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Yapay zekanın yaygın kullanımı 
sayesinde tüketici elektroniği 
ürünleri pazarında akıllı ürünlerin 
pazar büyüklüğü bu yıl yüzde 9’luk 
büyüme ile 133 milyar Euro’ya 
çıkacak. Toplam 1 trilyon 52 milyar 
Euro olarak öngörülen tüketici 
elektroniği ürünleri cirosu ise 
yüzde 1’lik artış gösterecek.

‘AKILLI’ ‘AKILLI’ 
CİHAZLARINCİHAZLARIN
YILDIZI YILDIZI 
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ORAN

Tüket�m 
harcamalarının 

çoğunu akıllı c�hazlar 
oluşturacak

%67

MİLYAR DOLAR

Avrupa tekn�k tüket�c� 
ürünler� pazarında bu 
yıl beklenen harcama

267

TRİLYON 
52 MİLYAR DOLAR

Tüm dünyada 
beklenen yıllık 

tüket�c� elektron�ğ� 
c�rosu

1

MİLYAR EURO

2019’da akıllı 
ürünlerde beklenen 

pazar büyüklüğü

133 
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T
ürkiye’nin de bölge olarak içinde 

yer aldığı Avrupa pazarında tüke-

ticiler bu yıl akıllı teknolojik cihaz-

lara daha fazla para harcayacaklar.

Avrupa teknik tüketici ürünleri pazarın-

da toplam 267 milyar dolar olarak hesapla-

nan tüketim harcamalarının yüzde 67’sini 

akıllı cihazlar oluşturacak.

Tüm dünyada tüketici elektroniği cirosu 

ise bu yıl yine 1 trilyon Euro’nun üzerinde 

kalarak 1 trilyon 52 milyar Euro’ya ulaşacak.

Her yıl Berlin’de gerçekleşen dünyanın 

en büyük tüketici elektroniği ürünleri fuarı 

İFA tarafından GfK verilerine dayalı olarak 

yayınlanan veriler, tüketici elektroniği pa-

zarının satış performansı olarak bölgeden 

bölgeye homojen olmayıp önemli deği-

şimler gösterdiğini, dünya çapında online 

satışların toplam iş hacmi içinde payının 

hızla arttığını gösteriyor.

Pazarın büyüklüğü 133 

milyar Euro’ya çıkacak

Öte yandan yapay zekanın yaygın kulla-

nımı sayesinde tüketici elektroniği ürünleri 

pazarında akıllı ürünlerin pazar büyüklüğü 

2019 yılında yüzde 9’luk büyüme ile 133 

milyar Euro’ya çıkacak.

İFA’nın üst düzey yetk i l i ler inden 

Hans-Joachim Kamp, tüketici elektroniği 

ürünleri ile küçük, büyük ev aletleri sektö-

ründe birbiriyle konuşan cihazların önemi-

nin arttığına, yapay zekanın daha yaygın 

kullanımı sayesinde elektronik cihazların 

yeteneklerinde önemli gelişmeler olduğu-

nu belirterek şu bilgileri verdi:

“2018 yılında tüketici elektroniği ürün-

leri sektörü yüzde 3.3’lük büyüme oranıyla 

ilk kez 1 trilyon Euro’luk ciro sınırını aştı. 

2019 yılında da biz bu alandaki büyümenin 

devam edeceğini öngörüyoruz.

Bu yıl yüzde 1’lik artışla 1 trilyon 52 mil-

yar Euro’luk bir ciro öngörüyoruz. Avrupa 

başta olmak üzere Kuzey Amerika’da, Or-

tadoğu’da ve Afrika pazarlarında büyüme 

anlamında iyi bir performans bekliyoruz.”

Çin, yüzde 25’lik pay ile 

Avrupa toplamına eşit 

GfK verilerine göre toplam 1 trilyon 52 

milyar Euro olarak öngörülen tüketici elekt-
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içinde yer aldığı büyük ev aletleri sektö-

rü geliyor.  Yüzde 15’lik pay ise fotoğraf 

makinalarının da içinde yer aldığı tüketici 

ürünlerinden gelecek. Toplam rakama 

bakıldığında ev ürünlerinin payı 273 mil-

yar dolar, tüketici elektroniği ürünlerinin 

payı da 779 milyar Euro olacak. Bu rakam 

içinde telekom ürünleri 460 milyar Euro 

ile en büyük payı elde ediyor.

90 milyar Euro tutarında

214 milyon TV satılacak

İFA verileriyle bu yıl dünya çapında 90 

milyar Euro tutarında 214 milyon adet TV 

seti satılması öngörülüyor.

Ortalama fiyat da 422 Euro olarak he-

saplanıyor. Bu rakam içinde UHD TV setle-

rinin adet olarak payı 108 milyon adet, tutar 

olarak payı da 64 milyar Euro olacak.

İFA verileri 2017 yılında 436 milyar Euro 

ve 2018’de de 458 milyar Euro olan akıllı 

telefon pazarının bu yıl 460 milyar Euro’ya 

ulaşacağını öngörüyor. 

Akıllı telefon pazarında adet olarak ise 

doygunluk noktasına doğru hafif bir iniş 

grafiği gözleniyor. Buna göre 2017 yılında 

adet olarak 1 milyar 429 milyon adet akıllı 

telefon satılırken, 2018 yılında bu rakam 1 

milyar 437 milyon adet oldu. 2019 yılında 

bu eğilimin süreceği ve toplam satılan akıllı 

telefon sayısının 1 milyar 421 milyon adete 

ineceği hesaplanıyor. Akıllı telefonlarda or-

talama fiyat ise 322 Euro düzeyinde olacak.

Küçük ve büyük ev 

aletleri sektöründe durum

İFA’nın açıkladığı veriler büyük ve küçük 

ev aletleri sektörünün de gelişim grafiğine 

ışık tutuyor. Buna göre, 2018 yılında yüzde 

1.2 büyümeyle 178 milyar Euro’luk bir pa-

zar büyüklüğüne ulaşan büyük ev aletleri 

sektörü (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık ma-

kineleri) 2019 yılında yüzde 2.8 büyüyecek 

ve 183 milyar Euro’ya ulaşacak. Küçük ev 

aletleri büyüklüğü de bu yıl yüzde 7.2’lik 

büyüme ile 90 milyar Euro olacak. Akıllı 

ürünlerin ev aletlerindeki ağırlığı da artıyor. 

Buna göre çamaşır ve bulaşık makineleri, 

buzdolaplarının oluşturduğu büyük ev 

aletlerinde 15 milyar Euro’luk bölümü akıllı 

ürünler oluşturacak. Küçük ev aletlerinde 

ise bu rakam 2.9 milyar Euro olacak. Büyü-

me oranlarında büyük ev aletlerinde akıllı 

ürünler yüzde 20’lik bir artış kaydederken, 

küçük ev aletlerinde bu rakam yüzde 69 

gibi oldukça yüksek bir rakama çıkacak.

roniği ürünleri cirosu bu yıl yüzde 1’lik artış 

gösterecek.

Bu rakamın 267 milyar Euro’sunu Avru-

pa bölgesi oluştururken, 440 milyar Euro’su 

Asya-Pasifik bölgesinden, 208 milyar Euro’su 

Kuzey Amerika ve 70 milyar Euro’su da Gü-

ney Amerika bölgesinden gelecek. Ortado-

ğu ve Afrika kıtasında ise beklenen rakam 

yüzde 2’lik artışla 68 milyar Euro olacak. Ülke 

bazında bakıldığında Çin yüzde 25’lik pay ile 

Avrupa toplamına eşit bir pay alıyor.

İFA verilerine göre 2019 yılında toplam 

1 trilyon 52 milyar Euro’luk ciro içinde en 

büyük payı yüzde 44 ile akıllı telefonlar 

başta olmak üzere Telekom ürünleri ala-

cak. İkinci sırada yüzde 17 ile buzdolabı, 

TV ve çamaşır makinası gibi ürünlerin 
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Yüksek yatırım ve 

kârlılık bekleniyor

Diğer yandan KPMG Türkiye’nin hazır-

ladığı Sektörel Bakış Serisinin Telekomüni-

kasyon raporuna göre 2018’i büyüyerek ka-

patan telekom sektörü 2019’da da yüksek 

yatırım ve kârlılık rakamlarına sahne olacak.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Tele-

komünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, 

Türkiye’nin güçlü demografik yapısının, 

telekom sektöründe talebi destekleyen 

bir unsur olarak öne çıktığını, ancak yoğun 

rekabet ve düzenlemelere ilişkin belirsizlik-

lerle makroekonomik koşulların, sektörün 

kısa vadede potansiyelini sınırladığını be-

lirtti. Ercin, bununla birlikte gelişen tekno-

loji ve değişen müşteri tercihlerini yakala-

mak için önümüzdeki dönemde telekom 

sektöründe yatırım harcamalarının yüksek 

kalmasını beklediklerini vurguladı. Birleş-

miş Milletler Uluslararası Telekom Birliği 

verilerine göre dünya genelinde mobil hat 

yaygınlığı, yıllar itibariyle iki katına çıkar-

ken, sabit hat kullanım yaygınlığı azalıyor. 

2007-2018 yılları arasında sabit hat kullanı-

mı yüzde 18,8’den yüzde 14,1’e gerilerken, 

mobil hat kullanımı yüzde 50,6’dan yüzde 

107’ye ulaştı. 2018’de dünya nüfusunun 

artış hızı yüzde 1,1 olarak hesaplanırken, 

mobil telefon kullanımının artış hızı yüzde 

2’ye, internet ve sosyal medya kullanımının 

artış hızı ise yüzde 9’a çıktı.

Avrupa’da internet kullanımı 

yaygınlığı yüzde 100’e ulaştı

Dünya genelinde bilgi ve iletişim tek-

nolojilerinin yaygınlığına bakıldığında 

gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler 

arasında ciddi bir ayrışma görülüyor. Kuzey 

Amerika ve Batı Avrupa’da internet kullanı-

mı yaygınlığı yüzde 100’e ulaşırken, nüfus 

artışının görece yüksek olduğu Asya ve 

2018'de Nüfus, Mob�l 

Telefon ve İnternet 

Kullanımı Nasıl 

Gel�şt�?

%1.1
Dünya 

nüfusunun 

artış hızı

%2
Mob�l telefon 

kullanımının 

artış hızı

%9
İnternet 

ve sosyal 

medya 

kullanımının 

artış hızı
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Afrika’da bu oran çok yüksek bir büyüme 

potansiyeline sahip.

Dünyada teknolojik gelişmeler tüm sek-

törleri farklı boyutlarda etkilerken telekom 

sektörü bu süreçten büyük fayda sağlıyor. 

Yatırım gerektiren teknolojilere finansman 

sağlamak isteyen telekom firmalarının önü-

müzdeki dönemde teknoloji firmalarıyla 

daha fazla birleşme ve ortaklık seçeneklerini 

değerlendireceği öngörülüyor.

Dünyada 5G yarışı kızışıyor

Türkiye'de yoğun çalışıyor

2019’un telekom gündeminde ilk sırayı 

5G teknolojisini  geliştirme ve ticari hayata 

adapte etme çalışmaları geliyor. 5G tekno-

lojisine yönelik çalışmalarda ABD ve Çin 

arasındaki rekabet ön plana çıkıyor.

Türkiye de 5G’ye ilk geçen ülkelerden 

biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Yerli operatörler ve alt yapı şirketleri bu 

alandaki yatırımlarına devam ediyor. Dün-

ya genelindeki eğilimlere uygun olarak 

Türkiye’deki sabit hat aboneliği yıllar iti-

bariyle azalırken, cep telefonu ve inter-

net kullanımı artıyor. 2007-2018 yılları 

arasında sabit telefon abonelikleri yüzde 

25,8’den yüzde 14,1’e gerilerken, cep te-

lefonu aboneliği yüzde 87,8’den yüzde 

99,8’e yükseldi. Son yedi yılda GSYH orta-

lama yüzde 6,5 büyürken, bilgi ve iletişim 

sektörü aynı dönemde ortalama yüzde 

7,7’lik büyüme gösterdi.

2018’de ekonomide yaşanan yavaş-

lamaya karşın sektörün yıllık büyüme hızı 

yüzde 4,6 ile genel GSYH’deki yıllık yüzde 

2,6’lık büyüme hızını solladı. 2018 sonu iti-

bariyle haberleşme sektörünün bankacılık 

sektörü kredi hacmi içindeki payı sadece 

yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Sektörde 

takipteki alacakların seviyesi de yüzde 1,1 

ile bankacılık içinde en düşük seviyedeki-

lerden biri oldu.

12,6 milyar dolarlık net

doğrudan yatırım girişi

Sektöre 2004-2018 yılları arasında 12,6 

milyar dolar net doğrudan yabancı yatırım 

girişi oldu. Kasım 2018 itibariyle iletişim 

sektörü hisse senetlerinde yabancıların 2,2 

milyar dolar tutarında yatırımları bulunuyor. 

2018’in ilk 3 çeyreğinde net satış gelirleri, 

2017’nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 

artarak 44,2 milyar TL seviyesine çıktı. Tekno-

lojik gelişmeler ve alt yapı iyileştirmeleri ne-

deniyle sektörde yatırım harcamaları yüksek 

seyrediyor. 2018’in ilk 3 çeyreğinde yatırım 

giderleri yüzde 34,4’lük artışla 5,6 milyar TL 

seviyesine ulaştı.

Her ay 7,6 saat 

telefonda konuşuyoruz

Bu arada Türkiye’de insanlar, geleneksel 

olarak Avrupa Birliği vatandaşlarından daha 

uzun süre telefonda konuşuyor. 2018 ikinci 

çeyrek itibariyle bir kişi Avrupa’da günde 

8 dakika, aydaysa 250 dakika cep telefonu 

üzerinden konuşma yaparken, bu rakam 

Eylül itibariyle Türkiye’de ayda 459 dakikaya 

çıkıyor. Yani Türkiye’deki cep telefonu kul-

lanıcıları her gün ortalama 15 dakikalarını, 

ayda ise 7,6 saatlerini telefonda konuşarak 

geçiriyor. Türkiye’de mobil telefon yaygınlığı 

Eylül 2018 itibariyle yüzde 100’e yaklaşmış 

durumda. Avrupa Birliği genelinde ortalama 

yüzde 100’ün üzerinde. En yüksek oran ise 

yüzde 187 ile Finlandiya’da.

2007
2018

%18.8 %14.1
Sab�t hat kullanımı ger�l�yor

%50.6

%107

Mob�l hat kullanımı %100'ü aştı

BM Ver�ler�ne Göre 
2007-2018 Yılları 

Arasındak� Değ�ş�m


