
sayesinde tek merkezden karşılanmasını sağlıyor. 
SaaS modeli üzerinden hizmet veren Belbil 
ile belediyeler; ihtiyaç duydukları yazılım ve 
uygulamalar için gerekli olan altyapı, yazılım, erişim, 
depolama ve eğitim maliyetlerinden tasarruf 
ediyor. Aynı zamanda verilerin Türk Telekom 
Veri Merkezi’nde güvenli bir şekilde saklanması 
sağlanıyor.
 BULUTT e-posta; güvenilir altyapısı, 
denetlenebilir e-posta arşivi ve heryerden erişim 
kolaylığıyla kurumsal müşterilere çok yönlü bir 
hizmet sunuyor. Bu ürün şirketlere hız ve kolaylık 
getirirken aynı zamanda sunucu, donanım, veri 
tabanı, işletim sistemi gibi ön yatırım maliyetlerini 
de ortadan kaldırma, bakım, destek, enerji ve 
iklimlendirme gibi sürekli maliyetleri en aza 
indireme olanağı da sağlıyor. 
 Türk Telekom uzaktan eğitim ve sanal sınıf 
uygulamalarını BULUTT Akademi ürünü ile 
üniversitelerin hizmetine sunuyor. 
 Ders seçimi ve derse kayıt, online sınıf, ders 
yönetimi ve içeriklerin sunumu, ölçme ve 
değerlendirme ve kullanıcı bilgilerinin izlenmesi 
gibi özellikler sayesinde çevrimiçi eğitim olanakları 
yaratılırken, üniversiteler herhangi bir donanım veya 
yazılım masrafına katlanmadan internet bağlantısı ile 
TT Veri Merkezi’ne kolaylıkla erişerek uygulamaları 
kullanabilme, aylık ödeme şansına sahip olabiliyor.
 BULUTT Göz hizmeti, internet üzerinden 
kayıt uygulaması ile kameraların yerleştirildiği 
tüm lokasyonlardaki kamera görüntülerinin 
Türk Telekom Veri Merkezi’ne aktarılmasını ve 
saklanmasını sağlıyor. Türk Telekom kurumsal ve 
kamu müşterilerine veri merkezi üzerinden izleme 
ve saklama, kamera tedariği ve kurulum hizmetleri 
sunuyor.
 BULUTT Sunucu, kullanıcılarının bir donanımsal 
sunucu üzerinden birbirinden bağımsız ve izole 
olarak birden fazla iletişim sistemine sahip 
olmalarına imkan sağlayan, sanallaştırma teknolojisi 
kullanarak hizmet veriyor. Daha düşük bir bütçe ile 
dedike fiziksel sunucu sağlayan bir ürün.

 Türk Telekom, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelere TTNET ve Avea’yı tek bir çatı altında 
toplayan “BİZ” markasıyla da çeşitli avantajlar 
içeren iletişim paketleri ve kampanyalarla farklı 
iletişim çözümleri sunuyor.
 “BİZ”in yarattığı güçle işletmeler, sabit hat 
kullanımının sağladığı avantajların yanı sıra ADSL 

ve GSM hizmetlerini de tek paket kapsamında 
satın alarak, daha pratik ve daha avantajlı iletişim 
olanağına kavuşuyor.
 
En Son Gelişmeler 
Türk Telekom; teknoloji, altyapı ve insan kaynağına 
yaptığı yatırımların yanı sıra ülke çapında hayata 
geçirdiği “Türkiye’ye Değer” sosyal sorumluluk 
projeleriyle de toplum yaşamına değer katıyor. 
Telefon Kütüphanesi, Türk Telekom Okulları, 
Türk Telekom Internet Evleri, Türk Telekom Spor 
Kulüpleri ve e-Fatura Ormanları gibi ulusal çapta 
yürütülen dev sosyal sorumluluk projelerinin yanı 
sıra Türk Telekom İl Müdürlükleri’nin düzenlediği 
100’den fazla yerel sosyal sorumluluk faaliyeti 
de “Türkiye’ye Değer” projesi kapsamında hayat 
buluyor.
 Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak 
hedefiyle ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini 
sürdürebilirlik prensiplerine göre dönüştüren Türk 
Telekom, 2011 yılında düşük karbon ekonomisine 
geçişi destekleyen, dünyanın en prestijli çevre 
projesi olarak adlandırılan Karbon Saydamlık 
Projesi’ne Türkiye’den raporlama yapan ilk 
telekomünikasyon şirketi oldu. 2011 yılında IMKB 
100 içinden CDP’ye raporlamayı yapan şirketler 
arasında yapılan değerlendirmede, Türk Telekom 
metodoloji ve saydamlık açısından en iyi raporlama 
yapan iki şirketten biri olarak ödüllendirilirken 
2012’de en iyi beş şirket arasında yer aldı. Türk 
Telekom, telekomünikasyon sektöründe CDP’ye 
üç yıldır düzenli raporlama yapan ilk ve tek kurum 
olma unvanını elinde bulunduruyor.
 
Promosyon 
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri 
şirketi Türk Telekom, yatırım ve faaliyetleri 
ile sadece telekomünikasyon sektörüne değil 
Türkiye ekonomisine de katma değer sağlıyor. 
Avantajlı tarifelerin yanı sıra Türkiye’nin alanında 
lider markalarıyla iş birliği kurarak, bilgisayar, cep 
telefonu, telsiz telefon (dect telefon), notebook, 
netbook ve tablet satışlarına kadar pek çok ürün ve 
hizmeti müşterileri ile buluşturuyor; ulaşım, enerji, 
perakende alanlarında çok cazip fırsatlar sunuyor.
 2012’de fark yaratacak büyüklükte bir kampanyaya 
daha imza attan Türk Telekom, tüm bireysel 
müşterilerin hatlarının bağlı bulunduğu konutlara 
hiçbir taahhüt veya ücret talep etmeden Allianz 
Konut Sigortası hediye etti. Müşteriler başvurdukları 
takdirde yangın, yıldırım, dahili su, infilak ve hırsızlık 
durumlarına karşı Allianz güvencesiyle 5 bin TL 
tutarında sigorta kapsamına alınıyor. 

Marka Değerleri                                                                                       
İngiltere’nin önde gelen marka değerleme 
şirketlerinden BrandFinance’ın araştırmasına 
göre Türk Telekom, 2009, 2010, 2011 ve 
2012 yıllarında üst üste “Türkiye’nin en değerli 
markası” oldu.
 
www.turktelekom.com.tr
     

Pazar
Türk Telekom, tüm ülkeyi kapsayan modern 
şebeke altyapısıyla Türkiye’nin öncü iletişim ve 
yakınsama teknolojileri şirketi. Sabit hat ve geniş 
bant internet alanında bireysel ve kurumsal 
müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunan  
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 31 Aralık 2012 
itibarıyla 14.3 milyon sabit erişim hattı ve 7 
milyon genişbant (toptan) müşterisi bulunuyor. 
Sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe 
yönelik çalışmalarıyla düşük karbonlu iş modelinin 
Türkiye’de geliştirilmesi ve uygulanmasına 
öncülük ediyor. Türk Telekom, sunduğu ürün ve 
hizmetlerini, ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini 
sürdürebilirlik prensiplerine göre dönüştürerek 
bu sürece tüm çalışanlarını, onların ailelerini, 
tedarikçilerini ve müşterilerini de dahil etmeyi 
stratejisinin bir parçası olarak görüyor. Türk 
Telekom, Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayıp 
CDP’ye (Carbon Disclosure Project / Karbon 
Saydamlık Projesi) raporlayan ilk telekomünikasyon 
şirketi.
 Türk Telekom; altyapıya ve teknolojiye yaptığı 
yatırımlar, satın aldığı şirketler ile Ar-Ge’ye 
odaklanan ve geliştirdiği teknolojileri ihraç eden 
bölgesel bir oyuncu oldu. Türk Telekom’un Türk 
teknolojisini ihraç etmesi, yurt dışında satın aldığı 

şirketler ve gerçekleştirdiği büyüme, hem değerini 
artıran hem de yeni nesil teknolojiler konusunda 
söz sahibi olan öncü iletişim ve yakınsama 
teknolojileri grubu olmasını sağladı.
 Türk Telekom Grubu, küresel boyutta 
müşterilerine geniş bir yelpazede yenilikçi iletişim 
ve yakınsama teknolojileri hizmeti sunuyor. Türk 
Telekom Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 
şirketler ile birlikte; ev ve iş telefonlarından geniş 
bant internet, data ve kapasite sağlayıcılığına, 
GSM, EDGE ve 3G gibi mobil ağlardan 24 saat 
kesintisiz çağrı merkezi ve yüksek kalitede müşteri 
hizmetlerine, eğitim yazımlarından interaktif 
oyunlara kadar bütünleşmiş telekomünikasyon 
hizmetleri sunuyor. 
 Ürün, hizmetler, bölgesel büyümede gösterilen 
bu başarı, Türkiye’ye değer katmayı hedefleyen 
sosyal sorumluluk projeleri ve kazanılan uluslararası 
ödüller Türk Telekom’u Türkiye’nin en değerli 
markası haline getirdi.
 
Başarılar
Türk Telekom, yalnızca iletişim alanında son 
üç yılda 80’e yakın uluslararası ödül aldı. Bu 
ödüllerin yanı sıra şirket yönetimi, sürdürülebilirlik, 
yatırımcı ilişkileri, müşteri hizmetleri, müşteriye 
sunulan ürün ve hizmetler de pek çok defa 

uluslararası ödüllere layık 
görüldü. Ödüller arasında 
Sabre, PR News, World 
Communication Awards, 
European Excellence 
Awards, International 
Bussiness (Stevie) Awards, 
IPRA Awards, World 
Finance, CommsMEA ve 
CIPR Awards gibi saygın 
uluslararası ödüller yer alıyor.
 
Tarihçe
Türkiye’nin öncü iletişim ve 
yakınsama teknolojileri şirketi 
Türk Telekom, köklü tarihi 
boyunca benimsediği “en 
yeni iletişim teknolojilerini 
Türkiye ile buluşturma” 
misyonunu başarıyla 
sürdürüyor.  
   2005 yılında Türk Telekom 
özelleştirildiğinde sabit hat 
operasyonları ve geniş bant 
hizmetleri haricinde Avea’nın 
%40’lık hissesine sahip olan 
Türk Telekom, grup olarak 
bugün Türkiye’nin öncü 
entegre telekomünikasyon 
ve teknoloji hizmetleri 
sağlıyor. Müşterilerine 
sabit telefondan, GSM, 
data, internet ve yenilikçi 
yakınsama teknolojilerine 
kadar geniş bir hizmet 
yelpazesi sunuyor.  
   Son yedi yılda 
gerçekleştirdiği konsolide 
yatırım miktarı 13 milyar 
TL’yi aşan Türkiye’nin öncü 

iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk 
Telekom, gerçekleştirdiği yatırımlarla ekonomiye, 
müşterilerine ve içinde var olduğu topluma değer 
yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.  
 Türk Telekom, markasının gücünü pekiştiren 
insan kaynağına yatırımlarını da kesintisiz şekilde 
sürdürüyor. 24 bini aşkın çalışanı bulunan Türk 
Telekom, Türkiye’nin 81 ilinde istihdam yaratarak 
ülke ekonomisine ve bölgesel farklılıkların 
giderilmesine destek oluyor.
 
Ürün
Türk Telekom 2012 yılı başında 81 ilde aynı anda 
fiber dönüşümünü başlattı. Fiber erişim alt yapısı 
ile bina ve eve kadar fiber erişimi sağlanan hane 
sayısı yaklaşık 1.5 milyona ulaştı. Tüm şehirleri 
birleştiren yaklaşık 165 bin km’lik fiber altyapısı gün 
geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Saatte 9 km fiber 
döşeyerek bin 500 haneyi fiber kapsamına alıyor. 
Fiber altyapı çalışmalarına ara vermeden yürüten 
Türk Telekom bütün Türkiye’ye fiber internet 
hizmeti sunuyor.
 Bulut altyapı teknolojilerine de 2009 yılından 
bu yana yatırım yapan Türk Telekom; yazılım, 
donanım, barındırma, yedekleme hizmetleri 
lokasyondan bağımsız olarak, çeşitli bağlantı 
seçenekleri (internet, vpn vb.) üzerinden sağlayan 
bulut ürünleri ile tüm müşterilerine fayda 
sağlayacak hizmetler sunuyor. 
 Türk Telekom, bulut bilişim hizmetlerini 
BULUTT markası altında şirketlere ve bireylere 
yönelik bulut bilişim çözümleri veriyor, iş 
modellerine ve hayatlarına değer katıyor. Büyük 
ve küçük, her ölçekte işletme ve kurumların 
ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş BULUTT çözüm 
ve sektörel uygulamaları kullanıcılarının rekabette 
farklılaşmasına yardımcı oluyor.
 Türk Telekom Belbil hizmeti, belediyelerin bilgi 
teknolojileri ihtiyaçlarının bulut bilişim teknolojisi 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS82 83

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türk Telekom
›	“Bir Fark Yaratsak Yeter,  Türkiye’ye Değer”
 diyerek projelerde gönüllü olarak yer alabilen
 24 bini aşkın Türk Telekom çalışanı, Türkiye
 genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen kan
 bağışı kampanyalarıyla 3 bin 200 ünite kan, ilaç
 toplama kampanyasıyla ise yaklaşık 4 bin kutu
 ilaç toplanmasına destek oldu.

›	Türk Telekom’un, GETEM (Görme Engelliler  
 Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliğiyle
 geliştirdiği ve görme engellilerin ücretsiz kitap
 dinleyebildiği Telefon Kütüphanesi, Dünya
 Engelliler Günü’nde birinci yılını doldurdu. Bir yıl
 içerisinde 220 binden fazla arama alan
 ve 2 milyon dakikaya yakın dinlenen Telefon
 Kütüphanesi’ndeki kitap sayısı yaklaşık 350’ye
 yükseldi. Dinleyiciler için yeni özellikler eklenerek
 geliştirilen Telefon Kütüphanesi, yıl boyunca en
 çok İstanbul, Ankara ve Erzurum’dan arandı.
 Telefon Kütüphanesi gönüllü okuyucuları arasına
 Türk Telekom çalışanlarının da eklenmesi ile
 projenin daha da büyümesi hedefleniyor.

›	İklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon
 ekonomisine geçiş yolunda iş dünyasında
 yürütülen çalışmalara destek sağlamak amacıyla
 kurulan REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ve
 TÜSİAD iş birliği ile çalışmaya başlayan
 platforma üye 22 şirketten biri de Türk Telekom
 oldu. Türk Telekom böylece uluslararası arenada
 gezegenin geleceğinin tartışılmasını hedefleyen
 ve Galler Prensi Charles’ın başkanlık ettiği
 toplantılara katılarak düşük karbon ekonomisine
 geçişte etkin rol oynayacak.

›	Türk Telekom, Avrupa Yatırım Bankası’ndan bilgi
 ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge kredisi
 alan ilk Türk şirketi oldu.


