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2018’de Makroekonomik Değişkenlerin Sektör Üzerinde Beklenen Etkileri 

BEYAZ EŞYA 

 Beyaz eşya sektörü güçlü bir yılı geride bırakmıştır. 
Türkiye’de 4 ana ürün (buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık 
makinesi) kategorisinde beyaz eşya üretimi 2017 yılında 
adet bazında %8,4 artarak 28,4 milyon adet olarak 
gerçekleşmiştir.  

 Beyaz eşya satışlarında uygulanan ÖTV oranı Şubat 2017 
başında %6,7’den %0’a indirilmiştir. Söz konusu indirim 
Eylül sonuna kadar sürdürülmüştür. Yurt içi satışlar ÖTV 
indirimiyle birlikte sektörde üretim hız kazanırken, 
indirimin sona ermesinin ardından yılın son çeyreğinde 
ivme kaybetmiştir. Bununla birlikte, yurt içi satışlar yıl 
genelinde %14 ile güçlü büyüme kaydetmiş ve 8,5 milyon 
adede ulaşmıştır.  

 Beyaz eşya sektöründe ÖTV indiriminin yürürlükte olduğu 
dönemde kapasite kullanım oranı %83,1’e kadar 
yükselmiştir. Ancak, yılın geri kalan dönemindeki zayıf seyir 
nedeniyle 2017 yılında ortalama kapasite kullanım oranı bir 
önceki yıla kıyasla 0,9 puanlık sınırlı yükseliş kaydederek 
%78,7 olmuştur. 

 Üretiminin yaklaşık %75’ini yurt dışına satan sektörde 
2017’de ihracat %5,6 yükselerek 20,6 milyon adet 
olmuştur. Beyaz eşya sektörünün en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ilk 5 ülkenin (İngiltere, Almanya, Fransa, 
İtalya ve İspanya) toplam ihracat içindeki payı %50’ye 
yakındır. Avrupa’da, beyaz eşya perakende satışlarının 
2017 yılında ivme kaybetmesi ihracatın geçmişe kıyasla 
yavaşlamasına yol açmıştır.  

 Sektörün ihracatta Avrupa’nın yanı sıra Asya-Pasifik  
ülkelerine de yoğunlaştığı gözlenmektedir. Ayrıca, sektörün 
yüksek tüketim potansiyeline sahip Afrika bölgesine de 
odaklanması beklenmektedir. Bu bölgede özellikle 
buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi soğutma 
özelliğine sahip ürünlere yönelik talep giderek artarken, 
beyaz eşya yan sanayii ürünlerine de yüksek talep 
mevcuttur.  

 2018 yılında ÖTV desteğinin ortadan kalkması ve iç talepte 
beklenen nispi yavaşlama nedeniyle yurt içi satışlarda 
düşüş beklenmektedir. Bununla birlikte, Avrupa ülkelerinde 
ekonomideki toparlanmanın devam edeceği 
öngörülmektedir. Bu durum, bir miktar telafi edici etki 
yaratarak sektörün üretiminde ivme kaybının sınırlı 
kalmasını sağlayabilecektir.  

 2017’de üretimde en önemli girdi olan çelik fiyatlarında ve 
USD/TL’de gözlenen yükselişler sektörün maliyetlerini 
artırmıştır. 2018 yılında ABD’nin çelik ithalatı için aldığı 
korumacı önlemlerin hammadde fiyatları üzerindeki baskıyı 
bir miktar hafifletebileceği düşünülmektedir. 

 Sektör, Ekonomi Bakanlığı’nın uyguladığı uluslararası 
piyasalarda Türk Malı imajının  güçlendirilmesini 
hedefleyen Turquality programı ile yurt dışı rekabet 
gücünün artırılmasını hedefleyen URGE (Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) 
programından faydalanmaktadır. Sektör ayrıca, yatırım 
teşvik desteklerinin yanı sıra Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında avantajlardan faydalanmaktadır.  

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK 
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Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak 
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye 
veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir 
şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz 
olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, 
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.  

 

 

Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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