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Bu raporla, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 
sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını ve  
1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 arası faaliyet dönemine 
ait sürdürülebilirlik uygulamalarını ve performansını 
paydaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz.

Uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik raporlaması 
standardı Global Reporting Initative (GRI) G4 
Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri’ni rehber olarak 
aldığımız bu raporumuz aynı zamanda 2007 yılından  
bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesinin (BMKİS) yedinci İlerleme  
Bildirimi’ni de içeriyor. BMKİS’in insan ve çalışan  
hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konusundaki 
ilkelerine olan desteğimizi ve bu alanlardaki  
ilerlemelerimizi beyan ettik.

Raporda yer verdiğimiz bilgiler, aksi belirtilmediği 
takdirde Turkcell İletişim A.Ş.’ye ait olup iştirak ve yurtdışı 
operasyonlarımızı kapsamaz. Turkcell iştirakleri ve yurtdışı 
operasyonlarına ait bazı bilgiler ise kaynak ve kapsam 
belirtilerek raporda yer verildi. Bununla birlikte, ürün ve 
servislerimize ait download ve kullanım rakamları 2015 
yılsonu itibariyle verilmiştir. Ekonomik, sosyal ve çevresel 
performanslarımıza ilişkin verilerin anlamlandırılması 
amacıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait verileri de yer verilmiş,  
kıyaslamalar yapılmasına olanak sağlanmıştır. 

Paydaş geri bildirimleri bizim için sürdürülebilirlik 
performansımızı geliştirmek ve raporlamamızı 
iyileştirmek açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bazı 
uygulamalarımız ve girişimlerimiz ile ilgili farklı kanallardan 
alınan paydaş görüşlerine raporun genelinde yer verilmiştir.

Bu raporla ilgili tüm görüş ve önerilerinizi bizimle 
turkcell-kurumsal-iletisim@turkcell.com.tr adresinden 
paylaşabilirsiniz.

RAPOR 
HAKKINDA
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Birleşmiş Milletler 2015 yılında eşitsizlik ve adaletsizliklerin 
ortadan kaldırılması, yoksulluğun sona erdirilmesi ve iklim 
değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere küresel hedefler 
koyan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni kabul etti. Ülkelere 
ve ekonominin tüm aktörlerine önemli sorumluluklar yükleyen 
hedefler 2030 yılına kadar kapsayıcı büyüme için bizlere ve 
tüm faaliyetlerimize rehberlik edecek. Türkiye de söz konusu 
uluslararası hedeflerle uyumlu olan 2023 hedefleriyle belirlediği 
kapsamlı yol haritası ışığında çalışmalarına devam ediyor. 

Türkiye’nin sorunlarına hitap edecek çözümler ve yatırımlarla tüm 
paydaşlarımıza katkı sağlıyoruz.  Bunu da, öncelikli olarak Ar-Ge 
ve inovasyon alanındaki öncü çalışmalar ve istihdam olanaklarıyla 
sağlıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
sektörümüzün önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 
eşsiz müşteri deneyimi odaklı hizmetlerimizi sunarken sadece en 
kaliteli olanı sunmaya değil, kapsayıcı yaklaşımımızla dezavantajlı 
gruplar da dahil olmak üzere tüm kesimlerin faydalanmasını sağlayacak 
şekilde planlama yapıyoruz. Ülke ekonomisine, teknolojik kalkınma 
ve gelişime, eğitimden kültür-sanata ve spora, bilim alanından kadın 
istihdamına, engelli vatandaşlarımızın her türlü erişim ve istihdam 
sorunu gibi geniş yelpazede birçok konuda destek veriyoruz. 

Önemli başarılara imza attığımız son iki yılda uzun vadeli bir bakış 
açısıyla, riskleri fırsata çevirerek hem şirketimize hem de ülke 
ekonomisi ve toplumumuza daha fazla değer katacağımız bir geleceğe 
doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de 
şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken ve başarı ivmemizden 
aldığımız güvenle hissedarlarımız ve paydaşlarımızla el ele güvenli bir 
gelecek inşa etmeye devam edecek olmanın mutluluğu içindeyiz. 

Sürdürülebilir bir şirket olma vizyonuyla başarılarımızı devam 
ettirmemiz hedefi yolunda destek veren tüm Turkcell ailesi fertlerine 
içtenlikle teşekkür ediyorum. İş dünyasında ortak bir kalkınma 
kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere imzacısı 
olduğumuz Küresel İlkeler Sözleşmesine uyumlu çalışmalarımızı 
açıkladığımız 2014-2015 yıllarını kapsayan raporumuzu sizlere 
sunuyoruz. 

Saygılarımla, 

Ahmet Akça
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı
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Turkcell olarak ulusal ve uluslararası hedeflerin gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunacak yeniliklerimizle, yaşam, iletişim ve üretim 
kalitelerinde büyük iyileştirmeler sağlayarak hep daha iyisini 
hedefliyoruz. Bilgi toplumuna ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük 
fayda sağlayan telekomünikasyon ve iletişim teknolojilerindeki 
öncülüğümüzün, bireyleri ve toplumları birbirleriyle buluşturmanın 
ötesinde Türkiye’nin katma değerli ürün ve teknolojilerle 
güçlenmesinin önemine inanıyoruz. Güçlenen ve giderek kendi 
sınırları dışında varlığını artıran bir Türkiye için Turkcell olarak 
nesnelerin interneti, büyük verinin kullanımı ve 4. sanayi devrimini 
getiren teknolojik trendlerde öncülüğümüzü devam ettirmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 

Geleceğin, kolay erişilebilir ve kapsayıcı hizmetlerle, daha yaşanabilir 
şekilde inşa edilmesi için teknolojimizi sürekli geliştirmeye gayret 
ediyoruz. Katma değer sağlayarak daha iyisini üretmek için 
çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 
olduğu gibi bugün de özveriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar 
sağlıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin herkese, aynı kalitede ve sekteye 
uğramadan ulaşmasını sağlayacak, bilgi toplumunun, giderek daha 
da artan beklentilerine karşılık veren araçlarımızı dünyanın farklı 
ülkelerinin ve Türkiye’nin hizmetine sunduğumuz, beklentinin 
ötesinde bir performansla tamamladığımız iki yılı daha geride bıraktık.  
Bu iki yılda sadece ekonomik büyüklüğümüzü artırmaya değil, iş 
sürekliliğimizi sağlayacak yatırımlarımızı sürdürmeye, paydaşlarımız 
nezdinde güvenilirliği artırmaya ve daha çok fayda sağlamaya 
odaklandık. Çünkü biz Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz. 
Türkiye’nin en bilinen markalarından olmak, toplumun kalkınmasına 
destek olacak proje ve yatırımlarımızı şekillendirme sorumluluğunu 
bizlere yüklüyor. 

Turkcell’in bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarı lisanslar 
da dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyar TL’yi buldu. Şirket olarak 
benimsediğimiz, teknolojiye ve inovasyona dayalı kalkınma modeli 
sayesinde başta müşterilerimiz ve hissedarlarımız olmak üzere 
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Turkcell olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin; gelecek 
nesillerin kalkınmasında, ülke ekonomimizin istikrarlı büyümesinde, 
ekosistemin korunmasında ve sosyo-kültürel ilerlemenin 
sağlanmasında itici bir güç olacağına inanıyoruz. Bu vizyon 
ışığında hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle küresel 
çapta tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmek, kaynakların verimli 
kullanılmasına olanak sağlamak ve gelecek için bugünden 
sürdürülebilir değer yaratmak öncelikli hedeflerimiz arasında 
bulunuyor.

2015 yılında, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda entegre bir 
iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketi olarak yeniden yapılanmamızı 
tamamladık. Ülkemizin ekonomik ve yerli teknoloji kazanımına 

hizmetler sunmamızı sağlayarak girişimciliğe de ivme kazandıracak. 
Enerji sektörü yeni fırsatlarla tanışacak, lojistik sektöründe 
verimlilik artacak böylece ülkemizin çevresel etkisinde de düşüş 
sağlanabilecek. Okullarda dijital ek dersliklere fırsat doğarken, 
sağlığa erişim de kolaylaşacak. 

Markamızla eşleşen sosyal sorumluluklarımızı farkındalıkla ve 
hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz. Toplumumuza karşı 
sorumluluğumuzu kurulduğumuz günden bu yana eğitim, kültür 
sanat, spor gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projeler ile yerine 
getiriyor, dezavantajlı tüm gruplara fayda sağlamak için çalışıyoruz. 
Çocuklarımızın hayallerine ulaşmasına, eğitimde herkese eşit 
fırsat yaratılmasına, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasına; 
sporcularımızın ve kadınlarının geleceğe umutla bakabilmelerine 
destek olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çünkü biz 
Türkiye’nin Turkcell’iyiz… Bu nedenle; var olduğumuz sürece, 
topluma olan sorumluluğumuz u farklı alanlarda yerine getirmeye 
devam edeceğiz. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel alanda birçok gelişmeye imza 
attığımız bu dönemde, son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeleri ve 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine olan bağlılığımızı 
da içeren 2014 ve 2015 Turkcell Sürdürülebilirlik Raporunu siz 
değerli paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. 

Paydaşlarımızın desteğiyle daha zengin, daha verimli ve yenilik 
odaklı projelere imza atmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye 
için siz değerli paydaşlarımızın katkıları ve teknoloji gücümüz ile 
geleceğe emin adımlar ile yürüyoruz. Başarılarımızı gerçek kılan 
Turkcell Ailesi’nin tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla,

Kaan Terzioğlu 
Turkcell Genel Müdürü
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ivme kazandırmak için BiP, Turkcell TV+, Akıllı Depo ve 4.5 G 
gibi birçok yeniliğe imza attık. Tamamen yerli bilgi birikimi ve 
kaynaklarla Türkiye’de geliştirilen ürün ve servislerimizle teknolojiyi 
tüketen değil, üreten ülke olma yolunda adımlar attık. 2015 
yılsonu rakamlarıyla 6.2 milyon defa indirilen anlık mesajlaşma 
uygulamamız BiP, yakınsama vizyonumuz  doğrultusunda özel 
önem atfettiğimiz Turkcell TV+ ile 558 bin müşterimize ulaştık. Hızlı 
ve kolay kullanım ve paylaşım ortamı sağlayan bulut servisimiz 
Akıllı Depo ile yüzbinlerce müşterimize dosyalarını güvenle 
saklayıp paylaşma imkanı sağladık. 4.5G yatırımlarımızla beraber 
önümüzdeki dönemde hedeflerimizle birlikte büyümeye devam 
edeceğiz. Spektrum ihalesinde kazandığımız frekans üstünlüğü ile 
müşterilerimiz “kablosuz fiber” hızına ilk kez Turkcell sayesinde 
erişecek. 4.5G, hızıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanımda 
büyük fark yaratacak. Bu gelişmelerle sadece 4.5G’nin en hızlısı 
olma hakkını değil, 5G’ye öncülük etme fırsatını da yakaladık. 
Teknoloji lideri olma vizyonumuzla, 5G teknolojileri üzerinde ortak 
çalışma, araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar için stratejik 
işbirlikleri geliştirdik ve Türkiye’nin yazılım ve donanım Ar-Ge 
kapasitesini güçlendirme yönünde somut adımlar attık.

Attığımız her adımda dünyamızın kaynaklarına saygılı bir üretim 
ve hizmet süreci benimsedik. Bölgesel teknoloji liderliği hedefiyle, 
çevreyi ve toplumu gözeterek yaptığımız yatırımlarla değer 
üretiyoruz. Akıllı Şehir, Akıllı Enerji, EkipMobil gibi Makineler 
arası iletişim (M2M) servislerimiz ile halihazırda 1,9 milyon mobil 
abonemizin iş süreçlerini daha verimli şekilde yöneterek çevresel 
etkilerini azaltmalarına katkıda bulunuyoruz. M2M altyapımız 
sayesinde 650 binin üzerinde aracı Akıllı Araç’a dönüştürerek yıllık 
yaklaşık 1,5 milyar TL yakıt tasarrufuna katkı sağlıyoruz. Bununla 
birlikte, 2018 yılı itibariyle yatırımlarımız sayesinde yaklaşık 175 bin 
kişiye dolaylı istihdam yaratılacak. Yüksek hızımız, müşteri odaklı 
yaklaşımımızı güçlendirmemizi, yeni iş fikirlerine sahip kişilere 
iş fikirlerini uygulamaya geçirecek daha hızlı, yaratıcı çözüm ve 





»7 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014-2015 » KURUMSAL PROFİL

Turkcell Grubu olarak entegre iletişim ve 
teknoloji hizmetleri sunan küresel bir şirket olma 
vizyonumuz doğrultusunda 9 ülkede toplam 
16.000 çalışanımızla, 68,9 milyon müşteriye hizmet 
veriyoruz. 1994 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana 
müşteri sayımızı ve ürün kalitemizi ve çeşitliliğimizi 
her geçen gün artırarak daha geniş pazarlara 
hizmet vermeye başladık. 2G’de Türkiye nüfusunun 
%99,85’ini, 3G’de %95,03’ünü kapsayarak 2,4 
milyon haneye erişiyoruz. Türkiye’de toplam müşteri 
sayımız mobil, sabit ve IPTV’de 35,8 milyona ulaştı. 
2015 yılında aldığımız 13 yıllık yetkilendirme ile 1 
Nisan 2016 itibarıyla 4.5G hizmetini müşterilerimize 
sunmaya başladık. Turkcell hisseleri, 15 yıldır Borsa 
İstanbul (BİST) ve tek Türk şirketi olarak New York 
Borsası’nda (NYSE) işlem görüyor. Aynı zamanda 
2014 yılında dahil olduğumuz Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz. Dünyaya 
yön veren mobil teknoloji liderlerinin yer aldığı, 
mobil operatör istatistikleri ile sektör öngörüleri 
konusunda çalışmalar yürüten ve küresel sektörel 
politikaların geliştirilmesine katkıda bulunan GSM 
Association (GSMA) Yönetim Kurulu’nda 2015-2016 
dönemi için Türkiye’yi temsil ediyoruz, görevimiz 
2016-2017’de de devam edecek.

Almanya Belarus

Ukrayna
Moldova

KKTC

TÜRKIYE

Gürcistan

Azerbaycan

Kazakistan

TOPLAM 

68,9 
MİLYON 

MÜŞTERİ
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2014 - 2015 GELIŞMELERI

2015 yılında Turkcell Grubu bünyesinde önemli yönetimsel ve 
organizasyonel değişiklikler gerçekleşti. Kurumsal yönetim 
yapısını güçlendirecek ve yeniden yapılandırılacak adımlar 
atarak, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızı sırasıyla Turkcell 
Türkiye ve Turkcell Uluslararası olarak iki ana çatı altında 
topladık. Konsolide edilen operasyonlar sonucunda Turkcell 
Türkiye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Superonline, 
Turkcell Satış, Turkcell Global Bilgi grup içi faaliyetleri, 
Turktell, Turkcell Teknoloji, Turkcell Interaktif, Global Tower, 
Rehberlik Hizmetleri, Turkcell Ödeme ve Turkcell Gayrimenkul 
şirketlerinin operasyonlarını kapsıyor. Turkcell Uluslararası 
ise; Ukrayna ve Belarus’da bulunan bağlı ortaklıkları, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC); Kazakistan, Azerbaycan, 
Gürcistan, Moldova’daki iştirakleri ve Almanya (Turkcell 
Europe) operasyonlarımızı içeriyor. KKTC’de hizmet veren 
KKTCell %100 iştirakimiz; Kazakistan’da KCell, Azerbaycan’da 
Azercell, Gürcistan’da Geocell ve Moldova’da Moldcell 
ise Turkcell’in %41,45’ine sahip olduğu Fintur üzerinden 
iştiraklerimizdir. 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşen diğer 
organizasyonel değişikliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgi bu yıllara 
ait Faaliyet Raporlarımızda verilmiştir.

Yıl içerisinde atılan stratejik adımlara paralel olarak, ülkemizin 
2030 hedeflerine uyumlu olarak, 2018 yılı için hedeflerimizi 
belirledik. Dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer alma 
vizyonu doğrultusunda ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz. Gelecek yıllarda Turkcell’i entegre 
iletişim ve teknoloji hizmetleri sunan küresel bir teknoloji 
şirketi olarak konumlandırma yönünde; küresel ürünler 
geliştirme,

Türkiye’nin entegre telekom lideri ve bölge lideri olma 
hedeflerini koyduk ve bu hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 
Bu doğrultuda bir yandan Turkcell’in Türkiye’deki pozisyonunu 

güçlendirirken diğer yandan küresel genişlemeye odaklı 
sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kapsamını artırma, öngörülebilir 
ve sürdürülebilir değer yaratma stratejilerini belirledik. Entegre 
iletişim ve teknoloji hizmetleri sunan lider bir entegre telekom 
şirketi olma hedefimizle dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan 
ilk operatörlerden biri olduk. Üç Taşıyıcılı HSDPA ile DC-HSUPA 
teknolojileri sayesinde, dünyada ilk defa 3G şebekesinde 63,3 
Mbps’a varan veri indirme hızı; ayrıca 11,5 Mbps’a varan veri 
yükleme hızı sağlayabildik. Türkiye’nin evlere saniyede 1000 
Mbps’e varan hızda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom 
operatörü olarak, 2015 yılında yaptığımız yatırımlar sayesinde 
yaygın fiber altyapısını geliştirdik, müşteri hizmetinin kalitesini 
ve şebeke imkanlarını artırdık. Kurumsal müşterilerimize tüm 
telekom çözümlerini tek elden sunarak dijital dönüşümlerini 
desteklemeye devam ediyoruz.

2015’in ilk çeyreğinde gerçekleşen bir diğer önemli gelişme de 
4.5G ihalesinde en geniş spektrumu (toplam frekansın %47’si) 
almamız oldu. Bu spektrumlar teknoloji bağımsız olup, sonraki 

Turkcell 2014 Faaliyet Raporu: http://yatirimci.
turkcell.com.tr/2014/

Turkcell 2015 Faaliyet Raporu: http://yatirimci.
turkcell.com.tr/2015/index.html

dönemde bu frekanslar ile Türkiye’de 5G teknolojisine de 
önderlik edeceğiz. 4.5G’de “Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisi” ile 
mobil cihazlarda ilk defa 1 Gbps’e ulaşan hızı sadece Turkcell 
sunuyor, müşterilerimiz 3G’ye göre çok daha hızlı mobil 
internetten yararlanabiliyor. 2015 yılında kurumsal yapımızda 
gerçekleşen stratejik değişiklikler finansal performansımıza 
olumlu yansıdı. Bu yıl %6 büyüme ile 12,8 milyar TL gelir 
elde ederken, UFRS’ye göre net karımız 2,1 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Operasyonel yatırımlarımızın gelirlere oranı %20 
oldu. 2015 yılının Mart ayında gerçekleştirilen Genel Kurul 
toplantısında alınan kararları takiben pay sahiplerine 3,9 milyar 
TL değerinde temettü dağıttık.1

1  Finansal veriler Turkcell Grubu için konsolide olarak verilmiştir. Ekonomik 
göstergelerle ilgili ayrıntılı bilgi 2015 Faaliyet Raporunda paylaşılmıştır. 
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TURKCELL 20 YAŞINDA

2014 yılında 20 yılı geriden bırakan Turkcell ailesi olarak 
kuruluş yıldönümümüzü devlet zirvesinin katılımıyla kutladık. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 
resmi temsilcilerinin de davetli olarak katıldığı 20. Kuruluş 
yıldönümü resepsiyonu 11 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da 
gerçekleşti.

TURKCELL’İN BİST VE NYSE’DE 15. YILI

New York Borsası’na kote Türkiye’den ilk ve tek şirket olan, 
Türkiye’nin uluslararası gururu Turkcell’in hisseleri, 2000 yılından 
bu yana Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görüyor. 
Turkcell’in BİST ve NYSE’de halka arzının 15. yılını 1 Eylül 2015’te 
NYSE binasına çekilen Türkiye ve Turkcell bayrakları eşliğinde, 
New York Borsası’nın geleneksel kapanış gongu seremonisinde 
gerçekleştirdik.
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YÖNETİM 
KURULU YAPISI

Entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sunan küresel Turkcell 
vizyonunun gerçekleştirilmesinde adil, şeffaf ve hesap verebilir 
bir kurumsal yönetim anlayışı önemli rol oynuyor. Günümüzde 
yatırımcılar ve müşteriler, şirketlerden bu ilkelere sadık kalmalarını 
beklerken; yatırımlarını, kaynaklarını sorumlu yöneten ve uzun 
vadeli değer yaratan şirketlere yapmayı tercih ediyor. Turkcell 
Grubu’nda, faaliyet gösterdiğimiz 9 ülkede yaklaşık 69 milyon 
müşterimiz, 16.000’i aşkın çalışanımız ve diğer tüm paydaşlarımızla 
olan ilişkilerimizi ve bu ülkelerdeki operasyonlarımızı; eşitlik, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri çerçevesinde 
yürütüyoruz. Temelini bu prensiplerin oluşturduğu kurumsal 
yönetim yapımız, iş yapış şeklimizin teminatını oluşturuyor. Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni 
benimsiyor; bu konudaki uygulamalarımızı Kurumsal Yönetim 
İlkelerine Uyum Raporları aracılığı ile tüm paydaşlarımız ile düzenli 
olarak paylaşıyoruz. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin en önemli 
prensiplerinden birisi olan güçler ayrılığı ilkesini benimsiyoruz, bu 
nedenle Turkcell’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevleri farklı 
kişiler tarafından ifa ediliyor.

Turkcell’de en yüksek yönetişim organı Yönetim Kurulumuzdur. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı SPK tarafından atanan, 3’ü 
bağımsız olmak üzere bağımsızlık kriterlerini sağlayan 7 üyeden 
oluşuyor. Yönetim Kurulu üyelerimizin hiçbirinin icra yetkisi 
bulunmuyor. Yönetim Kurulu’na bağlı faaliyet gösteren Kurumsal 
Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret 
Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulumuzun 
çalışmalarını destekliyor.

 

•  Kurumsal Yönetim Komitesi, pay sahipleri ile olan ilişkilerimizde 
Yönetim Kurulu’nu destekler ve bu çerçevede yatırımcı ilişkileri 
faaliyetlerini gözlemler. Komite ayrıca, Yönetim Kurulu’na 
kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

konusunda yardım ve önerilerde bulunur. Kurumsal Yönetim 
Kurulu toplam 4 üyeden oluşmakta olup, başkanı mevzuat 
gereğince bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

•  Denetim Komitesi, her biri bağımsız üç üyeden oluşur. 
Komitenin başlıca görevleri arasında, Turkcell’in finansal ve 
operasyonel faaliyetleri ile kamuoyuna açıklanan bilgilerin 
doğru, şeffaf ve hesap verebilir olmasının ve iç kontrol 
sistemlerinin sağlıklı işleyişinin denetlenmesi bulunur.

•  Aday Gösterme Komitesi, bağımsız yönetim kurulu aday 
belirleme süreçlerinde aday belirleme ve performans 
değerlendirme görevlerini yerine getirerek Yönetim Kurulu’nun 
çalışmalarını destekler.  Aday Gösterme Komitesi toplam 5 
üyeden oluşmakta olup, başkanı mevzuat gereğince bağımsız 
yönetim kurulu üyesidir.

• Ücret Komitesi’nin görevleri arasında, Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına 
ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak 
belirlemek yer alır. Komitenin esas görevlerinden bir diğeri 
ise, ücretlerin belirlenmesinde kullanılabilecek performans 
kriterlerinin/ölçütlerinin belirlenmesi ve verilecek ücretlere 
ilişkin önerilerin Yönetim Kurulu’na sunulmasıdır. Ücret Komitesi  
toplam 3 üyeden oluşmakta olup, başkanı mevzuat gereğince 
bağımsız yönetim kurulu üyesidir. 

•  Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin başlıca görevi şirketin 
varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhis edilmesi, tespit edilen bu riskler ile 
ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve risklerin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesidir. Komite  toplam 
3 üyeden oluşmakta olup, başkanı mevzuat gereğince bağımsız 
yönetim kurulu üyesidir.

Geliştirdiğimiz teknolojiler, 
entegre ürün ve servisler 
ve yaptığımız altyapı 
iyileştirmeleri ile beraber 
çözüm odaklı ve lider 
teknolojileriyle fark yaratan, 
eşsiz müşteri deneyimi 
sunan, tüm paydaşlarına 
değer yaratmak için 
paydaşlarıyla birlikte 
çalışan bir şirket olmayı 
kurumsal değerlerimiz olarak 
benimsiyoruz.
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Hissedar Nominal Değeri (TL) Pay Oranı

Turkcell Holding A.Ş. 1.122.000.000,238 %51,00

Sonera Holding A.Ş. 287.632.179,557 %13,07

Çukurova Holding A.Ş. 995.509,429 %0,05

Halka Açık 789.372.310,776 %35,88

TOPLAM 2.200.000.000 %100,00

ORTAKLIK YAPISI2 

2  31 Aralık 2015

Turkcell’in kurucu ortakları, Çukurova Grubu, MV Holding ve 
daha önceden Telecom Finland Ltd. olarak bilinen ve şu anda 
TeliaSonera’nın sahip olduğu Sonera Holding’tir.

ORTAKLIK YAPISI

%51

%35,88

%0,05
%13,07

Turkcell Holding 

A.Ş.

Sonera Holding 
A.Ş.
Çukurova Holding 

A.Ş.

Halka Açık

Çıkarılmış sermayemiz 2.200.000.000 TL nominal değerde olup, 
her biri 1 TL nominal değerli 2.200.000.000 adet hisseyi içerir.
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YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Turkcell hisseleri 2000 yılından bu yana Borsa İstanbul ve New 
York Stock Exchange’de işlem görüyor. New York Borsası’nda 
işlem gören Türkiye’den ilk ve tek şirket olma özelliğini gururla 
sürdürüyoruz. Adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu kurumsal 
yönetim modelimiz sayesinde küresel piyasa beklentilerini ve 
yükümlülüklerini karşılıyor; ortaklıklar ve yatırımcılar arasındaki 
ilişkilerimizi bu prensipler üzerinden kuruyoruz. Yatırımcılar, 
finansal analistler, basın mensupları ve diğer paydaşlarla 
iletişimimizi, Turkcell Bilgilendirme Politikası çerçevesinde 
yürütüyoruz. Bilgilendirme Politikamız, tüm paydaşlarımız ile 
iletişimimizin, tabi olduğumuz düzenlemeler kapsamında tam, 
doğru, zamanında, şeffaf ve aktif olmasını güvence altına alıyor.

Turkcell’in sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme 

ihtimali bulunan gelişmeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu 
ile paylaşıyoruz. Kamuyu aydınlatma ve pay sahipleri ile ilişkiler 
konularını Turkcell Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz üzerinden 
yürütüyoruz. Yatırımcı İlişkileri Bölümü aynı zamanda, paydaşlara 
ve analistlere hızlı geri dönüş sağlama, paydaşları şeffaf, tutarlı 
ve zamanlı olarak bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bölüm, faaliyet dönemi boyunca Turkcell’in benimsediği kurumsal 
yönetim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlama yapıyor ve 
Yönetim Kurulu’nun yürütülen çalışmalar konusunda bilgisinin 
güncel tutulmasını sağlıyor. Turkcell Yatırımcı İlişikleri, daha 
fazla yatırımcıya ulaşmak, Turkcell’in başarısı ve potansiyelini 
piyasa değerine yansıtmak ve şirketi doğru tanıyıp iyi analiz 
ederek, şirket stratejilerinin iletişimini en etkin yöntemlerle 
yaparak çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede, 2015 yılı 

içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz ikisi yerli olmak üzere 
toplamda 15 yatırımcı konferansına katıldı ve Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa’da gerçekleşen bono road show’larında 
53 bono yatırımcısı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bölüm ayrıca, 
2015 yılında yaklaşık 100 kişilik analiat ve yatırımcı topluluğu 
ile strateji ve orta vadeli öngörülerimizi paylaırken, tümbu 
toplantılar aracılığıyla 460 finansal analist ve yatırımcıyla 
iletişim kurdu. Ayrıca yıl boyunca telefon ve e-posta olarak 
iletilen 1.000’den fazla bilgi talebinin tamamı Yatırımcı İlişkileri 
Bölümümüz tarafından yanıtlandı.

http://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/
yatirimciiliskileri/documents/pdf/TURKCELL_
Bilgilendirme_Politikasi_son.pdf
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ETİK İLKELER

İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları, değerleri ve ilkeleriyle uyumludur 
ve bunların ayrılmaz bir parçasıdır. Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği 
Kurallarımızla rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmalarının 
önlenmesi, hediye alma ve verme, müşteri bilgi güvenliği ve şirketin 
bilgi güvenliği konularını düzenliyoruz. Hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, 
müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumla ilişkilerimizi düzenleyen etik 
kurallarımıza, yönetim kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanlarımızın ve 
tedarikçilerimizin uymasını bekleriz. 

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları El Kitabı’nda belirtilen kural 
ve düzenlemelere aykırı durum veya böyle bir aykırılığın oluşabileceğine 
dair makul düzeyde şüphe olan durumlarda, tüm çalışanlarımız bildirim 
kanalları aracılığıyla Turkcell Etik Komitesiyle irtibata geçmekle 
yükümlüdür. Çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler, bayiler, hissedarlar ve 
müşteriler bu konulardaki bildirimlerini Etik Komite’ye Turkcell Etik Hattı 
(etikbildirim@turkcell.com.tr) aracılığıyla iletebiliyorlar. Çalışanlarımız 
ayrıca bildirimlerini şirket intraneti, şirket içi formlar, telefon ya da 
elektronik posta aracılığıyla Etik Komite’ye bildirebilirler. Bildirim 
sahibinin, aksi belirtilmediği müddetçe, tüm bilgileri saklı tutulur. Kişisel 
bilgilerin paylaşıldığı durumlarda ise tüm süreçleri gizlilik kurallarına uygun 
olarak yönetiriz. 

Turkcell İş Etiği Kurallarını, özet olarak web sitesinde kamuoyunun 
erişimine açık olarak paylaşıyoruz. Etik kurallar, şirketin yayımladığı veya 
yayımlayacağı diğer politika, davranış kuralı ve rehberleri tamamlar. 
Çalışanların İş Etiği Kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve etik kuralların 
çalışanlar tarafından benimsenmesi için yıl boyunca Turkcell Akademi de 
dahil olmak üzere çeşitli kanallardan eğitim ve bilgilendirmeler yapıyoruz. 
Bu çerçevede Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları (TODİEK) 
eğitimleri düzenliyoruz. 2015 yılı içerisinde Turkcell Grup bünyesinde 
çağrı merkezlerimiz de dahil olmak üzere 16.728 çalışanımız TODİEK 
eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Böylece çalışanlarımızın %95’ine 
ulaştık ve çalışanlarımızla ortak değerlerimiz ve etik anlayışımızı paylaştık.

Turkcell’de tüm 
paydaşlarımızla 
ilişkilerimizin ve 
faaliyetlerimizin 
temelini, adil ve 
şeffaf bir kurumsal 
yönetimin de taahhüdü 
niteliğindeki Turkcell 
Ortak Değerleri ve 
İş Etiği Kurallarımız 
oluşturur. 

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Turkcell Ortak Değerler ve İş Etiği Kuralları dokümanımız, tüm 
çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından rüşvet alınması ve verilmesini, 
şirket malvarlığının ve sağlanan hizmetlerin kötü amaçlı veya kişisel 
menfaat sağlayacak şekilde kullanımını, zimmete para geçirilmesini ve her 
türlü yolsuzluk eylemini yasaklıyor. Bu ve benzeri durumlarla karşılaşan 
tüm çalışanlarımız mevcut veya şüpheli aykırılıkları Etik Hat’a bildirmekle 
yükümlüdür.

ETİK KOMİTE VE ÇALIŞMALARI

Etik Komite, çalışanlar tarafından Etik Hat, intranet, şirket içi formlar, 
telefon veya elektronik posta yoluyla iletilen şirket mevzuatına aykırı veya 
etik açıdan uygun olmayan işlemleri, konuları ve şikayetleri araştırmak, 
araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. 
Denetim Komitesi’ne bağlı faaliyet gösteren Etik Komite, müşteriler ve 
tedarikçiler tarafından iletilen ve etik olmayan işlem, konu ve şikayetleri 
Denetim Komitesi’ne iletir. Etik Komite, tüm faaliyetlerini üç ayda bir 
Denetim Komitesi’ne raporlar. 

Etik Komite, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı, İş Destek Genel Müdür 
Yardımcısı, ilgili Çalışan İlişkileri Yönetimi Direktörü ve İç Denetim 
Direktörü ile Hukuk ve Finans fonksiyonunu temsilen en az Direktör 
seviyesinde birer temsilci olmak üzere bir başkan ve 5 üyeden oluşur. 
Hukuk ve Finans fonksiyonu temsilcileri, Etik Komite tarafından belirlenir. 

Komite, üç ayda bir düzenli olarak toplanır ve karara bağlanması gereken 
konular, şirket içi bilgilendirme çalışmaları ve gerçekleşen vakaların 
sebepleri ile ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunur. Prensip 
gereği Etik Komite üyeleri, sorumlulukları altındaki birimlerin çalışanlarının 
olası kusurlarının tartışıldığı oylamalara katılmazlar.

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-yonetim/etik-kurallarimiz
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RİSK YÖNETİMİ Şirketimizde kurumsal risk yönetimi kapsamında finansal, 
operasyonel, stratejik, yasal, itibar ve iş sürekliliği risk başlıkları 
altında detaylı değerlendirmeler yapıyoruz. Bu çerçevede, 
şirketimizin bütüncül bir yaklaşım ile tüm riskleri öngörebilmesi 
için risklerin bölüm bazında belirlenmesini, proaktif olarak risk 
analizi ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını, gerekli 
aksiyonların planlanmasını ve sonuçların şirket yönetimi 
ile raporlar aracılığıyla paylaşılmasını ve takibini içeren 
Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) sürecini oluşturduk. Bu sürecin 
koordinasyonundan Grup İç Denetim Direktörlüğü çatısı altında 
bulunan Kurumsal Risk Yönetim Birimi sorumludur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamaya yönelik 
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şirketimizde Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunmak ve risklerin 
yönetilmesini sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması 
Komitesini kurduk.3 Kurumsal Risk Yönetim Birimi, 
Kurumsal Risk Yönetimi metodolojisi çerçevesinde risklerin 
değerlendirilmesinden, risk önleme faaliyetlerinin şirketin tüm 
bölümleri nezdinde koordine edilmesinden ve sonuçların Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’ne raporlanmasından sorumludur. 

Risk yönetim politika ve sistemleri, şirket faaliyetleri ve piyasa 
koşullarındaki değişimleri yansıtacak şekilde sürekli gözden 
geçirilir.

3  Karar, 19 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun 
378. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliği çerçevesinde 
alınmıştır.

Riskleri tanımlama ve 
değerlendirme süreci; 
COSO Şirket Risk 
Yönetimi Çerçevesi 
ve uluslararası ISO 
31000 Risk Yönetimi 
standardı başta olmak 
üzere, gerçekleştirilen 
farklı araştırma 
ve çalıştaylar, risk 
kontaklarından 
alınan raporlamalar, 
mülakatlar gibi farklı 
metotlar kullanılarak 
gerçekleştiriliyor. 

Her bölümden belirlenen 
KRY İletişim Kişileri 
Tarafından Risklerin 
Tespit Edilmesi

Risklerin, KRY İletişim 
Kişileri tarafından 
Kurumsal Risk Yönetimi 
Birimine İletilmesi

Risklerin, Riskin 
Erken Saptanması 
Komitesinde 
Değerlendirilmesi

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, 
gün geçtikçe daha da artan sayıda kullanıcımızın veri güvenliğini 
ve veri iletiminin sürekliliğini sağlamayı, alt yapı çalışmalarını ve 
yenilikçi ürünler geliştirmeyi risk yönetiminin önemli konuları 
olarak görüyoruz. Bu riskleri, hizmetlerimizin alt yapısını 
güçlendirerek, kullanıcı bilgileri ve veri güvenliğini sağlayarak, 
veri ve bilgi güvenliğine bağlı konularda iyileştirme yaparak, 
hizmet ve operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltarak 
proaktif olarak yönetiyor, iş sürekliliğini sağlamayı esas alıyoruz. 

Turkcell’de bu kapsamda iklim değişikliğine bağlı risklerimiz 
ve söz konusu risklerin yarattığı yeni fırsatlar konusunu 
önemsiyoruz. Carbon Disclosure Project (CDP) platformunu 
kullanarak iklim değişikliği riskleri karşısında geliştirdiğimiz 
strateji ve çalışmaları 2014 ve 2015 yıllarında da açıkladık.
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Turkcell Grup İş 
Sürekliliği Yönetim 
Sistemi ile olası 
kesintiler sonrasında, 
arama, mesajlaşma, 
mobil internet ve 
toplumsal güvenlik 
hizmetlerinin 
sürekliliğini, kabul 
edilebilir ve önceden 
tanımlanmış 
seviyelerde garanti 
altına alıyoruz.

Turkcell İş Sürekliliği 

Politikası için:
http://www.turkcell.
com/tr/hakkimizda/
genel-bakis/is-
surekliligi-politikasi

İŞ SÜREKLİLİĞİ

İş sürekliliğinin etkin olarak yönetilmesi konusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Risk perspektifinden yaklaşılarak, her türlü 
faaliyetin, iletişim altyapısının ve şebekesinin, normal 
operasyonların devamını engelleyen olağanüstü olaylar 
sonrasında, normal işleyişine dönebilmesini sağlamak üzere 
oluşturulan İş Sürekliliği Yönetimi, olası tehditleri ve bu 
tehditlerin etkilerini tanımlıyor. Bu kapsamda iş sürekliliği 
çalışmalarını uygulamak, işletmek, takip etmek, kalıcı hale 
getirmek ve geliştirmek için 2004 yılında Turkcell Grup İş 
Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) kuruldu. 

İSYS, bireysel ve kurumsal tüm paydaşlarımızın çıkarlarını, 
saygınlıklarını, marka ve değer yaratan aktivitelerini koruyan 
etkili yanıt kapasitesi oluşturmak için gerekli çerçeveyi 
oluşturuyor ve Turkcell’in kritik operasyonlarının, insan, doğa ve 
teknoloji kaynaklı kesintilere karşı koruyor. 

Turkcell’de İSYS, koordinatörler ve sanal takımlar tarafından 
desteklenerek yürütülen tam zamanlı ve yüksek önem verilen 
bir iştir. Kurum içerisinde düzenli iş sürekliliği eğitimi ve 
bilinçlendirme programları yürütülüyor. Geniş bir coğrafyaya 
yayılan teknik altyapımız, yaygın kapsama alanımız, çözüm 
ortağı ağımız, mobil santrallerimiz, mobil baz istasyonlarımız, 
ek kapasitemiz, olağanüstü durum merkezimiz ve geçmiş 
deneyimlerimiz, risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına 
imkan tanıyor. Bununla birlikte, şirketlerimizden gelen müşteri 
hizmetleri bilgi birikimi, hızlı fiber-optik altyapısı, veri depolama 
hizmeti, yazılım geliştiren deneyimli ekiplerimiz ile felaketi 
başka bir merkezden yönetmeye ve faaliyetlerimizin sürekliliğini 
sağlamaya yardımcı oluyor.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin etkinliği her yıl yönetim 
kontrolleriyle, tatbikatlarla ve yapılan iç ve dış denetimlerle 
takip ediliyor. Yine her yıl, iş sürekliliği planları, iletişim ve uyarı 
prosedürlerimizin hedeflerimizle uyumluluğu düzenli olarak test 
ediliyor ve planların acil durumlarda çalışmasını garanti altına 
almak için tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Dünyada, uluslararası ISO 22301 Toplumsal Güvenlik – İş 
Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına ilk sahip olan 
operatörlerden olan Turkcell, sistemini bu sertifikanın 
gereklerine uygun olarak yapılandırarak; konuşma, mesajlaşma, 
internet ve toplumsal güvenlik hizmetlerinin sürekliliğini acil 
durumlarda da sağlama gerekliliğini garanti ediyor. 



»17 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014-2015 » KURUMSAL PROFİL

KALİTE YÖNETİMİ

Eşsiz müşteri deneyimi sağlama odaklı bir şirket olmaya 
verdiğimiz önemle, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm 
paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak, kalite anlayışımız ve 
politikamızın temelini oluşturuyor. Turkcell Üst Yönetimi, Kalite 
Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin 
sürekli iyileştirilmesi için yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, 
müşteri odaklı bir yönetim anlayışı benimsiyor. Üst Yönetim 
tarafından tanımlanan vizyon ve kalite hedeflerine ulaşmak için 
Turkcell Kalite Politikası ve Stratejik İş Öncelikleri çerçeve 
oluşturuyor. 

Turkcell’de kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden 
geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştiriliyor, gerekli olan proses ve uygulamalar 
belirleniyor. Belirli aralıklarla ve yöntemlerle paydaşlarımızın 
memnuniyetini ölçmeye yönelik çalışmalar yapıyor, ölçüm 
sonuçları değerlendirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler 
uyguluyoruz.

ISO 10002, ICT 20000 sistemlerinin yanı sıra, ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2004 Müşteri Şikâyetleri 
Yönetimi sistemlerinin gereklilikleri şirketimizde uyguluyoruz. 
Aynı zamanda ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği, ISO 20000:2005 
ve ISO 2000:2012 sertifikasyonları yeniliyoruz.

Turkcell olarak ayrıca Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için özel 
olarak hazırlanan, en iyi uygulamaların ve yönetim süreçlerinin 
tanımlandığı, satış sonrası hizmetlerin standardını belirleyen çok 
kapsamlı bir sertifika olan ISO/IEC 20000 sertifikasına da sahibiz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YAKLAŞIMIMIZ

Turkcell’de 
sunduğumuz entegre 
teknoloji ve iletişim 
hizmetlerinin 
sürdürülebilir kalkınma 
açısından öneminin 
bilincindeyiz. Kurumsal 
stratejimizin dört 
ayağından birini 
sürdürülebilir ve 
öngörülebilir değer 
yaratmak oluşturuyor.

Günümüzde mobil teknolojiler ve internet, 2030 yılına kadar 
yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele 
etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için Bireşmiş 
Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi’ne ulaşmak için gereken ekonomik altyapıyı sağlamak 
ve teknolojinin toplum üzerindeki olumlu etkilerini geliştirmek 
açısından büyük önem taşıyor. İletişim teknolojileri modern 
hayatı kolaylaştırmakla kalmayıp dünyanın birçok yerinde 
toplumun her kesiminin temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırıyor. 
Haberleşmeden finansal servislerin yaygınlaşmasına, sağlık 
hizmetleri ve eğitime erişimden güvenliğe ve acil durum 
müdahalesine kadar birçok alanda fark yaratmanın yolu, 
dünyanın dört bir yanını birbirine bağlayan dijital teknolojilerden 
geçiyor. 

Mobil iletişim araçlarının kullanıcı sayısı her geçen gün artarken, 
bu araçların sunduğu çözümler de giderek gelişiyor ve günlük 
hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. 2014 yılı itibarıyla 
dünyada yaklaşık 7 milyar cep telefonu abonesi varken, 2020’de 
ise yalnızca akıllı telefon kullanıcılarının sayısının 6 milyara 
ulaşacağı öngörülüyor. Diğer yandan, gelişen fırsatlara rağmen 
dünya nüfusunun yalnızca yaklaşık %40’ının internet kullanıcısı 
olması, dijital uçurumun arttığını ve herkesin teknolojinin 
sunduğu imkanlardan eşit derecede faydalanamadığını ortaya 
koyuyor.

Entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sunan küresel bir şirket 
olma vizyonumuz yönünde önemli stratejik adımlar atarken, 
başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız için uzun 
vadeli değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken, ilk adımın 
etkin bir kurumsal yönetim anlayışı olduğundan hareketle, 
kurumsal yönetim ilkelerini benimsiyor, paydaşlarımızla şeffaf ve 
hesap verebilir bir diyalog kuruyoruz. 

Hayatı kolaylaştıran çözüm odaklı teknolojiler sunarak, 
müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yanıt geliştirmeyi 
önemsiyoruz. Yalnızca kendi ülkemizde değil, tüm yakın 
coğrafyamızda entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri 
şirketi olma hedefimizle sunduğumuz ürün ve hizmetlerle 
teknolojik maliyetleri azaltıp, kalitemizi artırıyor, herkesin 
hizmetlere erişimini kolaylaştırıyoruz. 4.5G teknolojisi 
ile müşterilerimizin işlerini her yerde kesintisiz şekilde 
yürütebilmesini sağlıyor, akıllı evler ve akıllı şehirlerin 
ihtiyaç duyduğu yüksek verimliliği sağlama yolunda önemli 
bir adım atmış oluyoruz. 4.5G’nin sağladığı hız ve etkinlik 
sayesinde müşterilerimiz birçok işi ve etkinliği mobilden 
yapmaya başlayacak. Zamanla bu durumun kullanım 
alışkanlıklarımızı ve sektörleri dönüştüreceğine inanıyoruz.

Kapsayıcı istihdam anlayışımız, girişimcilik desteğimiz 
ve yatırımlarımız sayesinde dengeli ve sürdürülebilir 
ekonomik gelişme için katkı sağlıyoruz. Ar-Ge ve 
inovasyona verdiğimiz önemle kamu kurumları, özel sektör 
ve bireysel girişimcilere kadar ekonomik hayatın tüm 
katılımcılarına işlemlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak 
çözümler sunuyoruz. Yerel kalkınmayı odak alan 
yatırımlarımızla Türkiye ekonomisinin itici gücü olmayı 
sürdürüyoruz. 

Çevresel duyarlılığımızın bir parçası olarak karbon ayak 
izimizi azaltmak ve iklim değişikliği kaynaklı risklerimizi 
etkin biçimde yönetmek için bu konudaki performansımızı 
geliştirmeyi ve şeffaf bir şekilde paylaşmayı önemsiyoruz. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak 
operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz. 
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CDP 2015 Turkey 
Climate Disclosure 
Leadership Ödülünü 
almaya hak kazandık 
ve “ISO 14064 - 
Kurumsal Sera Gazı 
Emisyonlarının 
Hesaplanması ve 
Raporlanması” 
belgesini Türkiye’de 
alan ilk telekom 
operatörü olduk.

Kuruluşumuzdan bu yana topluma karşı olan sorumluluğumuzu 
eğitim, kültür sanat, spor gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz 
projelerle yerine getiriyoruz. Toplumsal yatırım ve 
girişimlerimizle maksimum sosyal değer yaratmayı hedefliyoruz. 
Toplumun her kesimine fırsat eşitliği sunmayı önemsiyor, kadınlar, 
engelliler ve dezavantajlı toplulukların kendi kendine yetebilen, 
mutlu bireyler olarak ekonomik hayata katılması için girişimlerde 
bulunuyoruz. Geleceği Yazanlar, Ekonomiye Kadın Gücü gibi 
lider projelerimizle Engel Tanımayanlar hareketimizle toplumsal 
farkındalığı artırmaya destek oluyoruz. 

Bilgi erişiminde de fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında 
Turkcell Dijital Akademi’yi hayata geçirdik. Mesleki, kişisel, 
profesyonel gelişim, teknoloji ve İngilizce eğitimlerinin yanı sıra 
ve girişimcilik konusunda stratejik işbirlikleriyle güçlendirdiğimiz 
Turkcell Akademi, bugün 3 binin üzerinde zengin eğitim içeriği 
sunuyor. Bugüne kadar 30’dan fazla ödüle layık görülen dijital 
eğitim platformu girişimimiz 2015 yılında Association for Talent 
Development tarafından En İyi Kurumsal Üniversite seçildi. 

Dijital uçurumu azaltmak ve kapsayıcılığı artırmak için gerekli 
olan en önemli konulardan dijital okuryazarlığın yaygınlaşması 
konusunda işbirlikleri yaparak, erken yaşta bilinç yaratmak için 
adımlar atıyoruz. Bugünün ve geleceğin teknoloji kullanıcılarını 
kendilerine yeni kapılar açacağına inandığımız dijital dünyayla 
tanıştırıyoruz.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için üzerimize düşen 
sorumlulukların farkındayız. Ürün ve hizmetlerimiz, iş yapış 
şeklimiz ve toplumsal yatırım programlarımızla kurulduğumuz 
ilk günden beri değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımla hareket 
ediyoruz.
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ÜLKE 
EKONOMİSİNE 

KATKIMIZ
Turkcell olarak Türkiye’ye sunduğumuz teknolojiler, inovasyon 
ve Ar-Ge alanındaki yatırımlarımızla geliştirdiğimiz yenilikçi 
ürün ve hizmetlerin katkısıyla gayri safi milli hasılanın 
(GSMH) artırılmasına ve yarattığımız yeni iş alanlarıyla ülke 
genelindeki istihdama katkıda bulunuyoruz. İş ilişkisinde 
olduğumuz ortaklarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere 
ekosistemimize dahil olan tüm paydaşlarımızla el ele vererek ülke 
ekonomisinin kapsayıcı şekilde büyümesine destek oluyoruz.

KAPSAYICI İSTİHDAM YAKLAŞIMIMIZ

Turkcell’de ülke ekonomisine istihdam yoluyla katkı sağlamak 
ve topluma sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli itici gücü olduğuna 
inandığımız istihdam alanında, sektöre nitelikli insan gücü 
yetiştirmek ve işgücüne daha fazla katılım sağlamak amacıyla 
herkes için fırsat eşitliği sağlamak konusunda çalışmalar 
yapıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler arasında 
da yer aldığı üzere, insana yakışır işlerin oluşturulması ve 
kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması için çalışıyoruz.

Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölge ve 
yöresinde telekomünikasyon alanında kurduğumuz teknolojik 

8.5. 2030’a kadar gençler 
ve engelliler de dâhil 
bütün kadın ve erkeklerin 
tam ve üretken istihdama 
ve insana yakışır işlere 
erişimlerinin sağlanması 

altyapılarla gerçekleştirdiğimiz çağrı merkezi, akıllı şebeke 
ve makineler arası iletişimi artıracak yatırımlarla, faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerin ekonomik hayatına katkıda bulunuyoruz. 
Çalışma çağındaki bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine 
olanak sağlıyor, iş ve servis kalitesinin iyileştirilmesine 
katkıda bulunuyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz 
servislerle bölge halkının, özel sektör temsilcilerinin, yerel 
üreticilerin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlerden 
faydalanmalarını da sağlayarak kalkınmada çarpan etkisi 
yaratıyoruz.

Kamunun sağlık, eğitim ve ulaştırma gibi ana hizmetlerinin 
sürdürülmesine katkıda bulunarak, ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya destek oluyoruz. Çağrı merkezi yatırımlarımız 
yapıldıkları bölge ve şehirlerde, hem bireyler, hem toplum hem 
de kamu için önemli kazanımlar sağlıyor. Bireylerin ekonomik 
sürdürülebilirlikleri ve refahına katkı sağlarken, toplumun istikrar 
içerisinde yaşamasına fayda sağlıyor. 

KIŞIYE IŞ IMKANI

TURKCELL GRUP  
BÜNYESINDE

16.000

Büyüme ve ekonomik 
sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında en 
önemli faktörlerden 
birisinin teknolojik 
gelişim olduğunun 
farkındayız. 



2015 yılını, net satışlarımızı 
yaklaşık %6 oranında 
artırarak, yılın her çeyreğinde 
artan bir performans ile 
tüm hedeflerimize ulaşarak 
başarıyla tamamladık.

Türkiye ekonomisinin 
gelişmesi için doğrudan ve 
dolaylı olarak yarattığımız 
istihdamın yanı sıra, artan 
kârlılığımızla, sektörün 
büyümesine katkı sağlarken 
Türkiye’nin ekonomik 
kalkınmasına destek oluyoruz.

Operasyonel ve Finansal Bilgiler 2014 (Milyon TL) 2015 (Milyon TL)

Net satışlar 12.043,6 12.769,4 

Net kâr 1.438,7 1.905,8 

İşletme maliyetleri 7.056,1 7.272,3 

Çalışanların ücret, ek gelir ve tazminatlarının toplamı 1.225,7 1.356,6 

Hissedarlara yapılan ödemeler (sermaye sağlayıcılara temettüler + kredi sağlayıcılara 

yapılan faiz ödemeleri)

- 3.925,0 

Devlete yapılan ödemeler 731,1 667,7 

Toplumsal yatırım giderleri 7,5 12,0 

Borç ve özsermaye cinsinden dökümü yapılan toplam işletme sermayesi 16.688,8 14.399,3 

Kurumun maaş esaslı emeklilik planı yükümlülüklerinin kapsamı 7,8 8,4 

Alınan devlet teşvikleri 0,6 1,4 
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OPERASYONEL 
VE FINANSAL 

BILGILER
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GİRİŞİMCİLİĞE 
VE İŞ 

ORTAKLARIMIZA 
DESTEĞİMİZ

Kalkınma sağlayan kapsayıcı büyümenin, katma değer yaratan 
yüksek etkili girişimlerin teşvik edilmesi ve hali hazırdaki 
aktörlerin de geliştirilmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü yenilikçi fikir ve yaklaşımların teşvik edilmesiyle 
artacak çeşitlilik, bugün rekabet avantajı sağlamada en önemli 
etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu inancımızdan hareketle, 
yeni girişimcilerin ekonomiye katılması ve yenilikçi fikirlerin 
paylaşılması ile ortaya çıkacak çeşitliliği, hem ülkemiz hem 
faaliyet gösterdiğimiz telekomünikasyon sektöründeki 
hizmetlerimizin gelişimi ve rekabet avantajı sağlamak için 
önemsiyoruz. Telekomünikasyon sektörünün yenilikçi fikirler ve 
inovasyon ile gelişebileceğini ve bu alandaki fırsatları öngörerek 
yeni girişimleri teşvik ediyoruz. Bu kapsamda Sürdürülebilir 
Kalkınma için Küresel Hedef 8’de de altı çizildiği gibi gelecekte 
iş ortaklarımız olma potansiyeline sahip girişimlerin ve tüm iş 
ortaklarımızın çalışmalarını teşvik ediyoruz.

Girişimcilik odağımızda kurduğumuz işbirlikleriyle yerel ve 
uluslararası uzmanları bir araya getirerek, deneyimlerinin 
paylaşılması ve girişimcilerin gelişimi için gerekli ortamı 
sağlıyoruz. 

GİRİŞİMCİLİĞE DESTEĞİMİZ

Teknolojiden güç alan girişimcilerin yetişmesine, daha fazla 
sayıda kişinin iş gücüne katılımına, girişimlerin büyümesine 
ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine girişimciliği 
geliştiren yarışmalar, tohum, mentorluk projeleri ile 
teşviklerimizle katkıda bulunuyoruz. Araştırmalar genişbant 
yatırımları ve olanaklarının genişlemesiyle yeni girişimci sayısının 
da artacağını ön görüyor. Teknolojik yatırımlarımızın, girişimci 
sayısını ve faaliyetlerinin etkinliğini artırarak ulusal girişimcilik 
ortamını geliştirme faaliyetlerimizi beslediğine inanıyoruz. 
2014-2015 yıllarında stratejik işbirliklerimizi güçlendirerek, farklı 
paydaşlarla girişim konusundaki çalışmalarımızı ülke geneline 
yaymayı hedefledik. 

Rekabet gücünü 
artırmak ve 
ekonomik gelişmeye 
katkıda bulunmak 
amacıyla teknolojik 
ilerlemeyi sağlayacak 
yenilikçi fikirler ve 
girişimcilik için uygun 
yatırım ortamının 
geliştirilmesinin 
gerekliliğine 
inanıyoruz. 

8.3. Üretim faaliyetlerinin, 
insana yakışır istihdam 
yaratmanın, girişimciliğin, 
yaratıcılık ve yenilikçiliğin 
desteklendiği kalkınma odaklı 
politikaların desteklenmesi 
ve finansal hizmetlere erişim 
yoluyla mikro, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin 
resmiyet kazanmalarının ve 
büyümelerinin teşvik edilmesi
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KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

2014 yılında daha fazla kadına ulaşma hedefimize ilerlemek 
üzere, destek verdiğimiz Ekonomiye Kadın Gücü projemizle 
kadınların daha çok ve verimli üretim yapabilmesi, daha fazla 
kitleye ulaşarak ürünlerini satmasını sağlamak için e-ticaret 
kanallarından biri olan n11.com ile işbirliği gerçekleştirdik. 
Söz konusu işbirliği ile girişimci kadınların geleneksel ve 
tamamen el işi ürünlerinden seçilen ürünlerini geniş kitlelerle 
buluşturabilmelerini sağladık. 

GİRİŞİMCİLİK MBA PROGRAMI

İş fikirlerinin hayata geçirilmesi için girişimcilik hayali olan 
kişilerin, iş kurmanın püf noktaları hakkında bilgi sahibi olması 
gerektiğinden hareketle eğitim programları düzenliyoruz. 
2015 yılında Turkcell Dijital Akademi, dünyanın en önemli 
teknoloji üniversitesi kabul edilen MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) ile online eğitim alanında bir ilke 
imza atarak dünyanın ilk “Girişimcilik MBA” (Innovator’s 
MBA) programını Türkçe ve İngilizce içerikle hazırladı. MITx 

(MIT Online Eğitim Platformu), Turkcell ile yaptığı bu anlaşma 
kapsamında online eğitim konusunda dünyada ilk kez bir şirketle 
iş birliği gerçekleştirmiş oldu. Derslerinin ücretsiz olarak takip 
edilebileceği ve herkesin katılımına açık olan Girişimcilik MBA 
programı ile katılımcılar MIT’den sertifika alabiliyor ve “Müşteri 
Kimdir?”, “Müşteriyi nasıl tanırız?” ve “Kullanıcıdan Doğan 
Girişimcilik” konularında eğitim alıyor.

ARIKOVANI

2015 yılında Young Guru Academy (YGA) işbirliğiyle, Türkiye’nin 
teknolojik sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeyi ve yeni 
teknolojik girişimlere katkı sağlamayı hedefleyen sosyal girişim 
Arıkovanı projesini destekledik. Girişimlerin ihtiyaç duyduğu 
kaynağa birbiriyle bağlantısı olmayan birçok kişinin irili ufaklı 
desteği ile ulaşmasını sağlayan toplumsal kaynak yaratma sistemi 
ile çalışan Arıkovanı platformu üzerinden fikirlerin geliştirilmesi 
için gereken kaynağa toplumun finansal desteği ile ulaşılmasını 
hedefliyoruz.

MÜZİK MARATONU

Müzik endüstrisinin dijitalleşmesi ve teknolojinin gelişmesiyle 
daha da büyümesi karşısında, bilişim sektörünün potansiyelini, 
teknoloji ve iletişim gücüyle buluşturarak gençlerin daha 
fazla eğitim, gelişim ve iş fırsatı bulmasına destek olmak için 
2015 yılında Müzik Maratonu’nu gerçekleştirdik. Maratona 
katılan girişimciler; sanatçılar, hayranlar ve müzik endüstrisinin 
tamamı için geliştirdikleri yenilikçi iş fikirlerini sürdürülebilir 
bir iş modeli ile hayata geçirmek üzere proje ürettiler. Müzik 
dinleme, paylaşma, üretme deneyimini iyileştirebilecek ya 
da zenginleştirebilecek yaratıcı uygulama ve ürün fikirleri 
olan yazılımcıların katıldığı maratonda en başarılı uygulamayı 
geliştiren yaratıcı ekip Cannes‘da düzenlenen MIDEM 
Uluslararası Müzik Festivali’ne katılma hakkı elde etti. Söz konusu 
proje ile Turkcell olarak sadece girişimciliğin geliştirilmesini değil 
aynı zamanda sanatın daha fazla erişilebilir olmasına katkıda 
bulunduk.
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TURKCELL PARTNER ADAYLIĞI PROGRAMI

Erken aşamadaki girişimlerin sayısının son dönemde büyük 
oranda arttığını ve destek sıkıntısı yaşadıklarını görerek büyük 
hayalleri, küçük bütçeleri olan girişimci şirketlere maddi ve 
manevi destek olmak amacıyla 2015 yılında Turkcell Partner 
Adaylığı Programını geliştirdik. Program kapsamında, maddi 
anlamda sermayesi 
olmayan ve teknik 
altyapı ile mentor 
desteğine ihtiyaç 
duyan yaratıcı ve 
yenilikçi iş fikirlerine 
sahip erken 
aşamadaki girişimler, 
Turkcell’in sunduğu 
imkanlardan karşılıksız 
yararlanabiliyor.

KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliği sadece ülke genelinde değil, aynı zamanda kurum 
içerisinde de destekliyor, çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerine 
önem veriyoruz. Çalışanların inovatif fikirlerini sistematik bir 
çerçevede destekleyebilmek için 2014 yılında Ortak Kurum İçi 
Girişimcilik Programı’nı başlattık. Bu programla çalışanlarımızın 
girişimcilik kültürünü içselleştirmesini sağlamayı ve kendi işlerini 
başlatıp yönetebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. 
Yeni ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerini hızlandırmak 
amacıyla Garanti Bankası ile güçlerimizi birleştirdik. Program 
bünyesinde şirket çalışanlarımızdan gelen iş fikirlerinin, yine 
çalışanlar tarafından gerçeğe dönüştürülmesini amaçlıyoruz. İki 
şirketin çalışanlarından oluşan karma ekip, Silikon Vadisi’nde 
doğan ve dünyanın dört bir tarafında yaygınlaşan Lean-Startup 
(Yalın Girişimcilik) yöntem ve araçlarını kullanarak, fikirlerini 
uygulamaya geçiriyor. Ortak Kurum İçi Girişimcilik Programıyla 
beraber Türkiye’de kendi çalışanlarının yenilikçi iş fikirlerini 
hayata geçirebilmesi için gerekli bilgi ve finansmanı sağlayan 
öncü şirketlerden biri olduk. Hedefimiz, çalışanlarımızın 
Türkiye’nin geleceğini değiştirebilecek projeler üretmede rol 
oynamalarını sağlamaktır.

TURKCELL TEKNOLOJİ ZİRVESİ 

2010 yılından bu yana kapsamını ve katılımcı kitlesini 
genişleterek gelenekselleştirdiğimiz Turkcell Teknoloji Zirvesi 
organizasyonları ile Türkiye’de teknoloji alanında girişimciliğin 
yeşermesini ve şirketlerin iş yapış biçimlerine teknoloji çözümleri, 
mobil, sabit ve IT ürün servisleri ile katkı sağlayarak Türkiye’nin 
teknolojini potansiyelini gerçekleştirmesini amaçlıyoruz.

2014 yılında gerçekleştirdiğimiz Turkcell Teknoloji Zirvesi 
çerçevesinde yazılım geliştiricileri bir araya getirdik. Zirve 
kapsamında gerçekleşen toplam 28 oturuma Turkcell ve Turkcell 
ekosisteminden özel sektör ve kamu yöneticileri, sanayici ve 
işadamları, iş dünyasının liderleri ve kendi işinin patronları, 
akademisyenler, girişimciler ve bilgi teknolojileri dünyasında çalışan 
profesyoneller katıldı. Birçok yurtiçi ve yurtdışından konusunda 
uzman ismin gerçekleştirdiği eğitimler, seminerler ve panellerle iki 
günlük program boyunca yaklaşık 2.500 kişiye ulaştık.
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İŞ ORTAKLARIMIZA DESTEK 

İş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak 
imkanları araştırarak, açık inovasyonu bilgi teknolojileri alanında 
yaygınlaştırmayı ve ülkemizin ekonomik rekabet gücünün 
artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hayata 
geçirdiğimiz ve halen Türkiye’de ilk ve tek dijital bilgi yönetim 
kanalı olan turkcellpartner.com portalı ile iş ortaklarımıza 
güvenli bir platform üzerinden; kurumsal hafıza, iletişim, 
operasyon yönetimi, tanıtım, raporlama gibi birçok ticari 
verimlilik artırıcı hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin en köklü ve 
etkin iş ekosistemlerinden Turkcell Partner Programı ve Turkcell 
Partner Network’ü yeni uygulamalarla geliştirmeye devam ettik. 
Söz konusu yenilikler ile yeteneklerin, deneyimlerin ve mobil 
trendlerin iş ortaklarımız arasında paylaşılmasını ve teknolojiye 
hakimiyet ve altyapı konularında yetkinlik kazanmalarını 
sağlıyoruz.

TURKCELL PARTNER MOBİL

2014 yılında Turkcell Partner Network’te yer alan iş ortaklarına 
yeni iş olanakları yaratmak üzere Turkcell Partner Mobil 
uygulamasını oluşturduk. Söz konusu uygulama ile iş ortaklarımız, 
ürünlerini 100 binin üzerinde kurumsal müşterilerimizle bir araya 
gelerek tanıtma fırsatı yakaladılar. Teknoloji alanında çalışan 
yeni KOBİ’lerin ortaya çıkması ve desteklenmesi açısından 
da önemli bir platform olan “Turkcell Partner Mobil”, iş 
ortaklarının girişimci fikirlerini ticari bir iş planı ile destekliyor, 
pazarlanabilir bir ürün ve servise dönüştürüyor. Platformda bilgi 
paylaşımı, teknik ve iş desteği gibi birçok program girişimcilerin 
ve şirketlerin hizmetine sunuluyor. İş ortaklarına; ihtiyaçlarına 
ve kullandıkları farklı teknolojik platformlara göre farklılık 
gösteren eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak Turkcell 
ile ortak projelerde yer alma olanağı sağlanıyor. 6 binden fazla 

Türkiye’nin en 
köklü ve etkin iş 
ekosistemlerinden 
olan Turkcell Partner 
Network bünyesinde 
200’ü aşkın iş ortağı, 
işbirliği yaptığımız 
global firmalar, 
STK’lar, yatırımcılar ve 
girişimciler ile 15.000 
yazılımcı bulunuyor.

Turkcell Partner Mobil 
uygulaması, Türkiye, 
ABD, Almanya, Rusya 
ve Hollanda da dâhil 
olmak üzere 30’a yakın 
ülkede indirildi.

işletme tarafından kullanılan uygulama ile Turkcell müşterilerinin 
kendi yerel pazarlarında fark yaratabilecekleri kaynaklardan 
faydalanması da sağlanıyor. Turkcell Partner Mobil 
uygulamasını işletmelerin yeni ürün ve servisleri öğrenmesine 
imkan tanıması ve yerel işletmelerin birbirlerini tanımalarını, 
iletişime geçmelerini ve anlaşmaya varmalarını kapsayan süreci 
hızlandırması bakımından önemsiyoruz. Uygulama sayesinde pek 
çoğu Anadolu’ya hizmet veren iş ortakları, 81 ildeki büyük ya da 
küçük tüm işletmelere daha kolay ve hızlı ulaşabiliyor. 
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AR-GE VE 
İNOVASYON 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz, telekomünikasyon 
sektöründeki konumumuzu güçlendirirken, uluslararası 
piyasalarda daha etkin olma hedefimiz açısından kritik önem 
taşıyor. Turkcell’de sürdürdüğümüz Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları kapsamında gerek yerel kaynaklarla gerek uluslararası 
işbirlikleriyle rekabetçi ürün ve hizmetler üreterek Türkiye için 
sürdürülebilir değer yaratıyoruz.

Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliğin katma değerli ürün 
ve hizmetlerden geçtiğinin inancıyla Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefiyle de uyumlu olarak ar-ge ve 
inovasyon stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. 

9.5 Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler olmak üzere 
bütün ülkelerde, 2030’a 
kadar yenilikçiliğin teşvik 
edilmesi ve her 1 milyon 
kişi içindeki araştırma-
geliştirme alanında 
çalışan kişi sayısının, 
kamu araştırmalarının, 
özel araştırmaların ve 
hükümet harcamalarının 
önemli ölçüde artırılması 
yoluyla bilimsel 
araştırmanın geliştirilmesi 
ve sanayi sektörlerinin 
teknolojik yetkinliklerinin 
genişletilmesi 

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

Ar-Ge çalışmalarımızı yüksek etkili ve yenilikçi iletişim 
teknolojileri geliştirmek amacıyla, yerli iş gücünü en iyi şekilde 
değerlendirerek öncü, önder, örnek olmak hedeflerimize göre 
yönetiriz. Küresel çapta yenilikçi ve rekabetçi bilgi ve iletişim 
teknolojileri geliştirdiğimiz Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezimiz, 
Turkcell şirketlerinin yanı sıra 15 ülkeye farklı ürünlerle hizmet 
veriyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Merkezde, bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi sürekli 
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geliştirirken, ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimizi Küçükyalı 
Teknoloji Plaza’da, tek yapı altında yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz 
teknolojiler sayesinde, yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin 
yurtdışına ihraç ederek karlılığa ve rekabet gücümüze de katkıda 
bulunuyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Orta Doğu, 
Afrika ve Avrupa bölgelerinde teknoloji ve yazılım ihracatı 
faaliyetlerimizi başarıyla sürdürüyor, toplamda 24 ürünle yurt dışı 
satış ve satış sonrası bakım faaliyetlerine devam ediyoruz.

Uluslararası genişleme odaklı, sürdürülebilir değer yaratma 
stratejimize uygun olarak, Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde 
işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Turkcell Teknoloji olarak, 
pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin 
geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası 
bir platform olan EUREKA ağı altındaki işbirliklerimize devam 
ediyoruz. Ar-Ge Merkezi statüsü ile beraber bu platformlarda 
edindiğimiz tecrübeleri, AB’nin gelmiş geçmiş en büyük çaplı 
Araştırma ve İnovasyon çerçeve programı Horizon 2020 
kapsamındaki projelerimizde kullanmaya başladık. Ayrıca, 
üçü uluslararası işbirliği olmak üzere yürürlükte olan toplam 
dokuz projemiz TÜBİTAK tarafından desteklendi. 2015 faaliyet 
döneminde TÜBİTAK’a dokuz yeni proje başvurusunda da 
bulunduk.

Bunun yanı sıra, üniversitelerle olan işbirliklerine ağırlık 
vererek üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı düzeydeki 
araştırmaların bünyemize aktarılması ve Türkiye için katma değeri 
yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi yönünde çalışmalar 
yapıyoruz. 2015 yılının başından itibaren üniversitelerin teknoloji 
transfer bölümleriyle Ar-Ge İşbirliği Modelinin oluşturulmasına 
yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz çalıştaylar 
sayesinde, akademisyenlerle birlikte, iş problemlerimize 
getirebileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik çözümleri 
detaylı bir şekilde inceledik. Sonrasında, araştırma ihtiyacı olan 
konuları belirleyerek ilgili konularda çözüm üretmeye odaklandık.

677 araştırmacı 
mühendisimizin 
bulunduğu Ar-Ge 
Merkezi, Türkiye’nin 
en büyük Ar-Ge 
Merkezleri arasında 
yer alıyor.

Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi Odak Çalışma Alanları

Büyük Veri İşleme Müzik ve Eğlence Servisleri

İş Zekası Uygulamaları IPTV Servisleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Çözümleri Gelir Yönetimi Yetkinlikleri

Şebeke Yönetimi Çözümleri Bulut Bilişim

Konum Tabanlı Teknolojiler Terminal Uygulamaları

Yeni Nesil Katma Değerli Servisler Mobil Pazarlama Çözümleri

SIM Teknolojileri Makineler Arası İletişim Teknolojileri (M2M)

Mobil Finansal Sistemleri Kampanya Yönetim Sistemleri

AR-GE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAŞTIRMA KONULARI

•  Büyük veri içinde yeni korelasyonlar üretmek ve analiz 
algoritmalarını geliştirilmesi

•  Türkçe doğal dil işleme ve anlamlandırma algoritmalarını 
geliştirilmesi

•  Sesli ve yazılı müşteri ilişkileri üzerinde duygu durum analizi 

•  4G ve sonrası hücresel haberleşme ağlarında haberleşme 
katmanlarının incelenmesi

•  Abone veri kaybına yönelik veri madenciliği analizleri

•  Sosyal Ağlar Analizi

•  Akıllı Şehir/ Ev uygulamaları

•  Yazılım Mühendisliği Ölçümleme ve Tahminleme Modelleri

•  Mikrolokasyon Platform ve Çözümler

•  Sensör telemetrisi

•  Mobil Hücresel Ağlarda Güvenlik Sorunu

2015 yılında, 49 başlık 
altında yürüttüğümüz 
projeler için toplamda 
1,5 milyon saatin 
üzerinde mühendislik 
eforunda bulunduk.
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EUREKA ağı altındaki yazılım yoğun servisler ve sistemler üzerine 
odaklı ITEA3 ve telekomünikasyon alanında Avrupa’nın liderliğini 
sürdürebilmesini hedefleyen Celtic+ faaliyet kümelerinin 
yönetiminde yer almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda dahil 
olduğumuz dört ITEA3 projesi tamamlandı.

•  uService - Çok Sunumlu Ağ Uygulamaları İçin Modüler 
Geliştirme Platformu

•  DiYSE – Etkileşimli Akıllı Alan Uygulamaları

•  DEMWatch – Giyilebilir Sağlık Platformu

•  CarCoDe – Araçlar için Akıllı İçerik İletim Platformu

İki proje ise halen devam ediyor.

•  UPSC – Mobil Hizmetler için SIM Kart Temelli Güvenlik 
Mimarisi ve Uygulamaları

•  CAP – Bulut Bilişim Veri Analizi İşbirliği Platformu

2015 faaliyet döneminde iki yeni ITEA3 projesinin ve 1 adet 
CELTIC+ projesinin uluslararası etiketini aldık. Buna ek olarak, 
2015 faaliyet döneminde üç yeni ITEA3 projesi başvurusunu 
tamamladık ve bu projeler iki aşamalı başvuru sistemini başarı ile 
tamamlayarak başlatılmaya hak kazandı.

YERLİ BAZ İSTASYONU GELİŞTİRME PROJESİ

Yerli üreticiler ile yeni ürün ve projeler geliştirmeye devam 
ediyoruz. Savunma Sanayii Müsteşarlığı sahipliğinde ASELSAN’ın 
ana yüklenici olduğu ve Netaş ve Argela ile birlikte geliştirdiğimiz 
yerli baz istasyonu, 4.5G teknolojisi ile daha da önemli hale 
gelen taşıyıcı birleştirme teknolojisini de destekleyecek. Yerli 
baz istasyonu (ULAK) projesinde Mart 2014 tarihinde Turkcell 
– Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasından imzalanan mutabakat 
anlaşması ile başlayan çalışmalar kapsamında, en tecrübeli 
mühendislerimizi projede görevlendirerek, laboratuvar ve 
test ortamları sağlayarak ve mobil şebeke işletim tecrübemizi 

projeye aktararak, ürünün teknik gelişmesine önemli katkıda 
bulunuyoruz. 

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin şebekelerinde yerli baz 
istasyonlarımızı kullanarak, ürünün küresel çapta rekabet gücünü 
artırma konusunda da önemli bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, 4.5G 
yerli baz istasyonunun sadece Türkiye pazarında değil, bölgesel 
hatta küresel çapta rekabetçi bir ürün olarak mobil iletişim 
pazarında yer edinmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Entegre telekom liderliğinde Ar-Ge ve inovasyonun ve küresel 
çapta kullanılan ürünler üretmenin kilit önem taşıdığının 
farkındayız. Bu nedenle, 2013 yılında inovasyon çalışmalarımızı 
yeniden yapılandırarak tüm süreçlerimizde yaygınlaştırdık ve 
inovasyon kültürünü şirketimizin ayrılmaz bir parçası haline 
getirdik. Bu kapsamda, Grup şirketlerimiz ve paydaşlarımız 

gibi farklı kanallardan aldığımız yenilikçi fikirleri belirlediğimiz 
kriterler çerçevesinde değerlendiriyor, uygun bulduğumuz 
yenilikçi ürün, hizmet ve süreç fikirlerini hayata geçiriyoruz.

İnovasyon süreçlerimizi, çalışan katılımını artıran ve yaratıcılığı 
destekleyen mekanizmalarla güçlendiriyoruz. Çalışanlarımız, iş 
birimlerimiz tarafından açılan sorulara dair fikirlerini Turkcell 
İnovasyon Platformu üzerinden paylaşıyor. Turkcell İnovasyon 
Platformu’nda üretilen yenilikçi fikirlere verilen TİP ödülleri, 
Ar-Ge mühendislerimize verdiğimiz patent ödülleri gibi Turkcell 
Grubu’nun tüm kanallarında yaratıcı fikirleri ödüllendiren 
uygulamaların yanı sıra inovatif düşünceyi teşvik eden çalışma 
grupları organize ediyoruz. Gönüllü “İnovasyon Elçileri” ise 
kurum içi inovasyon kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor. 
İnovasyon Elçilerimizin düzenlediği “segment bazlı inovasyon” 
çalışmalarıyla şirket içinden çıkan yenilikçi fikirlerin, müşteri 
memnuniyeti ve hizmet kalitemizi artıracak ürün ve servislere 
dönüştürülmesini amaçlıyoruz.



»30 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014-2015 » EKONOMİK ETKİMİZ

Ar-Ge, inovasyon ve bilimsel çalışmalarının ekonomik değere 
dönüşmesinde, fikri haklarının korunmasının kritik rol oynadığına 
inanıyoruz. Fikri haklar, rekabet avantajı sağlayan önemli 
faktörler arasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası pazarlarda 
ürün, servis ve altyapılarımızın önünün, başka şirketlerin 
sahip olduğu fikri haklarla kesilmesi ya da taklit edilmesini 
patentlerimizle önlüyoruz. 

Türk Patent Enstitüsü’nün 2015 patent başvuruları değerlendirme 
sonuçlarına göre 2014 yılında 90 başvuruyla Türkiye Patent 
Ligi’nde Türkiye üçüncüsü olan Turkcell Teknoloji, 2015 yılında 
gerçekleştirdiği patent başvurularında Türkiye’nin ilk iki şirketi 
arasında yer aldı ve iletişim ve haberleşme sektöründe bir kez 

daha birinci oldu.

Turkcell Teknoloji ürün ve servislerinin fark yaratan, rekabetçi ve 
ihracat potansiyeli yüksek olmasında patent başvuru sürecinin 
önemli katkısı olduğunu biliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz işlerde 
patent başvurularımızı hazırlarken, çalıştığımız alanda teknoloji 
şirketlerinin başvurduğu ve aldığı patentleri inceleyerek rekabet 
ve trendler hakkında bilgi sahibi oluyor, fark yaratacağımız 

FİKRİ  
HAKLAR

alanları daha stratejik bir şekilde tespit edebiliyoruz. İnsan 
kaynağımızın her gün daha çok gelişmesi, yenilikçi ve yaratıcı 
alanlara daha açık olmasında, patent başvuru, teşvik ve 
ödüllendirme sistemlerimizin katkılarının bilincindeyiz.

Turkcell Teknoloji bünyesinde gerçekleştirilen buluşlar; 
kopyalamanın engellenmesi, ticarileştirilme aşamasında 
oluşabilecek hukuki sorunların engellenmesi, lisans geliri 
yaratılması, birden fazla teknolojik alan içeren karmaşık ürün 
geliştirme projelerinde çapraz lisanslama imkanı yaratılması 
hedefleri doğrultusunda patentle korunuyor. Gelişmiş fikri haklar 
sistemimiz sayesinde Ar-Ge harcaması verimliliğini ve çalışan 
performansını ölçerek sektördeki teknoloji lideri konumumuzu 
sağlamlaştırıyoruz. 

2014 yılında Türk Patent 
Ligi üçüncülük ödülünü 
elde ettik.

http://www.turkcellteknoloji.com.tr/intellectual-
property-2/

PATENT  
BAŞVURUSU90

2015 yılında Türk Patent 
Ligi ilk iki lider şirket 
arasındayız. İletişim ve 
haberleşme sektörünün 
patent başvuru lideriyiz.

Turkcell Teknoloji 
olarak, 2008 yılından 
bu yana yaptığımız 
514 ulusal, 56 
uluslararası patent 
başvurusu ve 145 tescil 
belgesiyle Türkiye’deki 
telekomünikasyon 
sektöründe lider 
konumdayız. 2015 
itibarı ile 145 patentli 
başvurumuzla bilgi ve 
iletişim teknolojileri 
sektöründe liderliğimizi 
uzun vadede korumayı 
hedefliyoruz.
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Ürün ve hizmetlerimizi, herkesin erişebileceği şekilde 
geliştirerek, ileri teknolojiyi herkese ulaştırmak için 
çalışıyoruz. Yeni bir endüstriyel devrimin gerçekleşebileceği 
bir dönemde, alanımızdaki uzmanlığımız doğrultusunda 
geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle kalıcı, sürdürülebilir 
değerler yaratarak rekabetçi yapımızı koruyoruz. 

TURKCELL TV+: GELECEĞİN TV PLATFORMU

2014 yılında hayata geçirdiğimiz Turkcell TV+ ile 
müşterilerimiz evden, cepten, tabletten ve bilgisayardan 
yeni nesil TV tecrübesini deneyimliyor. Bir yılda 600.000 
müşteriye ulaşan servis, müşterilerimize Bulut teknolojisinin 
avantajlarıyla canlı yayını durdurma, geri alma, kaydetme 
özellikleriyle tüm ekranları televizyon haline getiriyor. 
Turkcell TV+’ı yakın gelecekte dinamik ve interaktif içerik ve 
yüksek çözünürlük gibi özelliklerle geliştirerek Turkcell’in 
büyümesinde aktif rol almasını hedefliyoruz.

YENİLİKÇİ 
ÜRÜN VE 

HİZMETLER

Müşterilerimize 
sunduğumuz yenilikçi 
ürün ve hizmetler 
sayesinde yeni 
teknolojilerin günlük 
hayatta daha sık bir 
şekilde kullanmasına 
katkıda bulunuyor, 
müşterilerimizin 
hayatlarını 
kolaylaştırıyoruz. 
Müşterilerimizin 
eşsiz bir deneyim 
yaşamalarına 
odaklanarak, farklı 
ihtiyaçlara hitap 
eden yenilikçi ürün ve 
hizmetler üretiyoruz.

TURKCELL MÜZİK

2014 yılında yenilediğimiz Turkcell Müzik mobil uygulaması, 
2015 yılında eklenen yüzlerce yeni liste ve kullanıcı dostu 
ara yüzü ile müşterilerimizin kullandığı müzik uygulamaları 
arasında birinci tercihi oldu. Müşterilerimize internet 
kotasından düşmeden şarkı dinleme imkanı tanıdığımız Turkcell 
Müzik, 2015 yılında müşteri sayısı ve gelirini bir önceki yıla 
göre 3 kat artırarak, 5,4 milyon indirilme sayısına ulaştı ve 
Türkiye’nin en büyük müzik platformu oldu.

MILYON  
INDIRME

’ÜN  
ÜZERINDE  
ŞARKI LISTESI

5,4

500

Metinlerde belirtilen rakamlar 2015 yılsonu 
itibariyle ulaşılan rakamlardır

BİP: YENİ 
NESİL İLETİŞİM 
PLATFORMU

Kullanıcı bazı hızla büyümeye 
devam eden yeni nesil IP bazlı 
iletişim platformu BiP’i, 189 
ülkede 6 milyonun üzerinde 
indirildi. BiP’i, yerli bilgi birikimi 
ve kaynaklarla Türkiye’de 
geliştiriyoruz. Turkcell’in güçlü 
altyapısını kullanan BiP ile 
müşterilerimize yüksek hızlı ve 
kaliteli hizmet sunuyoruz.

BiP’in Türkiye’deki 
kullanıcılarının 
%36’sını diğer 
operatör müşterileri 
oluşturuyor.
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AKILLI DEPO: HERKES İÇİN BULUT TEKNOLOJİSİ

Müşterilerimize fotoğraf, video, müzik ve diğer dosyaları güvenle 
saklayıp paylaşma imkanı sağlayan Akıllı Depo, kolay kullanım, 
hızlı ve kolay paylaşım, işlevsel ara yüz ve gelişmiş otomatik 
yedekleme özellikleriyle 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı ve Türkiye 
pazarında lider konuma geldi.

GOLLERCEPTE

GollerCepte uygulamalarımızla dört büyük futbol takımının 
maçları sırasında golleri, flaş haberleri ve özel videolarının yanı 
sıra, tüm dünyadan canlı skorları, puan durumlarını, fikstürü ve 
maçların canlı anlatımlarını müşterilerimize sunuyoruz. Tribün 
alanında diğer taraftarlarla sohbet edip gündemi tartışma imkanı 
da sağlayan uygulamamız 1,8 milyon kez indirildi.

Akıllı Depo, kayıtlı 
fotoğrafları kağıda 
baskı üzerinde 
görebilme, resim seçip 
baskıya gönderebilme, 
istenilen formatta 
ve adette basılabilen 
fotoğrafları 
kullanıcının adresine 
kargo ile ulaştırma 
özelliğine sahip olan 
dünyadaki tek bireysel 
bulut uygulamasıdır.

TURKCELL HESABIM

Dijital kanallar aracılığıyla yılda 1 milyar adedin üzerinde işlem 
gerçekleştiren milyonlarca müşterimize dünya standartlarında 
altyapı ile teknolojik yetenekler ile ortaya çıkan kolay, yalın, 
kullanıcı dostu ve eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Bu 
kapsamda müşterilerimizin bilgi alma, işlem gerçekleştirme, servis 
satın alma ve müşteri hizmetlerine erişim ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla Turkcell Hesabım uygulamasını hayata geçirdik.

RESMİ İŞLERİM

Turkcell Resmi İşlerim uygulamamızla kamu kurumlarının değer 
varlıklarını mobil altyapımız ile birleştiriyoruz. Müşterilerimiz 
çocuklarının okul sınav sonucunu, haklarında açılmış davaları 
takip edip varsa vergi borcunu, trafik para cezasını öğrenip 
emeklilik yaşı, toplam hizmet süresi gibi bilgileri uygulama 
üzerinden sorgulayabiliyor. Talep edilen bilgileri tekrar tekrar 
sorgulamaya gerek kalmadan gönderebilen uygulama aracılığıyla 
2015 yılında 22 milyon SMS trafiği gerçekleşti.

2015 sonu itibarıyla 
2,1 milyon kullanıcıya 
ulaşan Turkcell Hesabım 
uygulaması, turkcell.
com.tr adresimiz ile 
birlikte 2015 The Loyalty 
Awards’ta “En İyi Kullanıcı 
Deneyimi” alanında 
birincilik ile ödüllendirildi.

MILYON  
SMS TRAFIĞI

MILYON  
INDIRME

MILYON  
IZLENEN VIDEO

22

1,8
2

Metinlerde belirtilen rakamlar 
2015 yılsonu itibariyle ulaşılan 
rakamlardır
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MOBİL ÖDEME

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha uygun ödeme çözümlerini 
yaratmak daha hızlı ve kolay bir alışveriş deneyimi sunmak için, 
Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi (TÖHAŞ) kurduk. Turkcell 
Mobil Ödeme hizmetinin verildiği 2 binin üzerindeki üye işyeri 
ağını genişleterek uygulama marketleri, restoran zincirleri, 
otopark ödemeleri, sigorta prim ödemeleri ve havaalanı hızlı 
geçiş hizmetleri gibi birçok yeni alanda hızlı ve kolay ödeme 
yöntemlerini hayata geçirdik.

AKILLI SANTRAL

Sabit ses altyapımızın IMS (IP Multimedia Subsystem) olması 
sayesinde, dünya trendlerine paralel şekilde hızlı iletişim 
hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetler arasında “Akıllı Santral” 
servisimiz yer alıyor. Böylece, kurumsal müşterilerimizin yatırım 
yapmalarına gerek olmadan şebeke üzerinden santral hizmeti 
veriyoruz.

Bütünleşik iletişim (Unified Communications) hizmetlerimiz 
arasında yer alan Akıllı Santral, PC ve mobil cihazlarda verilen 
“soft client” servisiyle zenginleştirerek mobilite özelliği ile 
birlikte müşterilerimize sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde video-
konferans, WebRTC gibi servislerle de yeni nesil servisleri hızlı 
bir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

SMALL CELL

Küçük Erişim Noktası olarak konumlandırılan Femto çözümleri 
ile müşterilerimize lokasyon bazlı hizmet verebilmek amacıyla 
ürün ve şebeke altyapılarımızı hazır duruma getirdik. Böylece, 
Femto servis alanına giriş yapan bir 3G abonesine bilgilendirme 
yapılabiliyoruz.

ZİRAİ METEOROLOJİK GÖZLEM İSTASYONLARI

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen tarımda verimlilik artışı ve çiftçinin kazancının 
desteklenmesini hedefleyen TARBİL (Tarımsal İzleme ve Bilgi 
Sistemi) projesini, İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği 
içerisinde yürütüyoruz. Tarım alanlarına zirai meteorolojik gözlem 
istasyonlarının kurulum ve bakım işlerini iştirakimiz olan Global 
Tower gerçekleştiriyor.

2 

BİNİN  
ÜZERİNDE 
ÜYE İŞYERİ

2,3 

MİLYON 
KULLANICI 

JANDARMA ENTEGRE MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMİ  
TELSİZ ALTYAPISI

Aselsan’ın Jandarma Genel Komutanlığı için kaliteli ses 
haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, 
intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu 
sorgulaması gibi imkanlar sağlayan “Jandarma Entegre Muhabere 
ve Bilgi Sistemi (JEMUS)” projesi kapsamında telsiz altyapı 
sistemi kurulum çalışmalarını Global Tower yürütüyor.

KURUMSAL Wİ-Fİ

Kurumsal Wi-Fi hizmetimiz sayesinde müşterilerimiz, herhangi 
bir ekipman yatırımı yapmadan, kendi müşterilerine kablosuz 
internet hizmeti verebiliyor. Kurumsal müşterilerimizin 7/24 
servislerini yöneten ve regülasyon yükümlülüklerini yerine 
getiren anahtar teslim bir servis sunuyoruz.
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MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (M2M) 

Makineler Arası İletişim (M2M – Machine to Machine), cihazlara 
takılan özel sim kartlar sayesinde, arada insan müdahalesi 
olmadan cihazların uzaktan izlenmesini, yönetilmesini ve 
birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Aynı 
zamanda nesnelerin interneti olarak adlandırılan teknoloji, iş 
süreçlerinin geliştirilmesi adına önemli fırsatlar doğuruyor. M2M 
çözümlerimiz ile araç sürüş güvenliği, araç rota planlama, enerji 
ve sayaç yönetimi, bina enerji ve güvenlik yönetimi, lojistik 

süreçlerinin otomasyonu, POS ve ATM gibi finansal hizmetler, 
tarım ve hayvancılıkta akıllı sulama ve akıllı tarım uygulamaları 
gibi birçok alanda müşterilerimize önemli oranda verimlilik 
artışı ve maliyet azaltımı sağlıyoruz. Ayrıca, M2M çözümlerimizi 
kullanan müşterilerimiz doğal kaynakları daha verimli kullanarak, 
çevresel etkilerini azaltıyorlar. 

Akıllı Şebekeler sayesinde 2016 yılı sonu itibari ile 1,8 milyon 
adet SIM kartlı makineye ulaşmayı ve 2016 yılında da ülke eko-
nomisine 2 milyar TL’den fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.

9.4 2030’a kadar her 
ülkenin kendi kapasitesine 
uygun olarak harekete 
geçmesiyle, kaynakların 
daha verimli kullanımının 
artırılması ve temiz ve 
çevresel açıdan daha 
sağlam teknolojiler ve 
sanayi süreçlerinin daha 
çok benimsenmesi yoluyla 
altyapının ve güçlendirme 
sanayilerinin sürdürülebilir 
hale gelecek biçimde 
geliştirilmesi

2015 yılında M2M 
abone sayımız 1,9 
milyonu aştı ve 
sadece bir yılda ülke 
ekonomisine 2 milyar 
TL’den fazla katkı 
sağladık.

Telekom sektöründe 
dünyanın en yenilikçi 
uygulamalarının 
belirlendiği “Global 
Telecom Business 
İnovasyon Ödülleri”nde, 
Akıllı Enerji İzleme 
Servisi ile “İş Hizmetleri” 
kategorisinde, 4G Roaming 
projesiyle “Toptan Satış 
Hizmetleri” kategorisinde, 
“Belarus Life:)” tarafından 
hayata geçirilen SMS 
Bilet projesiyle “Müşteri 
Hizmetleri” kategorisinde 
birinciliğe layık görüldük.
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Çözüm odaklı teknoloji yatırımlarımızla müşterilerimizin 
memnuniyetini sağlarken, Türkiye’nin teknolojik altyapısını daha 
ileriye taşıyoruz. Yeni teknolojilerin yerli kaynaklar ile üretilmesi 
için çalışıyor, dünya çapında ortaklıklara imza atıyor, yeni 
teknolojileri hızla benimsiyoruz. 

ENTEGRE ŞEBEKELER VE BAZ İSTASYONLARI

Gerçekleştirdiğimiz yatırım ve çalışmalarla mobil ve sabit 
şebekelerimizi, yaygın fiber altyapımızın da gücüyle birbirine 
yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Temel şebeke ve erişim 
altyapılarımızdaki yakınsama vizyonumuz sayesinde Türkiye’de 
entegre telekom pazar payında lider olmayı hedefliyoruz. 
Böylece, müşterilerimize sunduğumuz servislerimizin kalitesini ve 
hizmet seviyelerini daha da yukarı taşıyoruz.

TEKNOLOJİ 
VE ALTYAPI

4.5G şebekemizin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 4.5G 
baz istasyonları kurulumlarını sürdürürken, aynı zamanda 
baz istasyonlarını fiber optik altyapı ile birbirine bağlıyoruz. 
Büyük miktarda verinin daha hızlı bir şekilde bir noktadan 
diğerine transferi sağlayarak müşterilerimize hızlı ve kaliteli 
mobil geniş bant deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Turkcell 
Superonline’ın 2015 yıl sonu itibariyle 35 bin kilometreyi aşan 
fiber optik ağı, Turkcell 4.5G şebekesinin de taşıyıcılığını yapıyor. 
Baz istasyonları ve fiber optik altyapı yatırımlarımızı, entegre 
telekom alanındaki servisler için gerekli olan ve gelecekte 
ihtiyacımızı karşılayacak şekilde yaparak Türkiye’nin altyapısının 
gelişimine de katkıda bulunuyoruz.
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2015 yılında düzenlenen spektrum ihalesinde, 172,4 MHz toplam 
bant genişliği alarak ihalede en geniş spektrumu kazandık. 
İhalede 1,9 milyar Euro karşılığında 234,4 MHz spektrumu alarak, 
toplam spektrum içerisindeki en geniş paya sahip olduk. İhalede 
ayrıca dünyada 4.5G’de en yaygın kullanılan, hem kapsama hem 
de kapasite olarak en verimli spektrum olan 1800 MHz’de en 
büyük paket C1 paketinin sahibi olduk.

Spektrum ihalesi ile 13 yıllık yetkilendirme alarak, 2016’da 4.5G 
hizmetimizi müşterilerimize sunduk. Sahip olduğumuz yeni 
spektrumlar teknoloji bağımsız olması nedeniyle 2G, 3G, 4.5G ve 
gelecekte kullanılacak olan 5G şebekelerine uygun olma özelliğini 
taşıyor.

Müşterilerimize en kaliteli 4.5G hizmetini sunabilmek amacıyla 
4.5G’de katma değerli servisler için gerekli olan ve gelecekte 
ihtiyaçlarımızı da karşılayacak şekilde bir altyapı kuruyoruz. 
Fiber altyapımızın gücünü ve üstünlüğünü kullanarak mobil ara 
taşıyıcı şebekemizi 10G kapasiteye çıkarıyoruz. Bu sayede 4.5G’de 
frekans üstünlüğümüzü kullanarak 5 taşıyıcı birleştirme ile 1 Gbps 
üzerinde hızlara çıkılmasını destekleyecek altyapıyı sağlayacağız.

4.5G’nin kullanımına bağlı olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
için çalışmalarda bulunuyoruz. Bu kapsamda, “Zenginleştirilmiş 
VoLTE” servisini Türkiye’de ilk kez test eden operatör olduk. 
Ericsson ile birlikte gerçekleştirdiğimiz testlerde, VoLTE’deki 
yüksek ses kalitesi ve anında çağrı kurma yetenekleri dışında 
arama ile eşzamanlı ekran görüntüsü üzerinde çizim yapabilme, 
mesaj, fotoğraf ve konum ekleyerek aramayı başlatabilme, 
HD görüntülü konferans araması gerçekleştirebilme gibi 
zenginleştirmiş servisleri başarı ile tamamladık. 

4.5G 
teknolojilerinden 
LAA’yı (License 
Assisted Access) 
dünyada ilk test eden 
operatörlerden biri 
olduk.

4.5G SERVİSİMİZ
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5G’DE LİDERLİK VE İŞBİRLİKLERİ

Spektrum ihalesinde aldığımız frekansların teknoloji bağımsız 
olması, ileride kullanılacak olan 5G teknolojisinde de lider 
konumda olmamızı sağlayacak. Bu kapsamda, Huawei, Aselsan 
ve Ericsson’la 4.5G’den sonra 5G’de de liderliğimizi pekiştirecek 
anlaşmalar yaptık. Türkiye’deki 5G Ar-Ge faaliyetlerini 
desteklemek amacıyla aktif rol alıyoruz. Uluslararası arenada 
ise NGMN (The Next Generation Mobile Networks Alliance) ve 
GSMA’nın (GSM Association) 5G çalışmalarına katılıyoruz. 

Bu plan doğrultusunda 5G yol haritası üzerinde çalışacak, 
uluslararası standartlaşma süreçlerine ortak katılım sağlayacak 
ve geliştirilecek ürünlerle hem yerel hem de uluslararası pazarda 
ticari başarıya ulaşmak amacıyla ortak çaba sarf edeceğiz.

Ericsson işbirliğiyle ise 5G kullanım, gereksinim ve uygulama 
senaryoları konusunda ortak bir anlayış geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu işbirliğinin, farklı sektörden kurumsal 
müşterilerimizin ve tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin üzerine 
eğilmemizi kolaylaştıracağına inanıyoruz.

TRANSMİSYON ALTYAPISI

Radyolink altyapımıza “Full Outdoor” ürünleri entegre eden 
dünyadaki birkaç operatörler arasında yer alarak teknoloji 
kullanımında liderliğimizi gösterdik ve bu sayede, enerji 
kullanımımızda azaltım sağladık. 2011’de İstanbul metro 
şebekesinde hayata geçirilen dünyanın ilk yön ve dalga boyundan 
bağımsız ticari WSON (wavelength switched optical network) 
uygulamasını, 2015 yılında tüm şebekemizde uygulanabilir kıldık.

Mevcut fiber altyapısını 2,5 katı hıza çıkabilecek yüksek 
kapasiteli DWDM (Dense wavelength division multiplexing) 
teknolojilerini şebekelerimizde başarıyla test ettik. Bu 
teknolojilere uyumlu altyapıların kurulması ve yaygınlaşması için 
gerekli yatırımları yapıyoruz. 

Mobil ve sabit servislerimizdeki artan veri trafiği talebini 
karşılamak ve müşterilerimize yüksek performanslı erişim 
hizmeti sağlayabilmek amacıyla ana omurgamızdaki genişleme 
ve optimizasyon projeleri yaparak transmisyon altyapımızı 100G 
tabanlı altyapılara yükselttik.

2015 yılında 
transmisyon 
omurgamızda taşınan 
trafik miktarını, 2014 
yılına göre %58 
artırarak 13,5 Tbps’ın 
üzerine çıkardık.

Aselsan ile yaptığımız 
işbirliği ile Türkiye’nin 
5G teknolojisinde 
üretici ülke haline 
gelmesini hedefliyoruz.

CGNAT (Operatör Sınıfı 
Şebeke Adres Çeviricisi) 
altyapımıza yaptığımız 
yatırımlarla, CGN üzerinden 
hizmet alan sabit şebeke 
müşteri hacmimizi %36 
artırdık ve kullanılan Gerçek 
(Public) IP oranını %70 
seviyesinden %57 seviyesine 
düşürerek verimlilik artışı 
gerçekleştirdik. 

Turkcell CEO’su Kaan 
Terzioğlu ve Aselsan Genel 
Müdürü Faik Eken 5G AR-GE 
Anlaşması imza töreninde
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İNTERNET ALTYAPISI VE BÖLGESEL LİDERLİK

Son beş yıl içerisinde yaklaşık 500 kat artırarak 2 Tbps’ye 
çıkardığımız yurt dışı çıkış kapasitemizle, özellikle Ortadoğu 
bölgesinde artan internet talebinin karşılanmasında önemli 
bir rol üstleniyoruz. Stratejik işbirliklerimizle Ortadoğu ve 
Kafkaslar’daki operatörlerin ve müşterilerimizin İstanbul’dan hızlı 
ve kaliteli şekilde dünyanın en büyük operatörlerine ulaşmasını 
sağlıyoruz.

Buna ek olarak, Avrupa’nın önemli altyapı ve kapasite 
sağlayıcıları ile yaptığımız iş ortaklıkları sayesinde güzergah 
çeşitliliği oluşturuyor, Türkiye’de ve bölge ülkelerde ‘kesintisiz 
internet‘ deneyimine katkıda bulunuyoruz.

Yurtdışı çıkış kapasitemizde artış, Türkiye’yi bölgenin internet 
üssü, İstanbul’u ise internetin başkentlerinden biri haline 
getirme vizyonumuz açısından büyük önem taşıyor. Ulusal 
büyük oyuncuların ve içerik sahiplerinin internet çıkışlarını bu 
yüksek kapasite üzerinden sağlayarak içeriklerini yurtiçinde 
barındırmalarını teşvik ediyoruz.

Trafik büyüklüğümüz ile yeni küresel operatörlerin ve 
yatırımcıların Türkiye pazarına girmesini ve bu trafiğin yarattığı 
ekonomiye dahil olarak pazarın büyümesine katkıda bulunmasını 
destekliyoruz.

OPERASYONEL SÜREKLİLİK

Terminal Server projemiz sayesinde felaket anlarında kendi 
şebekemiz üzerinde erişimini yitirdiğimiz cihazlara erişebilir 
hale geliyoruz. Çoklu fiber veya ekipman arızası gibi durumlarda 
POP’larda ekipmanların izole kalmasını engellemek ve 
operasyonel sürekliği sağlamak amacıyla şebeke kaynaklarımız 
yerine alternatif kanallardan (ADSL, 3G) ilgili ekipmanlara, 
konsol ara yüzü veya mevcut NMS sistemlerinden erişebilmek 
amacıyla Turkcell NDC, Main ve Midi POP noktaları kapsamında 
Terminal Server projesini yürütüyoruz.

MOBİL İNTERNET TRAFİĞİ VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ

Transparent Internet Caching (TIC) altyapımızı mobil internet 
trafiğimizi de kapsayacak şekilde yaygınlaştırarak yıllık 
operasyonel giderlerimizi azaltırken, trafiğimizin %18’inin daha 
yakın olan bu altyapıdan taşıdık. Böylece, müşterilerimize daha 
kaliteli mobil internet sağlayarak müşteri memnuniyetini artırdık.

Compec’in (Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü) üçüncü 
kez düzenlediği Boğaziçi Bilişim Ödülleri kapsamında 
“En İyi GSM Operatörü” ve “En İyi İnternet Sağlayıcısı” 
kategorilerinde jüri ve halk oylaması sonucunda birinci 
seçildik.

DRONE İLE ŞEBEKE PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ

Özellikle 4.5G’nin yaygınlaşması ile “drone” adı verilen uzaktan 
kumandalı hava araçlarının kullanım alanlarının giderek 
genişleyeceği öngörülüyor. Şebeke performansımızı tespit etmek 
ve servis kalitesinin sürekliliğini sağlamak için kullandığımız 
araçlar arasına drone’ları da ekledik.

Türkiye’de ilk kez ulaşımı zor olan alanlarda dikey kapsama 
testlerimizi yapmak amacıyla drone kullanmaya başladık. 3. 
Boğaz Köprüsü ve İzmit Körfez Köprüsü inşaat alanlarında 1.408 
m ve 2.682 m uzunluğundaki köprü güzergahlarında yerden 80 
m yükseklikte drone’a entegre edilen özel yazılımlı telefon ile 
şebeke ölçümleri aldık. Böylece, köprü, stadyum, gökdelen gibi 
alan ve yapılarda dikey kapsama seviyemizi mükemmelleştirmek 
için kullanacağımız bu teknolojiyle ilk testlerimizi tamamladık.
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ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışanlarımızı odağa koyduğumuz ve yenilikçi uygulamalar 
kullanarak sürekli iyileştirdiğimiz çalışma ortamımızla, Türkiye’nin 
en çok çalışılmak istenen markaları arasında yer alıyoruz. 2010 
yılından beri Bloomberg Businessweek tarafından gerçekleştirilen 
“En Gözde Şirketler” listesinde gençlerin en çok çalışmak istediği 
10 şirket arasındayız.

Tüm iş süreçlerinde seçme ve yerleştirmeden kariyer yönetimine, 
performans ve yetenek yönetiminden ücretlendirme ve ek 
haklara şeffaf ve adil bir çalışan yönetim sistemi izliyor, çeşitli 
geri bildirim mekanizmalarıyla diyalog kanallarını artırıyor, 
çalışanlarımıza hep daha fazlasını sunma hedefiyle ilerliyoruz. 

İK ANALİTİĞİ

Çalışan yönetimimizi, çalışanlarımıza sunduğumuz olanak 
ve projelerimizi sürekli geliştiriyor ve çalışan bağlılığı ve 
mutluluğunu artıracağından emin olmak istiyoruz. “İK 
Analitiği” yöntemi ile veriye dayalı çalışan yönetimini 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm insan kaynakları verilerini 
özgün bir platformda toplayarak ve bu verileri öngörüsel ve 
betimsel istatiksel analizler ile veri madenciliği yöntemiyle 
değerlendirerek, çalışanlarımızın kariyer hareketleri ve 
bağlılıkları, davranış modelimiz ve organizasyon kültürümüze dair 
önemli bulgular ortaya çıkarıyoruz. Bu analizler ve bulgulardan, 
kurumsal proje tasarımı, kariyer yönetimi, liderlik modeli ve 
kurum kültürü çalışmaları gibi pek çok alanda yararlanıyoruz. 

Benimsediğimiz “en 
değerli varlığımız 
çalışanlarımız” 
yaklaşımı 
doğrultusunda insana 
değer verilen mutlu 
ve sağlıklı çalışma 
ekosistemimizi 
geliştirmek için 
çalışıyoruz. 
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FIRSAT EŞİTLİĞİ VE İNSAN HAKLARINA SAYGI

Fırsat eşitliği politikamız doğrultusunda işgücümüzdeki 
farklılıkları bir zenginlik olarak görüyor ve çeşitliliği 
destekliyoruz. Bu anlayışla; işe alım süreçlerinde ve iş ortamında 
cinsiyet, yaş, inanç, etnik köken, milliyet, medeni durum, sağlık 
durumu, fiziksel kapasite, cinsel yönelime bağlı ayrımcılık 
yapmayız. Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her 
türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz 
vermeyiz. Temel insan haklarına saygılı bir şirket olarak hiçbir 
koşulda çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermez ve zorla işçi 
çalıştırmayız. Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı 
duyarız. Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel 
ilkeleri esas alarak uygularız.

KADIN ODAĞI

Ülkemizin ekonomik gelişiminde ve ilerlemesinde kadınların 
ekonomi ve toplumsal hayata katılımının çok önemli olduğunu 
biliyoruz ve bu doğrultuda hem toplumsal projeler hayata 
geçiriyor hem de fırsat eşitliğini her alanda teşvik için çalışıyoruz. 
Turkcell yönetici kadrosunda %25 oranında kadın bulunuyor. 
Toplam çalışanlarda ise %31 olan kadın oranımız telekom 
sektöründe yaklaşık %23 olan kadın çalışan oranının üzerinde. 

Kadına desteğimizi ulusal ve uluslararası bildirgelere 
taahhütlerimizle de ortaya koyuyoruz. “Kadının Güçlendirilmesi 
Prensipleri”ni imzalayan ilk Türk teknoloji şirketi olarak 
çalışanlarımızdan başlayarak tüm kadınların ekonomiye katılımını 
arttırmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
arasında da toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların siyasi, 
ekonomik ve sosyal alanda güçlendirilmesi bulunuyor. 

Bu hedefe paralel olarak toplumda kadını güçlendirme 
çalışmalarımızı «Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye» programı altında 
yürütüyoruz. Kadınların iş ve özel hayatında özgür olduğu 
bir dünyaya kavuşması için eğitimde ve işte fırsat eşitliğini 
sağlama hedefiyle kadınları destekleyen projelere imza atıyoruz. 
Kardelenler ve Ekonomiye Kadın Gücü gibi öncü toplumsal 
projelerle bu doğrultuda çalışırken şirketlerimizde de kadına 
yönelik fırsat eşitliği yaklaşım ve uygulamaları hayata geçiriyor 
ve sürekli geliştiriyoruz. 

Özellikle kadın çalışanlarımıza sunduğumuz uygulamalardan 
birini Turkcell Akademi bünyesinde verilen HAP (Hayata Ait 
Programlar) eğitimleri oluşturuyor. Bu kapsamda Başarılı Çocuk 
Yetiştirme, İş ve Özel Hayat Dengesi, İş ve Özel Yaşamda 
Kadının Yeri, Ebeveyn Olma Sanatı, Doğuma Hazırlık ve Nefes 
Çalışmaları, Çalışan Anne Olmak gibi eğitimler veriyoruz. Şirket 
içi iletişim platformlarımızdan biri olan Salı Pazarı seminerlerinde 
rahim ağzı kanseri ve meme kanseri gibi kadın sağlığına yönelik 
birçok konu işliyoruz. 

TURKCELL’DE 
ÇALIŞAN SAYISI 

YAKLAŞIK 4.000

TURKCELL ÇALIŞAN BİLGİLERİ 

2014 2015

Fırsat eşitliği 

politikamız:
http://www.turkcell.
com.tr/tr/hakkimizda/
insan-kaynaklari/firsat-
esitligi-politikamiz 

5.5. Kadınların siyasi, 
ekonomik ve sosyal 
hayatın karar verme 
süreçlerine tam ve etkin 
bir biçimde katılımlarının 
ve kadınlara karar verme 
mekanizmalarında, her 
düzeyde lider olabilmeleri 
için eşit fırsatlar 
tanınmasının güvence 
altına alınması

%31

%69

%31

%69

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın Yönetici

Erkek Yönetici

Kadın Yönetici

Erkek Yönetici

%27

%73

%34

%66
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Turkcell olarak cinsiyet eşitliğine duyarlı uygulamalarımızla, 
KAGİDER’in Dünya Bankası desteği ile hayata geçirdiği proje 
çerçevesinde 2014 yılında “Fırsat Eşitliği Sertifikası”nı almaya 
hak kazandık. Kadın-erkek eşitliğine duyarlı şirketlere, işe alım, 
ücretlendirme, performans ve yetenek yönetimi, terfi, eğitim 
süreçleri başta olmak üzere belirlenmiş kriterlere uygunlukları test 
edildikten sonra verilen sertifikayı alarak kadın-erkek eşitliğinde 
yüksek standardımızı belgeledik.

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım sürecinde Turkcell Değerlerine, Turkcell Davranış Modeline 
ve pozisyonun gerektirdiği mesleki beceri ve deneyimlere en 
uygun adayı Turkcell’e kazandırmaya çalışıyoruz. Açık pozisyonları 
web sitemiz ve kariyer sitelerinde duyurarak işe alım sürecinde 
ön değerlendirme, Kişilik Envanteri, yetkinlik bazlı mülakat, 
“Değerlendirme Merkezi”mizin simülasyonları gibi çeşitli yollarla 
adayları değerlendiriyoruz. Turkcell’in geleceğini oluşturmakta 
önemli rol oynayacak en iyi genç yetenekleri Turkcell ailesine 
kazandırma hedefiyle “GNCYTNK” markası altıda Turkcell Genç 
Yetenek Programı’nı yürütüyoruz. Tam zamanlı çalışma ve staj 
olanakları sunduğumuz bu programda hem gençlerin gelişimine ve 
geleceğine yatırım yapıyor hem de gelecek vadeden yetenekleri 
bünyemize katıyoruz.

PERFORMANS VE YETENEK YÖNETİMİ

Performans ve yetenek yönetimi ile Turkcell çalışanlarına uzun 
dönemli kariyer olanakları sunmak ve kariyer gelişimlerine destek 
olmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda yıllık olarak 
3 ayrı değerlendirme yapıyoruz; hedef değerlendirme, davranış 
değerlendirme ve yetenek değerlendirme.

Hedef değerlendirmede çalışanlarımız üst yönetimden başlayıp 
uzman seviyesine kadar dağılan “akıllı hedefler” üzerinden 
değerlendiriliyor. Bu değerlendirme 3 aşamada gerçekleştiriliyor; 
hedef belirleme, ara değerlendirme ve yılsonu hedef değerlendirme. 

Yılsonunda her çalışanın yöneticisi ile hedef gerçekleşmelerini 
değerlendirmesiyle noktasal hedef notları oluşuyor.

Çalışanlarımızın geleceğe yönelik potansiyellerini değerlendirmek 
amacıyla yaptığımız yetenek değerlendirmesi hedef ve davranış 
değerlendirmesi sonuçlarından beslenerek gerçekleştiriliyor. 
Yöneticiler bu girdiler ve potansiyelleri kapsamında çalışanlarını 
değerlendirerek yetenek notlarını belirliyor.

Yeni açılan pozisyonlarda çalışanlarımıza öncelik vererek önce 
şirket içinde duyuruyoruz. Benzer bir şekilde yeni yönetici 
pozisyonlarını Turkcell çalışanları ile doldurmayı tercih ediyoruz. 
2015 yılında yönetici pozisyonlarımızın %82’sini şirket içi 
yeteneklerimiz ile doldurduk. Ayrıca çalışanlarımıza fonksiyonlar, 
bölümler ya da birimler arası geçici süre ile başka göreve geçme 
fırsatı sunarak şirket içi rotasyon sağlıyoruz. Bu şekilde kariyer 
zenginliği ve kişisel gelişim desteği hedefliyoruz. 

Turkcell Grup 
Liderlik modelindeki 
yetkinlikler ve kurum 
kültürüne uygunluk 
her yıl yapılan davranış 
değerlendirmesiyle 
ölçülüyor. 360° 
değerlendirme 
metoduyla uygulanan 
anketler aracılığıyla 
çalışanın geri bildirim 
alması sağlanıyor.

2015 yılında yönetici 
pozisyonlarımızın 
%82’sini şirket içi 
yeteneklerimiz ile 
doldurduk.

Hedef Belirleme
Bireysel hedeflerin 

belirlenmesi

Ara 
Değerlendirme 
Yıl ortası hedeflerin 
ara değerlendirmesi

Davranış 
Değerlendirme

Turkcell Grup Davranış 
Modeli kapsamında 
çalışanların güçlü 
yönleri ve gelişim 

alanları ile ilgili objektif 
geri bildirimler

Yetenek Yönetimi
Bölüm içi, fonksiyon içi, 

şirket içi ve grup bazında 
yetenek komiteleri ile 

çalışanların geleceğe dönük 
potansiyelinin yöneticilerle 

değerlendirilmesi

Hedef 
Değerlendirme
Yıl sonu hedeflerine 

bağlı performans 
değerlendirmesi
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LİDERLİK PROGRAMI

Çalışanlarımızın kariyer gelişimine verdiğimiz destekle, Turkcell’i 
ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu bakış açısıyla Liderlik 
Gelişim Programları ile yöneticilerimize ve yönetici adaylarımıza 
katkıda bulunuyoruz. Program içeriklerini senelik stratejimiz 
kapsamında şekillendiriyor ve tüm kademelere mentorluk 
sistemi, uzaktan öğrenme, MBA programları gibi farklı olanaklar 
sunuyoruz. Yeni yöneticilerimiz mentorluk sisteminin yanında 
finans, hukuk ve insan kaynakları sistemlerini öğrendikleri 
sınıf içi ve uzaktan öğrenme programlarından yararlanabiliyor. 
Deneyimli yöneticilerimiz ise gelişim ihtiyaçlarına yönelik sınıf 
içi eğitimlerden geçiyor veya birebir koçluk görüşmelerini de 
içeren proje çalışmalarına katılıyorlar. Ayrıca tüm yönetici 
kademelerimize, Harvard BusinessSchool’un uzaktan öğrenme 
aracı Harvard Manage Mentor ve dünyanın en büyük online 
kütüphanesi olan GetAbstract’tan yararlanma olanağı sunuyoruz. 
Bütün bunlara ek olarak, “Özgürce Öğren” mottosuyla 
hazırlanmış, dünyanın en iyi danışmanlarını ve konu uzmanlarını 
özgürce izleyebilecekleri Turkcell Akademi’nin uzaktan öğrenme 
portalini de kullanarak liderlerimizi gelişim yolculuklarında 
destekliyoruz.

MENTORLUK SİSTEMİ

Liderlik gelişimine verdiğimiz önem çerçevesinde gelecek 
vadeden yeteneklerimizi üst düzey çalışanlarımızdan gönüllü 
mentorlarla eşleştirerek liderlik yolculuğunda gelişimlerine 
destek oluyoruz. Belirlenen bireysel gelişim alanlarına uygun 
mentorun atanması çalışanın seçimi doğrultusunda gerçekleşiyor 
ve mentorun çalışanın kariyer sürecinde karar verici olmayan 
farklı grup şirketi, fonksiyon veya bölümlerden olmasına dikkat 
ediyoruz. Turkcell Akademi ise programın kalitesi, bütünlüğü ve 
katılımcılarla iletişiminden sorumlu olarak çalışıyor. 

MUTLU VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlamamızda çalışanlarımız 
en büyük paya sahipler. Çalışanlarımızı odağa koyarak onların 
mutluluğu ve sağlığına yönelik çalışıyoruz. Turkcell’de kaza, 
yaralanma ve meslek hastalıklarının, verdiğimiz eğitimler, 
aldığımız önlemler ve risklerin önceden belirlenmesi ile 
gerçekleşmeden önlenebileceğine inanıyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularının yönetimini ve 
takibini, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız çerçevesinde, 
2013’te kurduğumuz Turkcell Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 
aracılığıyla yapıyoruz. 50’den fazla çalışanımızın bulunduğu tüm 
iş yerlerimizde kanunlara uyum çerçevesinde İSG Kurullarımız 
bulunuyor. Turkcell bünyesinde bu nitelikte 9 İSG Kurulu yer 
alıyor.

İSG kurulları, işveren vekilleri önderliğinde her ay düzenli olarak 
toplanıyor ve tutanak altına alınıyor. Toplantılar aracılığıyla 
olası riskleri ve İSG konularını tartışıyor, risklere karşı proaktif 
önlemler alıyoruz. İşveren vekilleri İSG kurullarımızda direktör, 
genel müdür yardımcısı ve Anadolu bölge müdürü seviyesinde 
temsil ediliyorlar. Kurullarımızda, çalışanlarımızı departman 
bazında temsil etmek için mevzuata uygun yeterlilikte 
çalışan temsilcisi bulunuyor. Kurulun diğer üyelerini ise 
idari işler temsilcisi, insan kaynakları temsilcisi, iş güvenliği 
uzmanı ve iş yeri hekimi oluşturuyor. Tüm kurul üyelerini, 
üstlendikleri sorumlulukları içeren eğitimlere tabi tutuyor ve 
sertifikalandırıyoruz. 

Turkcell Grup iş yerlerinde, Network saha operasyonlarında 
İSG kültürünü sürdürülebilir kılmak adına özel olarak eğitilmiş 
ve görevlerine ek olarak bu konuya destek veren çalışanlarımız 
bulunmaktadır.

Tüm çalışanlarımızın İSG ile ilgili politikalarımız ile yasal mevzuat 
ve prosedürlerden haberdar olabilmesi ve ihtiyaç duydukları anda 
bu dokümanlara ulaşabilmeleri için “Turkcell İSG Portal “ şirket 
içi iletişim sayfamızı oluşturduk ve dokümanları çalışanlarımızın 
bilgisine sunduk. İSG Politikamızı ise kurumsal web sayfamız 
üzerinden kamuoyu ile paylaşıyoruz.

İşletme çözüm ortağı firmalarımızın da İSG politikamıza 
uymalarını bekliyor; çözüm ortağı firmalarımızı politikalarımız 
çerçevesinde önlemler almaya teşvik ediyoruz. Bu çerçevede, 
Turkcell şebekesindeki sahalarda 2015 Kasım ayında başlatılmış 
ve toplam 1920 adet sahaya ulaşılmış ve risk analiz çalışması 
tamamlanmıştır. Bu analizlere bağlı olarak iş sağlığı ve 
güvenliği konularında önlemler alıyor, denetim ve gözetim 
faaliyetlerini yürütüyoruz. Tüm sahalarda İSG kapsamında 
uyarıcı levhalarımız bulunuyor. Kuleli sahalarda güvenli çalışma 
ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak üzere dikey yaşam 
hatları barındırıyoruz. Ayrıca sahalarda yine saha koşullarına ve 
işin niteliğine göre kişisel koruyucu donanım temin ediyor ve bu 
donanımın kullanılması konusunda eğitimler düzenliyoruz.

Turkcell bünyesindeki iş yerlerindeki tehlike sınıfına 
uygun sürelerde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile 
çalışanlarımızın İSG konularındaki bilgisini ve yetkinliğini artıran 
eğitimler düzenliyoruz. İşin niteliğine göre tehlike arz eden 
görevlerde yer alan çalışanlarımız için belirli konularda (yüksekte 
çalışma, güvenli sürüş vb.) ayrıca eğitimler düzenlenmektedir.

Temel İSG Eğitimlerinin yanı sıra, bu çerçevede 2015 yılında 
112 çalışanımız ilk yardım eğitimlerini, 75 çalışanımız güvenli/
defansif sürüş teknikleri eğitimlerini tamamladık. Böylelikle her 
bir eğitim grubunda hedeflediğimiz %98 tamamlanma oranını 
gerçekleştirmiş olduk.
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2014 yılında çalışan başına ortalama 46 saat İSG eğitimi verdik. 
2015 yılında ise çalışan başına ortalama İSG eğitim saati 52 saat 
olarak gerçekleşti.

• Network çalışanları:

Baz istasyonları ve kulelerin kurulması, bakımı ve onarımı, yer 
değişimi işin niteliği gereği tehlike arz etmektedir ve yüksek riskli 
alanlarımızdan bir tanesidir. Çalışma yapılan alanın yüksekliği, 
elektrik ve diğer etkenler ile birlikte çalışılması gibi etmenler, 
bu görevleri yerine getiren çalışanlarımız açısından ciddi risk 
barındırmaktadır. Kazaların gerçekleşmeden önüne geçmek 
üzere, tehlike ve riskleri belirleyip bunlara ilişkin prosedürler 
oluşturduk. Prosedürlerin yanı sıra, Turkcell ve ekosistemde 
görev yapan çalışanlarımızın güvenliğini artırmak üzere kuleli 
baz istasyonlarına dikey yaşam halatı ilave ettik. Network 
operasyonları bünyesinde istihdam ettiğimiz 314 çalışanımıza 
2016 yılında yüksekte güvenli çalışma eğitimi planlandı ve 
başlandı. Çözüm ortaklarımızı kendi çalışanlarına bu konularda 
eğitimler vermeleri konusunda teşvik ettik. Bununla beraber, 
Network operasyonları bünyesinde çalışanlarımızdan 483 
çalışana ihtiyaçları doğrultusunda kişisel koruyucu donanım seti 
temin ederek, kullanım eğitimleri verdik.

Bir önceki raporlama 
dönemine oranla 
çalışan başına 
ortalama İSG eğitimi 
saatinde %33 artış 
sağladık.

ÇALIŞAN BAŞINA YILLIK ORTALAMA İSG EĞİTİMİ (SAAT)

2014

46

52

2015

%13 artış

İş yerlerinde ve/ya iş yeri dışında gerçekleşen kazaların takibini 
İSG uzmanlarımız aracılığıyla yapıyoruz. Hazırladığımız kaza 
raporları, kaza nedenlerinin belirlenmesinde ve kazaların 
önlenmesinde önemli rol oynuyor. Hazırladığımız raporlar 
sonucunda oluşturduğumuz istatistik çalışmalarını/raporlarını 
aylık olarak üst yönetimin bilgisine sunuyoruz. “Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantıları” sırasında raporlar sonucunda 
ortaya çıkan riskler üst yönetim tarafından ele alınıyor ve gelecek 
hedeflerimiz için girdi sağlıyor.

Geliştirmeye açık alanları tespit etmek ve proaktif olarak 
kazaların önüne geçmek üzere risk alanlarımızı tanımladık, 
kategorize ettik ve bu risklere yönelik önleyici tedbirler ve 
aksiyonlar geliştirdik. Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği 
konularında 3 ana risk grubu belirledik:
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• Sahada araç kullanan çalışanlar:

Araç kullanırken gerçekleşen kazaları bir sonraki risk arz 
eden alanımız olarak belirledik. Bu risklerin önüne geçmek 
üzere araç kullanma prosedürü oluşturduk ve işe alımlarda 
araç sürüş değerlendirmesi kuralını uygulamaya başladık. 
Havuz sistemimizde araç kullanan 1200 çalışanımızı güvenli 
sürüş eğitimleri için hedef kitlemiz olarak belirledik ve bu 
çalışanlarımızın %71 ile eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladık.

• Ofis çalışanları: 

Tüm ofislerimizde gerçekleştirdiğimiz risk değerlendirmesi 
çalışması sonunda, her bir iş yerimizin tehlike ve risk haritasını 
çıkardık. Sonuçlar doğrultusunda hazırladığımız aksiyon planları 

* Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı x 1.000.000/Toplam İnsan-Saat Çalışma 
Süresi. Kaza Sıklık Oranı, 2015 yılında 2013 yılına oranla %22 artmıştır.

** Kayıp Gün Oranı = (Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı/Toplam İnsan-Saat 
Çalışma Süresi) x 1000. Kayıp Gün Oranı, 2015 yılında 2014 yılına oranla %37,5 
düşüş göstermiştir.

çerçevesinde önceliklerine göre risklerin azaltılması konusunda 
çalışmalarımıza başladık. 

Gerçekleştirdiğimiz eğitimler, risk alanlarının belirlenmesi 
ve bu risklerle ilgili önlem ve aksiyonların alınması kazaların 
önüne geçmemizde önemli rol oynuyor. 2014 yılında yaşanan 
kazalar sonucu Kayıp Gün Oranımız 0,0008 (84 iş günü) olarak 
gerçekleşirken 2015 yılında bu oran 0,0005 (52,5 iş günü) olarak 
gerçekleşti. 2014 yılında 0,9 olan Kaza Sıklık Oranımız, 2015 
yılında 1,44 olarak gerçekleşti. Raporlama döneminde Turkcell’de 
ölümlü iş kazası ise gerçekleşmedi. Bununla birlikte aynı 
dönemde raporlanmış meslek hastalığı verisi de bulunmuyor.

KAZA SIKLIK ORANI*

KAYIP GÜN ORANI**

2013

1,18

2013

0,006

2014

0,9

2014

0,008

1,44

2015

0,005

2015
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ÇALIŞANLARLA DİYALOĞUMUZ VE  
ÇALIŞAN BAĞLILIĞI 

Çalışma ortamının verimli ve mutlu çalışanlar için önemli 
olduğuna inanıyoruz. Ofislerimizde yaşam alanlarını, sosyal 
platform ve aktiviteleri geliştirerek çalışanlarımıza daha fazlasını 
sunma anlayışıyla hareket ediyoruz. 

“Wellness” programımız kapsamında sağlık ve zindelik için 
20 farklı konuda sağlık seminerleri, haftanın beş günü spor 
eğitmeni eşliğinde sabah ve öğleden sonra ofis egzersizleri, ofis 
çalışanlarında sık görülen obezite riski için diyetisyen desteği 
ile sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, omurga sağlığına yönelik 
pilates egzersizleri, yoga-zumba dersleri sunuyoruz. Yılda bir 
göz ve diş tarama, omurga duruş chek-up’ı gibi sunduğumuz 
olanaklarla çalışanlarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. 

Sosyal ve modern ofislerimizin yanı sıra çalışanlarımızın 
mutluluğu için onlara pek çok platform sunuyor, farklı 
aktivitelerle çalışanlarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz. 
Ek doğum günü izni, anlaşmalı şirketlerle kampanyalardan 
yararlanma hakkı ve anneler için ilk gün izni gibi çalışanlarımıza 
pek çok olanak sağlıyoruz. 

ÇALIŞAN PLATFORMLARI 

Turkcell İnovasyon Platformu: Turkcell Grup çalışanları bu 
platform üzerinden, iş birimleri tarafından açılan sorularla ilgili 
fikirlerini iletebiliyor. Her soru için fikir girişi, değerlendirme 
ve final sunumu aşamalarından oluşan süreç sonunda kazanan 
fikirleri ilan ediyoruz. Finale kalan fikirlerin sahipleri tüm 
grubun izleyebildiği bir organizasyonda fikirlerini doğrudan 
bölüm yöneticileri olan sponsora sunuyor ve kazanan fikirlerin 
sahiplerini Turkcell Ödül Töreni’nde ödüllendiriyoruz.

İşte Buna Ödül Verilir: Turkcell Grup’ta yenilikçi, 
özgün, ilham veren ve inisiyatifle yapılmış fark yaratan 
çalışmalar ödüllendirilmektedir. Her başvuru Ödüllendirme 
Komitesi tarafından detaylı olarak değerlendirilerek ödül almaya 
hak kazanan çalışmalar belirlenmektedir.

İletişim Toplantıları: Her yıl sene başında üst yönetimimiz ile 
birlikte o yılın iletişim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Burada alınan 
karara göre tüm Turkcell çalışanlarını ve grup şirketlerimizin 
yönetim takımını aynı çatı altında topladığımız Infoday 
ya da fonksiyon bazlı gerçekleştirilen iletişim toplantıları 
düzenliyoruz. Bu toplantılarda Turkcell’in o yılki hedefleri, 
vizyonu ve bölümlerin odak alanlarını çalışanlarla paylaşıyoruz. 
Eğlenceli aktivitelerle de çalışanlarımızın bu toplantıları keyifli 
geçirmelerini sağlıyoruz.

Salı Pazarı: Farklı sektör ve alanlardan konusunda uzman 
kişileri davet ettiğimiz iç seminerlerimizdir. Farklı bakış açıları ve 
deneyimleri dinleyerek ufuk açıcı söyleşiler gerçekleştiriyoruz. 
Bu seminerler Turkcell Grup Şirketlerinin ortak video paylaşım 
portalı olan Pikcell aracılığıyla izlenebilmektedir.

Sosyal Kulüpler: Çalışanlarımızı Turkcell’deki birçok sosyal 
kulübe katılımı için teşvik ediyoruz. Anne&Baba, Bloggers, 
Taraftar Kulüpleri, Hayvanseverler, Motosiklet, Sinema gibi 
kulüpler, Turkcell’in intraneti olan Inside üzerinden paylaşım 
gerçekleştiriyor ve aktiviteler düzenleyebiliyor. 

Müzik odasından, 
hobi atölyelerine, 
basketbol ve fitness 
alanı barındıran 1700 
m2’lik spor salonundan 
diyetisyen hizmetine 
kadar pek çok 
uygulamaya çalışma 
ortamımızda yer 
veriyoruz.
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TSAG:

Turkcell Sosyal Aktivite Grubu (TSAG) adındaki farklı 
bölümlerden gönüllü çalışanların oluşturduğu ekip, her hafta 
grup çalışanlarına ve yakınlarına yönelik çeşitli sosyal aktiviteler 
düzenliyor. Gezilerden fotoğraf ve tiyatro kurslarına, spor 
turnuvalarından konserlere her yıl yaklaşık 400 aktivite yapılıyor.

Beyaz Gölge: Yeni çalışanlarımızın Turkcell’e hızlı adaptasyonu 
için Beyaz Gölge adını verdiğimiz uygulama çerçevesinde yeni 
çalışanlar ilk ayında, şirketi bilen daha eski bir çalışandan genel 
işleyişten doküman ve sistemlere her konuyla ilgili destek 
alabiliyor.

Inside: Inside olarak adlandırdığımız intranet, bir yandan iş ile 
ilgili doküman, haberler, duyuruların yayınlanması ve erişiminde 
kullanılır. Bir yandan da çalışanlarımız sosyal medya yapısında 
kurgulanan yapı üzerinden paylaşım yapabilir, paylaşımları 
beğenip yorum yazabilir.

Mobilim: Turkcell Grup çalışanlarının cep telefonlarından 
uygulamalarına eriştiği mobil uygulamadır. Mobilim, izin 
girişinden süreçlere onay vermeye, TSAG sosyal aktivitelerine 
başvurulara kadar birçok işlemi cep telefonlarından yapmaya 
olanak sağlıyor. 

Pikcell: Şirket içi video portalimizdir. Şirket içinde düzenlenen 
çeyrek açıklaması gibi önemli toplantılar bu sistem üzerinden 
tüm çalışanlarımıza canlı yayınlanır. Reklam filmlerimiz, yönetim 
mesajları gibi pek çok video içerik istendiği anda Pikcell’den 
izlenebilir.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

Her sene gerçekleştirilen ve Turkcell’deki tüm tam zamanlı 
çalışanların dahil olduğu Çalışan Bağlılığı Değerlendirme Anketi 
ile çalışanlarımızın bağlılık ve memnuniyetlerini ölçüyoruz. 
Değerlendirmeler sonucunda şirket, fonksiyon ve bölüm bazında 
bağlılık skorları oluşturuyoruz. Çıkan sonuçların fonksiyon 
bazında üst yönetim ile değerlendirilmesi sonucu, gelişime açık 
ve güçlü yönlere dair aksiyon planlamaları fonksiyon çalışanları 
ile beraber oluşturuluyor. Bu aksiyon planları bütün yıl takip 
edildikten sonra, bir sonraki çalışan bağlılığı anketinde sonuçları 
değerlendiriliyor. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ve %76 katılım 
sağlanan çalışan anketi sonucunda bağlılık skoru 100 üzerinden 
74 olarak gerçekleşti. 
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ÜCRETLENDİRME VE EK MENFAATLER

Turkcell vizyon ve stratejisini destekleyen, sektördeki lider 
konumumuzu göz önüne alan ücretlendirme politikamız 
çerçevesinde, her yıl düzenli olarak katıldığımız ücret 
araştırmalarıyla pazarı yakından takip etmekte ve yılda bir kere 
Mart ayında ücretlerimizi gözden geçirmekteyiz.

Makroekonomik göstergeler, şirket olarak piyasada hedeflenen 
konumlama, şirket içi denge, pozisyonun piyasa değeri gibi 
parametreler doğrultusunda sürdürülebilir yetenek ve yüksek 
performans gösteren çalışanları ödüllendiren, adil, yenilikçi bir 
ücretlendirme politikası benimsiyoruz.

Prim sistemlerimizi, satış prim sistemleri ve yıllık prim sistemleri 
olarak tasarlamaktayız. Satış prim sistemleri, gelir ve karlılığa 
etkileri büyük olan ekiplerin hedeflere ulaşmalarını ve başarılı 
çalışanların ödüllendirilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. 
Satış yapan ekiplere performans sonuçlarına göre aylık veya 3 
aylık dönemlerde prim ödemesi yapılır. Yıllık prim sistemleri ise 
yıllık hedef kartlarından çıkan sonuçlar ışığında tasarlanmıştır. 
Yılda iki defa performans sonuçlarına göre prim ödemesi yapılır.

Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve mutlu bir çalışma 
ortamı sunmak için sağladığımız ek menfaatlerden bir kaçı 
aşağıda sunulmuştur.

• Esnek ek menfaat programımız Flex Menu çerçevesinde 
alışveriş çeklerinden tatil paketine, bireysel emeklilik ara 
ödemesinden sağlıklı yaşam paketine kadar pek çok seçeneği 
barındıran menfaatler içerisinden çalışanlarımız ihtiyaç ve 
isteklerine göre seçim yapıyor ve kendi menfaat programlarını 
oluşturuyor. 

• Tüm çalışanlarımızı kapsayan Bireysel Emeklilik Uygulaması 
ile kıdeme göre çalışanlarımızın brüt maaşının %2’si ila %3’ü 
oranında katkı payı ödemesi yapıyoruz. 

•  “Yenilenme Programı”mızla sağlıklı yaşam konusunda yol 
gösterici bir program kurguladık. Çalışanlarımızın ruh ve 
bedenlerine iyi gelecek, onları yenileyecek uygulamaları bu 
çerçevede hayata geçirdik.

Turkcell’de 7 yıl ve 
üzerinde çalışanlara 
“Yenilenme İzni” 
kullanma hakkı 
sunuyoruz. Bu izin 
ile çalışanlarımız iş 
hayatlarına 3 aya 
kadar ara vererek bu 
zamanı isteklerine göre 
değerlendirebiliyor.
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Eşsiz müşteri deneyimi yaşatma odaklı çalışmalarımızla önce 
müşterilerimiz için varız. Daima kaliteli hizmet sunma anlayışımız 
ve üstün teknolojimizle, müşterilerimizin isteklerini hızlı ve 
güven verici şekilde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Müşterilerimizin 
taleplerini karşılamayı ve memnuniyetini sağlamayı işimizin 
merkeze koyuyor, onlarla interaktif ve olumlu bir iletişim 
kuruyoruz. Bu iletişimle müşterilerimizden gelen her türlü 
öneri, görüş ve şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde 
inceliyor, çözüm odaklı hareket ediyoruz. Müşterilerimizin 
memnuniyetini sürdürülebilir kılarak, müşteri bağlılığını da 
kuvvetlendiriyoruz. Uzun yıllar Turkcell kalitesini tercih etmeleri 
için ve topluluğumuzun bir parçası olmaları için kaliteli ürün 
servisi, yenilikçi ürün çeşitliliği ve değer katan kampanyalar 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

MÜŞTERİLERİMİZE VAATLERİMİZ

Türkiye’nin her bölgesine güvenilir ve kusursuz hizmet sağlamak 
için, müşteri talep ve önerilerine hitap eden, ihtiyaca uygun 
çözümler üretiyoruz. Bugün olduğu gelecekte de müşterilerimiz 
için çalışıyoruz.

Kurduğu müşteri odaklı organizasyon yapılanmamızla,

Avrupa ve dünyada aldığımız ödüller ve kalitesi tescillenmiş müşteri 
hizmetleriyle,

Türkiye’nin her yerine yayılmış 13500’ün üzerinde hizmet ağımızla,

Türkiye’nin 10 noktasında 6500 müşteri temsilcimizle, 

Yüksek kalitede teknoloji danışmanlığı yapan 200 kişilik uzman 
kadromuzla, (Mobil Teknoloji Merkezi, aylık 350 bin müşteri)

4.5G ile hızlanan ve zenginleştirilmiş servislerimizle, Hesabım ve BiP 
gibi hayatı kolaylaştıran servislerimizle sunduğumuz yeni nesil müşteri 
deneyimleriyle, (Webchat [aylık 220 bin] ve BiP müşteri hizmetleri [aylık 47 
bin]) müşterilerimizin hayatına değer katmayı sürdüreceğiz.

MÜŞTERİ 
İLİŞKİLERİ

Türkiye’nin 
öncü iletişim ve 
teknoloji şirketi 
olarak başarımızı 
müşterilerimizin 
memnuniyet ve 
güvenine borçluyuz. 
Üstün teknolojimizle 
müşterilerimize 
sunduğumuz 
servislerimizin 
kalitesini ve hizmet 
seviyemizi daha da 
yukarıya taşıyoruz.

6.500 
MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ

13.500 
ÜZERİNDE  

HİZMET AĞI
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BİREYSEL MÜŞTERİLERİMİZLE

Gencaver 875 sms chat 

Webchat 600 görüşme

BiP 82 görüşme

Çağrı Merkezi 7.5 K çağrı

IVR 13.2 K 

Özel Hizmet Ekibi 40 ziyaret

Web sitesi 40 K ziyaret

Hesabım login 38 K login

TİM 52k ziyaret

 
KURUMSAL MÜŞTERİLERİMİZLE

Çağrı merkezi 540 çağrı

IVR 125 işlem

SMS 7.5 K işlem

Web sitesi 2.2 K ziyaret

Dijital kanallar 36.5 K işlem

TİM 200 işlem

 
SABİT MÜŞTERİLERİMİZLE

IVR 2.5 K

Çağrı Merkezi 1.5 K çağrı

Web sitesi 2 K ziyaret

Hesabım ve online işlemler 818 login

Yüz yüze kanallar 220 temas

Çağrı Merkezi 1.5 K çağrı

Müşterilerimizi dinlemek ve onlardan geri bildirim almak 
için sistematik kanallar kuruyoruz. Çağrı merkezimiz ve yüz 
yüze kanallarımız aracılığıyla hizmet alan müşterilerimizin 
memnuniyetlerini ölçüyoruz.

YIL BAZLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ORANLARI*

Kanal 2015 Mobil 2015 Sabit

Çağrı Merkezi 4,02 3,19

IVR 3,43 3,00

Bayi 4,10 4,12

Dijital Kanal 3,93 3,75

* Puanlama 5 üzerinden yapılmaktadır. Bireysel Mobil ve Sabit segmentler için 2015 
skoru son 6 ay ortalamasına göre hesaplanmıştır.

Turkcell olarak 
müşterilerimizle  
1 saatte çok sayıda 
kanalda iletişim 
kuruyoruz.

Turkcell olarak KalDer’in 
düzenlediği Türkiye 
Müşteri Memnuniyeti 
Endeksi’nde, 10 yıldır 
müşteri memnuniyetinde 
birinciliğini 
sürdürdüğümüz için en 
prestijli ödül olan Siyah 
Heykel’in sahibi olduk. 
Aynı zamanda “Sürdürülen 
Başarı Ödülü” ile Altın 
Heykel, “2014 Sektör 
Birinciliği” ile de Gümüş 
Heykel kazandık.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE 
ÖZEL ÇÖZÜMLER

Teknolojide liderliğini engelli 
vatandaşların yaşadığı iletişim 
sıkıntılarını en aza indirmek için 
kullanarak, engelli kategorisine 
özel olarak hazırlanan ve 
tüm ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlayan hizmetler 
sunuyoruz. Örneğin, ücretsiz 
sesli fatura ve sesli sözleşme 
seçeneği, işitme engellilerin 
ücretsiz olarak “Aradığınız 
kişi işitme engellidir, 
kendisine ulaşmak için SMS 
ya da MMS atabilirsiniz” 
anonsunu tüm arayanlara 
dinletebildikleri ÇalarkenDinlet 
hizmeti bu hedefle 
geliştirdiğimiz bir uygulamadır.
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MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Turkcell’de bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin bilgi 
güvenliği esastır. Buna uygun olarak faaliyet gösterdiğimiz 
telekomünikasyon sektöründe bilgi güvenliği sertifikasını 
alan ilk şirketiz. 2008 yılından beri bilgi güvenliği standardı 
ISO 27001 sertifikasyonuna sahip olarak, çalışanlarımızın 
bilgi güvenliği konularında eğitim ve farkındalık seviyesini 
desteklemek için e-öğrenme, şirket içi LCD panel, çalışanlarımıza 
ait portal, sınıf için eğitimler vb. uygulamalarla bilgi aktarımları 
gerçekleştiriyoruz.

Bilgileri sınıflarına göre derecelendirerek koruyoruz. 
Abonelerimize ait tüm kişisel bilgileri, kanun ve düzenlemelere 
uygun şekilde kaydediyor ve saklıyoruz. Şirket içinde kritik 
bilgilere erişim yetkilerini düzenli olarak ilgili birimler tarafından 
gözden geçirip yetki güncellemelerini titizlikle yürütüyoruz. 
Ayrıca Turkcell içinde yürütülen operasyonlarda yasal olarak 
saklanması gereken kayıtlar (sözleşme, tutanak vb.) ilgili bölüm 
tarafından fiziksel ve mantıksal olarak gerekli güvenlik önlemleri 
alınarak saklanıyor. 

Turkcell’e iletilen şikayetleri, şikayetin iletildiği kanaldan 
bağımsız olarak aşağıdaki şekilde cevaplıyoruz:

Müşteri istek ve şikayet yönetim sürecimizi ve kullanılan 
sistemlerimizi, gelişime açık alanları tespit ederek ve verimliliği 
hedefleyerek düzenli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirmeler 
yapıyoruz. Şikayetlere konu olan sorunların tekrar etmesini 
önlemek amacıyla düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilip 
süreçlere dahil ediyoruz. Müşterilerimizin en fazla şikayet 
ilettikleri konular düzenli olarak izlenerek, yapılan iyileştirmeler 
sonrasında benzer şikayetlerdeki artış ve düşüş oranlarını 
takip ediyoruz. Herhangi bir müşterimizin bizi kısa süre içinde 
aynı şikayetle tekrar aramış olması da bir takip kriteri olarak 
gözlemleniyor ve aksiyon alınıyor. Tekrarlanan problemler tespit 
edildiğinde kök neden analizi yaparak asıl nedeni tespit ediyor ve 
gerekli aksiyonlar alınarak tekrar etmemesini sağlıyoruz.

Turkcell olarak 2014 yılında 
kartlı ödeme sistemlerinde 
dünyanın en önemli veri 
güvenliği standardı belgesi 
olan “PCI DSS (Payment 
Card Industry - Data Security 
Standard) Veri Güvenliği 
Standardı” sertifikasını aldık. 
Böylece Turkcell’in tüm 
online satış kanallarında, 
PCI DSS uyumluluk 
sertifikası ile kredi kartı 
bilgilerinin güvenliğini %100 
sağladığımız tescil edilmiş 
oldu.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.turkcell.
com.tr/tr/gizlilik-ve-
guvenlik

Müşteri memnuniyet 
politikamız 
kapsamında 
müşterilerimizden 
gelen talepleri 
değerlendirmek için 
şikayet yönetimine 
büyük önem veriyoruz.

Birinci aşamada 
çözülemeyen ve 

kapsamlı araştırma 
gerektiren nitelikte 

şikayet 

Anında 
çözülebilecek 

nitelikte 
şikayet

Front Office şikayeti 
cevaplar.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

Müşterilerimizle açık ve şeffaf bir iletişim kuruyor, şikayet ve 
taleplerini, anında ve kolaylıkla iletebilecekleri kanallarımız 
aracılığıyla topluyoruz. Söz konusu bildirimlerle şikayetleri, hızlı 
ve müşteri odaklı bir yaklaşımla çözüyoruz. 

Müşteri talep ve şikayet iletme kanallarında kimlik doğrulama ve 
bilgi güvenliği gerekliliklerini sağlıyoruz. Bu kapsamda halihazırda 
kurumsal ve bireysel tüm müşterilerimiz, Çağrı merkezi, Turkcell 
İletişim Merkezleri, Turkcell.com.tr, Superonline.net ve Sosyal 
medya kanalları aracılığıyla bize talep ve şikayetlerini iletebiliyor. 
Bu kanallara ek olarak müşterilerimiz, teknik konulardaki 
şikayetlerini BiP üzerinden iletebilmektedirler. Söz konusu 
kanalın yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Şikayet kaydı temel  
nedenine göre sınıflandırılarak 

Back Office’e iletilir. “Back 
Office” şikayet ile ilgili gerekli 
aksiyonları alarak tüm çözüm 
sürecinde ve işlem sonucunda 

şikayetin durumu hakkında  
bilgi verir.

Front Office olarak 
adlanırılan birim, müşteri 
ifadelerine uygun olarak 
şikayet kaydı oluşturur.
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Türkiye’de yaklaşık 36, dünyada ise toplamda 69 milyona yakın 
insanı hayata bağlayan bir şirket olarak, yenilikçi ürün ve 
hizmetlerimizle başta müşterilerimiz olmak üzere, çalışanlarımız, 
iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmayı öncelikli amacımız olarak görüyoruz. İletişim 
teknolojilerine erişimin artması, teknolojik gelişmelerin birden 
fazla disiplinde hız kazanması ve telekomünikasyon, bilişim 
ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) teknolojilerinin 
birbiri ile entegrasyonu gibi geçtiğimiz yarım yüzyılda yaşanan 
gelişmeler, iletişim sektörünün geleneksel rolünün de ötesinde 
bir işlev kazanmasına olanak tanıdı. %99,85’lik kapsama 
alanımız ile yatırımlarımızı daha fazla insanı kapsayacak şekilde 
gerçekleştiriyor; daha fazla insana erişerek akıllı yaşamdan 
sağlığa, eğitimden kadınların güçlendirilmesine, kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerden afet yardımına birçok projemiz aracılığıyla 
toplumsal kalkınmaya ve refaha katkıda bulunuyoruz.

TOPLUMSAL 
YATIRIM 

PROGRAMLARI 30
MİLYAR TL

21 YILDA  
ÜLKEMİZE  
YAPTIĞIMIZ  
YATIRIM
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10.2. 2030’a kadar yaşa, 
cinsiyete, engelliliğe, 
ırka, etnik kökene, dine, 
ekonomik ya da başka 
bir statüye bakılmaksızın 
herkesin güçlendirilmesi ve 
sosyal, ekonomik ve siyasi 
olarak kapsanmasının 
desteklenmesi.

Türkiye’de kadınların 
ekonomik ve sosyal 
hayata katılımlarını 
artırarak mevcut 
finansal ve fırsat eşitliği 
uçurumunu azaltmayı 
hedefliyoruz. 

EKONOMİYE KADIN GÜCÜ

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler arasında da önemli 
bir yer tutan eşitsizliklerin azaltılması ve kadının güçlendirilmesi, 
Turkcell’de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede 
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) iş birliğinde 2013 yılında 
Ekonomiye Kadın Gücü projesini hayata geçirdik.
İletişim teknolojileri, kolay erişilebilirliği, bütçeye uygunluğu ve 
erişim kapasitesi açısından dezavantajlı gruplara ulaşılmasında 
ve bu grupların harekete geçirilmesinde önemli rol oynuyor. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması konusunda Sürdürülebilir 
Kalkınma için Küresel Hedeflerden birisi olan bilişim ve 
iletişim teknolojilerinin harekete geçirilmesi çerçevesinde 
kadın girişimcilerimize finansal desteği, kurduğumuz www.
ekonomiyekadingucu.com internet sitesi aracılığıyla sağlıyoruz. 
Site üzerinden girişimci kadınlarımız ile mikro kredi vermek 
isteyen gönüllüleri buluşturuyor; kadın girişimcilerimize fonu, 
Türkiye’de bir iletişim teknolojileri tarafından ilk kez hayata 
geçirilen “kitlesel fonlama” (crowdfunding) yöntemiyle 

5.6. Kadınların 
güçlenmelerinin ilerletilmesi 
için özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojileri olmak üzere 
etkinleştirme teknolojisinin 
kullanımının geliştirilmesi.

MELEK HANIM
Ekonomiye Kadın Gücü 
Faydalanıcısı

“Hayalim çocuklarımın 
geleceğini garantiye almak için 
küçücük bir çiftlik kurmaktı ve 
bunu Ekonomiye Kadın Gücü 
sayesinde başardım”

1
MİLYON 

TL’Yİ AŞAN 
MİKROKREDİ 

DESTEĞİ

70 
BİN  

KADIN  
GİRİŞİMCİ

2014 yılında Ekonomiye 
Kadın Gücü Projemizle 
Ethical Corporation 
Responsible Business 
Awards’ın “En Etkili 
Toplumsal Yatırım” 
kategorisinde büyük 
ödülünü aldık.

sağlıyoruz. Gönüllüler, kadın girişimcilerimize birebir veya 
“Girişimci Fon Havuzu” seçenekleriyle destek olabiliyor.

2015 yılında üçüncü yılını dolduran projemiz ile bugün 69 ilde 
70 bin kadın girişimcimize mikrokredi desteği sağlayarak kadın 
girişimcilerimizin hayallerindeki işe sahip olmasına ve ekonomiye 
katılmalarına katkıda bulunduk. 3 yılda 1 milyon TL’yi aşan kredi 
desteğimiz sayesinde, girişimci kadınlarımızın aileleriyle birlikte 
300 bin kişinin hayatına dokunduk.
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KARDELENLER

Çocukların taşıdığı sınırsız potansiyel ve fırsatın 
farkında olarak, tüm çocuklarımız için eşit fırsatlar 
yaratmak üzere çalışıyoruz. Kız çocuklarının 
güçlendirilmesine, ekonomik ve sosyal hayata dahil 
olmalarına ve toplum genelinde fırsat ve cinsiyet 
eşitliği yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2000 
yılında başlattığımız Kardelenler projesiyle, ekonomik 
nedenlerden ötürü eğitimine devam edemeyen on 
binlerce kız çocuğuna verdiğimiz burslar aracılığıyla 
destek oluyor, yarattığımız çarpan etkisi ile toplumsal 
kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.

Kardelenler, 2010 yılının Mart ayında Birleşmiş 
Milletler tarafından örnek toplumsal sosyal 
sorumluluk projesi olarak dünyaya tanıtıldı. 

Cinsiyet ayrımı 
yapmaksızın tüm 
çocuklara kaliteli, 
ücretsiz ve iyi eğitim 
imkanları sunulması 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri 
arasında da önemli 
bir rol oynuyor. 15 
yıldır devam eden 
proje çerçevesinde, 
sağladığımız 100 
binden fazla burs 
aracılığıyla 30 bin kız 
öğrenciye ulaştık ve 
öğrencilerimizin lise ve 
üniversite eğitimlerini 
tamamlamalarına 
destek olduk.

4.1. 2030’a kadar bütün 
kız ve erkek çocuklarının 
ücretsiz, hakkaniyetli 
ve kaliteli bir ilköğretim 
ve ortaöğretimi 
tamamlamalarının ve 
böylece ilgili ve etkili 
öğrenme çıktılarının elde 
edilmesinin sağlanması.

30 

BİN 
KARDELEN

100 
BİNDEN 

FAZLA BURS
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ENGELSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birisi olan engellilerin 
her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişmesi 
hedefi, bütünlüklü ve sürdürülebilir kalkınma vizyonumuz 
çerçevesinde bizim için de yüksek önem arz ediyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz “Engelsiz Eğitim 
Programı” ile, özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların 
gelişimlerini desteklemeyi, mesleki yetkinliklerini artırmayı 
ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. 

Görme engellilere özel 15 ve işitme engellilere özel 20 okulda 
oluşturacağımız “Teknoloji” ve “Bilişim Teknolojileri” sınıfları 
ile, engelli öğrencilerin istihdama yönelik gelişimlerine katkıda 
bulunmayı ve vereceğimiz teknoloji eğitimleri ile kişisel 
gelişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 45 Özel Eğitim Mesleki 
Eğitim Okulu’nda kurmayı hedeflediğimiz meslek atölyelerinde, 
engelli öğrencilerin okul sonrası iş hayatına hazırlanmalarına 
yardımcı olacağız. Kuracağımız bilişim teknolojileri sınıflarında 
işitme engelli öğrencilerimize grafik tasarım, bilgisayar 
teknolojileri ve benzeri alanlarda eğitimler vererek bu alanlarda 
uzmanlaşmalarına ve meslek edinmelerine destek olacağız. Görme 
engelli öğrencilerimiz için kuracağımız teknoloji sınıflarındaysa, 
öğrencilerimize özel geliştirilmiş cihazlarla bilgiye erişimlerini 
artırarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olacağız. 

Bu vizyonla engelli öğrencilerin özel eğitim aldıkları 80 okulda 
meslek atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturma hedefi 
belirledik. Hedefimizi gerçekleştirmek üzere ilk adımları attık ve 
2015 yılında 80 okulun 12’sinde sınıflarımızı oluşturduk. Proje 
çerçevesinde, 40 ilde açacağımız sınıflarımız aracılığıyla 2 yıl 
içerisinde 10 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz. Engelsiz Eğitim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığımız atölyeler 
için 7 milyon TL bütçe ayırdık.

7MILYON TL’LIK 
BÜTÇE

ENGELSIZ 
EĞITIM 
PROGRAMI’NA

4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
ortadan kaldırılması ve engelliler, 
yerliler ve kırılgan durumdaki 
çocuklar dâhil, kırılgan insanların 
her düzeyde eğitim ve mesleki 
eğitime eşit biçimde erişimlerinin 
sağlanması.
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TURKCELL DİYALOG MÜZESİ

Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark), görme engeli 
olan bireylerin eğitime erişimlerinin ve ekonomik hayata 
katılmalarının önündeki engellerin, toplum nezdinde görme 
engeli olan bireyler hakkında oluşan önyargılar ve fırsat eşitsizliği 
nedeniyle yaratıldığının farkındalığıyla, görme engeli olan 
birey ve engellilerin küresel ölçekte sosyal hayata katılımlarını 
mümkün kılmak, sergiye katılanların görme engeli olan birey 
ve engellilere bakış açılarını değiştirmek ve görme engeli 
olan bireylere istihdam olanakları yaratmak amacıyla ilk kez 
Almanya’da kurulmuş bir sergi. Kurulduğu günden bugüne 32 ülke 
ve 135 şehirde 8 milyondan fazla ziyaretçiye görme engeli olan 
bireylerin dünyasını günlük hayattan kesitlerle deneyimleten 
sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ulaşım A.Ş. 
ev sahipliğinde, İstanbul Social Enterprise’ın girişimleri ile 2013 
yılından bugüne İstanbul’da farkındalık yaratmak amacıyla 
çalışmalarını yürütüyor

Logo Alternatif 01

HARUN SARIKAYA
Karanlıkta Diyalog Rehberi 

“Yaklaşık üç yıldır sergide 
rehberlik yapıyorum. Binlerce 
farklı insanla iletişim kurmak, 
bilgi alışverişinde bulunmak, 
sohbet etmek hayata bakış 
açımı ve vizyonumu geliştirdi. 
Başladığım yer ile bulunduğum 
yer arasında çok büyük 
fark var. Beni en çok mutlu 
eden şey, sergi deneyiminin 
sonunda ziyaretçilerin 
hayattan kopmadığımızı, 
yaşayabildiğimizi ve gerçekten 
destek olunursa hayata bağlı 
kalabileceğimizi görüyor 
olmaları”

ÖMER ŞIRIN
Sessizlikte Diyalog Rehberi 

“Yeni insanlarla tanışma fırsatı 
ve benim gibi işitme engelli 
arkadaşlarımla çalışma fırsatı 
bulduğum Sessizlikte Diyalog 
sergisi, bir yandan istihdam 
olanağı yaratarak olumsuz 
düşüncelerimi ve hayata 
bakış açımı değiştirdi, bir 
yandan da gelen ziyaretçilerin 
bizlere olan bakış açılarını 
değiştirmeme olanak sağladı. 
Gelen ziyaretçiler bizim 
dünyamızı tanıma ve anlama 
fırsatı buluyor, empati kuruyor. 
İnsanların bizler için bir şeyler 
yapmak istemelerine, bizlerle 
iletişim kurmak için işaret dili 
öğrenmek istemelerine tanık 
oldum. Bizlere karşı daha 
duyarlı olmayı öğrendiler ve 
zihinlerinde bizlerle el ele 
yürüme düşüncesi uyandı. 
Benim için en güzel, en 
mutluluk verici duygu”

ZIYARETÇI GÖRÜŞÜ
 

“Gözlerimiz kapalıyken bütün 
insanlar eşitleniyor. Bunu 
deneyimledim.” 

Turkcell olarak, “Engel Tanımayanlar” çatısı altında 2013 yılından 
bu yana sergiyi destekliyor, Türkiye’de dezavantajlı gruplara 
fırsat eşitliği yaratılmasına katkımızı sunuyoruz. Deneyimsel 
öğrenme metodu ile farklılıkları anlamayı, engelleri kırmayı 
ve farklı olana saygı duymayı sağlamayı amaçlayan serginin 
kapsamını 2015 yılında iş ortaklığımız çerçevesinde genişlettik ve 
Sessizlikte Diyalog (Dialogue in Silence) sergisini de dahil ederek 
Turkcell Diyalog Müzesi’ni oluşturduk. Müze ile bir yandan 
farkındalık yaratırken diğer yandan görme engeli olan bireylere 
ve engellilere istihdam olanakları sağlıyor ve fayda yaratıyoruz. 
Turkcell Diyalog Müzesi bünyesinde 20 görme engeli olan birey 
ve 15 duyma engeli olan birey rehber istihdam ediyoruz.

Müzeye dahil etmeyi planladığımız Zaman ile Diyalog (Dialogue 
with Time) sergisiyle, toplum tarafından göz ardı edilen 
ve ayrımcılığa uğrayan yaşlı bireylerin yaşlılık deneyimini 
ziyaretçilerimize deneyimletmeyi hedefliyoruz.
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GELECEĞİ YAZANLAR

Türkiye’de herkesin teknolojiye ve bilgiye erişimini artırmak ve 
yazılım sektöründe Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmek 
amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiğimiz Geleceği Yazanlar 
projesi, yazılım geliştirmek veya mobil yazılım dilleri ve web 
programlama konularında bilgisini artırmak isteyen herkese açık 
bir mobil yazılım ekosistemi. 

Bugüne kadar gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr internet adresi 
aracılığıyla Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir 
yanından 60 bine yakın insana bilişim alanında eğitim, gelişim 
ve istihdam imkanı yaratan ekosistem, entegre teknoloji ve 
iletişim hizmetlerindeki bilgi, tecrübe ve birikimimizi gençlerle 
buluşturmamıza ve böylece girişimciliği desteklememize ve 
yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor.

Online platformun yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinde 101 üniversitede 
gerçekleştirdiğimiz paylaşım toplantıları ile bugüne kadar 6.500’ü 
aşkın öğrenci ile buluşarak deneyim ve sektör ile ilgili güncel 
bilgilerimizi paylaştık. Türkiye’nin uluslararası alanda yazılım 
konularında konumunu güçlendirmek üzere başlattığımız proje ile 
teknoloji yalnızca tüketmeyi değil aynı zamanda üretmeyi teşvik 
ediyoruz. Bu çerçevede üyelerimize üretim aşamalarında destek 
oluyor; proje geliştiriciler ve mentorlarımızı bir araya getirerek 
sürekli gelişim sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, katılımcıları 
sektörün önde gelen kurum ve sivil toplum kuruluşları ile bir 
araya getirerek girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkmasına 
katkıda bulunuyoruz. Katılımcılarımızı sağlıktan eğitime, 
finanstan tarıma pek çok alanda uygulamalar üretmeye teşvik 
ediyoruz. Bugüne kadar eğitim programlarımız aracılığıyla 11 bin 
başarı belgeli girişimci sektöre kazandırdık.

Geleceği Yazanlar 
ile Türkiye’de 
bilişim sektörünün 
potansiyelini harekete 
geçirirken, diğer 
yandan sertifikalı 
eğitim programlarımız 
ve Turkcell bünyesinde 
sağladığımız iş 
fırsatlarıyla istihdamın 
ve kalifiye iş gücünün 
yaratılmasına katkımızı 
sunuyoruz.

VOLKAN KILIÇ
Geleceği Yazanlar Paydaşı 

Geleceği Yazanlar ile üniversite 
eğitimim esnasında kaynak 
arayışı içindeyken karşılaştım. 
İhtiyacım olan konu 
başlıklarını akıcı bir anlatım 
ile anlatan platform sayesinde 
üniversitedeki derslerime 
destekte bulunuyordum. 
Temel eğitimleri aldıktan 
sonra orta ve ileri seviyelere 
geçtim ve bu benim için yol 
gösterici oldu. Bu yola ilk 
adımı atan diğer herkes gibi 
ben de ilk adımımı, konsol 
ekranına “merhaba dünya” 
yazdığım güçlü heyecanımı çok 
iyi hatırlıyorum. O heyecanı 
korumamda ve üzerine daha 
fazlasını katarak ilerlememde 
Geleceği Yazanlar’ın etkisi çok 
büyük.

60.000

11.000

KIŞILIK 
EKOSISTEM

BAŞARI  
BELGELI GIRIŞIMCI
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Turkcell çalışanlarının bir araya gelerek gönüllü çalışmalara 
maddi ve manevi destek vermek amacıyla oluşturduğu ve şu an 
2 bine yakın düzenli bağışçısı bulunan Turkcell Gönüllüleri, sivil 
toplum kuruluşlarıyla kurulan iş birlikleri çerçevesinde yardıma 
ihtiyacı olan kişi ve projelere bireysel olarak destek sağlıyor. 
Bütçesini gönüllülerin yaptığı düzenli bağışlardan sağlayan 
gönüllü grubumuz, hep birlikte bir şeylerin değiştirilebileceğinin 
inancıyla, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için değer 
yaratan projelerde gönüllü olarak yer alıyor. Kurulduğu günden 
bugüne, “Mobil Anaokulu”, “Oyuncak Hastanesi”, “Haydi 
Çocuklar Sokağa”, “Kuşlar için Suluk Yapıyoruz”, “Bir Tatlı Huzur” 
gibi çocuk ve sosyal sorumluluk odaklı 30’u aşkın proje aracılığı 
ile 50 binden fazla çocuğa ulaşan Turkcell Gönüllüleri, çocukların 
hayatlarında pozitif bir değişim yaratmak için hep birlikte 
çalışıyor. 

2015 yılında 7 ilde seçilen 11 köy okulunda okuyan 1.094 çocukla 
gönüllülerimiz arasında gönül bağı kurmak için hayata geçirilen 
“Kardeşini Seç” projesi ile Turkcell Gönüllüleri, her bir öğrencinin 
en sevdiği renkten, büyüyünce yapmak istediği işe kadar çocuklar 
hakkında bilgi sahibi olarak hazırladıkları hediyeler ile her bir 
çocuğa özel hediyeler hazırladılar. Hediye paketlerine her bir 
çocuk için özel notlarını da ekleyen gönüllülerimiz, bir yandan 
mont, bot, kitap, defter gibi çocukların temel ihtiyaçlarını 
karşılarken diğer yandan çocukları mutlu edeceğini düşündükleri 
hediyeleri de paylaşma imkanı buldular. Samsun, Van, Sinop, 
Tokat, Diyarbakır, Çanakkale ve Ordu’nun köylerinde çocukları 
bizzat ziyaret ederek hediyelerini ulaştıran Turkcell Gönüllüleri, 
çocukların mutluluklarını birlikte paylaşma şansı elde ettiler.

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz bir diğer proje olan “Hopa’dan 
Selamlar” ile gönüllü çalışanlarımızla, selden ağır hasır gören 
Hopa’nın Sugören Köyü’ndeki Sugören İlköğretim Okulu’nun ana 
sınıfını onardık. Bir yandan ana sınıfının tüm temel ihtiyaçlarını 
karşılarken, diğer yandan perdesinden masasına ana sınıfının 
içini yeniledik. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını da karşılayan 
çalışanlarımız, çocuklarla birlikte okul duvarlarına resimler 
çizdiler ve daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuklarımızla birlikte 
tiyatro izlediler. 

TURKCELL 
GÖNÜLLÜLERİ

FATIH GÜVEN
Turkcell Gönüllüleri Paydaşı 

Turkcell Gönüllüleri arasına ilk 
defa 2012 yılında Merak Odası 
projesi ile katıldım. Çocuklara 
merak duygusunu aşılamayı, 
sürekli soran ve sorgulayan 
birer birey olarak yetişmelerine 
katkıda bulunmayı amaçlayan 
proje ile çocuklarla bir 
araya geldik ve sunumlar 
yaptık. İnanılmaz keyifliydi 
çocuklarla beraber olmak. 
Hem yardım etmenin verdiği 
manevi his, hem çocuklarla 
olan paylaşımlarımız, hem 
de böyle bir projenin parçası 
olmak kendimi çok şanslı ve 
özel hissettirdi. Bütün bu 
işleri Turkcell Gönüllüleri gibi 
birbirine her koşulda destek 
olan, aynı amaç uğruna canla 
başla çalışan arkadaşlarla 
yapmak ayrıca keyif verdi. 

Çocuklara okuma alışkanlığı 
edindirmek ve her zaman 
merak eden çocuklar olarak 
büyümelerine katkı sağlamak 
için Sugören İlköğretim 
Okulu da dahil olmak 
üzere, Sinop’ta Taşmanlı 
Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci 
İlkokulu, Tokat’ta Karakaya 
Yunusemre İlköğretim 
Okulu ve Kahramanmaraş’ta 
Çatova Oraokulu’na “Merak 
Kütüphaneleri” kurduk.

TURKCELL GÖNÜLLÜLERININ 
ULAŞTIĞI ÇOCUK SAYISI50.000
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Adil ve herkesin fırsatlardan eşit yararlandığı bütünlüklü 
bir toplumsal kalkınma hedefimizin gerçekleştirilmesinde, 
engellilerin istihdamı, sosyal hayata katılımı ve teknolojiye 
erişimi önemli rol oynuyor. Eşitsizliklerin azalması, Sürdürülebilir 
Kalkınma hedefinde de önemli bir yer tutmaktadır. 

Turkcell Grup şirketlerimiz, Turkcell Çağrı Merkezleri 
bünyesinde 500 engelli çalışan istihdam ediyor. Turkcell Global 
Bilgi Karaman ve Van – Erciş Çağrı Merkezlerimizde engelli 
çalışanlarımız toplam çalışanlarımızın %50’sini oluşturuyor. 
Turkcell genelindeyse engelliler toplam iş gücümüzün %3’ünü 
oluşturuyor. Ulaştırma Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje 
çerçevesinde, 215 engelli vatandaşımızı homeagent (evinden 
çalışan) olarak istihdam ediyoruz.

Engelli çalışanlarımızın iş yerlerindeki fiziksel erişimlerini 
artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve çalışanlarımız 
için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak önceliklerimiz 
arasında bulunuyor. Bu çerçevede engelli çalışanlarımıza eğitim 
ve kariyer gelişim olanakları sağlıyor; engelsiz ofislerimiz ile 
tüm çalışanlarımız için eşit ve aynı derecede konforlu bir çalışma 
ortamı yaratıyoruz.

TURKCELL – YOUNG GURU ACADEMY (YGA) 
GÖRME ENGELLİLER LİDERLİK PROGRAMI

Görme engelli okullarında okuyan öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, Young Guru Academy iş 
birliğiyle “Turkcell – YGA Görme Engelliler Liderlik Programı” 
projesini geliştridik. Geleceğin liderlerini ve rol modellerini 
yetiştirmek üzere tasarlanan programın birinci basamağı 
olan keşfetme sürecinde, orta öğretimde okuyan 50 görme 
engelli öğrenci 10 haftalık eğitim programına katılıyor. 
Programı tamamlayan en başarılı 25 görme engelli öğrenci 
daha sonrasında 5 günlük Liderlik Kampı’na katılıyor. Kamp 
süresince öğrenciler yoğun bir eğitim programından geçiyor, grup 
çalışmaları aracılığıyla becerilerini birlikte geliştiriyorlar. Kamp 
sonunda üstün başarı gösteren 10 öğrenci, mentorluk programı 
kapsamında rol model liderlerden birebir koçluk alıyor. 

ERİŞİLEBİLİRLİK 
VE SOSYAL 

HAYATA DAHİL 
ETME

Turkcell’de “Engel 
Tanımayanlar” çatısı 
altında, engelliler 
için yarattığımız 
istihdam olanakları, 
gerçekleştirdiğimiz 
eğitim programları 
ve engellilerin ürün 
ve hizmetlerimize 
erişimini artıran ve 
sürekli geliştirdiğimiz 
teknolojimiz ile refahın 
herkes tarafından 
eşit paylaşılmasına 
katkımızı sunuyoruz.

10.2. 2030’a kadar yaşa, 
cinsiyete, engelliliğe, 
ırka, etnik kökene, dine, 
ekonomik ya da başka 
bir statüye bakılmaksızın 
herkesin güçlendirilmesi ve 
sosyal, ekonomik ve siyasi 
olarak kapsanmasının 
desteklenmesi.
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TURKCELL HAYAL ORTAĞIM

Engelli vatandaşların ürün ve hizmetlerimiz ile bilgiye erişimini 
artırmak üzere hayata geçirdiğimiz “Turkcell Hayal Ortağım” 
servisimiz aracılığıyla, Türkiye ve dünyadan güncel haberleri, köşe 
yazarlarını, dünya klasiklerinden kişisel eğitime binlerce kitabı, 
finansal piyasalar ve hava durumu vb. bilgi servislerimizi ve birçok 
eğitimi sesli ve ücretsiz olarak engelli vatandaşların kullanımına 
sunuyoruz. Dünyada ilk kez bir mobil uygulama üzerinden sunulan 
“Cepten Sesli Betimleme” hizmetiyle, vizyon filmlerini diyalogsuz 
sahneleri de dahil ayrıntılı betimliyor, görme engellilerin sosyal 
hayata katılımlarına destek oluyoruz. 2015 yılında eklediğimiz 
Beacon teknolojisiyle geliştirilen navigasyon hizmeti sayesinde, 
Hayal Ortağım kullanıcıları istedikleri mağazayı ve yol bilgisini 
bulup sesli yönlendirme hizmeti alma imkanı sunuyoruz.

ENGELLİLERE YÖNELİK ÇÖZÜMLERİMİZ

Engeli müşterilere yönelik çözümlerimiz arasında; ücretsiz sesli 
fatura ve sesli sözleşme seçeneği, işitme engellilerin ücretsiz 
olarak “Aradığınız kişi işitme engellidir, kendisine ulaşmak 
için SMS ya da MMS atabilirsiniz” anonsunu tüm arayanlara 
dinletebildikleri ÇalarkenDinlet hizmeti yer alıyor. Talep eden 
abonelere “Turkcell Neredeyim” servisinde sağlanan konum 
bilgilerinin sesli olarak sağlanması, ses hizmetinden 
bağımsız olarak SMS paketi hizmetinin sunulması diğer 
hizmetlerimizdendir. Bunun yanı sıra işitme engelli abonelerimize 
görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz. İşitme engelli 
müşterilerimize ücretsiz sunduğumuz Turkcell Görüntülü Çağrı 
Merkezi, işaret diliyle hizmet verebilen görüntülü çağrı merkezi 
operasyonumuzdur.

Young Guru Academy 
(YGA) işbirliğinde 
ve Sesli Betimleme 
Derneği’nin desteğiyle 
görme engelliler için 
geliştirdiğimiz “Cepten Sesli 
Betimleme” uygulamamız, 
telekomünikasyon 
sektörünün en prestijli ödül 
töreni olan Global Mobil 
Ödülleri’nde, “Erişilebilirlik 
ve Sosyal Hayata Dahil 
Edilme Alanında Mobilin En 
İyi Kullanımı” kategorisinde 
ödüle layık görüldü.

Hayal Ortağım projemiz 
Massachusetts Institute 
of Technology’nin (MIT) 
hazırladığı MIT Technology 
Review tarafından 
düzenlenen yarışma 
kapsamında ödüle layık 
görüldü. Hayal Ortağım 
servisinin yaratıcılarından 
görme engelli Duygu 
Kayaman, “Innovators 
Under 35” (35 Yaş Altı 
Yenilikçiler) Yarışmasında 
jüri tarafından belirlenen 
“dünya çapında yılın 
yenilikçi isimleri” arasına 
girdi.
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TURKCELL ÇİFTÇİ BİRLİĞİ

Türkiye’de yaklaşık 3,4 milyon çiftçi bulunuyor ve ülkemizin 
bütünlüklü kalkınmasında tarım sektörünün ve tarım işçilerinin 
gelişimi önemli yer tutuyor. Entegre telekomünikasyon 
teknolojileri altyapımızı, tarımın ekonomik ve çevresel 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin gelişimlerine katkıda 
bulunmak için kullanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Turkcell Çiftçi 
programıyla 1,3 milyon üye çiftçimize ihtiyaçlarına, yetiştirdikleri 

ürüne ve bölgelerine özel verim artıran çözümler sunuyor; bir 
yandan verimliliğin artmasına yardımcı olurken diğer yandan 
tarımın gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 

Okur-yazarlık oranının düşük olması nedeniyle hizmetimizin 
çiftçilerimize ulaşamadığı durumlarda, çiftçilerimiz ile birebir 
görüşüyoruz ve servislerimizden yararlanmalarını mümkün 
kılıyoruz. 

TARIMSAL BİLGİ PAKETİ

Tarımsal bilgi paketi ile ülke ve illere özel tarımla ilgili gelişmeler 
ve haberleri her gün çiftçinin cep telefonuna SMS ile iletiyoruz. 

ÜRÜN BİLGİ SERVİSİ

Çiftçilerin çalışma alanlarına göre 5 ana başlıkta (Tarla Bitkileri, 
Meyvecilik, Sebzecilik, Hayvancılık ve Organik Tarım) ve 52 
alt kategoride özelleştirilmiş bilgi ve haberleri günlük SMS ile 
iletiliyoruz. Bu paket kapsamında üreticiler, istedikleri kadar 
ürün seçerek ürünleriyle ilgili tarımsal haberleri ve yetiştiricilik 
tavsiyelerini takip edebiliyor. 

TURKCELL TARIM DOKTORU:  
KİŞİYE ÖZEL ZİRAİ DANIŞMANLIK

Verimliliğin, ürünün yetiştirildiği tarlanın özelliklerine, tarım 
yapılan yerin iklimine ve ürüne göre değiştiğinin farkındalığı ile 
her çiftçinin kendi tarlasına ve ürününe özel çözümler geliştiren 
Turkcell Tarım Doktoru uygulamasını geliştirdik. Turkcell Tarım 
Doktoru Servisi’ne abone olup tarlasını ve yetiştirdiği ürünü 
kaydettiren tüm çiftçiler, ürünlerinin tüm evre geçişlerini ve 
fiziksel durumlarını takip edebiliyor. Bu proje için özel çalışan 
ziraat mühendislerinin birikiminden ve Turkcell’in teknolojik 
altyapısından yararlanıyoruz. Bu ekipler; üretim aşamasında 
ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenmesi, üretiminin modern 
ve doğru tekniklerle yapılmasına destek verilmesi ve üretim 
sezonu boyunca üreticinin kişiselleştirilmiş bir program ile 
bilgilendirilmesini sağlıyor. Servis, SMS kanalının yanı sıra gerekli 
durumlar için çağrı merkezi, bayi ağı ve ziraat mühendislerinin 
saha ziyaretleriyle destekleniyor. 

Turkcell Tarım 
Doktoru’yla çiftçilerin 
maliyetlerinde %20 
düşüş, verimlerinde de 
%10 artış oluyor. 

1,3 MILYON 
TURKCELL 
ÇIFTÇI ÜYESI
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Entegre telekomünikasyon gücümüzü bir yandan dezavantajlı 
grupların ekonomiye ve toplumsal hayata katılımına destek 
olmak için kullanırken, diğer yandan hayatına dokunduğumuz 
her insana karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak afet 
durumlarında ve acil durumlarda teknolojik altyapımızı insani 
yardımlar için seferber ediyoruz.

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Turkcell’de acil durumları, 9 farklı idari birimden 147 çalışanın 
katılımı ile oluşturduğumuz Turkcell Doğal ve Ulusal Afet Yardım 
Takımı çatısı altında yönetiyoruz. Takım, çeşitli bilgilendirme 
sistemleri aracılığı ile doğal afetlerin takibini yapıyor ve 
acil durumlarda alınacak aksiyonların ve bu kapsamda afet 
bölgelerinde irtibata geçilecek kurumların koordinasyonunu 
yapıyor.

Acil durumlarda afet bölgelerinden yapılan aramalara öncelik 
veriyoruz ve afetzedeler tarafından paylaşılabilecek sosyal 
medya iletilerinin takibini yapıyoruz. Afet bölgelerinde afetten 
etkilenme olasılığı bulunan kullanıcılarımıza gönderdiğimiz 
SMS’ler ile güvende ve sağlıklı olduklarından emin oluyoruz. Bu 

bölgelerdeki kullanıcılarımıza ücretsiz dakika ve SMS paketleri 
sağlayarak, sevdikleri ve gerekli irtibat numaraları ile iletişimde 
kalmalarını sağlıyoruz. SMS’lerimize 1 saat içinde cevap 
alamadığımız durumlarda, kullanıcılarımızı arayarak durumlarının 
takibini yapıyor; yardıma ihtiyaçları olduğu durumlarda AFAD 
ile lokasyon bilgilerini paylaşarak güvenliklerinin sağlanması 
için gerekli adımları atıyoruz. Yakınlarına ulaşamayan 
kullanıcılarımızın yakınlarına ulaşarak, güvenliklerinin ve 
sağlıklarının takibini yapıyoruz. 

Borçlarından ötürü hattı kapanmış kullanıcılarımızın hatlarını 
tekrar kullanıma açıyor; afet sonrasında fatura işlemlerini 
erteleyip kullanıcılarımıza destek oluyoruz. 

Normal şartlarda SMS atılamayan 112 ve 155 acil servis 
numaralarına afet durumlarında ulaşılmasını sağlamak üzere 
geliştirdiğimiz Acil SMS uygulaması ile, 112 ve 155 gibi acil servis 
numaralarına atılan SMS’leri alır almaz gönderenin lokasyonunu 
sorguluyor ve en yakın Acil Yardım Merkeziyle afetzedenin 
gönderdiği SMS’in içeriğini ve lokasyon bilgilerini paylaşıyoruz. 

İNSANİ 
YARDIMLAR

 88 
BİN  

GÜVENLİK 
ARAMASI 

(CARE CALL)

 17 
MİLYON 

ÜCRETSİZ 
KONUŞMA 
DAKİKASI

13,2 
MİLYON 

ÜCRETSİZ 
SMS

2013 – 2015 yılları arasında 
22 ülkede 42 doğal afet 
esnasında kullanıcılarımızın 
yanındaydık. Afetten 
etkilenen on binlerce 
kullanıcımıza 88.000 güvenlik 
araması (care call) yaptık ve 
kullanıcılarımıza toplamda 
17 milyon ücretsiz konuşma 
dakikası ve 13.2 milyon 
ücretsiz SMS sağladık. 
Ayrıca 21.000 kullanıcımızın 
borçlarını erteledik. Afet 
süresi boyunca ve sonrasında 
24 milyona yakın sosyal 
medya iletisini takip ederek 
yardıma ihtiyacı olan 
afetzedelerin tespiti için 
çalışmalar yürüttük.
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Türkiye’de toplumun kalkınmasına katkımızı spora, kültürel ve 
sanatsal faaliyetlere destek vererek sürdürüyüyoruz. Bu çerçevede 
sponsorluklar, iş birlikleri ve geliştirdiğimiz projeler ile Türkiye’de 
sporun, sanatın ve kültürel faaliyetlerin gelişmesinde aktif rol alıyoruz.

SPOR

FUTBOL VE BASKETBOL

2002 yılında A Milli Futbol Takımımıza “Resmi İletişim Sponsoru” 
olarak başladığımız desteğimize 2005’ten bu yana “Ana Sponsor” 
olarak devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl, Türkiye’de futbolun en büyük destekçisi olarak, 
sponsorluklarımıza “Spor Toto Süper Lig Resmi İletişim 
Sponsorluğu”nu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nce 
2015’in Ağustos ayında düzenlenen “PFD Futbol Ödülleri 
Sponsorluğu”nu da ekledik. 

Futbola verdiğimiz değeri bir adım öteye taşımanın isteğiyle 
Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) ile işbirliği anlaşması imzalayarak vakfın 
ana sponsoru olduk. Bu iş birliği ile Türkiye’de futbolun marka 
değerinin yükselmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

Ana sponsor olarak “Futbol Ne Güzel Şey” söylemiyle “Haftanın 
Maçı” projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede bir futbol festivali 
ortamı yaratma fikriyle insanların futbola olan ilgisini ve coşkusunu 
artırmakla beraber stadların dolmasını sağlamayı amaçladık. Gelecek 
dönemlerde farklı aktivite ve girişimlerle “Haftanın Maçı” projesinin 
kapsamıyla beraber içeriğini de genişletmeyi planlıyoruz.

Türkiye’de sporun gelişmesine basketbolun gelişimine katkıda 
bulunarak devam ediyoruz. 2015 yılında Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Basketbol Milli Takımımızı 
2002’den bu yana desteklemeyi sürdürüyoruz. 

Genç nesillere ilham kaynağı olan ve cesaret veren A Milli Erkek 
Basketbol Takımımızın 2002 yılında resmi iletişim sponsorluğuyla 
başladığımız yolculuğumuza 2006 yılından bu yana “Ana Sponsor” 
olarak katkılarımızı sunuyoruz.

Tüm spor branşlarında kadınların katılımını artırmayı ve gelişimini 
sağlamayı, kadın basketboluna destek olmayı ve bu destekten 
gelecek nesillerimizin de faydalanabilmesini amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda Kadın Basketbol Milli Takımlarını da içeren iki 
yıllık yeni bir sponsorluk anlaşması daha imzaladık. Anlaşma 
çerçevesinde, Haziran 2016’da Fransa’da Olimpiyatlara katılma 
mücadelesi verecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın yanı 
sıra kadın milli takımlarının tüm kategorileri dahil olmak üzere 
“Ana Sponsor” olduk.

GÖRME ENGELLİ MİLLİ TAKIMI VE LİGİ

Spor alanında yaptığımız sponsorluk çalışmalarımızı, Görme 
Engelli Spor Federasyonu işbirliğiyle engelli vatandaşlarımızın 
hayatın içinde yer alması için sürdürüyoruz. Türkiye Futbol 
Federasyonu ve Türkiye Görme Engelli Spor Federasyonu işbirliği 
ile Görme Engelli Futbol Milli Takımı’na “Ana Sponsor” olarak ve 
görme engelli futbol ligi olan “Turkcell Sesi Görenler Ligi”ne İsim 
Sponsorluğu ile 2013’ten bu yana destekliyoruz.

KURUMSAL 
DESTEKLERİMİZ

Tüm çalışmalarımız 
dahilinde 13 yılda 
Türkiye’de futbola 
sağladığımız destek 
toplamda 400 milyon 
TL’ye ulaştı.
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SESİ GÖRENLER FUTBOL LİGİ VE  
B1 MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Görme engelli vatandaşlarımızın fırsat eşitliğini artırabilmek 
adına Bisiklet branşından sonra, Görme Engelli Spor 
Federasyonu’nun ana sponsoru olarak futbol alanına da katkıda 
bulunduk. Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğiyle “Sesi Görenler 
Ligi” ve B1 (hiç görmeyenler) Milli Futbol Takımı’nın 2016 
Paralimpik Oyunları yolunda destek vermeye devam ediyoruz.

YÜZME VE ATLETİZM

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber 2013 yılında ilk 
adımlarını attığımız Yüzme ve Atletizm projelerini 2020 yılına 
kadar destek olmaya devam edeceğiz. Bu projeler dahilinde 
toplam 28 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz.

Her aşamasında aktif olarak yer aldığımız projede, Türkiye’nin 
uluslararası mecralarda temsiliyetini ve başarısını artırmayı 
ve 200 bin lisanslı sporcu hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. 
Geliştirdiğimiz farklı sponsorluk modelleriyle sporcu seçimi ve 
gelişim yöntemleri, yönetim ve kurumsal gelişim danışmanlığı 
gibi geniş bir alanı kapsayan birçok proje unsurunda Atletizm ve 
Yüzme Federasyonları ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Yüzme 
ve atletizm alanlarında gelecek hedeflerinden olan 2016 ve 2020 
Yaz Olimpiyat Oyunları’na başarılı milli sporcular yetiştirme 
fikrini benimseyerek kurumsal yapılanmayı ön planda tutan, 
başarıların sürdürülebilirliği için çalışan federasyonlar yaratmak 
istiyoruz. Bunun yanı sıra yüzme ve atletizm sporlarını tabana 
yaymayı hedefliyoruz. Katkılarımızla beraber her geçen yıl daha 
fazla kişiye ulaşarak Türkiye’de sporun başarısı ve gelişimi için 
çalışıyoruz.

Türkiye’de amatör spor 
dallarına en büyük 
desteği sağlıyoruz.

200.000
LISANSLI  
SPORCU HEDEFI

2020’YE KADAR 
YÜZME VE ATLETIZMDE



»65 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014-2015 » SOSYAL ETKİMİZ

ATLETİZM VE YÜZMEDE TURKCELL OLİMPİK PERFORMANS 
PROJELERİ

Türkiye’de sporun ve sporcuların gelişebilmesinin önemi ile 
Milli Takımlarımızın ulusal ve uluslararası arenalarda başarılar 
elde edebilmesi adına çalışmalar geliştiriyoruz. 2013 yılında 
başladığımız projelerimizi profesyonellerle sınırlandırmayıp 
amatör spor ruhunu da içine alan ve önemini vurgulayan kapsayıcı 
bir hale getirmeyi planladık. Başarıya ulaşmak ve kalıcı kılmak için 
Yeni Dönem Yeni Sistem anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Projemizin hayata geçmesiyle farklı alanlarda 360 derece 
yaklaşımının izinden giderek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Altyapı branşlarına yönelik yarış sayılarını artırmayı hedefleyerek 
daha fazla lisanslı sporcu yetişmesine katkıda bulunmayı 
istiyoruz. Geleceğin sporcularının sporla tanıştığı anlar üzerinde 
yoğunlaşarak uluslararası sportif eğitim sistemlerini ülkemizde 
uygulamaya geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Bu sporcu 
adaylarının yetiştirilmesinde en büyük role sahip olan aile 
ve antrenörlerimizin eğitimi ve gelişiminin iyileştirilmesi için 
federasyonlarımızdaki uzman kadrolarla ortak çalışmaya 
yönlendiren eğitimler planladık.

Uluslararası ortaklıklar gerçekleştirerek profesyonel 
sporcularımızın başarılarını artırmak için Olimpik Performans 
Merkezlerimizi hayata geçirmenin temellerini attık. Projemizin 
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla teknolojinin gücüyle 
ilerleyebileceğimiz alanlarda teknoloji yeteneklerimizle beraber 
uzmanlığımızla da destekleyerek altyapı çalışanlarımıza yansıttık.

Ülkemizin farklı spor dallarında gelişiminin önünü açacağı 
düşüncesiyle takım sporlarına ve bireysel sporlara önemli 
destekler vermeye devam ediyoruz. Türk tenisinde birçok ilke 
imza atan Marsel İhan ve Çağla Büyükakçay’a sponsor olmamızın 
ardından, Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliği ile uluslararası 
yarışmalarda göstermiş olduğu performanslarla potansiyelini 
ortaya koymuş olan milli yüzücümüz Ediz Yıldırımer’ı de 
desteklemeye başladık.
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TURKCELL GELİBOLU MARATONU

Gelibolu tarihi yarım adasında, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında, 
4 Ekim 2015 tarihinde 13 ülkeden gelen 2 bini aşkın amatör ve 
profesyonel atletin katılımıyla beraber ilki düzenlenen maraton, 
Turkcell sponsorluğunda gerçekleşti. Maratona bu yıl da 
desteğimizi artırarak devam ettireceğiz.

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ

Toplumun gelişiminin bütünlüklü bir kalkınma ile mümkün olacağına 
inancımızla, sporun yanı sıra Türkiye’de kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere de destek oluyoruz. Türkiye’de sanatın gelişmesi için 
uygun ortamı yaratmak ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmek üzere 
2012 yılından beri Türkiye’deki ilk çağdaş ve modern sanat müzesi 
olan İstanbul Modern’in “İletişim ve Teknoloji Sponsoru” olmaya 
devam ediyoruz. Bu çerçevede müzeye özel çözüm ve uygulamalar 
geliştirerek QW kod ve NFC teknolojileri ile konuşan etiketlerimizi 
hayata geçirdik. Sanatseverlerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan 
Türkiye’deki ilk Beacon uyumlu müze uygulamasını geliştirdik.

Sakıp Sabancı Müzesi’ne 2014 yılında “İletişim ve Teknoloji Sponsoru” 
olarak, müze ziyaretçilerine “Biletim Cepte” servisi ile bilet alımı 
ve müze girişinde kolaylıklar sağlıyoruz. Buna ek olarak 0-36 aylık 
çocukların aileleriyle beraber müze ziyareti yapabilecekleri eğitim 
programları tasarlayarak Türkiye’de bir ilke imza attık.

Yaşamı kolaylaştıran ve iyileştiren Turkcell teknolojisini müzelere 
entegre ederek kültür ve sanat alanındaki projelerimize ve 
desteklerimize devam edeceğiz.  
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TURKCELL AKADEMİ

“İnsana Yatırım” değerimize uygun olarak, çalışanlarımızın 
ve ekosistemimizin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla 2006 yılında farklı eğitim içerikleri sunduğumuz 
platformumuz Turkcell Akademi’yi kurduk. Küresel çaptaki 
eğilim ve gelişmeleri takip ederek hazırladığımız eğitimlerle, 
çalışanlarımızın gönüllü eğitmenlik yapmalarına destek 
oluyor ve eğitimleri iç kaynaklardan karşılıyoruz. Eğitim ve 

gelişim çözümlerinde en güncel sanal sınıf, web-video, e-öğrenme 
ve mobil öğrenme teknolojileri sunduğumuz Turkcell Akademi’yi, 
“eğitimde fırsat eşitliği”ni ve erişilebilirliği desteklemek amacıyla 
2014 yılında dijital ortama aktararak tüm Türkiye’nin kullanımına 
açtık. “Yine ve yeniden” öğrenme misyonumuza uygun şekilde 
Turkcell Akademi’yi geliştirerek herkesin istediği konuda eğitim 
almasına katkıda bulunuyoruz.

SAYILARLA TURKCELL AKADEMI VE EKOSISTEM GELIŞIMI

2012 2013 2014 2015

Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı 669.000 634.000 826.000 925.000

Toplam Eğitim Saati 1.375.000 1.320.000 2.162.000 1.890.000

Turkcell Akademi Eğitmen Sayısı 810 758 700+ 800+

İnternet Tabanlı Eğitimlerin Tüm Eğitimlere Oranı %85 %87 %87 %80

Eğitim Alan İş Ortağı Sayısı 400+ 400+ 400+ 400+

2015 yılında 
Turkcell 
Akademi’de, 
ekosistemimizde 
yer alan yaklaşık 
925 bin kişiye 
toplamda yaklaşık 
1,9 milyon saat 
eğitim sağladık.

EĞİTİM PERFORMANSIMIZ

Katılan  
Kişi Sayısı

Toplam 
Eğitim Saati

2012 2013 2014 2015

669.000 634.000
826.000

925.000

1.375.000

2.162.000

1.320.000

1.890.000

Turkcell Akademi’de sunduğumuz çözümlerle 
çalışanlarımızın gelişimini ve performanslarının sürekliliğini 
sağlarken, iş ortaklarımıza ve gelecek vadeden gençlerimize 
gelişme fırsatı sunuyoruz. Akademi’de, kişi başı ortalama 36 
saat eğitim verdik. 
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Çalışanlarımıza sunduğumuz eğitim programları:

• İşe Başlangıç Programı

• Liderlik Gelişim Programı

• Müşteri Gelişim Programları (Müşteri ile direkt temasta olan 
Pazarlama – Satış Fonksiyonları ve Bayi Kanallarına verilen 
eğitimler)

• Teknoloji Programları (Teknolojiyi üreten, kullanan tüm 
eğitimler)

• Fonksiyonel Gelişim Programları (Finans, İnsan Kaynakları gibi 
tüm fonksiyonlara özel gelişim programları)

• Kişisel Gelişim Eğitimleri – HAP (Hayata Ait Programlar)

• İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği Eğitimleri ve 
yönetmeliklere bağlı diğer zorunlu eğitimler

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİKLERİ İLE EKOSİSTEMİMİZİN 
GELİŞTİRİLMESİ

2015 itibarı ile devam eden işbirliklerimiz arasında Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlediğimiz MBA Sertifika 
Programı bulunuyor. Müşteri yöneticilerimizin sertifika 
programına katılarak iş dünyası dinamiklerine hakimiyetlerinin 
artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Turkcell kurumsal müşterilerinin 
“Gerçek Zamanlı İşletme”lere dönüştürülmesi ve iş yapma 
şekillerinin dijitalleştirilerek verimliliklerinin artırılması hedefimiz 
doğrultusunda, Kurumsal Satış ekiplerimize yönelik “Gerçek 
Zamanlı İşletme Çözümleri” gelişim programını hayata geçirdik.

Koç Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız “Perakende Yönetimi 
Sertifika Programı” ile münhasır ve münhasır olmayan kanalların 
perakende yönetimini yapan ekiplerimizin uzmanlığını artırmayı 
hedefliyoruz. 2015 yılında başlatılan bir diğer gelişim programı 
ise, Okan Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız “TİM Koordinatör 
Gelişim Programı”ydı. Bu programa birden fazla mağazaya sahip 
Turkcell İletişim Merkezleri’nde görev yapan koordinatörlerimizin 
katılımını sağlayarak, onların yönetim becerilerinin ve perakende 

vizyonlarının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bunlara 
ek olarak, saha çalışanlarımızın uzmanlıklarının artırılmasına 
yönelik profil bazlı eğitimler düzenleyerek yaklaşık 18 bin kişiye 
ulaştık.

Üniversite işbirliklerimiz kapsamında 32 üniversiteden 16 bin 
öğrenciyi, 65 etkinlikte yöneticilerimizle bir araya getirdik. 
Etkinliklerde “4.5G ile Toplumdaki Dönüşüm”, “Mobil İnovasyon”, 
kariyer, liderlik, yeni teknolojiler ve girişimcilik gibi konulardaki 
bilgimizi gençlerle paylaştık.

ÇALIŞANLARIMIZA BÖLGESEL AKADEMİ EĞİTMENLERİ 
DESTEĞİ

Kurumsal Çözüm Merkezleri, Fiber Çözüm Merkezleri ve 
TİM’lerdeki çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırılması amacıyla 
bölgesel akademi eğitmenlerimiz aracılığıyla yerel ihtiyaçlara özel 
çözüm üretilmesine katkıda bulunduk.

TİM’lerde eşsiz müşteri deneyimi odaklı hizmet sunmak 
üzere yenilenen 60 mağaza çalışanımız ile “TİM Dönüşüm 
Gelişim Programı”mızı uyguladık. Çalışanlarımızın ve mağaza 
müdürlerimizin birlikte katıldığı programda perakendecilik, akıllı 
cihazlar, müşteri süreç ve sistemleri, tek noktadan hizmet ve satış 
becerileri, eşsiz müşteri deneyimi ile mağaza yönetimi başlıkları 
kapsamında dijital ve sınıf içi eğitimlerle öğrenmeyi artırıcı 
simülasyon uygulamalarımıza yer verdik.

TEKNOLOJİ GELİŞİM PROGRAMLARIMIZ

2015 yılında teknik ekiplerimizdeki uzmanlıkların geliştirilmesine 
yönelik toplamda 700 eğitim gerçekleştirildik. Ayrıca, Analist 
Gelişim Programı kapsamında 297 analistimize, Proje Yönetimi 
Gelişim Programı kapsamında 57 proje yöneticimize, proje 
yönetimine dair gelişim çözümleri sunduk. Şebeke kalitemizin 
devamlılığı için, sınıf içi ve uzaktan olmak üzere toplamda 110 
eğitimle Bölge Çözüm Ortakları ile çalışan 2.200 kişinin gelişimine 
katkıda bulunduk.

Turkcell Akademi 
çatısı altında 
üniversitelerle 
çalışmalarımız 
kapsamında 
üniversite – 
sanayi işbirlikleri 
gerçekleştiriyoruz. 
Bu doğrultuda 
Ekim 2014 - Aralık 
2015 döneminde 
hazırladığımız 
dokuz sertifika 
programı ile 14 
üniversitede 2 bin 
öğrenciye erişerek 
bilişim sektörüne 
nitelikli iş gücü 
yaratılmasına 
katkıda bulunduk.

Müşteri memnuniyetini 
ve fayda odaklı çözüm 
satışlarımızı artırmak 
amacıyla tasarladığımız 
“Ezber Bozan Müşteri 
Deneyimi” uygulamamız, 
2015 Brandon Hall 
Ödülleri kapsamında “Best 
Program for Sales Training 
and Performance (Satış 
Eğitimleri ve Performansı 
Konusunda En İyi 
Program)” dalında gümüş 
ödüle layık görüldü.

LİDERLİK VE YETENEK 
GELİŞİMİ ÇÖZÜMLERİMİZ

Liderlik ve yetenek gelişimi 
çözümlerimizle, yeni 
yöneticiden CxO seviyesine 
Turkcell Grubu‘nu geleceğe 
taşıyacak gelişim yatırımının, 
şirket için ölçülebilir bir değere 
dönüşmeyi hedefliyoruz. 2015 
yılında, Akademi Liderlik ve 
Yetenek Gelişimi Ekibimizin 
düzenlediği, Turkcell Grup 
genelinde 950 yöneticimizi 
hedefleyen programlarla 
liderlerimizin gelişimine katkı 
sağlamaya devam ettik.
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KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARIMIZ

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine desteklemek amacıyla 
“Hayata Ait Programlar” eğitimlerimize devam ediyoruz. Beş yıl 
içerisinde 28 bin kişiye ulaşan programımıza 2015 yılında farklı ve 
deneysel bir yön daha ekleyerek çalışanlarımıza yelkenli eğitimi, 
Turkcell Diyalog Müzesi ziyareti ve pilotluk eğitimi gibi farklı 
deneyimler yaşattık.

Turkcell Akademi olarak, yeni nesil öğrenme metotlarıyla, eğitim 
danışmanlığı hizmetleriyle ve güncel içerikleriyle çalışan gelişimine 
katkıda bulunurken, kurumların ekosistemlerinin daha verimli bir 
hale dönüşmesine önayak oluyoruz. Sağladığımız altyapı sayesinde 
çalışanlar, istedikleri zaman eğitim alabiliyor, sınav sistemiyle 
değerlendirilebiliyor, güncel ve doğru bilgiye ulaşabiliyor.

TURKCELL AKADEMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

120 bin kişinin takip ettiği programımızda, “Girişimciliğin Temelleri” 
ve “Kullanıcıdan Doğan Girişim” konularında MIT’nin bir dönemde 
verdiği eğitimlere denk gelen eğitim materyaline Türkçe ve 
İngilizce erişim sağladık. Buna ek olarak, Türkiye’deki girişimcilik 
ekosistemini desteklemek amacıyla, Turkcell – MIT Innovator’s 
MBA programını birincilikle tamamlamış girişimcimizin, MIT’de 
düzenlenen ve sınırlı sayıda girişimcinin girmeye hak kazandığı MIT 
Entrepreneur Bootcamp‘e katılmasına destek olduk.

Üniversitelerle yapılan işbirlikleri kapsamında Bilgi Üniversitesi 
ile “Satış ve Perakende Gelişim Programı”, “SPL Lisans Düzey 1 
Sınava Hazırlık Programı”nı ve Ege Üniversitesi ile “Çağrı Merkezi 
Sertifika Programı”nı 2015 yılında hayata geçirerek sektöre 
donanımlı iş gücü kazandırılmasında önemli rol oynadık. Gençler 
tarafından en çok aranan programların başında gelen “Turkcell 
Akademi Pazarlama Sertifika Programı”nda yer alan dijital 
eğitimler aracılığıyla da kendini pazarlama alanında geliştirmek 
isteyenlere uzman kişilerle bir araya gelme fırsatı sunduk.

ENGELSİZ EĞİTİM

Turkcell Dijital Akademi platformu üzerinden sunduğumuz 
gelişim başlıkları arasında Engelsiz Eğitim başlığı de bulunuyor. 
Engellilerin istihdamına, eğitimine ve günlük hayatlarının 
kolaylaştırılmasına ve “Engelsiz Eğitim” ile bu konuda toplumsal 
farkındalığın artırılmasına destekte bulunuyoruz. Turkcell Dijital 
Akademi platformunda sunduğumuz temel eğitimler sayesinde 
engellilere ve ailelerine destek oluyoruz.

Turkcell Akademi olarak 
kurulduğumuz günden 
bu yana otuzun üzerinde 
uluslararası düzeyde 
ödüle layık görüldük. 
2015’te Association for 
Talent Development 
(ATD) tarafından “En İyi 
Kurumsal Üniversite” 
seçilerek “The Best” 
ödülünü kazandık.

Turkcell Dijital Akademi 
ile müşterilerimize 
sunduğumuz 
değer kapsamında 
değerlendirildiğimiz 
2015 European Business 
Awards’un “Customer 
Focus” alanında 
birinciliğe layık görüldük.

2015 yılında 3 binin 
üzerinde eğitim 
içeriği, dokuz 
milyonun üzerinde 
eğitim görüntüleme, 
600 bin üzerinde 
insana İngilizce 
eğitimi ve sınav 
hazırlığı imkanı 
sunduğumuz Dijital 
Akademi, zengin 
içeriğiyle kısa 
sürede iş dünyası ve 
topluma değer katan 
çözümler sunan bir 
platform haline geldi.

Eğitimde fırsat 
eşitliğini desteklemek 
amacıyla 
Massachusetts 
Institute of 
Technology 
(MIT) ile stratejik 
işbirliğine imza 
atarak dünyadaki ilk 
online Girişimcilik 
MBA Programı’nı 
(Innovator’s MBA 
Program) EdX ve 
Turkcell Akademi 
Platformu üzerinden 
ücretsiz olarak 
sunduk.

28
HAYATA AİT PROGRAMLARLA  
5 YILDA  
ULAŞILAN  
ÇALIŞAN  
SAYISI

TURKCELL DİJİTAL AKADEMİ 
Bilgi ve gelişim alanlarındaki uzmanlığımızı tüm Türkiye ile 
paylaşmak ve “bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak” amacıyla 
2014 yılında Turkcell Dijital Akademi’yi kurduk. Bilgisayar 
ve mobil cihazlar üzerinden “İngilizce”, “Sınavlara Hazırlık”, 
“Profesyonel Gelişim”, “Coursera” ve “Khan Academy Türkçe” 
ve MITx alanlarında kendini geliştirmek isteyen herkes, video ve 
e-learning formatındaki binlerce eğitimden yararlanabiliyor.

TURKCELL AKADEMİ KURUMSAL İLE EKOSİSTEM 
GELİŞİMİNE KATKI

Dünya çapında hızla gelişen online eğitim süreçlerini Türkiye’de 
yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet alanımızı genişleterek 2015 
yılında “Turkcell Akademi Kurumsal”ı hayata geçirdik. Turkcell 
Akademi Kurumsal üzerinden çalışan gelişiminin daha verimli 
hale getirilmesine olanak sağlayan online eğitimlerle, kurumsal 
müşterilerimize uçtan uca hizmet sunuyoruz.

BİN
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Sorumluluk yaklaşımımızın ancak ekosistem ortaklarımızla 
birlikte yaygınlaştırabileceğimizin farkında olarak, 
tedarikçilerimizle de paylaşıyoruz.

Tedarikçilerimizle olan ilişkimizin çerçevesini belirleyerek, iş 
ilişkimizi daha şeffaf ve standart hale getirmek amacıyla Turkcell 
Grup Satınalma Etik Kuralları’nı oluşturduk. Satınalma Etik 
Kuralları, yasal zorunluluk, çocuk işgücü, taciz, rüşvet, tazminat, 
çalışma süreleri, fark gözetmeme, sağlık, güvenlik ve çevre alt 
başlıkları ile beklentilerimizi içeriyor. Satınalma Etik Kuralları’nı 

tedarikçilerimizin bize ulaşmak için kullandığı online tedarikçi 
portalı üzerinden yayınlıyoruz. Buna ek olarak, kuralların 
basılı halini de tedarikçilerimizle paylaşarak, faaliyetlerini ve iş 
yaklaşmalarını prensiplerimize uygun hale getirmeyi taahhüt 
etmelerini sağlıyoruz. 

İş ortaklarımızla olan ilişkimizi kural ve yasal mevzuata 
uygun şekilde yürütmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda, 
tedarikçilerimize genel hukuki mevzuata ve Turkcell Grup 
Satınalma Etik Kuralları’na uymayı zorunlu kılıyoruz.

TEDARİKÇİ 
İLİŞKİLERİ VE 
SATIN ALMA

Ülke ekonomisine katkı 
sağlama misyonumuzla 
yerel tedarikçilerle 
çalışmaya önem 
veriyoruz. 

Tedarikçi Portalı 
Turkcell’in 
mevcutta çalıştığı 
ya da potansiyel 
tedarikçilerinin 
Turkcell satınalma 
ekibine ilk ve öncelikli 
ulaşım kanalı olması 
amacıyla tasarlanmış 
internet sitesidir.
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Seçeceğimiz tedarikçiyle uzun yıllar çalışabilmek ve alacağımız 
hizmetin devamlılığını öngörebilmek adına tedarikçi seçim 
sürecinde ilk olarak ön değerlendirme yapıyoruz. Tedarikçiyi; 
vergi sorumluluklarını yerine getirme, finansal, ve teknik 
yeterlilik konularında sağladığı referansları göz önünde 
bulundurarak değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra tedarikçilerimizi 
çevresel etkiler konusundaki duyarlılığımızla oluşturduğumuz 
yeşil satınalma prensiplerimize uygun olarak değerlendiriyoruz. 
Bu kapsamda son teknoloji ve tasarımlarla, enerji verimli olarak 
dönüştürülebilir olan malzeme ve ekipmanların satın almasına 
önem veriyoruz. 

Söz konusu değerlendirmeler sonunda ilgili satınalma yönetici 
ve sorumlularına olası riskler ve tedarikçinin durumu hakkında 
bilgi veriyoruz. Ön değerlendirmeden geçen ve çalışılması 
planlanan tüm tedarikçilerle standart ve iş bazlı sözleşmeler 
imzalıyoruz. İlgili sözleşmede insan haklarına saygı, sosyal ve 
çevresel kriterlere ilişkin maddeler içeriyor. Bunun yanı sıra 
Turkcell Grup Satınalma Etik Kuralları’nda yer alan maddeleri de 
sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar. 

Kalite yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimi sertifikalarına sahip, 
çevresel etkiler konusunda duyarlı, sosyal sorumluluk bilinciyle 
çalışan tedarikçileri, tedarikçi seçimi kapsamında diğer kriterlerle 
birlikte fakat öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

CIPS KURUMSAL SATINALMA SERTIFIKASI BAŞARIMIZ

Turkcell Grup, 100.000’den fazla kurumsal üyesiyle dünyanın önemli 
satınalma organizasyonlarından Imtiyazlı Satınalma ve Tedarik 
Enstitüsü (Chartered Institute of Purchasing and Supply - CIPS) 
tarafından verilen “CIPS Kurumsal Satınalma Sertifikası”nı almaya 
hak kazandı. 6 aylık bir inceleme süreci sonrasında sertifikaya 
uygun bulunan Turkcell Grup Finans Satın Alma Departmanı, 
“Liderlik ve Organizasyon”, “Strateji”, “Insan”, “Süreç ve Sistemler”, 
“Performans Yönetimi” olmak üzere 5 ana başlık altında, 110 farklı 
kriterde değerlendirildi. Dünya genelinde bu sertifikaya sahip sadece 
127 şirketten biri olarak Turkcell, Türkiye’de sertifikayı almaya 
hak kazanan ilk şirket oldu. Turkcell bu sertifika ile “bağımsız 
olarak akredite” olmuş iş uygulamaları ve uluslararası satın 
alma yönetim sertifikasyonuna uyum sergilediğini; tutarlı, şeffaf 
süreçler, standartlar ve belgelerle satın alma süreçlerini etkin bir 
şekilde yönettiğini ve uluslararası standartlara uygun çalıştığını 
belgelendirmiş oldu.

TEDARİKÇİNİN SESİ VE YENİLİKÇİLİK

Tedarikçinin Sesi uygulamamız, tedarikçilerimizin fikir, öneri 
ve geri bildirimlerini toplayabilmek, süreç ve sistem olarak 
gelişmemizde doğrudan katkı vermelerini sağlamak amacıyla 
kurulmuş bir iletişim platformudur. Bu platform üzerinden, 
tedarikçilerin ürün/süreç/sistem geliştirmek üzere gelen 
yeni fikirleri, proje önerilerini, soru, şikayet ve talepleri 
alabiliyor, yalnızca ticari bakış açısından ziyade çok yönlü iş 
ortaklığı yaklaşımıyla yeni ve farklı gelişim fırsatları yaratıyoruz.

Turkcell Grup Satınalma, bu sayede sürekli gelişime katkı 
sağlayacak bağımsız görüşlere kolaylıkla ulaşıp, tedarikçileriyle 
beraber bu görüş ve önerileri projelendirebiliyor. 

Bunun yanı sıra tedarikçilerimiz Turkcell Tedarikçi Portalı 
üzerinden veya tedarikciportal@turkcell.com.tr e-posta 
adresinden her türlü öneri, soru ve şikayetini bildirebiliyor.

Turkcell Grup Satınalma bilgi teknolojileri, kurumsal satınalma, 
saha hizmetleri satınalması, şebeke satınalması, ticari satınalma 
olmak üzere 5 ana kategoride yönetilmektedir. Kategoriler 
altında görevlendirilen satınalma kategori yöneticilerimizin, 
ya önceki iş deneyimleri ya da eğitimleri tedarik ettikleri 
ürünün sektörü ile ilgilidir. Ayrıca tüm satınalma kategori 
yöneticilerimizi, Turkcell Akademi’nin planladığı Satınalma 
Gelişim Program’ları kapsamında alanlarıyla ilgili eğitimlerle 
destekliyoruz.

TEDARİKÇİ DENETİMLERİ 
Portföyümüzde yer alan tedarikçileri, Tedarikçi Yönetim Sistemi 
aracılığıyla kontrol etmekteyiz. Bu sistem kapsamında dönemsel 
olarak tedarikçi değerlendirme ve sıklığı tedarikçilerimizin 
sınıflandırmasına göre değişen denetimler yapıyoruz. 
Bu değerlendirme ve denetimlerde; Turkcell satınalma 
politikalarının uygulanmasını desteklemek suretiyle, tedarikçi 
yönetiminde standart prensiplerin uygulanmasını, onlarla 
kurduğumuz iletişimin şeffaflığının artırılmasını, tedarikçi 
kalite yönetim sürecinin oluşturulmasını ve yeni tedarikçi 
yönetim stratejileri geliştirmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda 
gerçekleştirdiğimiz değerlendirme ve denetimler sonucunda 
ortaya çıkan uygunsuzlukları, rapor formatında tedarikçilerimizle 
paylaşıyoruz. Tedarikçiden, bildirilen uygunsuzlukların 
giderilmesine yönelik bir aksiyon planı talep ediyor ve belirlenen 
zaman planı dahilinde aksiyonların takibi sağlıyoruz.

Değerlendirme ve denetimlerin sonucunda, tedarikçi puanına 
göre, gelecek döneme ait gelişim aksiyonları ve iyileştirme 
alanları belirlenerek takibi sağlanıyor. Bilgi güvenliği ihlali, kalite 
sorunu, Turkcell tarafından denetlenmeyi kabul etmemek, yanlış 
ve yanıltıcı bilgi paylaşımı, bilgi saklamak, iş ve insan hayatı 
riskine neden olma, etik dışı davranış gibi nedenlerden dolayı 
çalışılmayacak tedarikçileri kara listeye alıyoruz.
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Türkiye’nin entegre iletişim ve teknoloji şirketi olarak çevresel 
sorumluluklarımızın farkındayız. Çevresel etki alanlarımızı tespit 
ediyor, operasyonlarımızı bu alanları gözeterek yönetiyoruz. 
Faaliyet gösterdiğimiz telekomünikasyon sektöründe gerçekleşen 
yenilikler ile tüm iş dünyasının çevresel etkilerinin azaltılmasına 
önemli katkıda bulunduğunun farkındayız. Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 
yer alan çevresel ilkelere uyumu önemsiyoruz. Sürdürülebilir 
sanayileşmeyi teknolojimizle desteklerken, altyapımızı iklimin 
ve çevrenin geleceğini düşünerek kuruyoruz. Hizmetlerimizi 
geliştirirken çevresel etkilerimizi azaltmayı hedefliyoruz. 

İklim değişikliği ile mücadelede karbon ayak izimizi yakından takip 
ederken, daha az karbon salımı hedefliyoruz. İş süreçlerimizde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen sene 
artırıyoruz. Enerji verimliliğimizi yükseltmek adına süreç iyileştirme 
çalışmalarımızda enerji tasarrufuna odaklanıyoruz. Atıklarımızı 
azaltıyor ve kaynağında ayrıştırarak bertaraf ediyoruz. 

9.4. 2030’a kadar her 
ülkenin kendi kapasitesine 
uygun olarak harekete 
geçmesiyle, kaynakların 
daha verimli kullanımının 
artırılması ve temiz ve 
çevresel açıdan daha 
sağlam teknolojiler ve 
sanayi süreçlerinin daha 
çok benimsenmesi yoluyla 
altyapının ve güçlendirme 
sanayilerinin sürdürülebilir 
hale gelecek biçimde 
geliştirilmesi
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İklim değişikliği küresel ölçekte bir sorun olarak öne çıkıyor. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden İklim Eylemi ile paralel 
olarak iklim değişikliğini önemli bir risk olarak ele alıyor ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede enerji verimliliğinin üzerine eğiliyoruz. 
Salım azaltımı çalışmalarıyla karbon ayak izimizi her sene 
küçültüyoruz. Veri merkezlerinin yüksek enerji tüketiminden 
dolayı verimlilik çalışmalarımızın en önemli ayağını veri merkezleri 

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
VE ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ

13.3. İklim değişikliği 
azaltım, iklim değişikliğine 
uyum, etkinin azaltılması 
ve erken uyarı konularında 
eğitimin, farkındalık 
yaratmanın ve insani ve 
kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi

ISO 50001 ve ISO 
14064 sertifikalı ilk 
GSM şirketiyiz.

CDP platformunu 
kullanarak iklim değişikliği 
stratejilerini açıklayan 
şirketlerin yer aldığı 
“Carbon Disclosure 
Leadership Index” içindeki 
şirketler arasında en 
yüksek puanları aldık. 
2015 yılında endeksin 
en üst %10’luk grubuna 
dahil olan 5 şirketten 
biri olarak “CDP 2015 
Turkey Climate Disclosure 
Leadership” ödülü almaya 
hak kazandık.

Global Mobile Awards’ta 
1’i Çevreci, 4 Projeyle 
Finalde Yer Aldık 
Mobil iletişim dünyasının 
liderlerini belirleyen 
Global Mobil Ödülleri 
2015 yılında dört dalda 
Türkiye’yi temsil ettik. 
Enerji Yönetimi Programı 
ile en iyilerin yarıştığı 
GSMA finalistleri arasında 
yer aldık.

oluşturuyor. Şebekemizde kullandığımız yeni nesil enerji verimliliği 
yüksek ekipmanlar sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor, karbon ayak 
izimizi azaltmak amacıyla yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

2014 yılı çevre konusunda ilklere imza attığımız yıllardan biri 
oldu. Mobil iletişim sektöründe enerji yönetimine dair sahip 
olduğumuz sistematik yaklaşımla 2014 yılında ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi Standardı sertifikasını alan ilk GSM şirketi 
olduk. Paydaşlarımızın beklentilerine cevap verebilme ve iklim 
değişikliğine karşı mücadelede payımıza düşenleri yapabilmek 
adına 2014 yılında, ISO14064 Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının 
Hesaplanması ve Raporlanması belgesini aldık. Aynı yıl içinde 
CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) 
raporlaması yapmaya başladık. 

2015 yılında plaza binalarımızda LED aydınlatma sistemlerine 
geçiş ve Samsun Plaza’daki chiller değişimi, pompa ve klima 
revizyonlarının dahil olduğu iklimlendirme sistemlerinde enerji 
verimliliği çalışmaları ile toplamda 350.000 kilovat saatin 
üzerinde enerji tasarrufu sağladık. Buna ek olarak, Turkcell ve 
Superonline veri merkezlerimizde kullanmadığımız sunucuları 
kapatarak ve kapatılan sunuculara bağlı azalan ısıl yük sayesinde 
enerji tüketimimizde toplamda yaklaşık 2.000.000 kilovat 
saatlik azaltıma ulaştık.  Kapattığımız sistemler kaynaklı enerji 
tüketimindeki düşüş sayesinde yaklaşık 550.000 TL tasarruf 
ettik. 2015 yılında plaza binalarımızda, veri merkezlerimizde ve 
baz istasyonlarımızda tamamladığımız enerji verimliliği projeleri 
sayesinde yaklaşık 13 milyon kilovat saat enerji tasarrufu 
sağlarken 5.985 ton CO

2
 sera gazı salımının önüne geçtik.

TOPLAM SERA GAZI SALIMLARI (ton CO
2
E)

Yıl Kapsam 1 Kapsam 2

2014 13.471 276.612

2015* 15.155 288.560

*	 2015	salım	hesaplamaları	kapsamına	Superonline	dahil	edilmiştir.
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Yüksek kalitede entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sunmak 
ve müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
adına baz istasyonları verdiğimiz hizmetin temelini oluşturuyor. 
Baz istasyonlarının kurulumu ve denetimi sürecinde 4.5G 
şebekesini de içeren şebeke ihtiyaçları, şebeke performansına 
bağlı müşteri geri dönüşleri, yatırım analizleri ve hücrelerin 
bulunduğu coğrafi yapı gibi kriterlerin değerlendirildiği bilimsel 
ve stratejik bir yaklaşım sergiliyoruz. 

Turkcell olarak baz istasyonlarının planlanmasından tasarımına, 
kurulumundan kullanım ve bakım aşamasına kadar tüm 
evrelerde önceliği insan sağlığı ve güvenliği ile çevresel etkiyi 
azaltmaya veriyoruz. Baz istasyonlarımızın kurulum ve denetim 
aşamalarında elektromanyetik alan şiddetini düzenli olarak 
ölçüyor, tüm ilgili süreçleri Elektronik Haberleşme Cihazlarından 
Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası 
Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, 
Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’e göre yönetiyoruz.

Baz istasyonlarının çevresel etkilerini azaltma ve iklim 
değişikliği ile mücadele çerçevesinde istasyonlarda sera gazı 
azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Enerji verimliliği ve enerji 
yönetimi çalışmalarımız sayesinde ve yenilenebilir enerji 
kullanımımızı artırarak, karbon ayak izimizi azaltıyoruz. 2013-
2014 yılları arasında baz istasyonlarından kaynaklanan Kapsam 
2 salımlarımızı %3,6 azaltma hedefimizi aşarak yaklaşık %5 
azaltım elde ettik. Enerji tüketiminde yapılan iyileştirmeler ve 
pasif soğutma gibi yenilikçi uygulamalarla elektrik tüketimini 
azalttık. Baz istasyonlarının günün farklı zaman dilimlerinde 
değişkenlik gösteren enerji ihtiyaçlarını dikkate alarak güç 
koruyucu algoritmalar geliştirdiğimiz bir enerji yönetim sistemi 
kurduk.

2015 yılında baz istasyonlarımızda devam ettirdiğimiz on-off 
inverter klima değişimleri, pasif soğutma sistemlerinin ve verimli 
dış mekan kabinetlerinin kullanımının da dahil olduğu enerji 
verimliliği çalışmaları sayesinde enerji tasarrufu sağladık.

BAZ 
İSTASYONLARI

2015 yılında 26 baz 
istasyonumuzda 
bulunan güneş 
panelleri ve rüzgar 
türbinleri sayesinde 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarından 
toplamda 365 megavat 
saat elektrik ürettik.

7.2. 2030’a kadar 
yenilenebilir enerjinin 
küresel enerji 
kaynakları içindeki 
payının önemli ölçüde 
artırılması
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SU YÖNETIMI

Su tüketimini azaltmayı ve verimliliği artırmayı çevresel 
sorumluluklarımızın arasında görüyoruz. Su tüketimimizin en 
önemli kısmı ofis binalarımızda gerçekleşiyor ve su tasarrufu 
çalışmalarımızı bu alana odaklı gerçekleştiriyoruz.

Tasarruf çalışmalarımız arasında, binalarımızda bulunan su 
armatür başlıklarına, hava ile suyu karıştırarak daha yumuşak 
bir akış ve su tasarrufu sağlayan perlatörlerin eklenmesi ve 
eski armatürleri, suyu daha verimli kullanan armatürler ile 
değiştirmek bulunuyor. Armatürlerde yaptığımız değişiklikler 
sayesinde yıllık 75.000 TL tasarruf sağlayarak su tüketiminde 
yıllık %25’in üzerinde tasarruf sağlıyoruz. 

ATIK YÖNETIMI

Atık oluşumunu en aza indirmek ve olabilecek en yüksek düzeyde 
atığın geri dönüşümünü sağlamak çevresel sorumluluk anlayışımızın 
bir parçasıdır.

Kağıt ve toner kullanımını azaltmak için çalışıyor, ofislerimizde 
kâğıt, plastik ve evsel atıkları ayrı ayrı topluyoruz. Plazalarımızın 
bulunduğu il ve/veya ilçe belediyeleri ve ilgili kuruluşlarla 
ortaklaşa çalışarak, ayrıştırılmış atıkları geri dönüşüm tesislerine 
yönlendiriyoruz. Buna ek olarak, kullanılmış yağları tutucu 
sistemlerimiz sayesinde ayrıştırarak yağların atık sulara karışmasını 
engelliyoruz. Tehlikeli atıklarımız da dâhil olmak üzere, atıklarımızla 
ilgili tüm süreçleri, ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yönetiyoruz.

TOPLAM ATIK MIKTARI (ton)

SU VE ATIK 
YÖNETİMİ

TOPLAM SU TÜKETIMI (m3)

Yıl Hacim

2014 66.196

2015 67.386

Atık Türü 2014 2015

Evsel Atık 513,1 587,3

Atık Yağ 2,8 3,1

Jeneratör Yağı 3 2,7

Kağıt 44,5 76,7

Pil 0,9 1,4
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IYI UYGULAMALAR

APIS ENERJI VERIMLILIĞI PROJESI
Sadece operasyonlarımız ve değer zincirimizde değil aynı 
zamanda çeşitli projelerle de enerji verimliliği sağlıyoruz. Bursa 
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koordinatörlüğünde 
Bursa Valiliği ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) işbirliği ve Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi’nin 
desteğiyle “APİS Enerji Verimliliği Projesi”ni hayata geçirdik. 
Temel amacı enerji kaynaklarını verimli ve etkin kullanmak olan 
proje sayesinde Bursa’daki 20 okulda fazla elektrik tüketimi 
ve reaktif enerji kullanımı tespit edilerek faturalarda bir yılda 
39.000 TL’lik tasarruf elde edildi. Proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
2014 Verimlilik Proje Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Proje, 
kamu kategorisinde Türkiye’nin en iyi üçüncü projesi seçildi.

Tasarruf bilincimizi kendimizle sınırlamayarak abonelerimize de 
yaymayı amaçlıyoruz. Bu amaçla hem kağıt tüketimini hem karbon 
salımlarını azaltan çevre dostu bir uygulama olarak e-fatura ve 
SMS-fatura kullanımını teşvik ediyoruz. Böylece sadece 2015 
yılında yaklaşık 21 bin 559 ağacın varlığı korumuş olduk.

“ESKISINI GETIR YENISINI GÖTÜR”

Eski veya kullanılmayan cep telefonlarını geri dönüştürerek 
çevreye potansiyel etkilerinin minimum seviyeye düşürülmesini 
ve bu telefonlardaki hammaddelerin ekonomiye yeniden 
kazandırılmasını hedefliyoruz. Planladığımız “Eskisini Getir 
Yenisini Götür” kampanyası kapsamında 2016 yılının ilk yarısında 
12.500 telefonu geri dönüştürmeyi planlıyoruz.

E-fatura ve SMS-
fatura kullanımıyla 
yılda 21.559 
ağaç kesilmekten 
kurtuluyor.

CISCO SISTEMLERININ KULLANIMI 

Ofislerimizde kurduğumuz 300’ün üzerinde video konferans cihazını 
içeren sistem sayesinde 2015 yılında 69.000’in üzerinde görüşme 
gerçekleştirdik. Toplantılarımızı bu şekilde gerçekleştirerek ulaşımın 
sebep olduğu sera gazı salımlarının ve masrafların önüne geçiyor, 
aynı zamanda zaman tasarrufu sağlıyoruz. 623 çalışanımız bilgisayar 
veya iPad’lerine yüklediğimiz yazılımlar ile bağlantı sağlayabiliyor. 
Bu uygulamamızı tüm çalışanlarımızın kullanımına sunmak amacıyla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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M2M TEKNOLOJISI

Makineler arası iletişimin (M2M) sunduğu akıllı uygulamalar 
sayesinde işletmeler enerji tüketimlerini anlık olarak izlerken 
büyük tasarruflar elde edebiliyor. Üstelik 4.5G’nin beraberinde 
getirdiği hızla, enerji verisi sahadan merkezlere artık daha hızlı 
iletiliyor; dolayısıyla hem enerji verimliliği hem de ekonomik 
verim birlikte artıyor. M2M çözümlerinin kullanımıyla son iki 
yılda da birçok alanda enerji tasarrufu sağladık, ülke ekonomisine 
katkıda bulunduk. Lojistikten tarıma, su ve elektrik sayaçlarından 
beyaz eşya sektörüne ve konutlara kadar kullanım alanı çok 
geniş olan teknoloji sayesinde 2013-2015 yılları arasında ülke 
ekonomisine, 2,1 milyar TL’den fazla fayda sağladık.

M2M teknolojisi 
sayesinde 2015 
yılında 80.2 milyon 
kilovat saat daha 
az enerji tüketerek 
30.000’e yakın 
hanenin bir yıllık 
enerji tüketimi kadar 
tasarruf sağladık.

Turkcell M2M Akıllı 
Araç çözümleri 
sayesinde 2015 
yılında trafikteki 
araçların yakıt 
tüketimini optimize 
ederek ülke 
ekonomisinde 1,5 
milyar TL tasarruf 
sağlamış olduk.

Akıllı Enerji İzleme Servisimiz ile Global Telecom Business 
İnovasyon Ödülleri’nde İş hizmetleri kategorisinde 
inovasyon ödülü aldık.

DR. REHA ÇETIN
Genel Müdür, Aktek Bilişim 

“Teknolojiye sürekli yatırımı 
ve kesintisiz iletişim sağlayan 
alt yapısı ile Turkcell, 
hedeflerimize ulaşmamıza tam 
destek verdi.”

TURKCELL AKILLI ENERJI 
IZLEME SERVISI

Sunduğumuz M2M iletişim 
çözümleri sayesinde 
işletmeler, tüm Türkiye’deki 
enerji tüketimlerini tek bir 
harita üzerinden izleyebiliyor 
ve yönetebiliyor. Turkcell 
Akıllı Enerji Izleme Servisi 
ile reaktif cezalar önceden 
öngörülerek önlemler 
alınabiliyor; böylece hem 
çevresel hem de finansal 
kaynakların sürdürülebilirliği 
önemli ölçüde artıyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren 
21 elektrik dağıtım şirketinin 
tümü akıllı enerji kapsamında 
Turkcell ile çalışıyor; üstelik 
her 4 işletmeden 3’ü sadece 
Turkcell’in altyapısını tercih 
ediyor. 

Özellikle enerji sektörünün 
üretimden dağıtıma birçok 
aşamada, verimliliği ve 
tasarrufu artırmak adına 
ihtiyaç duyduğu teknolojik 
altyapıyı, geliştirdiğimiz 
izleme servisiyle sağlamaya 
çalışıyoruz.

Uzaktan Otomatik Sayaç Okuma Projesi ile %70’lere varan 
kayıp kaçak oranlarını azaltıyoruz ve ülke ekonomisine 2012 
yılından beri katkı sağlıyoruz; ülkemizin enerjisinin boşa 
harcanmasının da önüne geçiyoruz.
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Bu uygulamaların yanı sıra operasyonel verimlilik çalışmaları 
ile binalarımızın enerji ve suyu verimli bir şekilde kullanmaya 
devam ettiğinden emin oluyoruz. Planlı bakımlar ve ölçümler 
ile tüm ekipmanların düzenli bakımını yaptırarak verimliliklerini 
takip ediyoruz. Aydınlatmamızı, dış ortamdaki ışık şiddetine göre 
ayarlayarak tasarruf sağlıyoruz. Binalarımızdaki tüm ekipmanları 
ihtiyaca göre hazırladığımız bir zaman çizelgesine bağlı olarak 
çalıştırıyoruz. Ayrıca, almaya başladığımız enerji yöneticisi 
hizmeti ile binalarımızda enerji tüketimini takip ediyor; hem enerji 
tüketiminin minimum seviyede kaldığından emin oluyor hem de 
yeni azaltım projeleri ile tüketimimizi azaltıyoruz.

LEED PLATINUM SERTIFIKALI GENEL MERKEZ

2015 yılında Küçükyalı Ofispark A ve B Blok binalarımızın 
çevresel ve sosyal performansları USGBC Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi LEED programı kapsamında değerlendirilerek en yüksek 
derecelendirme olan “Platinum” sertifikasını aldı.

Sertifikalandırma sürecinde değerlendirilen başlıca konular 
arasında “Sürdürülebilir Arazi”, “Su Verimliliği”, “Enerji ve 
Atmosfer”, “Malzemeler ve Kaynakları”, “İç Ortam Çevre 
Kalitesi”, “Mekânlar ve Bağlantılar”, “Farkındalık ve Eğitim”, 
“Tasarımda Yenilik”, ve “Bölgesel Öncelik” yer alıyor.

100 üzerinden yapılan değerlendirmede 80 puan ile LEED 
Platinum sertifikası alınan süreçte binaların tasarımından 
başlayarak yapılan pek çok enerji verimliliği ve su yönetimi 
projesi bulunuyor:

• Yaklaşık 6.000 m2’den oluşan tüm peyzaj alanlarında sürekli 
sulama ihtiyacı olan çimler yerine yerel bitkiler kullanılarak, 
bahçe sulama için gereken su miktarı en aza indirildi.

• Projede kullanılan tüm bataryalar, pisuar, duş takımları ve 
klozetler uluslararası standartlarda seçilerek enerji ve su 
tasarrufu sağlandı.

• Dış cephe aydınlatma uygulamaları için en verimli aydınlatma 
seçeneklerinden olan LED aydınlatma sistemleri seçildi.

• Bina tasarımı gün ışığından maksimum düzeyde yararlanacak 
şekilde yapıldı.

• Güneş kırıcılar kullanılarak soğutma ve ısıtma ihtiyacı azaltıldı.

• Enerji modellemesi yapılarak ölçüm ve iyileştirme çalışmaları 
yapıldı.

• Isıtma ve soğutma pompaları, en verimli sınıflar arasında yer 
alan magna tipi pompalardan seçildi.

• Tüm dış cephe camları için ısı yalıtımı konusunda en verimli 
cam sınıfları arasında olan temperli cam tercih edildi.
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GRI VE KIS  
İNDEKSİ

GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi Ilkeleri 

G4-1 Kuruluşun (CEO, Başkan veya eşdeğer üst düzey pozisyon gibi) en üst düzey karar merciinden 

sürdürülebilirliğin kuruluşla ilgisi ve kuruluşun sürdürülebilirlik konusundaki stratejisi hakkında beyanı

4, 5

G4-2 Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların tanımı 4, 15

G4-3 Kuruluşun adı 3, 7

G4-4 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler 31, 32, 33, 

34

G4-5 Genel merkezin bulunduğu yer 9

G4-6 Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısını ve kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu ya da raporda 

anlatılan sürdürülebilirlik konu başlıklarıyla bilhassa ilgili olan ülkelerin adları

7, 9

G4-7 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği 12

G4-8 Hizmet verilen pazarlar 7, 9

G4-9 Kuruluşun ölçeği: 

Toplam çalışan sayısı 

Toplam işlem sayısı 

Net satış (özel sektör kuruluşları için) veya net gelir (kamu sektörü kuruluşları için) 

Borç ve özkaynak bakımından bölüştürülmüş toplam işletme sermayesi (özel sektör kuruluşları için)  

Sağlanan ürün veya hizmetlerin miktarı

9, 22
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GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi Ilkeleri 

G4-10 İstihdam türü ve cinsiyete göre toplam bordrolu çalışan sayısı, toplam işgücü 41

G4-12 Tedarik zincirinin tarifi 70, 71

G4-13 Kuruluşun boyutu, yapısı, mülkiyeti veya tedarik zinciriyle ilgili raporlama sürecinde gerçekleşen her 

türlü belirgin değişiklik

9

G4-14 Kuruluşun ihtiyati yaklaşımı 15

G4-17 Kuruluşun konsolide bilançolarına veya eşdeğer belgelerine dahil edilmiş bütün kuruluşların bir listesi 

Kuruluşun konsolide bilançosuna veya eşdeğer belgesine dahil edilmiş herhangi bir kuruluşun rapor 

kapsamı dışında tutulmuş olup olmadığı

7

G4-18 Rapor içeriği ve Unsur Çerçevelerini tanımlamaya yönelik süreç 

Kuruluşun, Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Raporlama İlkelerini ne şekilde uyguladığı

3

G4-28 Raporlama dönemi 3

G4-30 Raporlama sıklığı 3

G4-31 Raporun içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri 3

G4-34 En yüksek yönetişim organının komiteleri de dahil olmak üzere kuruluşun yönetişim yapısı 11
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GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi Ilkeleri 

G4-38 En yüksek yönetişim organının ve komitelerinin bileşimleri:  

İcrada görevli olma veya olmama 

Bağımsızlık 

Yönetişim organındaki görev süresi 

Herbir bireyin başka belirgin konum ve taahhütlerinin sayısı ve taahhütlerin niteliği �  

Toplumsal cinsiyet 

Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara üye olma 

Ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili yetkiler 

Paydaş temsili

11

G4-39 En yüksek yönetişim organının Başkanının aynı zamanda bir icra müdürü olup olmadığı 11

G4-56 Kuruluşun davranış kuralları ve etik kuralları gibi değerlerini, ilkelerini, standartlarını ve davranış 

normları

14

G4-57 Etik ve yasal davranışla ve kurumsal dürüstlükle ilgili konular hakkında öneri alınmasına yönelik yar-

dım hatları veya danışma hatları gibi dahili ve harici mekanizmalar

14

G4-58 Etik olmayan ve yasadışı davranışlar hakkındaki kaygıların ve kurumsal dürüstlükle ilgili konuların 

bildirilmesine yönelik; hat yönetimi kanalıyla uyarı, bildirim mekanizmaları ve yardım hatları gibi dahili 

ve harici mekanizmalar

14

GRI ÖZEL STANDART GÖSTERGELERI KONU SAYFA VE BM KÜRESEL ILKELER SÖZLEŞMESI ILKELERI 

G4-EC1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer: 

Gelirler 

İşletme giderleri 

Çalışan ücretleri ve yan haklar 

Sermaye sağlayıcılara ödemeler 

Devletlere yapılan ödemeler (ülke bazında) – Toplumsal yatırımlar

22

G4-EC7 Altyapı yatırımlarının ve desteklenen hizmetlerin gelişimi ve etkisi 35-38
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GRI ÖZEL STANDART GÖSTERGELERI KONU SAYFA VE BM KÜRESEL ILKELER SÖZLEŞMESI ILKELERI 

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi Ilkeleri 

 G4-EC8 Etkilerinin boyutu da dahil olmak üzere belirgin dolaylı ekonomik etkiler 21

G4-EN6 Enerji tüketiminin azaltılması 75

G4-EN8 Kaynak bazında toplam su çekimi 75

G4-EN15 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1) 73

G4-EN16 Dolaylı enerji sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 2) 73

G4-EN19 Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması 73

G4-EN23 Tür ve bertaraf yöntemine göre toplam atık ağırlığı 75

G4-SO4 Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri ile ilgili iletişim ve eğitim 15

G4-LA6 Yaralanma türü ve kaza sıklık oranları, meslek hastalıkları, kayıp gün ve devamsızlık ve işle bağlantılı 

toplam ölüm vakası sayısı

45

G4-LA10 Yetenek yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programları 43

G4-LA12 Yönetişim organlarının bileşimi 41

G4-PR5 Müşteri memnuniyetini ölçen araştırma sonuçları 50



Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”) sadece bilgilendirme 
amaçlı olarak hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel 
oluşturmamaktadır. Bu Raporda yer alan içerik ve bilgiler, raporun 
hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan 
bilgiler ve kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, bu raporda yer 
alan bilgi ve içerik herhangi bir beyan, garanti ve/veya taahhüt olarak 
yorumlanamayacağı gibi Raporda yer alan bilgi ve içeriğin eksiksiz ve 
değişmez olduğu garanti edilmemektedir. 

Bu raporun her hakkı Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye aittir.

Raporumuzla ilgili geri bildirimleriniz bizim için önemli.  
Görüş ve önerileriniz için: 

info-kurumsalsorumluluklar@turkcell.com.tr

Rapor Danışmanlığı: 
S360 
www.s360.com.tr 

Rapor Görsel Tasarım ve Sayfa Uygulama:  
MYRA 
www.myra.com.tr

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Aydınevler Mahallesi  
İnönü Caddesi No:20 
Küçükyalı Ofispark B Blok -  
Maltepe / İSTANBUL  
Tel: (0212) 313 10 00
www.turkcell.com.tr


