
Pazar
Türk Telekom, grup şirketleri olan TTNET, Avea,Argela, Innova, Sebit, Sobee ve AssisTT ilebirlikte teknoloji geliştirerek kendi bölgesindekipazarlara ihraç ediyor.Türkiye’nin önde gelengeniş bant internet hizmet sağlayıcısı (ISP) olanTTNET, geniş satış ağıyla müşterilerine interneterişimini en ileri teknolojilerle sunuyor.Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunan TTNET’inürün portföyünde ADSL/VDSL2-hızlı interneterişimi, Wi-Fi kablosuz internet erişimiyle ortakbir şekilde sağlanan TTNET WiFi geniş erişimhizmeti, AVEA ile ortak bir şekilde sağlanan iPass,3G mobil internet erişimi ve G.SHDSL, MetroEthernet, ATM ve Çerçeve Aktarma interneterişim hizmetleri bulunuyor.Hisselerinin %81.4’ü Türk Telekom’a ait olanAvea,Türkiye mobil iletişim endüstrisinin en genç şirketi olma özelliğini taşıyor.Yeni nesil ağıylaAvea, kurumsal ve perakende hizmetlerini veabone sayısını artırarak büyümeye devam ediyor.Teknoloji, altyapı, yönetim ve insan kaynaklarınasürekli yatırım yapan şirket faaliyetlerini, hizmetkalitesini artırma hedefi doğrultusundasürdürüyor.Innova IT Solutions Corp. telekomünikasyondankamuya, endüstri ve teslimattan finansmana kadartüm sektörlerde şirketlere verim artışı vemaliyetten tasarruf sunan IT çözümleri ile hizmetalanının öncülüğünü üstleniyor. Şirket, yüksekmühendislik bilgisini kullanarak müşterilerineyenilikçi ve katma değerli ürünler sunuyor.Türk Telekom’un tamamına sahip olduğuArgela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., 2004yılından bu yana telekom operatörleri için yeniteknolojiler ve gelecek nesil çözümleri üretiyor.Bugün tüm dünyada birçok operatör tarafındankullanılan ürünler sunan Argela Yazılım ve BilişimTeknolojileri A.Ş. böylelikle milyonlarca kullanıcıyaulaşıyor. Şirket ayrıca, %50 hissesine sahip olduğu

IVEA Software Solutions FZLLCvasıtasıyla Dubai’de, tümüyle sahibiolduğu Argela USA, Inc. ile de AmerikaBirleşik Devletleri’nde faaliyetgösteriyor. Argela’nın önceliklipazarlarını Balkanlar, Suudi Arabistanve özellikle Hindistan oluşturuyor.Şirket ayrıca Güney Afrika’da,Ukrayna’da, Kıbrıs’ta, Kazakistan’da,Moldova’da ve Gürcistan’da da ürünve hizmet sunuyor.2007 yılında Türk Telekom ailesinekatılan Sebit, eğitim teknolojilerininokul uygulamalarında yenilikleryaratan, sektörün önde gelen birşirketi haline gelerek, yaygınlaştırma ve yeni iş modellerinin geliştirilmesialanlarında önemli ilerleme sağladı.Sebit, uluslararası bir başarıyadönüşen Adaptive Curriculum®
markasıyla Amerikan pazarına çözümsundu. Sebit’in Vitamin markası bugünartık bir telekom ürünü olarak kabulediliyor. Sebit tarafından geliştirileneğitim yazılımı herkese eşit eğitimfırsatı sunuyor.İki yıllık tarihçesiyle Türk Telekom’unen genç şirketi olan AssisTT, Türkiye’deçağrı merkez hizmetlerinde öncü bir“Müşteri Memnuniyet Merkezi” olmayı,Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bu alanda faaliyetgösteren en büyük on şirket arasına girmeyihedefliyor.Türk Telekom grubuna 2009 yılında katılanSobee, 2001 yılında Türkiye’de kurulan profesyonelbir oyun geliştirici.Sobe halen güçlü Ar-Ge yapısı ile global ölçekte interaktif 3D çok oyunculu uygulamalargeliştiriyor. I Can Football projesi bilgisayarda,her biri 11 oyuncudan oluşan iki takımlı 3Dortamında çevrimiçi futbol oyunlarının eşzamanlıolarak oynanmasını mümkün kılıyor.
Baflar›lar
Türk Telekom katma değerli ürünleri vehizmetleriyle başarıyı yakalarken,Türkiye’nin en değerli markalarından biri haline geldi.Şirket, Avrupa ve Türkiye’de çok sayıda prestijliödülün de sahibi oldu.Kuruluş, 2007 yılında Türkiye’nin Süpermarkalarıarasına girme başarısını gösterdi. 2008 yılını ürünyılı ilan edip, bu bağlamda faaliyetleriniyoğunlaştıran ve 2009 yılı içinde yakınsamastratejisi çerçevesinde birbirini takip eden birçokyeni ürün ve hizmet sunan Türk Telekom, 2008yılı sonunda 21 olan ticari marka sayısını bugünitibariyle yaklaşık 150’ye çıkardı.Türk Telekom, 2009 ve 2010 yıllarında Capitaldergisi tarafından yayınlanan Brandfinancearaştırmasına göre “Türkiye’nin En DeğerliMarkası” oldu. Ayrıca 68 ülke içerisinde 2.973şirket arasında Bank of America ve Merrill Lynchtarafından belirlenen 21 şirketten oluşan “DünyaÇapında Türünün En İyisi” listesinde de yer aldı.Türk Telekom bu prestij listesine giren tek Türkşirketi oldu. 2009 yılında, Digital Age Magazineadlı dergi tarafından “Dijital Lovemark” olarakseçilen Türk Telekom marka değerinigüçlendirmeye devam etti.

Tarihçe
Türkiye, elektronik perakendeciliği pazarında 170 yıllık tarihiyle Türkiye’nin önde gelenyakınsama ve iletişim teknolojisi şirketlerindenolan Türk Telekom, grup şirketleriyle birlikte,hem kullanıcılarının gereksinimleri hem de PSTNve GSM’den geniş bant internete kadar entegretelekomünikasyon hizmetleri için uyarlanmışulusal ve uluslararası iletişim çözümleri sunuyor.30 Haziran 2010 tarihi itibariyle,Türk Telekomgrup şirketlerinin 16.3 milyon sabit erişim hattı,6.5 milyon ADSL bağlantısı ve 11.5 milyon damobil müşterisi bulunuyor. Grup şirketleri ülkeyikapsayan modern ağ altyapısı ile tüm Türkiye’desabit (meskun) ve ticari müşterilere geniş çaplıhizmet sunuyor.Bağlı kuruluşlarıyla birlikte Türk Telekom,Türkiye’nin her noktasında 35 bini aşan çalışanıylaTürkiye’nin en büyük işverenleri arasında yeralıyor.Türk Telekom sadece telekomünikasyonsektörüne değil ama aynı zamanda bir bütünolarak Türkiye’ye kaliteli iş gücü kazandırmahedefiyle insan kaynaklarına yatırımlarını sürdürüyor.
Ürün
Katma değerli ürünlerle fark yaratmayıhedefleyen yaklaşımı doğrultusunda,TürkTelekom “yakınsama” stratejisi ve grup sinerjisininsonucu olan ürünlerle sektöre öncülük ediyor.Türk Telekom yakınsama ürünlerinin ilkörneklerini mevcut telefon tarifesi ile internetüzerinden arama yapılmasını sağlayan Wirofon veöncü çevirimiçi eğitim programı Vitamin ilesundu. Wirofon Wi-Fi destekli cep telefonu ya dadizüstü bilgisayarlardan yurt dışında herhangi biryerden aramaların yurt içi tarifesi üzerindenyapılmasına mümkün hale getiriyor.Bu teknoloji, müşterilerine her zaman, heryerde bağlantı kurma fırsatını ve rahatlığını
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sağlamayı hedefleyen Türk Telekom’un artanhizmet düzeyinin başarılı bir örneği.Türk Telekommüşterileri,Türkiye ve tüm dünyadaki Wi-Finoktalarından ev hat tarifeleri üzerindengörüşmeler yapabiliyorlar. Ortadoğu ve Afrikabölgesindeki önde gelen Telekom operatörlerineodaklanan CommsMEA Awards’ın “Yılın En iyiYeni Telekomünikasyon Hizmeti” ödülüyle, 2009’daWirofon uluslararası arenada başarısını  kanıtladı.Telekom’un görüntülü arama teknolojisi olanVideofon Türk Telekom ve Argela mühendisleritarafından geliştirildi.Videofon hizmeti ev ve ofistelefonları, ayrıca multimedya kontörlü telefonlarlada kullanılabiliyor. Internette gezinmek, e-postagöndermek ve konuşurken fotoğraf çekmekVideofon teknolojisiyle mümkün.Türk Telekom’a bağlı kuruluşlardan biri olanSebit, “Vitamin” adlı eğitim yazılımıyla yurt dışındaönemli başarılar kazandı. Kasım 2009’da Sebit,Dünya İletişim Ödülleri’nde (World CommunicationAwards) Vitamin yazılımı ile “En İyi İçerik Hizmeti”ödülü, Adaptive Curriculum® ile CODIEÖdülleri’nde “En İyi Online Eğitim Çözümü”ödülü, Adaptive Curriculum® Bilgisayarlı ÖğrenimMerkezi tarafından organize edilen EDDIEÖdülleri’nde En İyi Bilim ve Matematik WebSitesi Ödülü, Amerikan İletişim ProfesyonellerBirliği’nde (LACP) En İyi İş Geliştirme İletişimProgramı ve En İyi Yeni Halkla İlişkilerÜrün/Süreç/Hizmet kategorilerinde en büyüködülü aldı. İngilizce, İspanyolca ve Arapça’yatercüme edilerek üç farklı bölgeye ihraç edilenyazılım böylece uluslararası bir ürün haline geldi.TTNET’in Şubat 2010 yılında sunduğu TIVIBUweb televizyon hizmeti 300 binden fazlamüşteriye ulaştı.
En Son Geliflmeler
Türk Telekom grup şirketlerinden Sobee, MarvelCharacters B.V. ve Marvel’in lisans haklarına sahipolan yetkili şirket Paimotion Entertainment Inc.ile kısa metrajlı animasyon filmler, çevrim içioyunlar, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar,bazı ticari haklar ve çocuklara yönelik internetsitesini kapsayan bir lisans anlaşması imzaladı.Anlaşmaya göre, Marvel tarafından geliştirilenSpider-Man, Iron Man, Hulk gibi süper kahramankarakterler,Türkiye’ye uyarlanacak ve Türkçe’yetercüme edilebilecek.Türk Telekom ayrıca çeşitli mağaza ve web sitelerinde Marvel ürünlerinin satılabileceği minimağazalar açabilecek. İşbirliği çerçevesindeSobee, Marvel’in çocuklara yönelik internet

sitesini Türkçe’ye çevirecek ve Marvel’in enpopüler kahramanlarını kullanarak animasyongeliştirme ve yayınlama hakkına sahip olacak.Buna ek olarak, Sobee Marvel karakterlerinikullanarak yeni flaş oyunlar da geliştirebiliyor.
Promosyon
Türk Telekom katma değerli hizmetlerinin yanısıra, avantajlı kampanyaları ile ev ve iş telefonukullanımının artmasına, yaygınlaşmasına desteksağlıyor.Türk Telekom’un akşam 7’den, sabah 7’ye kadarev telefonundan haftanın her günü hem şehir içihem de şehirlerarası aramaların bedava yapılmasınısağlayan Ev Avantaj tarifeleri büyük ilgi görüyor.Yine “Ev Avantaj 100, 200, 300” tarifelerinde de,Türk Telekom müşterilerine, başvurdukları ayıtakip eden ilk üç ay boyunca, aylık olarakseçtikleri paket dahilindeki ücretsiz dakikalarhediye olarak veriliyor. Ev Avantaj 100’ün yeni

müşterilerine 100 dakika,Ev Avantaj 300’ün yenimüşterilerine de aylık 300dakika bedava konuşmasüresi abone oldukları ayıtakip eden üç ay boyuncaher ay hediye ediliyor.“Ev Avantaj UluslararasıÇağrı” kampanyası ile Ev Avantaj tarifelerikapsamındaki TürkTelekom müşterileriHaziran sonuna kadarAlmanya, Fransa, İngiltere,İsviçre, Çin, ABD veAvustralya gibi genelolarak en çok arananülkeleri içeren toplam40 ülkeye sabit telefonaramalarını tüm vergiler dahil dakikası sadece 6,5 kuruşa yapma fırsatı elde ediyor.Ayrıca Ev Avantaj tarifelerini kullanan TürkTelekom müşterileri, “Cepten Evi Aramanın EnUcuz Yolu (6,5 kuruş/dakika)” kampanyasındanyararlanıyor. Kampanya kapsamında, sabittelefonlardan GSM yönüne yapılan aramalar tümvergiler dahil, dakikası sadece 6,5 kuruş olarakücretlendiriliyor.
Marka De¤erleri
Türk Telekom’un marka başarısının ardındasadece yenilikçi yaklaşımı değil, aynı zamandagüçlü kurum kimliği de yatıyor. Kuruluş, sunduğuürün ve hizmetler ile müşterilerinin yaşamınadeğer katıyor.Türkiye çapında yürüttüğü tümsosyal sorumluluk faaliyetlerini de “Türkiye’yeDeğer” markası altında topluyor.Ülke çapında gerçekleştirilen Türk TelekomOkulları,Türk Telekom İnternet Evleri,TürkTelekom Spor Okulları ve e-fatura ormanları gibiönemli sosyal sorumluluk projelerinin yanında,Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” markası altında gerçekleştirilen yaklaşık 150 yerel sosyalsorumluluk faaliyetini bir araya getiriyor.Türk Telekom sosyal sorumluluk yatırımlarınıtemel olarak eğitim, spor ve çevre alanlarındagerçekleştiriyor. Şirket son iki yılda KSSprojeleriyle 30’dan fazla ödül kazandı.TürkTelekom çalışanları şirket kültürü için büyükönem taşıyan bu projelere doğrudan katılıyorlar.Binlerce Türk Telekom çalışanı bu tür sosyalsorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alıyor.Kuruluş, sporun genç insanların iletişim

becerilerini geliştirmede oynadığı önemli rolünbilinciyle geçen 10 yıl içinde basketboldaneskrime, badmingtondan kayak ve tenise kadar22 branşta yaklaşık 28 bin genç sporcununeğitimine destek verdi. 15 farklı branşta eğitimidestekleyen Türk Telekom Spor Okulları’ndaeğitim gören genç sporcular ulusal ve uluslararasıdüzeyde 10’dan fazla branşta müsabakalara katıldıve birçok kez milli takımlara davet edildi.Eğitim alanıyla ilgili Türk Telekom’un sosyalsorumluluk faaliyetleri içerisinde İnternet Evleriprojesinin özel bir önemi bulunuyor.TürkTelekom ev ve işyerlerinde hiç bir internet erişimolmayanlar için 81 ilde 937 İnternet Evi açtı. Projetamamlandığında, 950 İnternet Evi hizmete girecek.Türk Telekom, çocuklarımıza yaşanabilir bir çevrebırakma hedefi ile E-Fatura Orman projesinihayata geçirdi. E-Fatura Orman projesi, e-faturayageçişi teşvik etmek ve çevre duyarlılığını artırmakamacıyla yürütülüyor. Proje ayrıca kağıt yerine

elektronik fatura kullanan Türk Telekommüşterilerine teşekkür anlamı taşıyor. Şimdiyekadar Türkiye’deki mevsimsel farklılıklar dikkatealınarak 17 farklı türde ağacın dikildiği 100 binağaçlık “E-Fatura Ormanları” oluşturuldu.Ayrıca,Türk Telekom, tüm Türkiye çapındaeğitim alt yapısını geliştirmek ve eğitimdeki sayısalfarkı ortadan kaldırıp bilgiye erişimi hareketegeçirmek amacıyla çok önemli eğitim projesigerçekleştiriyor.Türk Telekom Okulları projesikapsamında, tüm Türkiye’de 72 eğitim binasıhizmete girdi. 76 binanın yapımını içeren projetamamlandığında 30 binden fazla öğrenciyemodern binalarda eğitim görme fırsatısağlanacak.
www.turktelekom.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

2005 yılında Türk Telekom hisselerinin %55’ininOjer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından satınalınması, aynı zamanda Türkiye’nin en büyüközelleştirme operasyonu oldu.
Türk Telekom’un Ev Avantaj tarifelerindenyararlanan müşterilerinin sayısı 4.3 milyonaulaştı.
Türkiye çapında oluşturulan 100 bin ağaçlıke-fatura ormanına bugüne kadar 17 çeşit ağaçdikildi.
2009 yılında Türk Telekom Spor Kulüpleri’ndekisporcular toplam 10 branşta, 30 ulusal ve beşuluslararası şampiyonada başarı kazandı.
Capital Dergisi tarafından yapılan “Türkiye’ninEn Değerli Markaları” araştırmasına ilk kezkatıldığı 2009 yılında, 1,6 milyar US$’lık markadeğeriyle birinci olan Türk Telekom, bu başarıyı2010 yılında da sürdürerek 1,7 milyar US$’lıkmarka değeri ile ikinci kez ilk sırayı aldı.
Türk Telekom’un var olan telefon tarifesi ileinternet üzerinden arama yapılmasını sağlayanWirofon teknolojisi, Ortadoğu ve Afrikabölgesinde performanslarıyla dikkat çekentelekom operatörlerinin belirlendiğiCommsMEA Ödülleri’nde, 2009’da “Yılın En İyiYeni Telekomünikasyon Hizmeti” seçildi.
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