Basın Film

Türkiye ileri teknoloji sektöründe yükseliyor
 Türk bilişim ve iletişim teknolojileri pazarı yüzde 8 oranında büyüyerek,

21 milyar Avro’ya ulaşıyor.
İstanbul, 1 Haziran 2011

European Information
Technology Observatory -

Uluslararası pazar araştırma kurumu EITO’nun verilerine göre Türk bilişim ve

a project of

iletişim teknolojileri pazarı bu yıl yüzde 8 oranında büyüyerek 20,8 milyar

Bitkom Research GmbH

Avro’ya ulaşmıştır. Türk Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD Genel Sekreteri

Albrechtstraße 10 A

Meltem Bağdatlı’nın İstanbul’da gerçekleştirilen EITO uzmanlar konferansı

10117 Berlin-Mitte

çerçevesinde yaptığı açıklamaya göre: "Türkiye ileri teknoloji endüstrisi

Germany

açısından önemli bir pazar haline gelmiştir. Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen
ülkeleri arasında ve pazar hacmi açısından Almanya, Birleşik Krallık, Fransa,
İtalya, İspanya ve Hollanda’dan sonra yedinci sırada bulunmaktadır.“
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Kıyaslamak gerekirse: AB ülkeleri ortalamasında büyüme hızı 2011 yılında
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yalnızca yüzde 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Türk bilişim pazarı güçlü bir
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şekilde gelişmektedir: EITO’nun tahminine göre, mevcut yılda bilgisayar
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donanımı, yazılım ve bilişim hizmetleri alanlarında yüzde 17 oranında artış ile
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4,4 milyar Avro tutarında ciro sağlanmıştır.

m.shahd@eito.com
Dr. Axel Pols

Telekomünikasyon sektöründe de büyük hareketlilik yaşanmaktadır. Almanya,
Fransa veya İtalya gibi ülkelerde pazarlar artık neredeyse hiç büyümez iken,
Türkiye’deki telekomünikasyon pazarı 2011 yılında yüzde 6 oranında artış ile
16,4 milyar Avro tutarında kar sağlamıştır. Bağdatlı’ya göre Türkiye modern
iletişim teknolojileri donatımı ile birçok alanda Avrupa ülkeleri ile arasında
bulunan mesafeyi kapatmaktadır. Mobil internet burada da büyümenin itici
gücüdür. EITO’ya göre mobil veri hizmetlerinin sağladığı ciro, 2011 yılında
yüzde 30 oranında artarak, 1,4 milyar Avro’ya ulaşmıştır.
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Avrupa Bilgi Teknolojisi Gözlem Merkezi (www.eito.com), 1993’ten beri Avrupa ve dünyadaki bilişim
teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği pazarlarına ilişkin yüksek kaliteli ve güncel
pazar verileri sağlamaktadır. EITO, BITKOM e.V.’nin yüzde yüz bir yan kuruluşu olan Bitkom
Research GmbH tarafından yönetilmektedir. EITO, önde gelen piyasa araştırma kurumları IDATE,
IDC, PAC ve GfK ile birlikte çalışmaktadır. EITO Task Force'un araştırma faaliyetleri Avrupa
Komisyonu ve OECD tarafından desteklenmektedir. EITO, CeBIT, Deutsche Telekom, KPMG,
Messe München, Red.es ve Telecom Italia sponsorluğunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

