
 

 
 

Koç.net, Deloitte Teknoloji Fast50 
Programı’nda 3 yıl üst üste yer aldı  

 
Koç.net, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemeyi amaçlayan ve 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda 3 yıl üst 

üste yer alarak, hızlı ve istikrarlı büyümesini sürdürdü. Koç.net Genel Müdürü Mehmet 
Ali Akarca, Ağustos 2008’de BİRİ markasıyla bireysel iletişim pazarına giriş yaptıklarını 

hatırlatarak, “BİRİ ADSL’de 2008 sonu hedeflerimiz planladığımız doğrultuda 
gerçekleşiyor. Herkesin tasarrufa yöneldiği kriz ortamında, sağladığımız alternatif 
avantajlar daha önemli hale geliyor. Bu nedenle krizi bir fırsat olarak görüyoruz” 

dedi.   
 
Koç.net, Türkiye’nin son 5 yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği 
Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda, programın düzenlendiği 3 yılda da yer 
alarak hızlı büyümesini sürdürdü.  
 
Koç.net Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Koç.net’in son 5 yıldır her yıl dolar 
bazında yaklaşık yüzde 50 büyüdüğüne dikkat çekerek, “2007 ciromuz 80 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 2008 yılını yaklaşık 130 milyon dolar ciroyla sonlandırmayı 
planlıyoruz. Türkiye’de şehiriçi telefon görüşmelerinin rekabete açılmasıyla birlikte, 
2013’te alternatif telekom pazarının payının yüzde 25-30’lara çıkacağı 
öngörümüzden hareketle, alternatif telekom pazarında Koç.net’in payının yüzde 35 
olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Akarca, Koç.net’in alternatif 
telekomünikasyon pazarındaki % 22’lik payıyla Türkiye’deki ilk 3 alternatif operatörden 
biri olduğunu da belirtti.  
 
KRİZ, BİRİ’NİN AVANTAJLARINI ÖN PLANA ÇIKARIYOR 
 
Kurulduğu 2000 yılından bu yana kurumsal pazarda ses ve veri hizmetleri veren 
Koç.net’in, Ağustos 2008 sonunda BİRİ markalı ADSL hizmetiyle bireysel iletişim 
pazarına açıldığını hatırlatan Akarca, “BİRİ ADSL’de 2008 yılı sonu için koyduğumuz 
hedeflerimiz, planladığımız doğrultuda gerçekleşiyor. Henüz hedeflerimizde bir 
revizyon yapmayı düşünmüyoruz. Koç.net olarak uzun vadeli, en az 5 yıllık hedefler 
belirliyoruz. 2013 yılına kadar kendi altyapımıza yalnızca ADSL hizmetlerimiz için 
yapılacak yatırımın miktarı 256 milyon doları bulacak. 2013’e kadar abone sayımızı 1.4 
milyona yükselteceğimizi öngörüyoruz” dedi.  
 
Akarca, global ekonomik krizin alternatif operatörler için bir fırsat olduğunun altını 
çizerek, şöyle devam etti: “Kriz ortamı, Koç.net gibi alternatif operatörler için fırsattır. 
Çünkü bizler alternatif yapı üzerinden daha uygun fiyatlı hizmet sağlıyoruz. Herkesin 
tasarrufa yöneldiği, harcamalarını daha dikkatli yaptığı kriz ortamında, sağladığımız 
avantajlar daha önemli hale geliyor. Diğer yandan, bu tür bir değerlendirme 
yaparken internetin artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini de 
dikkate almamız gerekiyor.  İnternetten fedâkarlık etmenin çoğu insan için artık 
mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle, internet pazarında bir durulma ya da 
gerileme beklentisi içinde değiliz. ” 
 



 

 
BİRİ ADSL’de taahhüt yok, ücretsiz son model modem var 
BİRİ ADSL paketi; kampanya süresince ayda 14.90 YTL’ye tüm vergiler dahil, 
bağlantı ücreti alınmadan ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde depozito 
olmadan sunuluyor. Üstelik, piyasadaki diğer tüm uygulamaların tersine, 
aboneliklerde taahhüt şartı bulunmuyor, aboneler istedikleri zaman 
abonelikten ayrılabiliyor. Paket; sabit ücret karşılığında ADSL internet erişimi, 
konuş-öde şeklinde avantajlı tarifeler ile şehirlerarası, uluslararası ve GSM 
görüşmeleri, ücretsiz telefon destekli  ve yüksek kalitede kablosuz modem ile 
ücretsiz 8 GB kotalı ve 5 GB dosya alanına sahip, anti virüs/anti spam korumalı 
e-posta alanını içeriyor. Bu avantajlı tarifelerle, yurtdışı ve şehirlerarası 
görüşmelerde yüzde 45’e varan indirimlerle konuşmak mümkün. 
 
 
Koç.net hakkında 
Koç.net 1996 yılında Koç Topluluğu bünyesinde, Topluluk şirketleri için gerekli olan 
geniş alan ağ ve internet altyapısını kurmak amacıyla kuruldu. Hizmet kapsamının 
genişletilmesi ve Fornet şirketinin satın alınmasıyla birlikte Koç.net, 1 Ağustos 2000 tarihi 
itibarı ile Koç.net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri AŞ adını aldı. Koç.net, 
kurumsal servis sağlayıcı sektöründe en son teknolojik gelişmeleri takip ederek, dünya 
trendleri doğrultusunda yatırımlar yaparak kurumsal pazarda toplam iş iletişimi 
çözümleri sunuyor. Yüksek teknolojili altyapısı ile Koç.net müşterilerine, erişim 
hizmetleri, güvenlik hizmetleri, hosting ve ASP hizmetleri, kampus hizmetleri, 
multimedya hizmetleri, VISP hizmetlerini kapsayan data hizmetlerinin yanı sıra 
Telekomünikasyon Kurumu’ndan 17 Mayıs 2004 tarihinde aldığı A tipi Uzak Mesafe 
Telefon Hizmeti (UMTH) Lisansı ile kurumlara ses hizmetleri sunuyor. Koç Holding Bilgi 
Grubu’na bağlı Koç.net, Türkiye’nin en güçlü özel telekom firması olma vizyonuyla 
çalışmalarını sürdürüyor. www.koc.net 
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