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Basın Bülteni 
 

Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı  

ikinci çeyrekte %16 büyüdü. 

 

GfK TEMAX® Türkiye 2016 İkinci Çeyrek Sonuçları (*) 

Türkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2016’nın ikinci çeyreğinde 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,0 oranında bir büyüme 

performansı ile 11,7 milyar TL’lik ciro değerini elde etti. Bir önceki yılın 

aynı dönemine göre ciroda en fazla büyüyen sektörler büyük beyaz 

eşya, küçük ev aletleri ve telekom olurken; bilgi teknolojileri ve 

görüntüleme sistemleri ile ofis ekipmanları & sarf malzemeleri daraldı. 

 

Tüketici Teknolojisi Ürünleri: Ciro Trendi 
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Telekom: Büyük ekran telefonlar ile büyümeye devam 

Telekom sektörü yılın ikinci çeyreğini geçen yılın aynı dönemine göre 

ciroda  çift haneli büyüme ile kapattı. Büyümeyi geçen çeyreklerde olduğu 

gibi akıllı telefonlar sağlarken klasik cep telefonları ve kablosuz ev 

telefonları küçülmeye devam ediyor. Akıllı telefonlardaki trendlere 

baktığımızda 5,5” ve üzeri ekrana sahip telefonların payının geçen senenin 

aynı dönemine göre 13 puan artığı ve %38 seviyesine ulaştığı görülüyor. 

 

Bilgi Teknolojileri: İkinci çeyrekte de daralma devam ediyor 

Sektörde gerek ana ürün gruplarının uzunca bir süre önce doygunluğa 

ulaşmış olması, gerekse gelişen akıllı telefonların kuvvetli ikame etkisi 

nedeniyle, bir önceki yıl aynı döneme göre çift haneli daralmalar gözlendi. 

Özellikle tablet bilgisayarlardaki kuvvetli ciro daralması ve akabinde dizüstü 

bilgisayarların da küçülme eğilimini sürdürmesi sektörün cirosal 

küçülmesine neden oldu. Tek pozitif yönelim, büyük ekran akıllı monitorlere 

olan ilginin artması şeklinde özetlenebilir. 

 

Ofis Makineleri ve Sarf Malzemeleri: Cirosal büyüme devam ediyor 

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü bir önceki yılın ilk çeyreğine 

göre tek haneli cirosal küçülme eğiliminde. Önceki dönemlerin aksine, çok 

fonksiyonlu yazıcılardan kaynaklanan negatif büyüme sektör toplamındaki 

daralmanın temel nedeni olarak görülüyor. 

 

Büyük Beyaz Eşya: Büyüme devam etti 

Beyaz eşya sektör cirosu 2016 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı 

dönemine göre çift haneli büyüme ile 2,9 Milyar TL seviyelerine ulaşmıştır. 

Büyük beyaz eşya ürün gruplarının tümü 2016 yılının ikinci çeyreğini pozitif 

büyüme ile kapatırken en büyük büyüme derin dondurucularda 

gözlemlenmiştir.  

 

Sektörde ürün çeşitliliğinin önemi sürekli artmaktadır. Buzdolaplarında iki 

kapılı buzluk altta no-frost ürünler, bulaşık makinelerinde 5 programlı 

ürünler, çamaşır makinelerinde ise 9 KG ve üstü kapasiteli ürünler 

büyümeleriyle dikkat çekmişlerdir. Ankastre fırınlar ise fırın kategorisini 

büyütmeye devam etmektedir. 
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Küçük Ev Aletleri: Ciro büyümesi devam ediyor 

Küçük ev aletleri sektörü 2016 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine 

göre çift haneli büyüme elde etti ve büyük beyaz eşya ile birlikte en yüksek 

büyüme performansını elde ederek, 1,2 milyar TL ciro seviyesine ulaştı.  

Cirosal olarak en iyi performanslar sırası ile sıcak içecek hazırlama, elektrikli 

süpürgeler, kadın/erkek tıraş makineleri, gıda hazırlama,  tost makineleri, su 

ısıtıcıları, ütü, saç kurutucular, saç şekillendiriciler ve saç/sakal  kesicilerde  

olurken; ekmek yapma makineleri, fritöz ve narenciye/katı meyve sıkacakları 

ise küçülme gösteren kategoriler oldu. 

Çok fonksiyonlu / özellikli, yüksek teknolojili ürünlere eğilimin artması; türk 

kahve makineleri, siklonik süpürgeler ve lazer epilasyonlar gibi segmentlere 

olan ilgiyi artırdı. 

 

Tüketici Elektroniği: Avrupa Şampiyonası’nın pozitif etkisi 

Yıla küçülerek başlayan TV ürün grubunun hakim olduğu tüketici elektroniği 

sektörü 2. çeyreği dünya kupasının Haziran ayında yarattığı pozitif ivme ile 

tek haneli büyüme ile kapattı ve sektör toplamında 1,4 milyar TL ciro elde 

etti. 

%20’lerin üzerine çıkan UHD TV oranları ve çift haneli oranlara ulaşan 55’’ 

üzeri ekran payları dikkat çekici gelişmeler olarak öne çıktı.  

Ses kaynaklarıyla bluetooth ya da wifi yöntemleriyle etkileşime girme özelliği 

bulunan ses sistemleri tüketiciler nezdinde popülerliğini artırmaya devam 

etti. Aksiyon kameralarda da çift haneli büyüme gözlendi. 

 

Görüntüleme: Küçülme devam ediyor 

Görüntüleme sektörü yılın ikinci çeyreğini de çift haneli küçülmelerle kapattı. 

Lensi değiştirilebilir üstün özellikli cihazların payları sektör içinde artmaya 

devam ederken, sabit lensli cihazların çift haneli küçülmeleri artarak devam 

etti. 
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Özet: Çift Haneli Büyüme Devam Ediyor 

Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, 2016’nın ikinci çeyreğinde, bir önceki yıl 

aynı döneme oranla, cirosal olarak yine çift haneli büyüme performansını 

sürdürdü. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre pozitif büyüme kaydeden 

sektörler sırasıyla Büyük beyaz eşya, Küçük ev aletleri, Telekom ve Tüketici 

elektroniği olurken, Ofis ekipmanları ve sarf malzemeleri, Bilgi Teknolojileri 

ve Görüntüleme Sistemleri sektörleri ise ciroda daraldı.  

 

Özet Tablo 

  
Q3

2015

Q4

2015

Q1

2016

Q2

2016

Q2 16

/Q2 15

Q1-2

2016

Q1-2 16

/Q1-2 15

Milyon 

TL

Milyon 

TL

Milyon 

TL

Milyon 

TL
+/-%

Milyon 

TL
+/-%

Tüketici Elektroniği (CE) 1.357 1.583 1.319 1.439 7,8% 2.758 4,1%

Görüntüleme (PH) 33 33 32 33 -20,5% 66 -17,0%

Büyük Beyaz Eşya (MDA) 3.332 2.697 2.167 2.969 24,3% 5.136 21,3%

Küçük Ev Aletleri (SDA) 902 996 1.005 1.179 24,2% 2.184 22,4%

Bilişim Teknolojileri (IT) 1.210 1.421 1.250 1.036 -16,3% 2.287 -14,4%

Telekom (TC) 4.317 4.713 4.808 4.980 22,5% 9.788 22,7%

Ofis Ekipmanları & Sarf Malzemeleri (OE) 104 151 130 113 -0,6% 243 1,9%

GfK TEMAX® Türkiye 11.255 11.594 10.710 11.751 16,0% 22.461 14,4%
 

Kaynak: GfK TEMAX® Türkiye, GfK 

(*) 2014 birinci çeyrek dönemi itibariyle Temax raporlarına yüksek sesli hoparlör, mini hoparlör, 

çamaşır kurutma makinası ve derin dondurucu kategorilerine ait veriler eklenmiştir. 

GfK TEMAX®, tüketici teknolojisi ürünleri pazarını takip etmek için GfK 

tarafından geliştirilen bir endekstir. Bulgular GfK perakende paneli 

tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır. Perakende paneli 

tüm dünya genelinde 425.000’in üzerinde satış noktasından alınan 

datalardan oluşmaktadır. Şubat 2009’dan beri GfK TEMAX® Raporu, GfK 

tarafından 30’dan fazla ülkede uluslararası düzeyde yayınlamaktadır. Tüm 

raporlar ve basın bültenlerine www.gfktemax.com adresinden ulaşılabilir.  

Basın bülteninden veya www.gfktemax.com da yer alan yayınlardan 

alıntı yapıldığında, lütfen kaynak olarak GfK TEMAX’ı açık olarak 

belirtiniz.  

Daha fazla bilgi için: 

Hande Akdağ,      T: +90 212-368-0700, hande.akdag@gfk.com 

Ufuk Ural,     T: +90 212-368-0700, ufuk.ural@gfk.com 

 

 

http://www.gfktemax.com/
http://www.gfktemax.com/
mailto:hande.akdag@gfk.com
mailto:ufuk.ural@gfk.com
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GfK  

GfK, müşterilerinin daha akıllıca karar almalarını sağlayan pazar ve tüketici 

bilgileri alanında güvenilir bir kaynaktır.  13,000’i aşkın pazar araştırma 

uzmanı, işlerine duydukları tutkuyu, GfK’nın veri bilimi alanında uzun yıllara 

dayanan deneyimiyle birleştirmektedir. Böylelikle GfK, 100’ün üzerinde 

ülkeden topladığı yerel pazar bilgileri ile eşleştiğinde son derece önemli 

sonuçlar veren küresel içgörüler sunabilmektedir. Kullandığı yenilikçi 

teknolojiler ve veri bilimi sayesinde GfK, büyük verileri akıllı verilere 

dönüştürerek, müşterilerinin daha rekabetçi olmasına ve tüketici deneyimi 

ve seçeneklerini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır.  

www.gfk.com/tr , www.twitter.com/gfkturkiye    

http://www.gfk.com/tr
http://www.twitter.com/gfkturkiye

