ANOT  28.08 TAA 

ARLEM 4.10 PDŞ 

AY PLASTİK  18.09 PDŞ 

BULUT METAL 29.08 MKR 

BR DİZAYN  3.09 STN 

ÇETİNTAŞ 26.09 STN 

DÜŞLERSAN  11.09 MKR 

EPTA  3.09 STN 

ESALBA 27.09 STN 

EŞ ÇELİK ISI  10.09 TAA 

GÜRBÜZ  10.09 PDŞ 

KAM MÜHENDİSLİK  19.09 TAA 

MAYA  4.09 STN 

MEÇ PLASTİK 23.10 PDŞ 

MERCAN KAUÇUK 26.09 STN 

NOVA KALIP 4.09 MKR 

STARPLAST  10.09 TAA 

TEK METAL  4.09 MKR 

TEZSAN  4.09 STN 

TGD 19.09 TAA 
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13.4 EK 4 – GTİP Kodu Bazında Pazar Analizi 

Ayrı bir dosya olarak verilmiştir. 
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13.5 EK 5 – ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalar GTİP Kodu Bazında Öne Çıkan ilk 25 Ülke 

 
 

392350 392390 392410 392690 401693 401699 720100 721070 721800 722400 730890 732111 732181 732189 732620 732690
Almanya Almanya Almanya Almanya Çin Çin Almanya Romanya Çin Çin Almanya Almanya Almanya Almanya Çin Çin

Romanya Japonya Irak Meksika Almanya Almanya Meksika Rusya Almanya Almanya Cezayir Irak Rusya Romanya Almanya Almanya

Rusya Fransa Amerika Romanya Hindistan Hindistan Rusya Ukrayna Hindistan Hindistan Mısır Romanya Cezayir Bulgaristan Meksika Romanya

Amerika Polonya Fransa Rusya Kore Meksika Amerika Amerika Kore Romanya Fransa Rusya Azerbaycan Fransa Amerika Rusya

Fransa İngiltere Polonya Amerika Romanya Romanya Kanada Cezayir Amerika Amerika Kazakistan Cezayir Şili Polonya Bengaldeş Amerika

S.Arabistan İran S.Arabistan Polonya Rusya Rusya Mısır Kanada Kanada Brezilya Kuveyt Fransa Fransa İran Fransa Mısır

BAE Irak BAE İngiltere Amerika Amerika Fransa Polonya Fransa Fransa S.Arabistan Fas Gürcistan Irak Polonya Fransa

İngiltere Romanya İngiltere İran Brezilya Fransa Endonezya Özbekistan Endonezya Polonya BAE Polonya Polonya Ukrayna BAE Polonya

İran Belçika İran Irak Fransa Polonya BAE Irak Singapur İngiltere İngiltere S.Arabistan İngiltere Belçika İngiltere İngiltere

Irak Çekya Katar İtalya Polonya İngiltere İngiltere Belçika İngiltere Irak Etopya BAE İran Bosna Hersek Japonya İran

Katar İtalya Romanya Hollanda İngiltere İran Hindistan Hollanda Irak Rusya Irak İngiltere Irak İtalya Rusya Irak

Belçika İspanya Ukrayna İspanya İran Irak Irak Portekiz Avusturya Avusturya Katar Kenya Katar Lüksemburg Belçika Katar

Hollanda İsveç Belçika Çin Irak Ukrayna Ukrayna İspanya Belçika Belçika Romanya Ukrayna Romanya Makedonya İtalya Avusturya

İspanya Çin Danimarka Hong Kong Belçika Belçika Belçika Çin Çekya Çekya Ukrayna İsrail Ukrayna Hollanda Hollanda Belçika

Çin Hong Kong İsrail Hindistan Çekya Çekya İtalya Almanya Finlandiya Macaristan Belçika İtalya Japonya Portekiz İspanya Çekya

Hindistan Hindistan İtalya Japonya Macaristan Macaristan Tayvan Hindistan İtalya İtalya Hollanda Hollanda Kore Slovakya Tayland Macaristan

Japonya Kore Hollanda Kore İtalya İtalya Tayland Kore Hollanda Hollanda Çin İspanya Meksika İspanya Hindistan İtalya

Meksika Meksika İspanya Cezayir İspanya Slovakya Çin Meksika Portekiz Slovenya Hindistan Hong Kong Amerika Japonya Irak Hollanda

Cezayir Rusya İsveç Azerbaycan İsveç İspanya Japonya Azerbaycan Slovakya İspanya Japonya Amerika Bulgaristan Rusya Kenya İspanya

Azerbaycan Amerika Çin Brezilya Japonya İsveç Kore Bulgaristan İspanya İsveç Kore Azerbaycan Mısır Amerika Kore Hindistan

Bulgaristan Cezayir Hong Kong Bulgaristan Meksika İsviçre Romanya Mısır İsveç Japonya Rusya Gürcistan Kazakistan Azerbaycan Romanya Japonya

Mısır Azerbaycan Japonya Mısır Cezayir Japonya Azerbaycan Gürcistan Tayvan Kore Amerika Ürdün Fas Gürcistan Kanada Kore

Gürcistan Bulgaristan Kore Fransa Azerbaycan Kore Brezilya Ürdün Japonya Meksika Azerbaycan Nijerya S.Arabistan S.Arabistan Endonezya Meksika

Ürdün Gürcistan Meksika Gürcistan Bulgaristan Cezayir Bulgaristan Fas Meksika Güney Afrika Bulgaristan Kanada Özbekistan Kanada Malezya Cezayir

Fas Ürdün Rusya Kazakistan Mısır Bulgaristan Gürcistan Turkmenistan Rusya Turkmenistan Gürcistan Şili Kanada Şili S.Arabistan Azerbaycan

Esk
işe

hir
 San

ay
i O

da
sı



 

114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

741129 761699 830140 830210 830241 830249 830260 841460 841899 843820 845090 846620 847780 847790 847981 851660 870899
Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Çin Çin Çin Almanya Almanya Çin Almanya Almanya

Amerika Meksika Rusya Hindistan Hindistan Romanya Hong Kong Romanya İran Almanya Almanya Almanya İran Hindistan Almanya Rusya Meksika

Fransa Romanya BAE Romanya Romanya Rusya Kore Rusya Meksika Hindistan Hindistan Meksika Romanya Meksika Romanya Amerika Rusya

İngiltere Amerika İngiltere Rusya Rusya Amerika Romanya Fransa Rusya İran İran Romanya Rusya Romanya Rusya Fransa Amerika

İran Fransa İran Amerika Ukrayna Fransa Amerika Polonya Amerika Rusya Kore Rusya Amerika Rusya Amerika Polonya Fransa

Irak Polonya Irak Fransa Amerika Polonya Bulgaristan İngiltere Brezilya Cezayir Rusya Amerika Mısır Amerika Fransa S.Arabistan Polonya

Kenya İngiltere Katar Polonya Cezayir S.Arabistan Fransa Irak Fransa Mısır Amerika Fransa Malezya Brezilya Fas İngiltere İngiltere

Romanya Irak Romanya BAE Fransa BAE S.Arabistan Ukrayna Polonya Endonezya Mısır S.Arabistan Pakistan Endonezya Polonya Irak İran

Avusturya Katar Ukrayna İngiltere BAE İngiltere BAE Belçika İngiltere Kazakistan Fransa Singapur Polonya Polonya İran Kenya Irak

Çekya Avusturya İtalya İran İran İran İngiltere Danimarka Irak Malezya Ürdün İngiltere Irak İran Avusturya Romanya Romanya

Danimarka Belçika İspanya Irak Irak Irak İran Yunanistan Kenya Fas Polonya Etopya Katar Irak Macaristan Ukrayna Avusturya

İtalya Çekya Çin Ukrayna Katar Ukrayna Irak İtalya Katar Özbekistan İngiltere İran Ukrayna Ukrayna Hong Kong Avusturalya Belçika

Hollanda Macaristan

Hong Kong, 

Çin Belçika Çin Israel Katar Hollanda Romanya Romanya Vietnam Irak Macaristan Hollanda Hindistan Belçika Çekya

Slovakya İtalya Hindistan Çekya Japonya İtalya Çin Portekiz Ukrayna Ukrayna Romanya Kenya Slovakya İspanya Japonya Çekya Macaristan

İspanya Hollanda Japonya İtalya Meksika Hollanda Hindistan İspanya Danimarka Avusturalya Belçika Katar Çin Çin Kore İsrail İtalya

Çin Slovakya Kore İspanya Azerbaycan İsviçre Japonya İsviçre İtalya Hollanda Çekya İtalya Hindistan Hong Kong Meksika İtalya Hollanda

Hindistan İspanya Meksika Çin Bulgaristan Çin Rusya Çin Hollanda Japonya İtalya Hollanda Japonya Japonya Cezayir Hollanda Sırbistan

Kore İsveç Amerika Japonya Mısır

Hong Kong, 

Çin Cezayir Hong Kong İspanya Meksika Slovakya İsviçre Kore Kore Bengaldeş İspanya Slovakya

Meksika İsviçre Cezayir Kore Gürcistan Hindistan Azerbaycan Hindistan Çin Amerika İspanya Hong Kong Meksika Cezayir Brezilya İsveç İspanya

Cezayir Çin Azerbaycan Meksika Ürdün Japonya Gürcistan Japonya Hong Kong Azerbaycan Tayland Hindistan Cezayir Azerbaycan Bulgaristan Çin İsveç

Azerbaycan Hindistan Bulgaristan Cezayir Kazakistan Kore Kuveyt Amerika Hindistan Bengaldeş Hong Kong Japonya Azerbaycan Bulgaristan Mısır Hong Kong Çin

Gürcistan Japonya Mısır Azerbaycan Fas Meksika Fas Cezayir Japonya Gana Japonya Kore Bulgaristan Mısır Gana Japonya Hindistan

Kazakistan Kore Gürcistan Bulgaristan Oman Cezayir Turkmenistan Azerbaycan Kore Ürdün Meksika Cezayir Gürcistan Gürcistan Kazakistan Kore Japonya

Fas Rusya Ürdün Mısır S.Arabistan Azerbaycan Özbekistan Bulgaristan Azerbaycan Pakistan Azerbaycan Azerbaycan Fas Kazakistan Nijerya Azerbaycan Kore

Umman Cezayir Kazakistan Gürcistan Özbekistan Bulgaristan Kanada Mısır Bulgaristan Güney Afrika Cezayir Bulgaristan Nijerya Nijerya S.Arabistan Bulgaristan Cezayir
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13.6 EK 6 – Beyaz Eşya Sektörü GTİP Kodu Bazında Öne Çıkan Ülkeler 

 

Bulaşık Kurutma

732111 732112 732119 851650 851660 841821 841829 841830 841840 842211 845011 845012 845019 845121
Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Hindistan Almanya Çin

Irak Hindistan Romanya Hindistan Rusya Amerika Irak Irak Rusya Rusya Hindistan Irak Irak Almanya

Romanya Irak Rusya Fransa Amerika Kanada Rusya Romanya Ukrayna Amerika Romanya Japonya Azerbaycan Kore

Rusya Kenya Fransa Polonya Fransa Mısır Mısır Fransa Amerika Kanada Rusya Romanya Mısır Rusya

Cezayir Amerika Polonya S. Arabistan Polonya Fransa Fransa Endonezya Kanada Fransa Fransa Rusya Ürdün Amerika

Fransa Brezilya İran İran S. Arabistan Polonya S. Arabistan Kazakistan Mısır Polonya Polonya Cezayir S. Arabistan Bulgaristan

Fas Kanada Irak Irak İngiltere BAE BAE Fas Fransa BAE BAE Mısır İran Kanada

Polonya Şili Kenya Katar Irak İngiltere İngiltere S. Arabistan Polonya İngiltere İngiltere Endonezya Katar Fransa

S. Arabistan Mısır Katar Belçika Kenya Irak Romanya İngiltere İngiltere Hindistan Avusturya Umman Romanya Polonya

BAE Malezya Afghanistan Japonya Romanya Romanya İtalya Avusturalya Irak Romanya Belçika BAE Avusturya İngiltere

İngiltere Nijerya Danimarka Kore Ukrayna Avusturya İspanya İtalya Avusturya Avusturalya Çekya Etopya Norveç Romanya

Kenya S. Arabistan İtalya Meksika Avusturalya Belçika Honk Kong Hollanda Belçika Avusturya Danimarka İran İspanya Avusturalya

Ukrayna BAE Japonya Romanya Belçika Çekya Hindistan İspanya Danimarka Belçika Macaristan Ukrayna Hindistan Avusturya

İsrail İngiltere Kore Rusya Çekya Danimarka Japonya Hindistan İsrail Çekya İsrail Amerika Amerika Belçika

İtalya Kore Meksika Ukrayna İsrail Finland Kenya Japonya İtalya Danimarka İtalya Tayland Gürcistan Çekya

Hollanda Katar Amerika Amerika İtalya İsrail Kore Meksika Hollanda Macaristan Hollanda Azerbaycan Senegal Danimarka

İspanya Avusturalya Azerbaycan Cezayir Hollanda İtalya Meksika Rusya İspanya İsrail Portekiz Gana Turkmenistan Macaristan

Honk Kong Avusturya Brezilya Azerbaycan İspanya Hollanda Amerika Amerika İsveç İtalya İspanya Senegal Özbekistan İsrail

Amerika Cibuti Bulgaristan Gürcistan İsveç İspanya Azerbaycan Cezayir İsviçre Hollanda İsveç Özbekistan Fransa İtalya

Azerbaycan İrlanda Gürcistan Gana Çin İsveç Brezilya Azerbaycan Çin Yeni Zelanda Honk Kong Vietnam Gana Hollanda

Gürcistan İtalya Ürdün Ürdün Honk Kong Hindistan Bulgaristan Bulgaristan Hindistan Portekiz Japonya Brezilya Fas Portekiz

Ürdün Hollanda Kazakistan Nijerya Japonya Japonya Gürcistan Mısır Japonya İspanya Ukrayna Şili Nijerya Slovakia

Nijerya Filipinler Kuveyt Senegal Kore Kore Fas Gürcistan Kore İsveç Amerika Kazakistan Pakistan İspanya

Kanada İsviçre Fas Turkmenistan Azerbaycan Meksika Polonya Ürdün Gürcistan Çin Bulgaristan Kuveyt Singapore İsveç

Şili Ukrayna S. Arabistan Özbekistan Bulgaristan Rusya Kanada Kanada Ürdün Japonya Mısır Malezya BAE İsviçre

Malezya Gürcistan Kanada Kanada Gürcistan Bulgaristan Singapore Şili Kuveyt Mısır Gürcistan Fas İngiltere Şili

Özbekistan Şili Şi l i Kazakistan Fas Güney Afrika Gana Fas Ürdün Ürdün Polonya S. Arabistan

Fransa Güney Afrika Güney Afrika Fas Malezya Malezya Senegal Fas Fas S. Arabistan

İngiltere BAE Nijerya Vietnam Nijerya BAE S. Arabistan Güney Afrika

İngiltere Kanada Polonya Nijerya Güney Afrika Endonezya

Vietnam Endonezya S. Arabistan Kazakistan

Malezya Malezya

Vietnam Vietnam

Çamaşır MakinasıBuzdolabı-Derin DondurucuOcak-Fırın Grubu
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13.7 EK 7 – Öne Çıkan Hedef Pazar Ülkelerin Ekonomik ve İş Yapma Kolaylığı Göstergeleri 

 
  

Ülke Puan Kaç GTİP'te

Kişi Başı 

GSMH 

2018 

(PPP)

GSMH 5 Yıllık 

Büyüme 

Ortalaması 

(2013-2017)

GSMH 3 Yıllık 

Büyüme 

Ortalaması 

(2015-2017)

GSMH 

Büyüme 

Beklentisi 

(2019-24)

Sovereign 

risk

Currency 

risk

Banking 

sector 

risk

Political 

risk

Economic 

structure 

risk

Country 

risk

Euler Hermes 

Kısa Dönemli 

Ülke Riski

Euler Hermes 

Kısa Dönemli 

Ülke Riski 

(1-düşük; 4-

yüksek)

Logistic 

Performance 

Index (LPI-2018) 

(1- düşük, 5 - 

yüksek)

Ülkenin İş 

Yapma 

Kolaylık 

Sıralaması - 

2018

Almanya 222 29 52,896 1.67 1.97 1.266 AA A A AA A A AA1 1 4.2 24

Amerika 202 29 62,517 2.17 2.21 1.798 AA A A A A AA AA1 1 3.89 8

Rusya 198 28 29,032 0.2 -0.5 1.64 BB BB B CCC B BB C3 3 2.76 31

Romanya 190 28 26,176 4.47 5.25 3.017 BB BBB BB BB BB BB B2 2 3.12 52

Fransa 183 30 45,601 1.12 1.36 1.462 A A A AA A A AA1 1 3.84 32

İngiltere 169 27 45,643 2.24 2.02 1.467 A A A A BBB A AA1 1 3.99 9

Polonya 169 29 31,647 3.19 3.75 3.017 BBB BBB BBB BBB BBB BBB BB1 2 3.54 33

Çin 150 26 18,120 7.11 6.83 5.873 BB BBB BB B A BBB B2 2 3.61 46

Irak 144 26 16,927 4.66 5.01 3.173 CCC B CCC C CCC B D4 4 2.18 171

Japonya 134 27 44,550 1.28 1.33 0.586 BBB A A AA BBB A A1 1 4.03 39

Hindistan 132 24 7,795 7.14 7.30 7.616 BBB BBB BB BBB BB BB B2 2 3.18 77

Meksika 132 23 20,645 2.48 2.74 2.34 BB BBB BBB BB BB BBB BB2 2 3.05 54

G. Kore 124 24 41,415 3 2.93 2.822 BBB A BBB BBB BBB BBB A1 1 3.61 5

İspanya 116 21 40,371 1.89 3.25 1.793 BBB A BBB BB BBB BBB A1 1 3.83 30

İtalya 116 21 39,472 0.34 1.1 0.582 BB A BB BB BBB BBB A2 1 3.74 51

S.Arabistan 113 24 55,926 2.28 1.68 2.175 BBB BBB BBB BB BBB BBB BB2 2 3.01 92

Kanada 112 28 49,936 2.16 1.82 1.669 AA A AA AAA A AA AA1 1 3.73 22

Hollanda 108 19 56,570 1.77 2.54 1.579 AA A A AA A AA AA1 1 4.02 36

İran 104 20 20,069 4.16 5.46 -0.322 B B CC CC B CCC D4 4 2.85 128

Cezayir 99 22 15,611 3.06 2.09 1.228 BB BB B CCC B B C4 3 2.45 157

Azerbaycan 98 24 17,955 1.18 -0.63 2.213 B BB CCC CCC CCC B D4 4 - 25

BAE 92 17 70,262 3.66 2.95 2.927 BBB BBB BBB BBB BB BBB BB1 2 3.96 11

Bulgaristan 91 23 23,207 2.66 3.71 2.917 BBB BBB BB BBB BB BBB B2 2 3.03 59

EUI Kredi Riski Alt Başlıkları
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GDP per capita, PPP (current international $) (2013-2018) 
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GDP Growth (Annual %) 

 
 

Industry (including construction), value added (annual % growth) 
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Cost to import, documentary compliance (US$) - 2019 

 
 

Cost to import, border compliance (US$) 
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