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Önsöz
Deloitte’un, global olarak hazırladığı ve dünyanın en 
büyük 100 lüks markasını ve grubunu sıraladığı “Lüks 
Tüketimin Küresel Güçleri” raporunun bu yıl üçüncüsü 
yayımlandı. Ekonomik büyüme globalde yavaşlama 
gösterdi ancak rapora göre, globalde lüks tüketim 
sektörü bir önceki yıla oranla %6,8 büyüme kaydetti. 
Türkiye’de ise, lüks ürünler pazarı son 5 senede bileşik 
olarak %8,9 büyüme gerçekleştirdi.

Bugün itibari ile Deloitte Lüks Tüketimin Küresel 
Güçleri 2017 listemizdeki 100 büyük firmaya 
ait yaklaşık 250 markadan 120’si Türkiye’de yer 
alıyor. Bunlardan 69 tanesinin 271’inin AVM’de, 
97’sinin  alışveriş caddelerinde ve 10’unun ise 
havalimanlarında olmak üzere toplamda 378 adet 
bireysel mağazası bulunuyor.

Ne yazık ki listede henüz Türkiye’den bir marka yok; 
bunu başarmak için günümüz koşullarında yaklaşık 
180 milyon ABD doları ciro çıtasının aşılması lazım. Bu 
elbette kolay değil fakat tekstil ürünleri ve mücevherat 
üretim yeteneklerimizin doğru kullanılması ve gelişen 
teknolojiden faydalanılması ile bir Türk markası da 
uluslararası lüks markaları arasında yerini alabilir. 
Teknoloji özellikle çok önemli; tüketici taleplerinin 
fiziksel ürünler ve marka gücü yanında dijital 
deneyime kaydığı, e-ticaret ve m-ticaret kanallarının 
tamamlayıcı etkisinin hem satın alma hem de uçtan 
uca deneyimde kendine daha çok yer bulduğu lüks 
sektöründe, dijital ve teknoloji kavramlarının artık her 
noktada hissedilir olması gerekiyor.

Pazarın büyümesine etki eden trendlere ve Türk 
markalarının, potansiyelleri doğrultusunda 
globalleşmelerinde izleyebilecekleri stratejilere ışık 
tutan çalışmamızın faydalı olmasını dileriz.
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Perakende Sektör Lideri
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Globalde %6,8 büyüyen lüks ürünler kategorisi, 
jeopolitik etkilere ve azalan turist sayısına 
rağmen yerelde çok daha iyi performans 
göstererek yaklaşık %8,4 büyüme kaydetmiştir.

Bu sene üçüncüsünü yayımladığımız 
ve dünyanın en büyük 100 lüks 
markasının ve grubunun sıralandığı 
“Lüks Tüketimin Küresel Güçleri” 
raporuna göre, ekonomik büyüme 
küresel olarak yavaşlamış olsa da, 
lüks tüketim sektörünün bir önceki 
yıla oranla %6,8 büyüme göstermesi 
ve toplamda %3,1 büyüyen küresel 
ekonominin bir hayli üstünde 
olması, sektör temsilcileri ve 
paydaşları açısından son derece 
umut verici olarak algılanmaktadır.

Sektördeki küresel büyümeye 

rağmen uluslararası marka yaratma 
gücü düşük olan ülkemizden, 
bu sene de küresel bir marka 
çıkaramamış olmamız son derece 
üzücüdür. Sahip olduğumuz tekstil 
ürünleri ve mücevherat üretim 
yeteneklerinin doğru kullanılması ve 
gelişen teknolojiden faydalanılması 
ile, yakın gelecekte bir Türk markası 
da uluslararası lüks markaları 
arasında yerini alabilir. Listeye bir 
Türk markasının girebilmesi için 
günümüz koşullarında yaklaşık 
180 milyon ABD doları ciro çıtasını 
aşması gerekiyor.

Türk lüks markaları 
ne zaman dünya devi 
olabilir?
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Bu çalışmada konu hakkında 
yapılan bir önceki Deloitte 
çalışmasında olduğu gibi pazarın 
büyümesini tetikleyen trendler 
ve büyük potansiyele sahip Türk 
markalarının globalleşmesi için 
izlenebilecek stratejilere yer 
verilmektedir.

Globalde ve Türkiye’de lüks 
pazarı
Globalde %6,8 büyüyen lüks 
ürünler kategorisi, jeopolitik 
etkilere ve azalan turist sayısına 
rağmen yerelde çok daha iyi bir 
performans göstererek yaklaşık 
%8,4 büyüme kaydetmiştir. Bu 
büyümede kurun etkisi olsa da, 
lüks pazardaki büyümenin esas 
kaynakları olarak, geçen yıllarda 
olduğu gibi bu sene de, kadınların 
işgücüne artan oranda katılımı, 
gençlerin artan moda bilinci, lüks 
ürünlere erişimin kolaylaşması, 

erkek tüketicilerin lüks tüketime 
artan ilgisi, orta sınıfın gelir 
düzeyinin artması ve mobil 
ve e-ticaretteki ivme ön plana 
çıkmaktadır. Türkiye lüks ürünler 
pazarı son 5 yıllık dönemde 
(2012-2016) bileşik olarak %8,9 
büyüme kaydederek yaklaşık 6,8 
milyar TL seviyelerine ulaşmıştır. 
Öngörülenden daha fazla büyüme 
kaydeden pazarda, bir önceki 
yıla göre en fazla büyüme, 43,3 
puanlık artışla Lüks Taşınabilir 
Tüketici Elektroniği segmentinde 
meydana gelmiştir. Ancak bu artışı 
dikkatli okumak gerekir. Özellikle 
cep telefonları ve ithal ürün 
fiyatlarında hem kurun yukarı 
yönlü hareketinden, hem de vergi 
ve diğer yasal yükümlülüklerin 
artışından kaynaklanan nominal 
büyüme yerine, bu etkilerden 
arındırılarak ulaşılabilecek reel 
büyüme dikkate alınmalıdır.

Kaynak: Euromonitor

Türkiye lüks ürünler pazarı yıllık bileşik büyüme oranı

Tasarım Giyim ve Ayakkabı
Lüks Mücevharat
Lüks Saat
Yüksek Kalite Şarap/Şampanya
Lüks Deri Ürünleri

Lüks Yazı Araçları ve Kırtasiye Ürünleri
Lüks Gözlük
Lüks Taşınabilir Tüketici Elektroniği
Yüksek Kalite Kişisel Bakım Ürünleri
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Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) = %8,9 
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Talep taraflı gelişmeler
Son yıllarda lüks tüketimde talep 
taraflı baskılar sebebiyle meydana 
gelen artış demografik çerçeveden 
incelendiğinde aşağıdaki başlıklarla 
açıklanabilir:

 • Orta sınıfın gelirindeki artış

 •  Kadınların işgücüne katılım 
oranında meydana gelen artış

 •  Genç nüfusun tüketim 
alışkanlarında meydana gelen 
değişim

 •  Değişen yaşam biçimi trendleri

 •  Yüksek öğrenim oranlarındaki 
artış

 •  Kentleşme oranındaki artış 

Lüks tüketimde meydana gelen 

artış, esas olarak orta sınıfın artan 
gelirindeki ve paralelinde lüks 
ürünlere olan taleplerindeki artış 
ile açıklanmaktadır. Her ne kadar 
geçtiğimiz yıllarda taksit sınırlaması 
getirilmiş olsa da, Bankalararası 
Kart Merkezi verilerine göre, 2011 
yılından sonra her yıl ortalama %2 
artarak günümüzde 60.364.051 
adede ulaşan kredi kartı sayısı da, 
orta sınıfın ulaşılabilir lüks tüketimini 
arttırmasına taksit ve indirim 
avantajları gibi özellikleri sebebiyle 
katkıda bulunmuştur.  

Türkiye pazarındaki büyümenin 
diğer bir kaynağı ise yüksek 
orandaki genç nüfusun benzer 
şekilde lüks ürünlere artan 
ilgisinden kaynaklanmaktadır. 
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Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Kredi kartı sayısı
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Eylül 2017 itibarıyla Deloitte Lüks 
Tüketimin Küresel Güçleri 2017 
listesine girmeyi başaran 100 
büyük firmaya ait, yaklaşık 250 
markadan 120’si Türkiye’de faaliyet 
göstermektedir.

Yüksek oranda internet kullanımına 
sahip grubun ayrıca hayat biçimi 
adaptasyonlarının da yüksek 
olması sebebiyle, lüks ürünleri viral 
pazarlama yoluyla tanıtan ve/veya 
kullanan vlogger ve sosyal medya 
influencerlar’ını kendilerine örnek 
almaları, gençlerin lüks tüketime 
olan ilgilerini her geçen gün 
artmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllardaki sonuçlarla 
benzer şekilde kadınların işgücüne 
artan oranda katılımı pazarın 
büyümesine olumlu etkide bulunan 
bir diğer etkendir. Özellikle statü 
sembolü olarak gördükleri lüks 
çanta ve ayakkabı segmentinde 
meydana gelen büyüme genel 
olarak kadın tüketicilere ithaf 
edilebilir.

Demografik değişimler başlığı 
altında incelenebilecek ve özellikle 
belirtilmesi gereken bir diğer başlık 
ise, erkek tüketicilerin değişen 
yaşam biçimleriyle açıklanabilir. 
Son yıllarda özellikle yüksek gelir 
grubunda bulunan erkeklerin 
de kişisel bakımlarına daha fazla 
özen göstermeleriyle yüksek kalite 
kişisel bakım ve güzellik ürünleri 
segmentinde hissedilir bir artış 
meydana gelmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda gözlemlenen ve 
2014 yılında rekor düzeylere ulaşan 
yabancı turist sayısı, jeopolitik 
riskler, artan terör olayları ve darbe 

“Lüks Tüketimin 
Küresel Güçleri”
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girişimi sebebiyle 2008 öncesi 
düzeye düşmüştür. Beklenildiği 
şekilde pazarın önceki yıllarda 
büyümesine katkı sağlayan 
bu faktörün 2016 yılı büyüme 
rakamlarına etkisi kısıtlı olmuştur. 
Özellikle lüks tüketim ürünlere 
ulaşımı görece kısıtlı olan Arap, 
Rus ve Türki Cumhuriyetlere ait 
vatandaş sayılarının önceki yıllara 
ulaşması, talep yönlü büyümenin 
çok daha hızlı büyüyebileceğine 
işaret etmektedir.

Arz taraflı gelişmeler
Talep taraflı bu gelişmelere ek 
olarak, arz tarafında meydana 
gelen değişimler de pazara olumlu 
katkılarda bulunmaktadır. 

Özellikle lüks tüketim ürünlerine 
ulaşımın kolaylaşması ve İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Bursa’da artan 
alışveriş merkezleri dışında 
büyükşehir statüsüne sahip 

kentlerde de açılmaya başlanan 
alışveriş merkezleri sayesinde, 
tüketicilerin lüks ürünlere erişimi 
kolaylaşmış ve bu durum, toplam 
harcamanın artmasına katkıda 
bulunmuştur. Türkiye genelinde 
2017 yılı itibarıyla toplam 385 adet 
AVM bulunmaktadır.

AVM sayılarındaki artışa ek olarak 
perakende pazarına yeni girişler de 
arz taraflı bir bolluk yaşanmasına 
yardımcı olmuştur. Görece doygun 
olan tüketiciler dahi pazara giren 
yeni oyuncular ve devamında 
gelen seçenek artışları sayesinde 
lüks tüketimlerini arttırmışlardır. 
Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu’nun raporuna 
göre 2016 yılı içerisinde Türkiye 
pazarına Dsquared2, Hogan, 
Moncler, NYX Cosmetics, Origins 
gibi lüks tüketim perakendecileri 
giriş yapmıştır.

Ziyarete gelen turist sayısı - Rusya ve Turki Cumhuriyetler

AzerbaycanRusya Federasyonu Ukrayna Kazakistan

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Ziyarete gelen turist sayısı - Arap ülkeleri

Suudi Arabistan Irak Ürdün Lübnanİran Kuveyt B.A.E Katar Ehent

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Eylül 2017 itibari ile Deloitte Lüks 
Tüketimin Küresel Güçleri 2017 
listesine girmeyi başaran 100 
büyük firmaya ait yaklaşık 250 
markadan 120’si Türkiye’de faaliyet 
göstermektedir. Bunlardan 69 
tanesinin ise 271’i AVM’de, 97’si 
alışveriş caddelerinde ve 10’u 
havalimanlarında olmak üzere 
toplamda 378 adet bireysel 
mağazası bulunmaktadır. 

Son olarak görece internet 
penetrasyonu düşük olsa da 
2016 yılı verilerine göre Türkiye 
%58 ile Bulgaristan, Belarus ve 

Azerbaycan’ın arkasından 90. sırada 
gelmektedir. Türkiye’de internetten 
alışveriş yapma oranı %34 ile 
yaklaşık 16.6 milyon kişiye ulaşmıştır. 
Halihazırda faaliyette olan lüks 
kategorisindeki markaların bir çoğu 
online alışveriş sitelerini faaliyete 
alarak;  hem vakit kısıtı nedeniyle 
alışveriş yapma imkanı olmayan 
çalışan gruba, hem de internet 
kullanımı TUİK 2016 yılı verilerine 
göre %84 olan 16-24 yaş grubuna 
öncelikli olarak hizmet vermeye 
başlamışlardır.

Bilgi için: www.deloitte.com.tr

Türk lüks markaları ne zaman dünya devi olabilir?   | Ziyarete gelen turist sayısı

09



Lüks tüketicilerin beklentileri de 
değişmekte:
Daha fazla satış kanalı: 39%
Sadakat için daha fazla ödül: 44%
Daha fazla kişiselleştirme: 45%

Çok kanallı dağıtım 
en dominant 
dağıtım haline 
gelecek.

e-Ticaret ve m-ticaret 
ana akım satın alma 
metodu olacak.

Küresel büyümenin 
büyük bir kısmı 
gelişmekte olan 
piyasalardan 
kaynaklanıyor. 
Özellikle Çinli zengin 
tüketiciler tüketim 
grubu içerisinde 
birinci sırada yer 
almakta.

Küreselleşmenin 
getirisi olan 
standartlaşma yerine 
kişiselleştirme ön 
plana çıkarıyor.

Tüketici talepleri fiziksel 
ürünlerden çok dijital 
deneyime kayıyor.

Lüks pazarına yön veren trendler
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