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Foxnconn, 
Türkiye’de bir milyon bilgisayar üretti
Türkiye’de 1 milyon bilgisayar üretilip tamamı ihraç edilirken Ekonomi Bakanı 
Çağlayan, Özel Ekonomik Bölgeler Tasarısı’nı bu yıl içinde yasalaştırmak 
istediklerini açıkladı.

İki yıl imzalanan anlaşmayla Türkiye’de 
kurduğu fabrikalarında seri üretime 
başlayan Foxconn, ilk ve 1 milyonuncu 

bilgisayarını Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’a hediye etti. 27 Temmuz 2012’de 
gerçekleştirilen törende konuşan Faxconn 
Türkiye Genel Müdürü Tuna Kardeş, Foxconn 
firmasının dünyada 1 milyon 200 binden fazla 
çalışanı olduğunu, 2011 yılında 117 milyar 
dolarlık satış cirosu yakaladığı ve dünyanın en 
büyük 50 şirketi arasında yer aldığını söyledi. 
Foxconn’un 5-6 ülkeyi değerlendirerek 
Türkiye’de yatırım kararı aldığını dile getiren 
Kardeş, Türkiye’de 2010 yılında yatırım 

bilgisayar (PC) üretimine başlayan 13 bin 
metrekarelik bir büyüklüğe sahip bölgesel 
üretim tesisi, 2 bin kişiye ulaşacak istihdam 
fırsatı sunmayı hedefliyor.

Bilişim sektöründe 2 milyar Dolarlık açık var
Törende konuşan Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, Türkiye’nin gelişiminde üretim, 
istihdam ve yatırım kadar bilişim sektörünün 
de etkisi olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de 
her iki evden birinde bilgisayar ve İnternet 
erişimi olduğunun altını çizen Çağlayan bilişim 
sektöründeki gelişmenin önemine işaret etti.  
Bilgi işlem ürünlerinde önemli bir dış ticaret 

anlaşması imzalandığını, 2011’in Ocak ayının 
başında fabrikayı hazır hale getirdikleri, 
şubat ayı sonunda açılış yapıp seri üretime 
başladıklarını anlattı. 
“1 milyon bilgisayar ürettik ve tamamını ihraç 
ettik. Bugüne kadar 411 milyon doları aşkın 
bir ihracat geliri sağladık” diyen Kardeş, 
Türkiye’ye bugüne kadar 40 milyar dolar 
yatırım yapıldığını belirtti.  Avrupa Serbest 
Bölgesi’nde yatırım kararı aldıklarını açıklayan 
Kardeş, Avrupa serbest bölgesinde 420 
çalışanları bulunduğunu bildirdi. 
Çorlu’daki Avrupa Serbest Bölgesi’nde 
(ASB) Hewlett-Packard (HP) için masa üstü 

açığı bulunduğuna değinen Çağlayan, 
“Yapmış olduğumuz çalışmalarda 
bilgisayarlar üzerinde 2011 yılında yaklaşık 
2 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız 
var” dedi.
Dünya çapında bilişim sektörünün 
büyüklüğünün 2,3 trilyon dolar olduğunu 
bildiren Çağlayan, “Bizde ise bu rakam 
31 milyar dolar. 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda sektörün 160 milyar 
dolarlık bir pazar büyüklüğüne erişmesini 
planlıyoruz. Ama ümit ediyorum ki Faxconn 
firmasının ihracatından da görüldüğü 
gibi, Türk insanın zekâsı ve kabiliyetiyle 
Türkiye’nin gelecek dönemdeki başarısı 
bu sektörü 200 milyar dolar seviyesine 
rahatlıkla çıkartacaktır” diye konuştu. 
19 serbest bölge bulunduğu, geçen yıl 
itibariyle bu bölgelerde 22,5 milyar dolarlık 
ticaret hacmine ulaştıklarını söyleyen 
Çağlayan, yeni nesil bir serbest bölge 

anlayışına gideceklerini vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Serbest bölgelerde de yeni anlayışımızla 
Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) konseptine 
geçiyoruz. Özel Ekonomik Bölgeler 
konseptimizde sektörel bazda kümelenmeler 
de yapılacak. EKK’da hazırladığımız ‘ÖEB 
Kanun Tasarısı’nı Bakanlar Kurulu’nda 
görüşüp süratli bir şekilde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne sunacağız. Bu yıl itibariyle 
‘Özel Ekonomik Bölgeler Tasarısı’nı inşallah 
yasalaştıracağız” diye konuştu. 

http://www.bilisimdergisi.org/s146


