
Pazar
Telekomünikasyon, dünya ekonomisindebüyüklüğü ve verimliliğiyle lokomotif sektörlerinbaşında yer alıyor. Sadece kişisel kullanımdagörülen teknoloji ve iletişim bağımlılığı trendideğil aynı zamanda bilişim, eğlence ve medya,bankacılık, lojistik ve perakende sektörlerindegörülen hızlı değişim de telekomünikasyonu encazip birim yapıyor.Bugünkü hacmi yaklaşık 20 milyar US$ olanpazarın önümüzdeki beş yıl içinde 30 milyarUS$’ı aşan bir hacme ulaşması bekleniyor. Hemalt yapı, hem insan kaynakları hem de finans gücüile Türkiye’nin dev şirketlerinden biri olan TürkTelekom, teknoloji ve inovasyonda başarılarınıkanıtlamış Argela, Innova ve Sebit şirketlerini debünyesine kattığından, sadece Türkiye’de değil,küresel pazarlarda da sektörün önde gelenoyuncuları arasında yer alıyor.Özelleştirilmesinden bu yana telekomünikasyonsektörünün serbestleşmesi ve adil rekabeteaçılması ile daha da güçlenen Türk Telekom, ilkgünden itibaren yatırımlarına hızla devam ediyor.Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmekamacıyla Türk telekomünikasyon sektörününgelişmesi için yaptığı ve yapacağı yatırımlarlapazarın gelişimine katkıda bulunmanın haklıgururunu taşıyor.
Baflar›lar
2008 yılını ürün yılı ilan eden Türk Telekom,bu kapsamda yeni projeler geliştirmeye devamediyor. Bu projelerle beraber şirket 2010 yılısonuna kadar öngördüğü yatırımları gerçekleştirmeyihedefliyor.Türk Telekom Grubu, özelleştirildiği 2005yılından bu yana, marka değerini artırmayayönelik çalışmalar yaparak önemli ödüllere sahipoldu.Türk Telekom, aldığı CNBC-e En İyi MarkaÖdülü ve Marketingist Yılın Markası Ödülleri iledoğru yolda olduğunu kanıtladı.

Türk Telekom gerçekleştirdiği sosyal sorumlulukprojeleriyle bu yıl beşincisi düzenlenenUluslararası Finans Zirvesi’nde “Kurumsal SosyalSorumluluk” ödülüne layık görüldü.Türk Telekom,sosyal sorumluluk projelerini bir iletişim stratejisiolarak değil, ülke insanı ve ekonomisine yönelikbir çaba olarak ele alıyor ve çalışmalarını buanlayışla sürdürüyor.Türk Telekom ayrıca, “Eğitime Tam Destek”projesine aktardığı kaynak ile 40 bin kadaröğrencinin eğitim imkanı bulacağı okul ve eğitimtesisleri inşaatına devam ediyor. Türk Telekom-Intel iş birliği ile gerçekleştirilen ve Milli EğitimBakanlığı’nın desteklediği “E21- 21.YüzyılınEğitimi” projesi çerçevesinde 600 bin öğretmenin2011 yılına kadar internet ve bilgisayarteknolojisinin sunduğu imkanlara kavuşması ve bu yolla öğrencilerin bilgi toplumunun bireylerihaline gelmesi amaçlanıyor. Bu amaçla 2007yılında başlatılan “İnternet Evi” girişimi sayesindeTürkiye’nin her ilçesinde herkesin kullanımınaaçık birer internet erişim noktası olması ve hemgençlerin hem de ailelerinin internetle tanışmasınınsağlanması hedefleniyor.Türkiye’de ulusal ve uluslararası pek çok sporaktivitesini destekleyen Türk Telekom, A MilliVoleybol Erkek Takımı, A Milli Bayan Genç Takımı,A Milli Voleybol Erkek ve Bayan Yıldız Takımları’nınsponsorluğunu üstlenmiş durumda.Türkiye’ninönde gelen basketbol takımlarından birine desahip olan Türk Telekom, hem basketbolda hemde atletizm gibi diğer spor dallarında gençsporcuların yetişmesi amacıyla alt yapı yatırımlarıyapıyor.İnovasyon alanına yaptığı yatırımlarla Türkiye’ninküresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayıhedefleyen Türk Telekom, bünyesine kattığıARGELA’nın “Yakınsamalı Şebeke Çözümleri”isimli ürünü ile,Türk Elektronik SanayicilerDerneği (TESİD) Yenilikçilik Yaratıcılık Ödüllerikapsamındaki KOBİ dalında Büyük Ödül’e layıkgörüldü. Bilgi Teknolojileri (BT) uygulamalarında

yenilikçi çözüm ve hizmetleriyle tanınan İnnovaise, IBM tarafından WebSphere alanında “En İyiPerformans Gösteren Çözüm Ortağı” ödülü,Oracle tarafından “Satış Hedeflerine Ulaşma”ödülü, Microsoft tarafından “Sektörel Çözüm”ödülü, “Finans Kategorisi” birinciliği gibi pek çoködül aldı.Hayata geçirdiği kurumsal kaynak planlamaprojesi (ERP) ile Türk Telekom, ayrıca bu yıldüzenlenen SAP Forum’da “2007 Yılı En İyi SAP Proje” ödülünü kazandı. Diğer yandan,Türk Telekom iştiraklerinden Sebit A.Ş., geliştirdiği“Adaptive Curriculum” eğitim yazılımıyla bilişimoscarı sayılan “Codie” ödülünü kazandı. Ödül,ABD Yazılım ve Bilgi Endüstrisi Birliği (Softwareand Information Industry Association-SIIA)tarafından verildi.
Tarihçe
1840 yılında Postahane-i Amirane adıyla kurulangünümüzün Türk Telekom’u, 50 hatlık ilk manueltelefon santralini 1909 yılında İstanbul BüyükPostane binasında kurdu ve 166 yıldır her dönemçağının teknolojik gelişmelerine ayak uydurarakbugünkü çağdaş kimliğine kavuştu.Türk Telekom tarihindeki en önemligelişmelerden birini, 2005 yılında gerçekleştirilenözelleştirme ile %55 oranındaki hissesinin Saudi-Oger ve Telecom Italia’dan oluşan konsorsiyumtarafından satın alınması ile yaşadı. Uluslararasıyatırımcıların yakından izlediği “AcquisitionMonthly” adlı yayın kuruluşu,Türk Telekom’un%55’inin blok satışına ilişkin özelleştirme işlemini,birleşme ve devralmalar konusunda GelişenPiyasalarda Yılın İşlemi Ödülü’ne layık gördü.Türkiye’nin Telekomünikasyon devi Türk Telekom,168 yıllık köklü geçmişiyle, kaliteli hizmet, müşterimemnuniyeti, verimlilik ve karlılık ilkeleridoğrultusunda 18 milyon PSTN ve 5 milyondanfazla ADSL müşterisine hizmet veriyor.Arnavutluk’ta Albatelecom’a destek veren TürkTelekom, uluslararası genişleme amacıyla, OrtaAsya Cumhuriyetleri’nin yanı sıra Orta ve DoğuAvrupa’da yeni ihalelere girmeyi hedefliyor.Avea’nın %81 hissesi ile TTNET’in tamamınasahip olan Türk Telekom, geçtiğimiz yıl içindeInnova ve ARGELA Technologies şirketleri ileMeteksan’ın eğitim alanında çalışan Sebit şirketinibünyesine katarak bu hedefine doğru ve sağlamadımlarla ilerliyor.
Ürün
Türk Türk Telekom, 168 yıldan bu yana, çağıngetirdiği haberleşme imkanlarını müşterilerinesunmanın heyecanını sürdürüyor.Türkiye’nin budevasa kurumu, sürekli değişip gelişen teknolojikolanakları hizmetlerine hızla yansıtabilmekapasitesi, 40 bini aşkın personeli, on binlercebayi ağı, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıylaAvrupa’nın beşinci, dünyanın 13. büyük sabittelefon operatörü olarak mobil telefon, veri veinternet hizmetlerinin tümünü birliktemüşterilerine sunan dünyadaki tek örneğioluşturuyor.Ürünlerini, müşteriyi önemseyen ve anlayan,uzman, yenilikçi ve güvenilir kimliği ile piyasayasunan Türk Telekom, bu ürünleri ile müşterilerininihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak onlara hayatboyu partnerlik etmeyi amaçlıyor.
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Hem bireysel hem de kurumsal müşterileri içinürün ve hizmetler sunan Türk Telekom, ürünleriile müşterilerini buluştururken, yüksek müşteribeklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekkarmaşık, çoklu ve dağınık servisleri, müşterininhayatını kolaylaştıran entegre bir bütün olarakihtiyacı olan her an ve her yerde hizmetinihissettirmeden sunmayı hedefliyor.
En Son Geliflmeler
Türk kullanıcılarına dünyadaki en son gelişmelerisunmak amacıyla Türkiye’nin en büyük BilişimTeknolojisi projesine imza atan Türk Telekom, busayede müşteri memnuniyetini en üst seviyeyeçekerek onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayıhedefliyor. Müşteri İçin Teknoloji Projesi ilemüşteri odaklı bir yapıya geçişi sağlayacak olanTürk Telekom, çevreye de her zaman duyarlıdavranıyor. Şubat 2008’de başlatılan E-FaturaProjesi ile faturaların müşterilerinin e-postaadreslerine ya da SMS yoluyla cep telefonlarınaelektronik ortamda gönderilmesini mümkün hale getiriyor. Bu projeyle Türkiye ekonomisinekatkıda bulunmanın yanı sıra 2008 yılı içinde 100 bin adet ağaç dikerek ülkemizinağaçlandırılmasına da çok büyük destek sağlıyor.Türk Telekom Kırsal Dönüşüm Projesi adıaltında yapılan yatırımlarla, ses hizmeti alınan heryerde geniş bant hizmeti de sunmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 200 milyon US$’lık bir yatırımla hayatageçecek olan projeyle Türk Telekom, dijitaluçurum denilen, ülkenin coğrafi bölgeleri arasındakiayrımı da ortadan kaldırmayı hedefliyor.Türk Telekom 2008’i “ Teknoloji ve Ürün Yılı”ilan etti.Yeni tarifeler, Videofon gibi uzunzamandır beklenen ürünleri bu yıl içinde pazarasunan Türk Telekom, yeni ürün ve hizmetlerlekurumsal pazardaki payını da artırmayı hedefliyor.Görüntülü telefon, ev ve iş telefonlarından karşıtarafın görüntüsü ile konuşma, sesli veya görüntülümesaj bırakma, telefona melodi yükleme, telefonrehberinde kişiye özel zil seçenekleri vegruplandırma imkanı, telefon rehberine numarakaydetme ve görüntülü “Caller ID” özellikleri desunuluyor.Tüm dünyada televizyon anlayışını değiştirerekyeni bir çağ açan IPTV teknolojisi ile müşterilerinibuluşturmaya hazırlanan Türk Telekom, IPTVsayesinde televizyon seyretmeyi tamamenizleyicinin kontrolünde, üstelik tek taraflı değilinteraktif bir deneyim haline getirecek.TürkTelekom, müşterilerine TV, bilgisayar, DVD/VCD,

telefon ve daha birçoközelliği tek bir platformdaulaştıracak.Türkiye kurumsal pazarınada yeni ürün ve hizmetlersunacak olan Türk Telekom,bu kapsamda KOBİ’lere yeni dağıtım kanalıyla, büyükkurumsal müşterilerine iseşirkete özel ekiple hizmetverecek. Her büyüklüktekuruma ihtiyaçlarına göreürünler sunan Türk Telekom,pazarda 1 GB hızı ilebulunan Metro Ethernetürününün hızını 3 GB’eçıkarıyor. Yeni TT VPN(Virtual Private Network)ürünü ile çeşitli noktalardaofisleri bulunan şirketlere bunoktalar arasındaki iletişimi,belli protokollerleseviyelendirerek bir networkkurma olanağı sağlanıyor.Yeni ürünlerin yanı sıra,Türk Telekom’la GeleceğeProjesi ile tüm dünyaçocuklarını kucaklamayıamaçlayan Türk Telekom,TRT ile birlikte yürütülen23 Nisan Çocuk Şenliklerisosyal sorumluluk projesiyle,2008 yılından başlayarak beşyıl süre ile dünyadaki tekçocuk bayramına sahip olanülkemizin geleceğine yatırımyapmaya devam ediyor.Türk Telekom, DepremAraştırma Enstitüsü işbirliğiyle geliştirdiği Sismikİletim Platformu projesi ile,depremlerin büyüklüğünündaha sağlıklı bir şekilde tespitedilmesini sağlayacak ve buyolla tsunaminin de erkenuyarısı yapılabilecek.
Promosyon
Türk Telekom’un promosyon vekampanyalarındaki ana amacı, müşterilerineverdiği değeri artırarak onların gözündeki algı veimajını hak ettiği yere taşımak. Bu sebeplemüşterilerinin en sağlıklı iletişim yoluolan ev ve iş telefonu kullanımıalışkanlığını artırmayı amaçlayan,farklı sektörden firmalarla ortaklaşayapılan, değer katkılı kampanyalar önplana çıkıyor.Bu amaçla yapılan ilk kampanya,Pepsi ile ortaklaşa gerçekleştirilen“AloTürkiye! Ramazan Kampanyası”.Kampanya bir yandan TürkTelekom’un özel sektördeki başkafirmalarla çalışmalar yapıp dahadinamik bir imaj elde etmesinisağlarken, diğer yandan müşterilerinev veya iş telefonlarından daha çokdeğer kazanmalarına yol açıyor.Türk Telekom’un “EvlilikKampanyası”nda ise evlenen tümçiftler DECT telefonun yanı sıra,telefon bağlama hizmeti ve hem ev,hem iş, hem de cep telefonlarınagönderebilecekleri 300 adet SMSkazanıyorlar.Kampanyaları da birer ürün olarakdeğerlendiren Türk Telekom, 2008’de52 haftada 52 ürün çıkartmahedefini bu kampanyalarla 52’nin deüstünde tutmayı amaçlıyor.

Marka De¤erleri
Misyonu müşteri odaklı entegreiletişim çözümleri sağlayarak her

zaman hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetlersunmak olan Türk Telekom’un amacı, iletişimdemüşterileri geleceğe taşıyan en doğru adresolmak.Türk Telekom’un marka değerleri arasında,müşteri odaklılık, güvenilirlik, yenilikçilik, sorumluve özverili olmak bulunuyor. Pazardaki köklüvarlığı ve uzmanlığı ile marka değerlerini daha dageliştirip, 2010 yılında güvenilirlik ve beğenisıralamasında, bütün sektörler içinde ilk beşe,telekomünikasyon sektöründe ise birinci sırayayükseltmeyi amaçlıyor.Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk projeleri ilemarka değerlerini destekleyen Türk Telekom;eğitim, spor, kültür ve sanat ile inovasyonalanlarında yapılan çalışmaları da destekliyor.
www.turktelekom.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

9 Ağustos 1847 tarihinde ilk telgraf alma-çekme işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
Temmuz 1881’de İstanbul Soğukçeşme’dekiPosta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami’dekipostane arasına tek telli bir telefon çekildi.
İlk manuel telefon santrali, 3 Mayıs 1909’daİstanbul Büyük Postane binasında 50 hatlıkolarak tesis edildi.
Telekomünikasyondan bankacılığa, taşımacılıktaneğlenceye kullanılan pek çok ürün ve hizmetinarkasında Türk Telekom alt yapısı kullanılıyor.

Türk Telekom
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