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Türkiye bilişim sektörünün en büyükleri açıklandı

İnterpromedya tarafından 15. kez 
gerçekleştirilen Bilişim 500 Ödülleri’ni 
kazananlar belli oldu. Türkiye bilişim 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2012 
yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan  “İlk 
500 Bilişim Şirketi Araştırması” sonuçları, 25 
Haziran 2014’te TİM Maslak Show Center’da 
gerçekleştirilen törenle açıklandı. Törende, ilk 10’a 
giren şirketlerin yanı sıra donanım, yazılım, hizmet 
ve özel bölüm başlıkları altındaki 68 kategorinin 
birincilerine plaket verildi. 
Sonuçları açıklayan İnterpromedya Genel Müdürü 
Murat Göçe, yüzde 100’ün üzerinde büyüyen şirket 
sayısını 19, yüzde 50 ila 99 arasında büyüyen şirket 
sayısını ise 56 olduğunu bildirdi. Göçe ayrıca, bu yıl 
sıralamaya ilk kez giren 74 şirketin 9’unun ilk 100 
içinde kendine yer bulduğunu da belirtti. 
İnterpromedya Pazar Araştırma Grubu 
i-Research’ün pazar analizlerine göre kamu, 
finans ve telekom sektörünün hâlâ en büyük satın 
almayı yapan sektörler olarak dikkat çekiyor. 
Araştırmaya göre, KOBİ’lerin yıllık BT bütçeleri 
önceki yıllara göre yüzde 50’nin üzerinde arttı. 
Ancak öncelikli yatırımları arasında halen ilk 
sırada bilgisayar yer alıyor. Bilişim 500 sonuçlarına 
göre, Türkiye bilişim sektörünün önümüzdeki yıl 
yüzde 12 oranında büyüyeceği öngörülüyor. İletişim 
teknolojileri pazarında rekabet katma değerli 
servislerle devam ediyor. Akıllı telefon satışları 
ve İnternet, iletişim teknolojileri pazarını büyüten 
unsurlar olarak dikkat çekiyor.

İletişim teknolojileri pazarının 42,2 milyar lira 
Araştırmanın Türkiye bilişim pazarına ilişkin ortaya 
koyduğu verilere göre,  2012’de Türkiye bilişim 
pazarı yüzde 13,5  büyüyerek 56 milyar  liraya çıktı. 
Toplam pazarda telekom hizmetlerinin payı yüzde 
57, BT donanımı ve telekom donanımı pazarlarının 
payı yüzde 27, yazılım ve BT hizmetleri pazarının 
payı yüzde 16 oldu.  
2012 yılı taşınabilir bilgisayar, tablet ve akıllı 
telefonların satışları arttı. Veri merkezi ve 
bulut hizmetleri yavaş büyürken, mobil telefon 
hizmetlerinde ise rekabet devam etti. 2013’te bilgi 
teknolojileri pazarının 19,5 milyar lira, iletişim 
teknolojileri pazarının ise 42,2 milyar lira olacağı 

15. Bilişim 500 
Ödülleri’nde bilgi teknolojileri 

kategorisinde ilk üç sırayı, Teknosa, 
İndeks Bilgisayar ve Penta aldı. Bilişim 500 

sonuçlarına göre, Türkiye bilişim sektörünün 
önümüzdeki yıl yüzde 12 oranında 

büyüyeceği öngörülüyor.

öngörülüyor. Pazarın 2012 yılına göre yüzde 10 
büyümesi bekleniyor. 
Araştırma kapsamında ayrıca ilk 500’deki 446 
bilişim şirketinin CEO’larının katılımıyla bir anket 
gerçekleştirildi. CEO’ların yüzde 60’ı 2013 büyüme 
hedeflerini artırdıklarını belirtirken hedeflenen 
sektörler arasından yüzde 52,6 ile kamu, yüzde 
45,2 ile telekom ve yüzde 44,5 ile finans ilk üçte yer 
aldı.
Anket sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 57’sinin 
Ar-Ge yatırımı yaptığı tespit edildi. CEO’lar en 
önemli sorunlarının başında yüzde 67,8’lik oran 
ile nitelikli insan kaynağı sıkıntısını belirtiyor. 
Markalaşma ve pazarlama ise CEO’ların 
gündeminde yer tutan en önemli konu olarak 
dikkati çekiyor. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Tayfun Acarer, törende yaptığı 
konuşmada,  2013 yılı 2.çeyrek verilerine göre şu 

anda Türkiye’de 21 milyon 70 bin 
adet geniş bant abonesi olduğunu,  
bunun yaklaşık 9 milyonunun sabit, 
12 küsur milyonun da mobil geniş 
bant abonesi olduğunu bildirdi. Sabit 
geniş bant abone sayısının durağan, 
mobil geniş bant abone sayısının 
da çok hızla arttığına işaret eden 
Acarer, “Sektör gerçekten çok hızlı 
bir şekilde değişiyor” dedi.
Dünyada İnternet kullanım oranının 
arttığına değinen Acarer, dünya 
İnternet kullanım ortalamasının 
24 saat olduğunu, bu oranın 
Avrupa’da 27 saat, Türkiye’de ise32 
saat olduğunu söyledi.  Acarer, 
Türkiye’nin İngiltere’den sonra 
İnternet’i Avrupa’da en çok kullanan 
ülke olduğuna değindi.

Sektörün en büyükleri...
Bilgi teknolojileri kategorisinde ilk 3 firma, sırasıyla Teknosa, 
İndeks Bilgisayar ve Penta olurken iletişim teknolojileri 
kategorisinde ilk 3 sırayı ise Türk Telekom, Turkcell ve 
Vodafone aldı. 9 ana kategoride ödüllerin dağıtıldığı Bilişim 
500 Ödül Töreni’nde bu kategoriler ve birincileri şöyle 
sıralandı.
-Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi: Airties
-Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi: Softtech
-Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye 
Temsilcisi/Satıcısı: Huawei
-Sistem Entegratörü Kategorisi: Ericsson
-Hizmet Sağlayıcı: TTNET
-Telekom Şirketi: Türk Telekom
-Dağıtıcı Donanım Kategorisi: Genpa
-Dağıtıcı Yazılım Kategorisi: İndeks Bilgisayar
-Bayi: Prota
-Perakende Zinciri: Teknosa
-E-Ticaret Şirketi: Binbir Teknoloji
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