
Pazar
Türkiye’de mobil iletişim pazarında Turkcell, 
Vodafone, Avea olmak üzere toplam üç 
operatör faaliyet gösteriyor ve Eylül 2014 
itibarıyla Türkiye’de %94 penetrasyona karşılık 
gelen, yaklaşık 71 milyon 900 bin mobil abone 
bulunuyor. Avrupa ülkelerinde ortalama %134 
olan penetrasyon seviyesiyle karşılaştırıldığında, 
Türkiye’nin teknoloji tüketimine eğilimli genç 
nüfusuna, sektördeki hızlı artan data trendine ve 
güçlü ekonomik göstergelere bakıldığında, mobil 
pazarın büyüme potansiyeline sahip olmaya devam 
ettiği görülüyor. 30 Eylül 2014 itibarıyla pazardaki 
oyuncuların durumlarına baktığımızda; Turkcell’in 
%48,3, Vodafone’un %29,1 ve Avea’nın %22,6 
abone pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. 
Bu rekabetçi pazarda, Türkiye’nin lider iletişim 

ve teknoloji şirketi olarak 
stratejimiz; “teknoloji ve yeniliğe 
yaptığımız yatırım ile fark yaratan 
üstün müşteri deneyimini 
sağlamak, müşterilerimize daima 
en üstün hizmeti vermek.” 
Turkcell olarak Türkiye’de 
4G teknolojisi ile başlayacak 
yeni dönem için de oldukça 
heyecanlıyız. Müşterilerimizin 
en iyi 4G deneyimini yaşamaları 
için fiber geniş bant iştirakimiz 
Turkcell Superonline ile sinerji 
yaratarak, teknoloji liderliğimizi 
korumayı hedefliyoruz.

Başarılar
2000 yılından bu yana hisseleri 
aynı zamanda hem Borsa 
İstanbul hem de NYSE’de işlem 
gören tek Türk şirketi olan 
Turkcell, 20 yılı aşkın tarihinde 
300’ü aşkın ulusal ve uluslararası 
ödül kazandı. 2013 ve 2014 
yıllarında ise Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen Telekom gurubu 
olarak büyük bir başarıya imza 
attı. Türkiye’nin En Beğenilen 
Şirketleri arasında yedi yıldır 
ilk sırada yer alan Turkcell’in 
öncü ve fark yaratan ürünleri, 
servisleri, başarılı çalışmaları hem 
ulusal hem de uluslararası 
arenada takdir 
görmeye devam 
ediyor. Mobil 

iletişim dünyasının liderlerini 
belirleyen Global Mobil 
Ödülleri’nde aldığı birinciliklerle 
Türkiye’yi başarı ile temsil 
eden Turkcell, gerçekleştirdiği 
başarılı Sosyal Sorumluluk 
Projeleri ile de geçtiğimiz 
yıllarda Birleşmiş Milletler 
tarafından örnek şirket olarak 
gösterildi. 

Tarihçe
Türkiye’de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 
1994’te Turkcell’in hizmete girmesiyle başladı. 
27 Nisan 1998’de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 
yıllık GSM lisans anlaşması imzalayan Turkcell, 

müşterilerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine 
dayalı hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna 
bağlı olarak müşteri sayısını da artırarak, gelişimini 
sürdürdü. Faaliyette bulunduğu dokuz ülkede 71 
milyon 500 bin müşteriye hizmet veren Turkcell, 
bölgesel bir lider. Hisseleri 11 Temmuz 2000’de 
Borsa İstanbul (BİST) ve New York Stock 
Exchange’de (NYSE) eş zamanlı olarak işlem 
görmeye başlayan Turkcell, NYSE’ye kote olan 
ilk ve tek Türk şirketi unvanına sahip. Turkcell; 
Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan 

gibi halen büyümekte olan pazarlardaki 
mobil operasyonlarına, %41,45’ine 

sahip olduğu Fintur aracılığıyla iştirak 
ediyor. 1999 yılında hizmete giren 
%100 Turkcell iştiraki KKTCell ise, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Telekomünikasyon Dairesi 
ile gelir paylaşımı anlaşması 
çerçevesinde faaliyet gösteriyor. 

Turkcell’in Ukrayna’da %55 
hissesine sahip olduğu Astelit Şirketi 

life:) markası, Şubat 2005’de GSM 
hizmetleri vermeye başladı. Belarus’ta ise 

Turkcell, BeST’in hisselerinin %80’ini Belarus 
Cumhuriyet Devlet Varlık Komitesi’nden 2008’de 
satın aldı. 

Ürün
Turkcell, tüm faaliyetlerine “müşterilerinin 

hayatlarını daha iyiye götürme” vizyonuyla 
yön veriyor. Bu kapsamda alt yapı kalitesi hem 
Türkiye’de hem dünyada geniş kapsama alanı, 
güvenilirliği, kaliteli hizmeti, müşteri ilişkileri 
kanalları, yaygın satış ağıyla, GSM dünyasının önde 
gelen şirketleri arasında yer alıyor. Turkcell, müşteri 
odaklı hizmet anlayışıyla bir yandan farklı müşteri 
gruplarının özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış 
servisler geliştirmeyi sürdürürken, bir yandan 
da yeni teknolojileri dünyayla eş zamanlı olarak 
abonelerine sunmayı hedefliyor. Turkcell, kişilerin 
GSM kullanım alışkanlığı ve yaşam tarzlarına özel 
faydalar sağlayan programların yanı sıra, kurumsal 
abonelerine iş süreçlerinde verimliliği ve rekabet 
gücünü artıran ürünlerle hizmetler sunuyor.
 Turkcell marka felsefesi, üstün teknolojisi ve 
bu sayede oluşturduğu yenilikleri ile insanımızın 
hayatını daha iyiye ve daha ileriye götürüyor. 
Bu nedenle Turkcell ürün, servis ve hizmetlerini 
tasarlarken, insanımızın hayatını iyileştirecek 
ihtiyaçları, maximum teknolojik imkanlarını 
kullanarak yaratmayı amaç ediniyor.

 

Sadece kendi iş alanındaki konularda değil, 
aynı zamanda toplum için önemli ve kritik olan 
konularda da sorumluluğunu yerine getirme 
çabasında olan Turkcell, kurulduğu günden bu yana 
eğitim, kültür - sanat, spor gibi farklı alanlardaki 
projeleri destekleyerek, bir sorumluluğunu daha 
yerine getiriyor.
 Turkcell’in toplumsal sorumluluk anlayışının 
temelinde hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, bayiler, 
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medyadan  
oluşan sosyal paydaşlarına duyduğu sorumluluk 
yatıyor.
 Turkcell, paydaşlarının beklentilerini tüm iş yapış 
süreçlerine yansıttığı gibi, desteklediği sosyal 
sorumluluk projeleri ve sponsorluklar da bu 
beklentiler doğrultusunda oluşturuluyor.

Marka Değerleri
Bir iletişim ve teknoloji markası olarak 
önceliklerimiz; Türkiye’nin Turkcell’i olarak, yerinde 
saymaya meydan okuyan, ileri teknolojimizin 
sağladığı yeniliklerle müşterilerimizin daha ileriye, 

daha iyiye gidebilmesine yardımcı, geçmişte 
yaptıklarıyla yetinmeyen, sürekli yeni ürünler, 
teknolojiler ve hizmetler üreten, değişimi ve 
gelişimi tetikleyen, kendini hep bir adım ileriye 
taşıyan, müşterisini işinin merkezine koyan, onlar 
için çalıştığını hissettiren, araya mesafe koymayan, 
çevresine ve topluma karşı duyarlı, elini taşın altına 
koyan, toplumun gelişimine katkıda bulunan bir 
marka olmak. 
 Turkcell olarak; insana değer veririz, toplumsal 
değerlerimize sahip çıkarız, farklılıklarımız 
zenginliğimizdir, önce müşterimiz için varız, çevik 
bir takımız, açık iletişime inanırız ve fark yaratırız. 
Lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak; eşsiz bir 
müşteri deneyimi sağlamak, mobil internet işimizi 
büyütmek, mobil servisleri yaymak ve büyütmek, 
operasyonel mükemmellik ve verimliliğe odaklanıp, 
geleceğin iyi işlerine yatırım yapmak, stratejik 
önceliklerimiz arasında yer alıyor.

www.turkcell.com.tr 
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