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Türk bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında büyüme
hızlanıyor
 Ticaret hacmi %7,3 artarak, 21 milyar Avro’ya ulaşıyor.
 Almanya ve Türkiye arasındaki bilişim ve iletişim teknolojileri ticaretinin

değeri 852 milyon Avro
 Türkiye CeBIT 2011 ortak ülkesi
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Türk bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı yeniden hacim kazanmaktadır. Piyasa
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araştırma kurumu Avrupa Bilgi Teknolojisi Gözlem Merkezi (EITO), 2011 yılı için

Germany

ticaret hacminin %7,3’lük büyüme ile 21,1 milyar Avro’ya ulaşmasını
beklemektedir. 2010 yılında ticaret artışı %2,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.
CeBIT 2011 ortağı olan Türkiye, tüm diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla
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büyümektedir. „Türkiye Avrupa’nın en dinamik ileri teknoloji pazarıdır. Ayrıca,
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için değerli bir ortaktır“, şeklinde ifade ediyor TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy.
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Özellikle bilgisayar, yazılım, internet ve mobil veri hizmetleri konusunda artan
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talep, Türk pazarını canlandırmaktadır. Ticaret hacmi, bilgisayar alanında
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yaklaşık dörtte bir oranında büyüyerek 2,3 milyar Avro’ya, taşınabilir
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bilgisayarlarda hatta %28 artış ile 1,7 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Yazılım
pazarında %15, internet ve mobil veri hizmetlerinde ise çift haneli oranlar
düzeyinde artış sağlanmıştır. Toplam olarak, bilişim sektörü %15 oranında
büyüyerek 5,5 milyar Avro’ya ulaşmış, neredeyse üç katı büyüklüğündeki
iletişim sektörü ise %5 oranında büyümüştür. İletişim sektörü böylece yaklaşık
16 milyar Avro’luk ticaret hacmine ulaşmıştır.
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Türk şirketleri 2010 yılında Almanya’ya 21 milyon Avro değerinde bilişim
hizmetleri satmıştır. Alman tedarikçiler ise buna karşılık 75 milyon Avro
değerinde hizmet ihraç etmiştir. „Özellikle bilişim hizmetleri alanındaki dış
ticaret büyüme potansiyeline sahip ve bu potansiyeli ortaklığımız çerçevesinde
geliştirmek istiyoruz“ şeklinde bir açıklama yapıyor EITO Başkanı Axel Pols.
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Donanım alanındaki dış ticaret ise daha güçlü: Alman şirketleri, Türkiye’ye
önceki yıl 608 milyon Avro değerinde bilişim ve iletişim teknolojileri cihazları ve
sistemleri ihraç etmiştir. Türk şirketleri ise Almanya’ya 271 milyon Avro
değerinde cihaz ve donanım ihraç etmiştir.
Türkiye 2011 yılında, Alman Federal Bilgi Teknolojileri, İletişim ve Yeni Medya
Federasyonu’nun (BITKOM) ve dünyanın en büyük ileri teknoloji fuarı CeBIT’in
resmi ortağıdır. Dünyanın en büyük ileri teknoloji fuarında 92 Türk katılımcı
kendisini tanıtacaktır, bu sayı bir önceki yılın yaklaşık beş katıdır. Ortak
çalışma, Berlin ve Ankara’daki hükümetler tarafından desteklenmektedir. Bu
çerçevede, Federal Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Pazartesi akşamı birlikte CeBIT’in açılışını gerçekleştirmiştir.
Alman bilişim ve iletişim sektörü, Türkiye ile yapılacak daha yoğun bir ortak
çalışmanın önemli bir ivme sağlamasını beklemektedir. Axel Pols’un yorumuna
göre: “Almanya yıllardır Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır ve daha güçlü bir
alışverişten Alman şirketleri önemli ölçüde yararlanacaktır.”
TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy da “Türk-Alman şirketleri arasındaki işbirliği
bölgedeki pek çok iş potansiyeli için önemlidir. Türkiye bilişim sektörü, insan
kaynağı, iş yapma yeteneği ve yaratıcı girişimleriyle önemli bir alt yapıya
sahiptir. Türkiye bilişimde de bölgesinde de önemli bir köprü olma özelliğine
sahiptir” diye konuşuyor.
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