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Raporumuz, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kurumsal 
yönetim anlayışı ve sürdürülebilirlik kapsamında 2012-2013 
dönemi uygulamalarını ve performansını içermektedir.

Raporumuzda uluslararası raporlama standardı olan 
Global Reporting Initiative (GRI) G3.1’i ve Küresel İlkeler 
Sözleşmesi İlerleme Bildirimi standardını baz aldık. 
Gösterge endeksini raporun Ekler Bölümünde bulabilirsiniz.

Rapor kapsamına Turkcell iştirakleri ve yurt dışı 
operasyonları dahil edilmemekle beraber rapor içinde yer 
alan bazı veriler Turkcell’in konsolide verileridir.

Raporda yer alan konular, paydaşlardan doğrudan alınan 
geri bildirimlerin yanı sıra bölümler aracılığıyla iletilen 
paydaş beklentileri göz önünde bulundurularak belirlenmiş 

ve önceliklendirilmiştir. Rapor için gerekli bilgiler, Turkcell 
Kurumsal Sorumluluk, Sponsorluk ve STK İlişkileri Bölümü 
gözetiminde tüm ilgili birimlerle odak grup toplantıları 
yapılarak sağlanmıştır.

Bu yıl üçüncüsünü yayınladığımız, hedef kitlesi tüm iç ve dış 
paydaşlarımız olan Sürdürülebilirlik Raporu, GRI tarafından 
incelenerek B uygulama seviyesinde tescillendi.

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu’nun ilk ikisi, 2009 ve 
2011 tarihlerinde yayınlanmış olup, son yayınlanan 
raporumuzdan bu yana kapsam, sınırlar veya ölçümleme 
yöntemleri konusunda önemli bir değişiklik olmamıştır.

Rapor basılması sonucunda oluşabilecek olumsuz çevresel 
etkileri önlemek amacıyla öncelikle internet üzerinden 
paylaşılması tercih edilmiştir.

RAPOR 
HAKKINDA
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Değerli Paydaşlarımız,

Hepimiz biliyoruz ki gelecekten bahsedebilmek için 
“her alanda sürdürülebilirlik” büyük önem taşıyor. İş 
süreçlerimizin tamamına, çalışma prensiplerimizin 
merkezine yerleştirdiğimiz bu anlayış çerçevesinde 
hazırladığımız üçüncü Sürdürülebilirlik Raporumuzu 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Turkcell’in 
topluma ve üstünde yaşadığımız dünyaya saygı ve katkı 
vizyonunun bir sonucu olan 2012-2013 yıllarını kapsayan 
raporumuz, Turkcell’in güçlü ekonomik, sosyal ve çevresel 
performansını bilgilerinize sunuyor.

Kurulduğumuz günden bu yana insanların hayatını 
yenilikçi ürün ve servislerle iyileştirmeye odaklanan bir 
kurum olarak sürdürülebilirliği çok katmanlı bir şekilde 
tanımlıyoruz. Müşterilerimizin yaşamlarına değer katan 
ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sürdürülebilir büyümeye, 
ekonomik ve toplumsal faydaya odaklanıyoruz. ‘İşimiz 
teknoloji, işimiz insan’ anlayışı ile sektörümüzün 
gelişiminde lokomotif rol üstlenirken toplumsal fayda 
ve çevreye katkı her zaman önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Bu önceliğimizle, bir yandan tüketiciyi anlama 
ve teknoloji konularındaki yetkinliklerimizi bir araya 
getirerek çevresel faydası yüksek ürün ve hizmet 
portföyümüzü genişletirken, öte yandan da geleceğin 
çevreci teknolojilerini tüm ekosistemimizle birlikte el ele 
hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Bu yılki sürdürülebilirlik raporumuzda; başta 
müşterilerimiz olmak üzere diğer tüm paydaşlarımızla 
ilişkilerimiz, ürünlerimiz, operasyonlarımız, sosyal 

sorumluluk projelerimiz ve çevre dostu uygulamalarımız 
yer alıyor. Raporumuzun öne çıkan başlıkları arasında; 
yüksek verimlilik ve tasarruf imkanıyla kurumsal 
müşterilerimizin hayatında fark yaratan M2M 
uygulamalarımız, gençlerimizi teknoloji ile buluşturan 
Geleceği Yazanlar, toplumsal dönüşüm için fırsat eşitliği 
projelerimiz, geleceğin teknolojilerine ulaşmak için 
yürüttüğümüz AR-GE ve inovasyon çalışmalarımız 
bulunuyor. Doğa dostu yenilenebilir ve alternatif enerji 
odaklı çalışmalarımızla da “Sürdürülebilir Kalkınma” 
alanında hem ülkemize hem de sektörümüze iyi bir örnek 
oluşturduğumuza inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odağıyla, 
başta Turkcell Grup çalışanları, en yakın paydaşlarımız 
olan müşterilerimiz, iş ortaklarımız, STK’lar ve devlet 
kurumlarıyla birçok yeni projeyi hayata geçirmeyi 
planlıyoruz.

Sizlerin de yol arkadaşlığı ile sürdürülebilir bir yaşam 
ve daha güzel bir dünyaya ulaşacağımıza inancım tam… 
Türkiye’nin Sorumluluk Lideri Turkcell’in performansı, 
bundan sonraki yıllarda da, Türkiye’nin kurumsal 
sorumluluk yolculuğunun önemli bir parçası olmaya 
devam edecektir.

Saygılarımızla, 
 
 

Süreyya Ciliv 
CEO

TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012-2013 »  
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Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 35,2 milyon 
aboneye sahiptir. Yaklaşık 71,3 milyon abonesiyle faaliyette 
bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, 
aynı zamanda da bölgesel liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ 
teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı 
teknolojisi ile 43,2 Mbps’e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni 
teknolojiyi yakın gelecekte müşterilerine sunmak için çalışmaya 
devam etmektedir. Turkcell’in %100 iştirak ettiği Turkcell 
Superonline, Türkiye’nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps’e varan 
hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür. 
Turkcell, 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %86,17’sini, 
2G şebekesi ile de %99,49’unu kapsamaktadır.

Turkcell’in geliri 11,4 milyar TL’ye (6,0 milyar ABD Doları) ve 
aktif büyüklüğü 21,3 milyar TL’ye (10,0 milyar ABD Doları) 
ulaşmıştır. Temmuz 2000 yılından bu yana hem New York Stock 
Exchange, hem de Borsa İstanbul’a kote olan tek Türk şirketidir. 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin genel merkezi İstanbul’da 
bulunmaktadır. 2012 ve 2013 yıllarında Turkcell bünyesinde 
önemli bir operasyonel değişiklik olmamıştır.

TURKCELL 
HAKKINDA*

DÜNYADA 

71 

MİLYON 
ABONE

TÜRKİYE’DE 

35 

MİLYON 
ABONE

KKTC

Türkiye

Gürcistan

Kazakistan

Azerbaycan

Ukrayna

Moldova

Belarus

Almanya

* Metinde yer alan rakamlar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyledir.
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MÜŞTERI SAYISI

KAPSAMA ALANI

NÜFUS KAPSAMI

ÇALIŞAN SAYISI
BAZ İSTASYONU  

SAYISI

35,2 MIO

%99,49 -2G

%86,17 -3G

4.07035.000
TURKCELL

RAKAMLARLA 
TURKCELL

TÜRKIYE’DE MOBIL ILETIŞIM 
SEKTÖRÜ

BTK tarafından hazırlanan 2013 
Yılı Pazar Verileri 4. Çeyrek 
Raporu’na göre;

Aralık 2013 itibarıyla Türkiye’de 
yaklaşık %90,9 penetrasyon 
oranına karşılık gelen toplam 
70,0 milyon mobil abone 
bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus 
hariç tutulduğunda mobil 
penetrasyon oranı %100’ün 
üzerine çıkmaktadır.  3G abone 
sayısı 2013 yılı dördüncü 
çeyrekte 49,3 milyona, 3G 
hizmetiyle birlikte mobil 
bilgisayardan ve cepten 
internet hizmeti alan abone 
sayısı da 24,2 milyon’a’e 
ulaşmıştır. 

2013 dördüncü çeyrekte 
toplam mobil internet kullanım 
miktarı 43.686 TByte olarak 
gerçekleşirken M2M abone 
sayısı 2 milyonu aşmıştır. Aynı 
döneme bakıldığında mobil 
abonelerin yaklaşık %59,5’ini 
ön ödemeli abonelerin 
oluşturduğu, son bir yıl 
içerisinde faturalı abonelerin 
oranının ise %38,4’ten %40,5’e 
çıktığı görülmektedir. 

Toplam mobil abonelerin 
yaklaşık %90,9’u bireysel, 
%9,1’i ise kurumsaldır.  2013 
yılında mobil pazarda abone 
başına aylık gelir %3,64 
oranında artışla 21,93 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

2013 dördüncü çeyreğinde 
330 dakika olan ortalama 
aylık mobil kullanım süresi ile 
Türkiye, yer verilen Avrupa 
ülkelerine kıyasla en fazla mobil 
telefonla görüşme yapan ülke 
olmuştur.
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ÜRÜN VE 
HIZMETLER

Turkcell olarak 
müşterilerimizin ihtiyaç ve 
beklentilerini yakından takip 
ediyor, ürün ve servislerimizi 
bu doğrultuda tasarlıyoruz.

Mobil sağlıktan eğitime, 
eğlenceden finansa kadar 
uzanan çok çeşitli servis 
ve uygulamalarımızla 
müşterilerimizin hayatını 
zenginleştiriyor, değer katmak 
için çalışıyoruz.

Akıllı Endüstri

Akıllı AraçAkıllı Enerji Akıllı Ev-BinaToplu SMS

Mobil İmza

Akıllı Harita

Turkcell Platinium

Turkcell Bulut
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DEĞERLERİMİZ
• Önce müşterimiz için varız

• Çevik bir takımız

• Açık iletişime inanırız

• Fark yaratırız

• İnsana değer veririz

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ
Lider İletişim ve Teknoloji Şirketi olarak;

• Ana işimiz mobil iletişim faaliyetlerinde ses ve veri kullanımını artırarak 
büyümek,

• Mevcut uluslararası iştiraklerimizi kâr odaklı büyütmek,

• Fiber optik altyapımızla Turkcell Grup Şirketleri arasında sinerji yaratarak 
sabit genişbant sektöründe büyümek,

• Mobilite, internet, yakınsama alanlarında yeni iş fırsatları ile büyümek,

• Yurt içi ve uluslararası pazarlarda iletişim, teknoloji ve yeni iş alanlarındaki 
fırsatları değerlendirerek büyümek,

• Teknolojik yetkinliğimizi kullanarak müşterilerimizle ilişkimizi 
zenginleştirecek yeni servis platformları geliştirmek.

VİZYONUMUZ 
İletişim ve teknoloji 
çözümleriyle hayatı 
kolaylaştırmak ve 
zenginleştirmek.
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YÖNETİM 
KURULU YAPISI 
VE OLUŞUMU

En yüksek yönetişim organımız Yönetim Kurulu’dur. İş ilişkilerimiz, 
pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan 
Yönetim Kurulu’nun talimatı altında yönetilir. Kurulun sorumluluk ve 
yetkileri, internet sitemizde ana hatlarıyla yer alır. 

Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin icra görevi bulunmaz. Kurul, yıllık 
olağan genel kurul toplantısında en fazla 3 yıllık süre için seçilen 
7 üyeden oluşur. Kurul üyelerinin her birinin kurul faaliyetlerine 
ayıracak; küresel telekomünikasyon endüstrisi ve ilgili sektörlere 
dair bilgilerini artıracak ve kurul toplantılarının yılda en az yüzde 
75’ine katılacak zamanı olmalıdır. Her bir kurul üyesi, diğer halka açık 
şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinin sayısını sınırlamaya teşvik 
edilir. Bu şekilde, diğer üyelikler ve bunlara karşı yükümlülüklerin, 
Şirket Yönetim Kurulu’nun etkili ve aktif bir üyesi olarak verdiği 
hizmeti esaslı bir şekilde etkilemesi önlenecektir. Bunun yanı 
sıra Kurumsal Yönetim Komitesi, yeni seçilecek Yönetim Kurulu 
üyeleri için bir uyum programı geliştirmek ve bunu denetlemekle 
yükümlüdür.  

Turkcell Yönetim Kurulu’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından 3 bağımsız 
yönetim kurulu üyesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK 
tarafından 4 bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyesi 
atanmıştır. SPK yönetim kurulu üye atamaları sonrasında mevcut 
durumda Turkcell Yönetim Kurulu 3’ü bağımsız üye olmak üzere 
toplamda 7 bağımsızlık kriterini taşıyan üyeden oluşmaktadır. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı erkektir. 3 YK üyemiz 30-50 yaş 
aralığında olup, 4 YK üyemiz ise 50 yaş ve üzerindedir.

2013 faaliyet yılında Turkcell Yönetim Kurulu altında; Denetim 
Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Belirleme Komitesi, 
Ücret Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi çalışma yürütmüştür. 
Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla internet 
sitemizde bulunmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/
yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim 

Yönetim Kurulu’nun Ücretlendirilmesi ve Yönetimin 
Değerlendirilmesi

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 2012 
olağan Genel Kurulu’nda ortakların bilgisine sunulmuş, toplantının 
yapılamaması sebebiyle ortaklar Genel Kurul Bilgilendirme 
Dokümanı aracılığıyla bilgi sahibi olmuş; öte yandan Ücret 
Politikası, internet sitemiz yoluyla kamuyla da paylaşılmıştır.

2012 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin 
uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek üzere Ücret 
Komitesi kurulmuştur. Bu komite ayrıca, üst düzey yöneticilerin ve 
üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede 
kullanılabilecek ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin 
önerilerini yönetim kuruluna sunmakla görevlidir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında 
bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile 
bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme 
esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla 
kamuyla paylaşılmaktadır. 

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere, borç 
verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

 

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
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ORTAKLIK 
YAPISI

Kurucu ortaklarımız, daha önceden Telecom Finland Ltd. olarak 
bilinen ve şu anda TeliaSonera’nın sahip olduğu Sonera Holding, 
Çukurova Grubu ve MV Holding’dir. Çukurova Grubu Türkiye’nin 
önde gelen grupları arasında yerini korumaktadır. 2002 yılının 
Aralık ayında Finlandiyalı telekom hizmetleri sağlayıcısı Sonera 
Corporation ve İsveçli telekom operatörü Telia şirketlerinin 
birleşmelerinin ardından kurulan TeliaSonera ise, özellikle 
İskandinav pazarlarında faaliyet gösteren güçlü bir operatördür. 

Türkiye’de GSM altyapısının ve Turkcell’in kuruluşu, operasyonel 
hayata geçmesi ve servislerin geliştirilmesi aşamasında, 

Hissedar Hisse Nominal 
Değeri (TL)

Pay Oranı 
(%)

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

Çukurova Holding A.Ş. 995.509,429 %0.05

Sonera Holding B.V. 287.632.179,557 %13,07

Halka Açık 789.372.310,776 %35,88

TOPLAM 2.200.000.000 %100,00

Sonera Holding’in mobil iletişim, Çukurova Grubu’nun ise 
yaygın pazarlama ve dağıtım deneyimlerinden geniş ölçüde 
faydalanılmıştır.

Çıkarılmış sermayemiz 2.200.000.000 TL nominal değerde olup 
her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 2.200.000.000 adet 
hisseyi içermektedir.

Hisse senetlerimiz 11 Temmuz 2000 tarihinden bu yana; 
Borsa İstanbul’da hisse senedi, New York Borsası’nda ise ADS 
şeklinde işlem görmektedir. Halen 2 ADS 5 hisse senedini temsil 
etmektedir.
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Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü, kurumsal 
olarak benimsediğimiz 
yönetişim ilkeleri 
çerçevesinde, hisse 
senetlerinin gerek 
yurt içi gerekse yurt 
dışı yatırımcılar 
tarafından tercih 
edilen bir yatırım aracı 
olmasının devamlılığını 
sağlar. Yatırımcı 
bazını genişletmek, 
operasyonel başarımızı 
ve potansiyelini piyasa 
değerine yansıtmak 
ve Turkcell’i en iyi 
şekilde sunmak 
üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

YATIRIMCI 
İLİŞKİLERİ

Hem New York Stock Exchange hem Borsa İstanbul’da işlem 
gören tek Türk şirketi olarak, her iki ülkenin sermaye piyasalarına 
göre yükümlülükler üstlendik ve bu doğrultuda kurumsal yönetim 
modelini oluşturduk. 

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri 
paydaşlarla yapacağımız tüm görüşmeleri “Turkcell Bilgilendirme 
Politikası” çerçevesinde yaparız. “Turkcell Bilgilendirme 
Politikası”yla amacımız, tabi olduğumuz düzenlemelerle uyumlu 
olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak 
üzere tüm paydaşlarıyla tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, 
düşük maliyetle ve eşit koşullarda, ulaşılabilir, aktif ve şeffaf 
bir iletişim sağlamaktır. Turkcell Bildirim Komitesi ise şirketin 
sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme olasılığı bulunan 
gelişmeleri mevzuat ile uyumlu şekilde ve belirlenen süreler 
içinde kamuya duyurulmasını gözetir. Pay sahipleriyle ilişkiler 
ve kamuyu aydınlatma ile ilgili hususlar Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün sorumluluğu altındadır. 

Turkcell Yatırımcı İlişkileri Bölümü, şirket üst yönetimi ve Yönetim 
Kurulu’na düzenli olarak bilgilendirmede bulunur. Yılsonu ve 
çeyrek dönem sonuç açıklamalarında yerli ve yabancı yatırımcı 
ve analistleri, telekonferans ile üst yönetimimizle buluştururuz. 
İlgili dönemlerde yatırımcılara ve analistlere, şirketin ve 
yatırımcı ilişkilerinin performansına yönelik beklentileriyle ilgili 
geribildirim anketi uygularız. 

Anket çıktıları doğrultusunda şirketin performansına yönelik 
piyasa algısı şirket beklentilerini yansıtacak şekilde proaktif 
olarak yönetilir. Yıl içinde yatırımcılarla konferans ve 
roadshow’lar kapsamında görüşmeler yapar, şirketin stratejilerini 
paylaşmak üzere analist ve yatırımcı günleri organize ederiz. 

Bu bağlamda 2013 yılında yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 
21 konferans ve roadshow’a katıldık, Amerika ve Avrupa’daki 
yatırımcılarımızı yerinde ziyaret ederek toplamda yıl boyunca 
yaklaşık 500 kurumsal yatırımcı ile görüştük. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün doğrudan bilgi aktardığı gruplar;

· Yatırımcılar ve Analistler

· Üst Yönetim

· Yönetim Kurulu Üyeleri

· Derecelendirme Kuruluşları

· Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

· Borsa İstanbul (BIST)

· Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 

· New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE).

BILGILENDIRME POLITIKASI 

Tabi olduğumuz SPK, BİST, SEC ve 
NYSE düzenlemeleri ile uyumlu 
olarak sermaye piyasası kuralları 
uyarınca, kamuya yaptığımız 
açıklamaları düzenleyen 
“Bilgilendirme Politikası”nı 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
doğrultusunda oluşturduk. 
Politikanın Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmasını takiben 
Şirket internet sitesinde ilan ettik 
ve 2005 yılında gerçekleştirilen 
Olağan Genel Kurul’da da pay 
sahiplerinin bilgisine sunduk. 
Şirket Bilgilendirme Politikası’nda 
2009 yılında yapılan değişiklikleri 
de internet sitesinde duyurduk.

Bilgilendirme Politikasını 
gözetmek ve izlemekten Yatırımcı 
ve Uluslararası Medya İlişkileri 
Bölümümüz sorumludur. Bölüm, 
Bilgilendirme Politikası’ndaki 
esaslar çerçevesinde, tabi 
olduğumuz düzenlemelerle 
uyumlu olarak pay sahipleri, 
yatırımcılar, çalışanlar ve 
müşteriler olmak üzere tüm 
menfaat sahiplerine tam, adil, 
doğru, zamanında, anlaşılabilir, 
düşük maliyetle ve eşit koşullarda 
ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir 
iletişimi sağlamakla görevlidir.

Ayrıca 2013 faaliyet yılına ilişkin 
geleceğe yönelik bilgiler Kamuyu 
Aydınlatma Platformu vasıtasıyla 
açıklanmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YAKLAŞIMI

Günümüzde telekomünikasyon sektörü ve bilgi teknolojilerinde 
yaşanan gelişmeler hayatın her alanını büyük ölçüde etkiliyor. 
Bu etkiyle birlikte, gelişen yeni mobil ürün ve uygulamalar da 
oldukça hızlı benimseniyor. Bugün, dünya nüfusunun yüzde 93’ü 
mobil cihaz kullanırken akıllı cep telefonu kullanımı 1,4 milyar 
kişiye ulaşmış durumda.

Türkiye’de de durum farklı değil, 0-9 yaş nüfus hariç 
tutulduğunda, mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine 
çıktığı görülüyor.* Dünya ile paralel hızda gelişen Türkiye 
telekomünikasyon pazarına öncülük eden bir kurum olarak, 
değerlerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda yetkinliğimizi 
artırırken, değişen pazar ihtiyaçlarına kaliteli ve yenilikçi 
çözümler sunmaya devam ediyoruz.

“İşimiz İnsan, İşimiz Teknoloji” felsefesi ile faaliyet göstermeye 
başladığımız günden beri teknolojimizi yaşamları iyileştirmek ve 
sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak için seferber ediyoruz. 
Pazar liderliğinin verdiği sorumlulukla sosyal, ekonomik ve 
çevresel etki alanlarında da üzerimize düşeni yapıyor daha 
iyi bir gelecek için tüm paydaşlarımızla el ele çalışıyoruz. 
Birlikte yarattığımız bu değeri de şeffaf bir şekilde paylaşacak 
kanallar yaratıyoruz. 2007’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak, sürdürülebilirlik konusunda taahhütte bulunduk. 
2008’den beri sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalarımızı, 
kurumsal sorumluluk raporlarımız aracılığıyla kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.

Profesyonel yaklaşımımızın özünde insanı, ekonomiyi ve çevreyi 
bir bütün olarak görüyor; tüm paydaşlarımızla etkin ilişkiler 
kurarken telekomünikasyon piyasasının gelişmesi için öncülük 
etmeye devam ediyoruz. Bu sayede 7 yıldır müşteri memnuniyeti 
endeksinde birinciliğimizi koruyarak 2013’te Kalite Derneği’nin 
düzenlediği Ulusal Kalite Ödülleri’nde en prestijli ödül olan Siyah 
Heykel’in sahibi olduk. 

Bunun yanı sıra, çalışan memnuniyeti ve gelişimini kurum 
kültürünün merkezine yerleştirip; İK, İç İletişim ve Akademi 
çalışmalarını etkinleştirecek altyapı ve sistemi oluşturduk. Bu 
sayede PERYÖN’ün 20. İnsan Yönetimi Kongresi’nde Turkcell 
İletişim Hizmetleri İşveren Markası Oluşturma kategorisinde 
ödüle layık görüldük.

Birçok bölümün 
desteğiyle 
yürüttüğümüz 
sürdürülebilirlik 
çalışmalarını 2008’den 
beri raporluyoruz.

Sürdürülebilirlik yönetimimizi; 
Kurumsal Sorumluluk, 
Sponsorluk ve STK İlişkileri 
bölümünün koordinasyonunda 
gerçekleştiriyoruz. 

* Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı, Türkiye Elektronik 
Haberleşme Sektörü, Üç Aylık Pazar 
Verileri Raporu, 2013 Yılı 4. Çeyrek
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Gönüllü ve kurumsal 
projelerle sosyal etkisi 
yüksek çalışmaları 
hayata geçiriyoruz.

Yenilenebilir 
enerji kaynaklarını 
kullanarak alternatif 
enerji çözümlerine 
yatırım yapıyoruz. 

Değişen piyasa koşullarına karşı çevik davranabilecek bir yönetim 
sistemi ve ekibi oluşturabilmek üzere, bölümler arası iletişimi 
azami düzeye çıkaracak şeffaf, entegre ve yalın yönetimini 
benimsedik. 

Türkiye ekonomisine katkımız sadece katma değerli hizmetlerle 
oluşturduğumuz piyasa hacmi ve 4.070 kişiye ulaşan istihdam 
rakamıyla sınırlı değil. Yüksek teknoloji yatırımlarımız orta 
vadede Türkiye’nin telekomünikasyon alanında global 
rekabete ayak uydurmasını kolaylaştıracak altyapı çalışmaları 
niteliğindedir. Turkcell Network operasyonları ve veri 
merkezlerinin etkinliğini sürekli artırırken, 700’ün üzerinde tam 
zamanlı çalışanımızla Türkiye’nin telekomünikasyon alanındaki en 
büyük Ar-Ge merkezlerinden birini oluşturduk. 

2013 senesinde başlayan ‘Geleceği Yazanlar’ programıyla 
Türkiye’nin yerli uygulama geliştirme potansiyelini açığa 
çıkarmak ve gençlerin bu alanda gelişimini sağlamak istiyoruz. 
Programla internet üzerinden mobil uygulama eğitimleri veriyor, 
gençlerin gelişimini mentorlarımız ile destekliyoruz. Bu programla 
önümüzdeki 5 sene içinde 50.000 kişinin mobil uygulama 
yazılımı yönünde kendini geliştirmesini hedefliyoruz. Geleceği 
Yazanlar gibi sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra ürün ve 
servislerimizle Türkiye’ye sosyal fayda yaratmanın peşindeyiz. 
Telekomünikasyon sektöründe insan kapasitesini artırmanın 
yanı sıra sektörün hizmet potansiyeliyle birçok alanda verimliliği 
ve entegrasyonu sağlayan çözümler sunuyoruz. 2013 yılında 
birçok alanda geliştirilen verimlilik ve optimizasyon odaklı M2M 
çalışmalarıyla 1,5 milyar TL tasarruf sağladık. 

Kurumsal sorumluluk odak alanlarına karar verirken, bölgenin 
ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını ve kendi kaynaklarını 
değerlendiriyoruz. Yerel halkın aktif katılımı ile hayata geçirilen 
projelerimizin, sürekli olarak izlenir ve sosyal etki analizleri 
yapılır. Bu sayede sosyal etkisi yüksek kurumsal projeler 
gerçekleştiririz.

2012-2013 yılları arasındaki projelerimizin odak alanları; kız 
çocuklarının eğitimi, kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması, 
deprem bölgesinde kalıcı konut projesi ve tarımsal alanda 
mobil eğitim altyapısının sağlanması, spor alanındaki altyapı 
ve teknolojik iyileştirmelere odaklanılması ve pek çok farklı 
alandaki sponsorluklarımızın teknolojimizle güçlendirilmesi oldu. 
Bunlara ek olarak, 2012 senesinde Aile Bakanlığı’nın öncülüğünde 
kurulan İşte Eşitlik Platformu’nda aktif rol alarak, kendi fırsat 
eşitliği politikamızı ve stratejimizi oluşturduk ve bu yönde 
çalışanların bilinçlenmesini sağladık. Ayrıca, 2013 senesinde 
WEP prensiplerini ilk kabul eden telekomünikasyon şirketi olarak 
Birleşmiş Milletlerde Türkiye’yi temsil ettik.

Çevre boyutuyla bakıldığında, enerji etkinliği ve optimizasyonuna 
odaklı çalışmalarımız öne çıkıyor. Yenilenebilir kaynakların 
kullanılması ve alternatif enerji çözümlerine yönelik araştırma ve 
uygulama çalışmalarına da özel bütçe ve zaman ayırıyoruz.

2012-2013 döneminde ofislerde tasarrufa yönelik birçok çözümü 
hayata geçirdik. Örneğin telepresence (görüntülü toplu konuşma) 
tekniğinin yaygın kullanımı sayesinde ofisler arası seyahat 
ihtiyacını yüzde 40 oranında azalttık. 

Sürdürülebilirlik bakış açısının, kurumsal ve sektörel dönüşüm 
için nasıl bir kaldıraç etkisi yaratabileceğinin  farkındayız.  
Bu doğrultuda, telekomünikasyon çözümlerini sadece  
bugünün ihtiyaçlarıyla kısıtlamak yerine bunları gelecek 
kuşaklara kaynak yaratacak şekilde tasarlamayı hedefliyoruz. 
Sürdürülebilirlik bakış açısıyla geliştirilen hizmetler hem 
kurumsal hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına uzun 
vadeli çözümler sunarken karşılıklı güveni de pekiştirecektir. 
Bu yaklaşımla, kurum içinde ortak bilinç oluşturmak üzere 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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RİSK YÖNETİMİ

Stratejiler doğrultusunda belirlenen şirket ve bölüm hedeflerine 
ulaşmada ortaya çıkabilecek riskleri Kurumsal Risk Yönetimi 
(KRY) süreci kapsamında yönetiyoruz. İç Denetim Direktörü 
sponsorluğunda Kurumsal Risk Yönetimi, KRY koordinasyonu 
görevini sürdürmektedir. KRY Birimi, Kurumsal Risk Yönetimi 
metodolojisi çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi ve 
risk önleme faaliyetlerinin bölümler nezdinde koordine 
edilmesinden ve sonuçların Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne 
raporlanmasından sorumludur.  

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 Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere “Riskin Erken 
Saptanması Komitesi” kurulmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Risk Yönetimi riskleri bölümler bazında tanımlar, 
değerlendirir ve riskler için bir yönetim kararı belirleyip risklere 
karşı gerekli aksiyonları alır. Her bölüm kendine ait KRY 
faaliyetlerinden sorumludur. Bu birimlerden belirlenen Kurumsal 
Risk Yönetimi Kontakları, bölümleri için bu uygulamaların 
gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak çalışır. 

Bu kişiler bölümlerinin süreç ve faaliyetlerinden doğan ve 
hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek riskleri tespit eder, 
analiz edip değerlendirir, Direktör onayına sunar. Varsa gereken 
aksiyonların planlanmasını sağlar ve bu planları Kurumsal Risk 
Yönetimi birimine iletir. Kurumsal Risk Yönetimi Birimi gerekli 
desteği sağlayarak ilgili grupları koordine eder ve risk belirleme 
ve risk analiz çalışmalarının yürütülmesini sağlar.

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi; şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulanması ve 
riskin yönetilmesi amacıyla 
çalışmalar yaparak yönetim 
kuruluna destek verir.
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İŞ SÜREKLİLİĞİ 
YÖNETİMİ 

SİSTEMİ 

Turkcell İş Sürekliliği Yönetimi olası tehditleri ve bu tehditlerin 
etkilerini tanımlar. Paydaşlarımızın çıkarlarını, saygınlıklarını, 
marka ve değer yaratan aktivitelerini koruyan etkili bir yanıt 
oluşturma kapasitesini inşa etmek için bir çerçeve oluşturur. 
Turkcell İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) iş sürekliliği 
çalışmalarını uygulamak, işletmek, takip etmek, kalıcı hale 
getirmek ve geliştirmek için kurulmuştur.

Turkcell İSY, koordinatörler ve sanal takımlar tarafından 
desteklenerek yürütülen tam zamanlı bir iştir. Düzenli iş 
sürekliliği eğitimi ve bilinçlendirme programları kurum içinde 
yürütülmektedir. İş Sürekliliği Yönetiminin etkinliği, her yıl, iç ve 
dış denetimlerle, yönetim kontrolleriyle ve entegre tatbikatlarla 
takip edilmektedir. İş sürekliliği planlarımızı, iletişim ve uyarı 
prosedürlerimizi iş sürekliliği hedeflerimizle uyum içinde 
olduğunu garanti altına almak için düzenli olarak test etmekteyiz.

Turkcell İş Sürekliliği Yönetimi,  Turkcell’in kritik 
operasyonlarının, insan, doğa ve teknoloji kaynaklı kesintilerine 
karşı koruma altına almasını kapsar. Amacımız; kesinti 
sonrasında  arama, mesajlaşma, mobil internet ve toplumsal 
güvenlik hizmetlerimizin sürekliliğini kabul edilebilir, önceden 
tanımlanmış seviyelerde garanti altına almaktır. İş sürekliliği 
planları müşteri beklentileri, şirket politikaları ve yasal 
zorunluluklar göz önüne alınarak hazırlanır. Bu planlar acil bir 
durum karşısında operasyonu garanti altına almak için düzenli 
olarak tatbik edilir. İş sürekliliği kapasitemizi “ISO 22301 
Toplumsal Güvenlik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” uluslararası 
standardına uygun olarak sürekli geliştirmekte ve grup 
şirketlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

İş Sürekliliği Yönetimi her 
zaman Turkcell kültürünün 
ayrılmaz bir parçası olmuş ve 
organizasyonun gerçekleştirdiği 
planlamalara entegre 
edilmiştir. Müşterilerimize 
saygın bir hizmet sunma 
vaadimizin bir göstergesi olarak 
çalışmalarımız ISO 22301 
sertifikası ile taçlanmıştır.

i
İş Sürekliliği Yönetim 
Sistemi kapsamında, afet 
ve acil durumlara yönelik 
tüm müşterilerimizin 
yararlanabileceği çözümler 
geliştirilmektedir. Bu 
çözümlerden ‘Acil SMS’, ‘Afet 
ve Acil Durum Uygulaması’ 
ve ‘Deprem Servisi’ hakkında 
ayrıntılı bilgiyi raporumuzun 
“Topluma Katkı” bölümünde 
bulabilirsiniz. 

Turkcell İş Sürekliliği 

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

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/is-surekliligi-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/is-surekliligi-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/is-surekliligi-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/is-surekliligi-politikasi
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KALİTE 
YÖNETİMİ

Kalite Politikamıza paralel olarak başta müşterilerimizin ve diğer 
tüm paydaşlarımızın memnuniyetini belirli zaman aralıklarında 
ve tanımlanan yöntemlerle ölçmekteyiz. Daha sonra ölçüm 
sonuçlarını değerlendirerek gerekli düzeltici ve önleyici 
faaliyetleri uygularız.

Kalite Politikamız           

Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla kurduğumuz sistemimizi, stratejik 
iş önceliklerimize göre yönetiriz. Öncelikle çalışanlarımız ve 
aileleri olmak üzere tüm paydaşlarımızın dengeli ve sürekli artan 
memnuniyetini sağlamak, kalite politikamızın temelini oluşturur. 

Kalite Yönetim Sistemlerimiz   

Turkcell Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması, 
geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için yasa ve 
yönetmeliklere uygun, müşteri odaklı bir yönetim anlayışına 
sahiptir. Üst Yönetim tarafından tanımlanan vizyon ve kalite 
hedeflerine ulaşmak için bir çerçeve oluşturan Turkcell Kalite 
Politikası ve Stratejik İş Öncelikleri bu anlayışın birer kanıtıdır. 

ISO 10002, ICT 20000 sistemlerinin yanı sıra, 1999’dan beri 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve 2011 yılından bu 
güne sahip olduğumuz  ISO 10002:2004  Müşteri Şikâyetleri 
Yönetimi Belgesi şirketimizde uygulamaktayız. Aynı zamanda 

belgelendirilmiş ISO27001:2005 Bilgi Güvenliği, ISO 20000:2005 
ve ISO2000:2012 sertifikasyonlarımızı yeniledik. IT Servis 
Yönetimi’nin yanında yalın yönetim yaklaşımlarıyla da kalite 
anlayışını sürekli geliştirmekteyiz. Bunlara ek olarak, Bilgi 
Teknolojileri Hizmet Yönetimi konusunda dünya çapında geçerli 
ilk standart olan ISO/IEC 20000 sertifikasını almaya hak kazanan 
Türkiye’deki ilk telekomünikasyon şirketi olduk.

ISO/IEC 20000 sertifikasını, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Bölümü’nün tüm birimleri tarafından bir yılı aşkın süre boyunca 
yürütülen stratejik yaklaşım ve süreçlerde uyumlu ekip çalışması 
sonucunda elde ettik. Böylece tüm dünyada bilgi teknolojileri 
hizmet yönetimi alanında en üst standarda ulaştığını belgeleyen 
birkaç GSM şirketinden biri olduk.

2011 senesindeki yapılandırma ile iş sürekliliğini, Grup Şirketlerini 
ve tedarikçilerini de kapsayacak şekilde genişlettik. Turkcell Grup 
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, uluslararası “ISO 22301, toplumsal 
güvenlik – iş sürekliliği yönetim sistemi” standardına uygun 
olarak; konuşma, mesajlaşma, internet ve toplumsal güvenlik 
hizmetlerimizin sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmış 
ve sertifikalandırılmıştır. Müşteri beklentileri, kurum politikası 
ve yasal yükümlülükler dikkate alarak oluşturulan iş sürekliliği 
planlarımızın, acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak 
için, düzenli tatbikatlar gerçekleştirmekteyiz.
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İŞ ETİĞİ VE  
ETİK İLKELER

Tüm faaliyetlerimizi dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla 
yönetmek iş etiği anlayışımızın temelini oluşturur. 

Bu anlayışla geliştirilmiş olan Şirket etik kuralları, Turkcell Ortak 
Değerleri ve İş Etiği Kuralları iç yönergesiyle düzenlenmiştir. 
Turkcell İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları, değerleri ve ilkeleri 
ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, yöneticiler dahil tüm 
çalışanlar tarafından uyulması talep edilir.

Tüm çalışanlar, Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları 
El Kitabı’nda belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil 
edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde 
makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve 
duyumları, bildirim kanalları aracılığıyla Turkcell Etik Komitesi’ne 
iletmekle yükümlüdür. Çalışanlar, şirketin mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemlerini intranet üzerinden, şirket içi 
formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Etik Komite’ye 
dolaylı ya da doğrudan iletebilir. Öte yandan, müşteriler ve 
tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemleri ihbar ve şikayet yoluyla Etik Komite üzerinden 
Denetim Komitesine iletilir. 

Ana hatları ile etik kurallar Şirket internet sitesinde Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü’nde Kurumsal Yönetim başlığı altında 
yayınlanmaktadır. Bu etik kurallar şirketin yayımladığı/
yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış kuralları ve 
rehberlerini tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Ortak Değerler ve 
İş Etiği Kuralları’nın çalışanlar tarafından bilinirliğinin artırılması 
ve sahiplenilmesi amacıyla yıl boyunca çeşitli kanallardan eğitim 
ve bilgilendirmeler yapmaktayız.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/yatirimci-
iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-kurallarimiz

Etik Komite ve Çalışmaları

Etik Komite, Denetim Komitesi gözetiminde; şikayet ve 
bildirimlerden kendisine iletilen konu ve kişilerle ilgili 
görevlendirmeyi veya araştırmayı yapar, araştırma sonuçlarına 
göre aksiyona karar verir ve tüm faaliyetlerini Denetim 
Komitesi’ne üç ayda bir rapor eder. 

Unvanları asgari Direktör düzeyinde olmak üzere 5 üyeden 
oluşur. Çalışan İlişkileri Direktörü, İç Denetim Direktörü, Hukuk 
ve Finans fonksiyonlarını temsilen birer direktör komitenin doğal 
üyeleridir. Diğer üye 6 aydan kısa ve 1 yıldan uzun olmayacak 
periyodlarla değiştirilir. Kadro ataması Etik Komite’nin seçim 
ve teklifiyle gerçekleşir. Prensip olarak Etik Komite üyeleri, 
sorumluluğu altındaki birimlerin çalışanlarının olası kusurlarının 
tartışıldığı oylamalara katılmazlar. 

İlkesel olarak her çeyrek dönemde düzenli toplantılar yapılır. 
Karara bağlanması gereken konular, şirket içi farkındalık 
çalışmaları ve vakaların kök nedenleri ile ilgili çalışmalar hakkında 
bilgi verilir.  

2013 faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir 
şikâyet alınmamıştır.

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-kurallarimiz
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-kurallarimiz
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Yasalara Uygunluk ve Adil Rekabet

Tabi olduğumuz düzenleyici kurallara uymakla yükümlüyüz. Bu 
kapsamda uyumun takibi için üst yönetim tarafından Regülasyon 
Uyum Yönetimi ekibi oluşturulmuştur.  

Regülasyon Uyum Yönetimi, 2013 BTK iş planı doğrultusunda 
uyumluluk durumunu; şirket içi denetim ve incelemeler yaparak 
tespit eder. Aksaklıkları ve riskleri ilgili yöneticilere iletir. Ekip, 
bilgileri Genel Müdür Yardımcılarına ve Uyum Komitesi’ne 
aktarır; aksaklıkların ilgili gruplarla takibini yapıp sonuçlarını Üst 
Yönetim ve Uyum Komitesi ile paylaşır. Bu akış yayınladığımız 
Uyum Prosedürümüzde detaylı bir şekilde tüm çalışanlarımızla 
paylaşılır.

Regülasyon Uyum Yönetimi, 2013 BTK iş planı kapsamında 
yapılan denetim ve incelemelerdeki tespitler doğrultusunda 
düzenleyici kuralların çalışanlara tekrar hatırlatılması görevini 
de yürütür. Bu kapsamda Şirket içinde BİL-KAZAN gibi ödüllü 
yarışmalar düzenlenmesi, “Bunları Biliyor Muyuz?”  ve “INSIDE 
Düzenleyici Uyum” intranet sayfasında kararların daha kolay ve 
anlaşılabilir özet duyurularının yayınlanması şeklinde çalışmalar 
yürütülür. 

2012-2013 döneminde ağırlıklı olarak BTK iş planı kapsamında 
uyumluluk çalışması yürütülen başlıklar:

• Tüketici Hakları

• Tüketicilerin Doğru ve Zamanında Bilgilendirilmeleri

• Tüketici Memnuniyeti

• Düzenlemelere Aykırı Davranışlar ile Mücadele

• Rekabetçi Pazar 

• İşletmeci Değiştirme

• Bilgi Toplumu

• Bilgi Güvenliği

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Turkcell Ortak Değerler ve İş Etiği Kuralları dokümanında 
kamu kurumlarıyla çalışırken hem Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme 
Kanunu, hem de yerel yasalara uyumlu davranılması gerektiği 
konusu vurgulanmıştır. Şirket malvarlığının ve sağladığı hizmetin 
kötü amaçlı veya kişisel menfaat sağlayacak şekilde kullanımı, 
zimmete para geçirme, rüşvet, sahtekârlık veya başka yolsuzluk 
eylemlerinin bildirilmesi gereken mevcut ve şüpheli aykırılık veya 
vaka hallerine örnek olduğu açık şekilde ifade edilmiştir.

Çalışanlar, Turkcell Akademi aracılığıyla Turkcell Ortak Değerleri 
ve İş Etiği Kuralları hakkında eğitilmekte,  intranet üzerinden her 
çalışan farkındalık eğitimleri almaktadır. 

Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi 

Çıkar çatışması durumu çalışanın özel çıkarları ile Turkcell’in 
çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çıkar 
çatışması ile ilgili Turkcell çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu 
kurallar Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları el kitabında 
tanımlanmıştır. Etik ilkeler Turkcell ve ilişki içinde olunan diğer 
kurumlarla çalışma ilkelerini, hediye alma/verme ilkelerini, 
müşteri bilgi güvenliği ve şirketin bilgi güvenliği konularını içerir.

Halka açık şirketlerin uymakla 
yükümlü oldukları Sarbanes 
Oxley Yasası Madde 404 
uyarınca, Turkcell ve konsolide 
grup şirketlerinden denetim 
kapsamında olanlarda iç 
kontrol mekanizmaları 
mevcuttur. Bu mekanizmalar 
çerçevesinde suistimali 
engelleyici denetimler ve 
değerlendirme çalışmaları 
düzenli olarak yapılmaktadır. 
Yapılan denetimlerin sonuçları 
Denetim Komitesi’ne aylık 
olarak iletilmektedir. 
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PAYDAŞ 
KATILIMI

Paydaşlarımız işimizi 
etkileyen ve işimizden 
etkilenen kişilerden oluşur. 
Paydaşlarımızla iletişimin 
her zaman güçlü olmasına 
önem verir ve diyalog 
platformlarının sürekliliğini 
sağlarız. Her iş birimi 
kendisiyle doğrudan ilgili 
kilit paydaşlarını belirler ve 
bunların bütünü Turkcell’in 
kurumsal paydaş gruplarını 
oluşturur. Çeşitli ve düzenli 
diyalog platformlarımızla 
paydaşlarımızın beklentilerini 
öğrenir, anlamaya ve 
karşılamaya yönelik 
aksiyonlar planlarız.

Paydaşlarımız Diyalog platformlarımız Hedeflerimiz

Çalışanlar ERP İnsan Kaynakları Modülü, Akademi Portal, Kariyer Fırsatları,  
Öner-Kazan, Beyaz Gölge, Turkcell Assist, iç ilanlar, TİP, Gece Pazarı, 
Söz Sende, Insight, Yıllık Fokus Grup Toplantıları, Mobilim, TSAG,  
İşte Buna Ödül Verilir, Sosyal Kulüpler, çalışan bağlılığı değerlendirme 
anketleri

Çalışanlarımızla iletişimi etkinleştirecek çeşitli kanallar yaratmak, karar 
alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak, yetkinliklerini artırmak, 
gelişimlerine katkı sağlamak, motivasyon ve bağlılıklarını yüksek 
tutmak.

Müşteriler Müşteri memnuniyeti anketleri, Turkcell iletişim merkezleri, Turkcell 
mağazaları, Turkcell satış noktaları, zincir mağazalar, çağrı merkezi, 
sesli yanıt sistemi, internet sitesi, Turkcell-im WAP, SIM Menu, internet 
ve wap üzerinden müşteri hizmetleri (online işlemler), sosyal medya 
(facebook, twitter), şikâyet siteleri, SMS/USSD/Cell Info, e-posta, 
fatura, faks/mektup, Kurumsal Çözüm Merkezleri (KÇM), Tüketici 
Dernekleri

Müşterilerle iki yönlü sürdürülebilir iletişim kanallarında yaratılan 
deneyimi daha iyiye taşımak, beklenti ve gereksinimlerini doğru anlamak 
ve süreçlerimizi bu doğrultuda kurgulamak.
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Paydaşlarımız Diyalog platformlarımız Hedeflerimiz

Yatırımcılar/ 
Hissedarlar

Birebir toplantılar, 3 ayda bir çeyrek açıklamaları sonrası telekonferans 
görüşmeleri, analist toplantıları, yatırımcı ve analist günleri, yurt içi/ 
yurt dışı konferans ve roadshow’lar, yatırımcı ilişkileri, internet sitesi ve 
sosyal medya, Kamuyu Aydınlatma Platformu

Turkcell hisselerinin yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar tarafından 
tercih edilen yatırım aracı olmasını sağlamak, Turkcell’in uzun vadeli 
stratejisini ve potansiyelini paydaşlara şeffaf ve zamanlı olarak 
aktarmak, paydaşların Turkcell’in sürdürülebilirlik çerçevesinde 
sorularını ve beklentilerini tespit ederek gerekli bilginin sağlanması veya 
raporlamanın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Tedarikçiler Tedarikçi Portalı, Tedarikçi Yönetim Sistemi, E-Firma Portalı,
Tedarikçi Finansman Programı, E-posta, Telefon

İç ve dış iletişimde şeffaflık politikasını uygulayarak toplam kalite ve 
performans yönetim süreçlerini eksiksiz işletebilmek ve optimum sayıda 
tedarikçiden alım yapmak suretiyle maliyet optimizasyonu ve kazan-
kazan platformunu yaratmak.

Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelikleri, Komisyon Çalışma Grubu Üyelikleri,  
rapor çalışmaları, konferans katılımları, birebir toplantılar,  
proje bazlı işbirlikleri

STK’larla birlikte etkin çalışmalara imza atarak sektöre önderlik 
etmek ve ortak fayda sağlamak

Toplum Toplumsal yatırım uygulamaları, lansmanlar, etkinlikler, STK’lar,  

Turkcell Müşteri Hizmetleri, sosyal medya

Topluma katkı sağlayan hizmet ve içerikleri çoğaltmak ve dezavantajlı 

gruplara daha fazla sosyal fayda yaratmak.

Akademik Kurumlar Konferans ve Kongreler, Üniversite Ziyaretleri, Turkcell Yüksek Lisans 

Burs Programı

Müşteri, teknoloji ve liderlik konularında sunduğu gelişim çözümleri ile 

yeni fikirlerin gelişimine olanak sağlayarak, topluma değer katmak.

Medya Birebir görüşmeler, basın bültenleri, basın toplantıları, basın etkinlikleri, 

özel haberler, sosyal medya, turkcellmedya.com

Kurumsal itibarı artırıcı çalışmalar yürütmek ve toplumu bilgilendirmeye 

devam etmek.

Bayiler Bayi toplantıları, e-postalar, cellovizyon, bayi portal, Turkcell Teknoloji 

Zirvesi, Anadolu Şehirlerinde İşte Teknoloji Hareketi Konferansları, 

Deneyim Merkezleri

Teknoloji altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlamak ve karşılıklı 

etkileşimi artırmak. Yerelde sosyal fayda odaklı proje ve hizmet 

içeriklerinin etkisini bayiler aracılıyla güçlendirmek.

PROF. DR. KEREM ALKIN
Yönetim Kurulu Başkanı 
MOBİLSİAD (Mobil Servis Sağlayıcı  
İş Adamları Derneği)

Mobil Servis Sağlayıcı İşadamları 
Derneği (MOBİLSİAD) olarak, 
geride bıraktığımız 4 yıla 
baktığımızda, Turkcell’le birlikte 
bilişim endüstrisinin ve GSM 
alanının hizmet içeriği ve tanımları 
itibariyle nasıl bir dönüşümden 
geçtiğine şahit olduk. Bu süreçte 
sektör regülasyonları, Tüketici 
Hakları Kanunu, Elektronik Ticaret 
Kanun Tasarısı ve Mobil Ödeme 
ve Elektronik Para Kanunu gibi 
kritik önemdeki regülasyonlarda 
uyum içinde çalıştık. Söz konusu 
yasal düzenlemelerin Etki Analizi 
noktasında; sektör paydaşları, 
diğer STK’lar ve kamu otoritesi 
ile yoğun diyalog içerisinde, GSM 
ve mobil dünyanın geleceği ve 
sürdürülebilirliği üzerine omuz 
omuza kritik değerde bir çaba ve 
emeği birlikte ortaya koyduk.

Turkcell; başta teknoloji yatırımları 
ve nitelikli insan kaynağı istihdamı, 
Türkiye sathında gerçekleştirdiği 
geniş spektrumlu iş imkanları ile, 
Türk ekonomisine ciddi ölçülerde 
çeşitlendirilmiş bir katma değer 
sağlamaktadır. Bu noktada, 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri ile kadınların istihdama 
ve katma değer üretimine katılımı, 
gençlerin teknoloji ve iş imkanları 
ile buluşması, Türkiye’nin yüksek 
katma değerli teknoloji alanında 
etkin bir altyapıya kavuşması adına, 
Turkcell kritik önemdeki projelere 
imza atmaktadır.
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Türkiye çapında 
istihdam yaratırken, 
Türkiye ekonomisinin 
gelişimine de doğrudan 
katkıda bulunuyoruz. 
Ar-Ge, inovasyon ve 
teknoloji yatırımları 
sayesinde hem 
sektörün büyümesine 
hem de Türkiye’nin 
kalkınmasına 
destek oluyoruz. 
Ekosistemimiz içinde 
birlikte çalıştığımız 
kurumların kapasitesini 
artırıyor ve karşılıklı 
öğrenme ortamı 
yaratıyoruz.

OPERASYONEL 
VE FİNANSAL 

BİLGİLER

2012 Data 
(M TL)

Notlar 2013 Data 
(M TL)

Notlar

Net satışlar 10.507 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “net satış-
lar” tutarıdır.

11.408 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “net satış-
lar” tutarıdır.

Net kar 2.062 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “net kar” 
tutarıdır.

2.334 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “net kar” 
tutarıdır.

İşletme maliyetleri 6.245,85 Halka açıklanan konsolide SPK “satışların maliyeti, satış pazar-
lama giderleri ve genel yönetim giderleri toplamıdır. Personel 
giderleri ve amortisman hariçtir” olarak not düşülmüş.

6.698,27 Halka açıklanan konsolide SPK “satışların maliyeti, satış pazar-
lama giderleri ve genel yönetim giderleri toplamıdır. Personel 
giderleri ve amortisman hariçtir” olarak not düşülmüş)

Çalışanların ücret, ek gelir 
ve tazminatlarının toplamı

1.019,675 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda “satışların maliyeti, 
satış pazarlama giderleri ve genel yönetim giderleri “ hesapları 
içerisinde giderleştirilen “personel giderleri” toplamıdır.

1.165,163 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda “satışların maliyeti, 
satış pazarlama giderleri ve genel yönetim giderleri “ hesapları 
içerisinde giderleştirilen “personel giderleri” toplamıdır.

Hissedarlara yapılan 
ödemeler

- Hissedarlara temettü ödemesi yapılmamıştır. - Hissedarlara temettü ödemesi yapılmamıştır.

Devlete yapılan ödemeler 523,6 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “vergi 
gideri” tutarıdır. (dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi gelirini 
içermektedir)

592,4 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “vergi 
gideri” tutarıdır. (dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi gelirini 
içermektedir)

Toplumsal yatırım giderleri 
(bağışlar, burslar ve 
toplumsal projeler)

24 2012 ve 2011 yılları içinde çeşitli dernek, vakıf ve kuruluşlara 
yapılan toplam bağışları ifade eder. Sadece bağış rakamını içer-
mektedir, sponsorlukları içermemektedir.

23 2013 ve 2012 yılları içinde çeşitli dernek, vakıf ve kuruluşlara 
yapılan toplam bağışları ifade eder. Sadece bağış rakamını içer-
mektedir, sponsorlukları içermemektedir.

Borç ve öz sermaye 
cinsinden dökümü yapılan 
toplam işletme sermayesi

12.734,9 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “toplam 
özkaynak” tutarıdır.

14.710,8 Halka açıklanan konsolide SPK finansallarda yer alan “toplam 
özkaynak” tutarıdır.

Pazar payı %52 %51

Kurumun maaş 
esaslı emeklilik planı 
yükümlülüklerinin kapsamı 

6,7 Şirket, çalışanlarının ücretlerine ilave olarak ek menfaatler 
sağlamakta ve emeklilik planlarına katkıda bulunmaktadır. Şirket, 
emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir oranında kat-
kıda bulunmakla yükümlüdür. Şirket’in, 31 Aralık 2012 tarihinde 
sona eren hesap dönemlerinde emeklilik planları kapsamında 
oluşan giderleri 6,7 mtTL tutarındadır.

6,6 Şirket, çalışanlarının ücretlerine ilave olarak ek menfaatler 
sağlamakta ve emeklilik planlarına katkıda bulunmaktadır. Şirket, 
emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir oranında kat-
kıda bulunmakla yükümlüdür. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihinde 
sona eren hesap dönemlerinde emeklilik planları kapsamında 
oluşan giderleri 6,6 mtTL tutarındadır.

Alınan Devlet Teşvikleri 1.9 Grup’un bağlı ortaklıklarından Turkcell Teknoloji, TÜBİTAK ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı işbirliğinde yürütülen “Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında kabul edilen harcamalarının 
%60’ına destek almaktadır. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri 
arasında 1.9 mTL bu kapsamda satışların maliyeti hesabından 
mahsup edilmiştir.

1,6 Grup’un bağlı ortaklıklarından Turkcell Teknoloji, TÜBİTAK ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı işbirliğinde yürütülen “Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında kabul edilen harcamalarının 
%60’ına destek almaktadır. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri 
arasında 1.6 mTL bu kapsamda satışların maliyeti hesabından 
mahsup edilmiştir.

*Turkcell Grup verileridir. 
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İSTİHDAM SAĞLAMADA KAPSAYICI YAKLAŞIM

KİŞİLİK EKOSİSTEM

80.000

Türkiye’nin ekonomisine, istihdamına her zaman artı değer 
yaratmak için çalışan bir kurum olarak tüm Turkcell Grup 
Şirketleri’nde yaklaşık 13.000 kişiye istihdam sağlıyor, 
bayilerimiz ve iş ortaklarımız ile 80.000 kişilik bir 
ekosistemi birlikte oluşturuyoruz. 

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli itici gücü olduğuna 
inandığımız istihdam alanında sektöre nitelikli insan gücü 
yetiştirmek ve işgücüne katılımı sağlamak amacıyla 2010 
yılından bu yana İŞKUR ile örnek, stratejik bir işbirliğimiz var. Bu 
kapsamda 2.173 kişinin eğitim almasını; 474 kişinin de Turkcell 

İletişim Merkezleri ve Çağrı Merkezlerimizde istihdam 
edilmesini sağladık.
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Her alanda fırsat eşitliği sağlamak adına attığımız adımlardan 
biri de engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi için uygun 
ortamların ve iş kanallarının yaratılmasıdır. Turkcell Grup 
genelinde 310 engelli çalışan istihdam edilirken, çalışanlarımızın 
büyük bir kısmı Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Turkcell 
Global Bilgi Çağrı Merkezlerimizde görev yapmaktadır. 

Turkcell Global Bilgi Karaman ve Van Çağrı Merkezlerimizde 
çalışanlarımızın %50’sini engelli çalışanlarımız 
oluşturmaktadır. İzmir ve İstanbul’da 2 engelli çalışanımız 
evlerinden çağrı merkezi hizmeti veriyor. 

Turkcell Global Bilgi çağrı merkezimiz ile de Türkiye’de 
başta İstanbul, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Diyarbakır, 
Ankara, Karaman ve Artvin olmak üzere 19, yurt dışında ise 
Ukrayna’da 4, Rusya’da 1 olmak üzere toplam 24 lokasyonda 
yaklaşık 11.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. 

Anadolu’nun pek çok bölgesinde teknolojik altyapıları 
kurarak gerçekleştirdiğimiz çağrı merkezi yatırımlarıyla;

•  Yatırım yaptığımız yörenin istihdam kapasitesini artırarak, 

• Çalışma çağındaki bireylerin kendi beceri ve yeteneklerini 
geliştirmelerine olanak sağlayarak, 

•  Yörenin iş gücü kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunarak, 

•  Yaptığımız yatırımların ve üretimlerin yarattığı çarpan 
etkisinden, yöredeki diğer sanayilerin faydalanmasını 
sağlayarak, 

•  Verdiğimiz vergilerle kamuya önemli bir gelir kaynağı 
sağlayarak, 

•  Kamunun sağlık, eğitim ve ulaştırma gibi ana hizmetlerinin 
sürdürülmesine katkıda bulunarak 

ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir kılıyoruz.
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Ülkemizin rekabet gücünü 
artırmak ve ekonomik 
gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla teknolojik gelişimin, 
girişimciliğin ve uygun yatırım 
ortamlarının gerekliliğine 
inanıyoruz. Türkiye’nin global 
gücünü pekiştirecek, Türkiye’ye 
rekabet avantajı sağlayacak 
yeni girişimcilerin, şirketlerin 
doğmasını önemsiyoruz. 
Turkcell büyük ve zengin 
bir iş ortaklığı ekosistemini 
yönetiyor. Bu iş ortaklarımızla 
birlikte yenilikçi fikirlerin 
oluşumuna ve var olan teknoloji 
odaklı girişimlerin büyümesine 
destek olarak önemli bir 
ekonomik değer ve istihdam 
yaratıyoruz. Girişimcilik 
odağımızda geliştirdiğimiz yeni 
işbirlikleriyle lokal ve global 
uzmanlıkları bir araya getirerek 
girişimcilerin gelişimine katkı 
sunuyoruz.

YILMAZ KURTAY
Turatel Mobil Medya LTD. -  
Genel Müdür

Birlikte çalışmaya 
başladığımız günden bu 
yana kendimize Turkcell’i rol 
model alarak Turkcell’in iş 
süreçlerini kendi kurumsal iş 
süreçlerimize entegre etmeye 
çalıştık. Bugün kurumsal 
açıdan önemli gelişmeler 
sağladığımızı gözlemliyorum. 
Turkcell ile çalışmanın 
kurumumuza katkıları 
arasında; güçlü bir markanın 
desteğini almak, mobile 
ait yeni ve gelişmekte olan 
faaliyet alanlarında yatırım 
yapabilme imkanı, dinamik bir 
yapı ile çalışmanın sağladığı 
bireysel ve kurumsal dinamik 
kalma yeteneği yer alıyor. 

İŞ ORTAKLARI 
VE YENİ İŞ 

FİKİRLERİNE 
DESTEK

TURKCELL PARTNER NETWORK  

Turkcell İş Ortaklığı Yönetimi, teknoloji alanında faaliyet gösteren 
ulusal ve uluslararası firmalarla birlikte, Turkcell ve Turkcell 
Superonline altyapıları üzerinde çalışan mobil ve sabit çözümler 
üreterek bireysel ve kurumsal müşterilerimize ulaşmamızı 
sağlayacak iş modellerini oluşturur. 

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 bulunmaktadır. İş ortaklarımızla birlikte, 
müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak imkanları araştırarak, 
açık inovasyonu bilgi teknolojileri alanına yaymayı ve ülkemizin 
rekabet gücünü beraberce artırmayı hedefliyoruz. 

Bu kapsamda Turkcell Partner Program ile Turkcell yetenekleri 
ve mobil trendlerin iş ortaklarına aktarıldığı eğitimler düzenliyor 
ve bunların sonunda sunulan başarı belgeleriyle ekosistemin 
teknolojiye hakim ve altyapı konularında yetkin olmasını 
sağlıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz ve halen dijital bilgi yönetim kanalı  
olarak Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip  
turkcellpartner.com portalı ile iş ortaklarımıza güvenli bir 
platform üzerinden; kurumsal hafıza, iletişim, operasyon 
yönetimi, tanıtım, raporlama gibi birçok ticari verimlilik artırıcı 
hizmetler sunuyoruz. Web kanalındaki bu başarılı operasyon, 
mobil mecrada da hayata geçirildi. Turkcell Mobil İş Ortakları 
Kataloğu uygulaması ile iş ortakları ürünlerini müşteri ve saha 
satış ekiplerimizle buluşturarak daha da etkin hale gelmesi 
sağlandı. Ayrıca, Turkcell Partner Özel Destek Platformu ile iş 
ortaklarımız altyapı ve teknik konulardaki danışmanlık hizmetini 
bu portaldan canlı olarak alabiliyor.
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GİRİŞİMCİLİK

2012 ve 2013 yıllarında Endeavour, ODTÜ Teknokent, İTU Arı 
Çekirdek, Keiretsu Forum, Start-up Weekend, METU–Tech Ban, 
Entrepreneurs Organization’nın yanı sıra diğer  paydaşlarımızla 
da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerimizi Türkiye’nin her 
noktasındaki girişimcilere ulaştırmaya çalıştık.

İş fikirlerinin iş planlarıyla desteklenerek bir metodolojiyle hayata 
geçirilmesi için en önemli desteklerden biri olan rehberlik hizmeti 
konusunda hem Turkcell içinden teknik ve ticari uzmanlığa 
sahip isimlerle, hem de işbirliği yaptığımız kuluçka/hızlandırma 
programları kanalıyla destek sağlamaya devam ettik. Özyeğin 
Üniversitesi ile birlikte 2011’den bu yana kurucu ortak olarak yer 
aldığımız Girişim Fabrikası bugüne kadar 1100 iş fikri başvurusu 
kabul etti. Girişim Fabrikası’nda yer almaya hak kazanan 30 
girişimden 9’u şirketleşti, 1’i kapandı, 4‘ü kuluçka sürecinde ve 
12’si de Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Girişim 
Fabrikası’nda yer alan girişimlerden, melek yatırımcı ve kamu 
desteklerinden 2 Milyon TL’ye yakın kaynak elde edildi.

İş planının önemine vurgu yaparak yeni ürün ve servis 
geliştirilmesini teşvik etmek üzere uzun yıllardır organize 
ettiğimiz iş planı yarışmalarıyla genç girişimcilerin öne çıkmasına 
katkıda bulunuyoruz. 2012 ve 2013 yıllarında Mobil Gelecek, 
Mobil Uygulama Yarışması, Tekno Fikir Yarışması ve ODTÜ 
Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Bilişim Kategorisi Sponsorluğu 
gibi faaliyetlerimizle bugüne kadar birçok gence iş fikirlerini 
paylaşabilme ve fikirlerinin yeşermesi için destek bulabilme 
imkanı sunduk.

Ayrıca, farklı kanallardan Turkcell’e ulaşan projeleri 
değerlendiriyor, ticari değer yaratmak için çalışıyoruz. Akıllı 
telefon kullanıcılarının kendi telefon kılıflarını tasarlamalarına 
olanak veren telefonkilifim.com, bu kapsamdaki en somut 
başarılarından biridir. Bu girişim hayata geçtikten sonra başka bir 
yatırımcı tarafından yatırım almıştır.

İnovasyonda başarının 
ancak doğru bir 
ekosistem kurularak 
mümkün olabileceğinin 
bilinciyle girişim 
ekosistemindeki tüm 
STK’lar, üniversiteler 
ve yatırımcı grupları 
ile yakın ilişkilerimizi 
devam ettiriyoruz.  
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İNOVASYON VE AR-GE ÇALIŞMALARI

TARIK KANDIRA
Kıdemli Ürün Yöneticisi  
Turkcell İnovasyon Platformu (TİP) 

Turkcell’de “inovasyon”, rekabet 
koşullarının giderek zorlaştığı 
günümüz dünyasında yaptığınız 
işe, müşterilerinizin beklentilerine, 
geleceği şekillendiren yeni iş 
modellerine bakış açınızı değiştiren, 
iş dünyasının olmazsa olmazı bir 
kavram. İnovasyona yeterli önemi 
vermeyen kuruluşların rekabet 
etmesinin bundan sonra mümkün 
olmayacağını düşünürseniz; 
inovasyon elçileri arasında olmak, bu 
konulara kafa yormak, şirketinizin 
güçlü yanlarını, gelişmeye açık 
taraflarını görmeniz açısından 
bulunmaz bir avantaj. 

TİP platformu iterasyon inovasyonun 
çok güzel bir örneği. TİP 
platformunun geniş kitlelere 
ulaşma özelliği sayesinde ofiste 
kendi masamda otururken segment 
gruplarından bir ekibin aşmaya 
çalıştığı bir sorundan ya da TSAG’ın 
dokunmak istediği bir grup insan için 
yapabileceklerine kafa yorduğundan 
artık benim de haberim var. 

Kendim gibi bu noktada çıtayı 
daha yukarı taşımaya gönüllü yeni 
iş arkadaşları edinmek açısından 
da çok değerli bir oluşum. Birlikte 
karar veriyor, birlikte aksiyon alıyor, 
pozitif çıktıları birlikte gözlemliyor, 
yeni metodları birlikte deniyor ve 
öğreniyoruz. 

İNOVASYON KÜLTÜRÜ 

İnovasyon kültürü Turkcell’in ayrılmaz bir parçasıdır. Turkcell 
Teknoloji bünyesinde yürütülen inovasyon çalışmalarımızı 
2013 yılında yeniden yapılandırarak yaygınlaştırdık. Farklı 
kanallardan gelen yenilikçi fikirler, belirli kriterler çerçevesinde 
değerlendirilir, uygun bulunan yenilikçi ürün, hizmet ve süreç 
fikirlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanır. Bu 
doğrultuda şirketin her kanalında yaratıcı düşünmeye değer 
verildiğini gösteren ödüllendirme aksiyonları hayata geçirilirken,  
inovatif düşünceyi özendiren çalışma grupları organize edilir. 

Bu aksiyonlarla ortaya çıkan yaratıcı öneriler herhangi bir 
çalışanın kişisel fikri olabileceği gibi, bir birim bünyesinde 
gerçekleştirilen rutin bir çalışma sırasında ya da özel olarak 
tasarlanmış bir fikir üretme seansında ortaya konmuş olabilir. Bu 
kapsamda, Turkcell içerisinde görev yapan “inovasyon elçilerinin” 
düzenlemiş olduğu “segment bazlı inovasyon” çalışmalarıyla  
şirket içindeki yenilikçi fikirlerin, Turkcell’in müşteri 

memnuniyetini ve hizmet kalitesini artıracak ürün ve servislere 
dönüştürülmesini amaçlıyoruz. 

İnovasyon Elçileri, kurum içi inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak 
amacıyla 2012’de Turkcell Teknoloji bünyesinde kurulmuş ve 
gönüllülük esası ile çalışan bir gruptur. 

İnovasyon elçilerinin görevleri aşağıdaki gibidir: 

• Çalışma arkadaşlarının yenilikçiliğe dair yeteneğini ve 
farkındalığını artırmak.

• Çalışma arkadaşlarını yenilikçi etkinliklerde aktif olarak yer 
almaya teşvik etmek; beyin fırtınaları ve çalıştaylar düzenlemek.

• ICT inovasyon komitesiyle birlikte çalışarak kurumun 
yenilikçiliğe dair stratejik güdümünü almak ve inovasyona dair 
vizyonunu çalışma arkadaşlarına taşıyarak en önemli irtibat 
noktası olmak.
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Ar-Ge merkezimiz, 700’ün üzerinde tam 
zamanlı araştırmacısı ile Türkiye’nin en 
büyüklerinden biri.

AR-GE ÇALIŞMALARI

Turkcell olarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanında rekabetçi 
servis ve ürünler geliştirmek amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin 
lider Ar-Ge ve inovasyon şirketlerinden biriyiz. Şebeke servisleri 
ve sağlayıcıları, SIM kart ve terminal çözümleri, mobil internet, 
mobil pazarlama, multimedya uygulamaları, iş zekâsı çözümleri 
ve iş destek sistemleri alanlarında servis ve ürünler geliştirerek 
Türkiye’nin telekomünikasyon alanındaki en büyük Ar-Ge 
üslerinden birisi haline geldik.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) bünyesinde yürütülen 
çalışmaların daha etkin biçimde sürdürülmesi amacıyla, 
analiz, geliştirme, test ve proje yönetimi ekiplerinin bir araya 
getirilmesini hedefledik. Bu doğrultuda Turkcell Maltepe Plaza 
çalışanları ve TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren ekipler yeni TURKCELL Ar-Ge Merkezi binasına 
konumlandırılmıştır. Maltepe’de 13.000 m2 kapalı alana kurulan 
bu yapı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da Ar-Ge 
Merkezi olarak tescil edilmiştir. 700’ün üzerinde tam zamanlı 
araştırmacının bulunmasının yanı sıra ürün ve hizmet geliştirme 
süreçlerinin uçtan uca yürütülebileceği bu merkez sayesinde 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi en üst 
düzeye taşıyabileceğiz.

Turkcell olarak Turkcell ve grup şirketleri için fark yaratan 
ürün ve çözümlerin uluslararası yayılımını sağlayarak 
değer yaratmaktayız. Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS - 
Commonwealth of Independent States), Rusya, Ortadoğu, 
Afrika ve Avrupa bölgelerinde teknoloji ve yazılım ihracatı 
faaliyetlerini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya 
devam etmek ve bir dünya markası olmayı hedeflemekteyiz.
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SPORCU TAKİP

SAĞLIK TAKİBİ

Tamamlandı Devam ediyor Özel sektör işbirliği

Değerlendiriliyor Sözleşme aşamasında Üniversite işbirliği

2012 – 2013 döneminde öne çıkan ve Ar-Ge içeriği TÜBİTAK tarafından da tescil edilen projelerimiz  
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 
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2012 – 2013 döneminde 9 projemiz TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye hak kazanmıştır. 2013 sonu itibariyle ise 
3 projemiz halen değerlendirme aşamasındadır. Yukarıda 
belirtildiği gibi 2012 sonrasında başlatılan projelerde 
üniversite/ araştırma kurumları ve diğer iş ortakları ile 
yapılan işbirliklerine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 
Bu süreçte Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarının yanı 
sıra kendi alanlarında uç teknolojiler geliştiren başlangıç 
firmalarıyla da işbirliği yapmaktayız.

Turkcell Teknoloji olarak üniversitelerle yaptığımız 
işbirliklerini sadece ortak projelerle sınırlandırmamakta; 
çeşitli üniversitelerle ortak lisans dersleri açmakta, yürütülen 

staj programlarıyla lisans öğrencilerinin iş hayatına adapte 
olmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye Bilişim Derneği 
aracılığıyla verilen burslar sayesinde yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarına da katkıda bulunuyoruz.

Turkcell Teknoloji, EUREKA ağı altında faaliyet gösteren ITEA2 
ve CELTIC+ kümelerinin yönetim kurullarında yer almaktadır. 
EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve 
süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği 
uluslararası işbirliği platformudur. EUREKA bünyesinde 
2012-2013 döneminde Turkcell Teknoloji’nin dahil olduğu 
uluslararası projeler aşağıdaki gibidir:

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.
turkcellteknoloji.
com.tr/RD/
RDProgramsPage.
aspx 

CARCODE – Car to Car Con-

tent Delivery
CarCoDe daha fazla güvenlikli, daha kolay sürüş deneyimi (daha az trafik yoğunluğu, kolay parketme, 

gişe ödemeleri, uzaktan teşhis ve sezinleyici bakım), daha temiz fiziksel çevre (daha az hava kirliliği), 

acil durumlarda daha iyi cevap tepki verebilmek (filo ve trafik izleme) ve seyahat edenlere daha keyifli 

bilgi-eğlence servisleri sunabilmek için sorunsuz olarak alternatif kablosuz iletişim teknolojilerini 

kullanabilen bir araç içi sistem yaratmayı amaçlıyor. 

DEMWATCH – Dementia 

Watch
Demanslı bir kişide; hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman tayini, okuduğunu anlama, 

konuşma, günlük basit işleri yapma gibi işlevlerde bozukluklar görülür. Entelektüel fonksiyonlardaki 

bu aksaklıklar zamanla hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini olanaksız hale getirir. 

Hastalığın görülme sıklığı yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır. 80’li yaşlarda her iki yaşlıdan 

birinde demans görülmektedir. Demans hastalarının yaşamsal verilerinin, konumlarının ve içinde 

bulundukları durumların giyilebilir hasta takip cihazları ve ortamda bulunan sensörler (makineler 

arası iletişim –M2M- teknolojileriyle) sayesinde takip edilebildiği bütünleşik bir çözüm geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Projenin uluslararası koordinasyon görevi Turkcell Teknoloji’dedir.

CAP - Collaborative Analytics 

Platform
CAP projesinin amacı çok çeşitli veri akışlarına (açık veri, özel veri, kurumsal veri, ham ve kümelenmiş 

veri) gerçek zamanlı erişim ve farklı iş alanlarında performans analizi yapabilecek esnek bir platform 

sunmaktır. Projenin uluslararası koordinasyon görevi Turkcell Teknoloji’dedir.

TÜTED &TURKCELL 
İŞBİRLİĞİ 

Türkiye’nin en kapsamlı 
teknoloji altyapısına 
sahip Kullanıcı 
Deneyimi ve Uygulamalı 
Telekomünikasyon Eğitim 
ve Test Merkezi, İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın (ISTKA) 
sağladığı fon kapsamında 
Turkcell, TÜTED (Tüm 
Telekomünikasyon İş 
Adamları Derneği) ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) işbirliği ile Ağustos 
2013’te İTÜ Bilgisayar ve 
Bilişim Fakültesi bünyesinde 
açıldı. 

Yeni teknoloji ve 
stratejilerin uygulandığı, 
uçtan uca ürün, hizmet 
tasarımı geliştirmesi için 
testlerin gerçekleştirildiği 
laboratuvarda, 
bilimsel araştırmaların 
yürütülmesinin yanı 
sıra kullanıcı deneyimi 
konusunda uzmanlar 
tarafından eğitimler 
verilmesi amaçlanıyor. 
Telekomünikasyon alanında 
eğitimlerin de verileceği 
merkezin teknoloji 
ve telekomünikasyon 
sektörü için nitelikli 
işgücü yetiştirmesi ve yeni 
yazılımların geliştirilmesi 
neticesinde Türkiye’ye 
katma değer sağlaması 
hedefleniyor.

Turkcell Teknoloji’nin 
Ar-Ge yoğunluğu 
küresel ölçekteki 
ortalama değerlerin 
2,5 – 3 kat üzerindedir. 
2012-2013 döneminde 
50’den fazla çerçeve 
projenin altında 
700’den fazla proje 
gerçekleştirdik. 
Bu dönemde 
gerçekleştirilen Ar-
Ge faaliyetlerine 
2,4 milyon saat 
mühendislik eforu 
harcanmıştır.

http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/RDProgramsPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/RDProgramsPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/RDProgramsPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/RDProgramsPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/RDProgramsPage.aspx
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GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE YATIRIM

Turkcell, geleceğin teknolojilerini müşterileri ile buluşturmak 
için yatırım yapar ve çalışmalarını bu çerçevede yürütür. Bu 
kapsamda, dördüncü nesil telekomünikasyon hizmetlerinin 
(4G) geleceği olarak görülen hızlar,  Turkcell teknolojisi ve 
Huawei’nin teknik desteği ile laboratuvar ortamında 2013 yılı 
Ağustos ayında denendi ve 900 Mbps’e varan hızlar ölçülerek 
test başarıyla sonuçlandı.

Basın mensupları huzurunda gerçekleşen testte Turkcell, 
yakın geleceğin teknolojisi LTE Advanced ile mobil internet 
hızlarını deneyimletti.   4G hızıyla streaming HD video gösterimi 

LTE ADVANCED NEDIR?

LTE Advanced,  aynı veya 
farklı frekans bantlarındaki 
taşıyıcıları birleştirerek çok 
yüksek hızlara çıkmamızı 
sağlayacak olan teknolojiye 
verilen isimdir. Örneğin, 
taşıyıcı birleştirme ile elde 
edilecek 100 MHz bandı 
kullanılarak  “indirme” 
yönünde 750Mbps-3Gbps 
aralığında teorik hızlara 
çıkılabilir.

gerçekleştirildi. Öte yandan,  internet hızı ölçümleyen 
“Speedtest.net “ internet sitesi üzerinden de 4G yükleme 
(upload) ve indirme (download) hız ölçümleri gösterildi. 
Film indirme senaryosu da başarıyla sonuçlandı. 4G hızı ile 3 
boyutlu film izleme deneyimi de katılımcılara sunuldu.  

LTE Advanced teknolojisinin gösterildiği basın testinde, en çok 
ilgiyi ise 900Mbps’e varan hız gösterimi topladı. Laboratuvar 
ortamında gerçekleştirilen testte , “geleceğin teknolojisi” 
olarak nitelenen 900Mbps’e varan data hızı ile sunucu üzerinde 
saklanan bir dosya indirilerek maksimum hızlar gösterildi.

Turkcell 4. nesil 
telekomünikasyon 
hizmetlerinde 
çıtayı yükseltti. 
Türkiye’nin en hızlı 
mobil internet hız 
deneyimi gösterimini 
gerçekleştirdi. 
4G teknolojisi ile 
yeni bir dönemin 
kapılarını araladı.
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2013 sonu itibariyle 
patent başvuru 
sayımızı 287’ye 
çıkarırken, tescilli 
patent sayımız 49 oldu.

Turkcell olarak ulusal ve uluslararası patent başvurularıyla 
küresel ölçekte öncü bir teknoloji şirketi olmayı amaçlıyoruz. 
Türkiye telekomünikasyon sektöründe yapılan tüm patent 
başvurularının yarısından fazlası Turkcell tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Turkcell 2012 yılında 82 patent başvurusu 
yaparak Türkiye üçüncüsü ve Kocaeli ili birincisi olmuştur. 
Turkcell 2013 sonu itibariyle 238’i ulusal, 49’u uluslararası olmak 
üzere toplam patent başvuru  sayısını 287’ye çıkarırken, tescilli 
patent sayısı ise 49’a ulaştı. 

Turkcell bünyesinde gerçekleştirilen buluşlar aşağıdaki hedefler 
doğrultusunda patentle korunmaktadır:

• Buluşun kopyalanmasının engellenmesi

• Buluşun ticarileştirilmesi aşamasında oluşabilecek hukuki 
sorunların engellenmesi 

• Lisans geliri yaratılması 

• Birden fazla teknolojik alan içeren karmaşık ürün geliştirme 
projelerinde çapraz lisanslama imkânı yaratılması 

• Sektördeki teknoloji lideri konumunun sağlamlaştırılması 

• Ar-Ge harcaması verimliliğinin ölçülmesi 

• Çalışan performansının ölçülmesi  

Patent başvurusu sürecinde, buluşlar Patent Komitesi ve Avrupa 
Patent Ofisi (EPO) tarafından geliştirilen IPScore yöntemine 
benzer biçimde ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan 
değerlendirme sonucunda buluşla ilgili riskler ve fırsatlar sayısal 
hale getirilmekte ve alternatif senaryolar kurgulanarak buluşun 
ticari değeri belirlenmektedir. Bu analizler, patent başvurusu 
ve patent belgesinin alınmasından sonra da düzenli olarak 
yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.
turkcellteknoloji.
com.tr/RD/
IntellectualPropertyPage.
aspx 

FİKRİ HAKLAR

http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/IntellectualPropertyPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/IntellectualPropertyPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/IntellectualPropertyPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/IntellectualPropertyPage.aspx
http://www.turkcellteknoloji.com.tr/RD/IntellectualPropertyPage.aspx


»33 TURKCELL KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2012-2013 » EKONOMİK ETKİMİZ

İŞ’TE TEKNOLOJİ HAMLESİ 

Turkcell, şirketlerin ve ülke ekonomisinin teknoloji kullanımı 
ile büyüyeceği inancından yola çıkarak Türkiye’de yepyeni 
bir hareket başlattı. Farklı sektörlerin ve her boyutta şirketin 
ihtiyaçlarını analiz eden Turkcell, işlerini büyütmek ve 
verimliliklerini artırmak isteyen tüm şirketleri “İş’te Teknoloji 
Hamlesi”ne davet ediyor. 

Turkcell, şirketlerin bilişim teknolojilerini etkin kullanımı için 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yeni bir model geliştirdi. İş’te 

Teknoloji Hamlesi; vizyonu, hayalleri ve yenilikçilik hedefiyle 
yola çıkan şirketlere operasyonel mükemmeliyet ve verimlilik 
sağlayarak müşteri deneyimini “eşsiz” hale getirmenin yolunu 
açıyor. Bu sayede büyüme ve kârlılık oranlarını azamîye 
ulaştırması hedeflenen şirketlerin elde edeceği başarı, Türkiye’ye 
sağlayacakları ekonomik katkının da her geçen gün artmasını 
garantiliyor. Bu kapsamda tüm Türkiye’de görev yapan 2.000 
kişilik kurumsal satış ekibi, toplam 10.000 saat eğitim aldı. Farklı 
şehirlerde düzenlenen 15 çalıştay, 40 toplantıda 1.500 kişiye 
bilgilendirme yapıldı, bu toplantılara 500 kişi de video konferans 
ile katıldı.

Teknoloji kullanımıyla şirketlere yaratılan fayda

• Video konferans sistemleri ile ulaşım ve eğitim maliyetlerinde 
sağlanan avantaj: %30

• KOBİ’lerin network teknolojileri ile sağladığı ortalama 
verimlilik artışı: %7

• Bulut Bilişimin Orta-Büyük ölçekli bir firma için sağladığı 
maliyet avantajı: %80

İNOVATİF 
ÜRÜN VE 

SERVİSLER
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CEPTE ÜSTÜN TEKNOLOJİ: TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ AKILLISI TURKCELL T40

Türk mühendis ve tasarımcıları tarafından geliştirilen 
Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Turkcell T40’ın üretimini de 
Türkiye’ye taşıdı. Kısa sürede yaklaşık 100 bin satılan Turkcell 
T40’ın yerli üretimi yurtdışına paralel olarak Vestel’in 
Manisa’daki tesislerinde başladı.

Turkcell T40, yüksek teknolojiyi, Türk kullanıcıların 
alışkanlıklarına göre geliştirilmiş hayat kolaylaştıran pratik 
arayüzü ve Turkcell’in zengin mobil uygulama dünyasını 
herkesin erişebileceği fiyatla bir araya getiriyor. 

T serisiyle büyük bir 
başarı hikâyesine 
imza atan Turkcell, 
Türkiye’de yerli 
akıllı telefon 
üretme hayalini 
gerçekleştiren 
ilk şirket oldu. 
Manisa’daki 
banttan çıkan 
Turkcell T40’lar 
Türkiye’nin ilk yerli 
üretim telefonları 
olarak tüketicilerle 
buluştu.

Yerli üretime özel milli 
renkler 

T40’ın “Türkiye’ye özel” 
olmasına özen gösterildi. 
Daha önce siyah ve beyaz 
renk seçenekleriyle satışa 
sunulan T40’ların Türkiye’deki 
üretiminde kırmızı ve beyaz 
tercih edildi. HD ses özelliği 
ile konuşma esnasında duru ve 
anlaşılır ses iletimi ile daha iyi 
bir ses deneyimi sağlayan T40, 
kamerada da iddialı. Görüntülü 
görüşme sağlayan ön 
kameranın yanı sıra 5 MP Flash 
arka kameraya sahip cihazın 
gelişmiş kamera özellikleri ile 
her anı yakalamanızı sağlıyor. 
Qualcomm’un 1.2 GHz Çift 
Çekirdekli işlemcisine sahip 
cihazın ekran büyüklüğü ise 
4 inç. Turkcell arayüzüyle 
tasarlanan cihazın pili ise 
yaklaşık 240 saat bekleme, 
480 dakika konuşma süresi 
sunuyor.

EKONOMİYE 

500 

MİLYON TL 
KATKI

2013 İTİBARİYLE 

1 

MİLYON 
T SERİSİ 
TELEFON
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MOBİL ÖDEME TEKNOLOJİSİ: 

Anlaşmalı üye işyerlerinde sadece bir SMS ile alışveriş imkânı 
sağlayan Turkcell Mobil Ödeme; düşük tutarlı alışverişleri hızlı, 
kolay ve güvenli bir şekilde cep telefonundan gerçekleştirme 
imkânı sağlar. 

Sosyal ağlarda, online oyunlarda, dijital içerik ve servislerde, 
online eğitim hizmeti veren sitelerde, aidat ödemelerinde, fiziksel 
ürün alışverişlerinde ve diğer online alışverişlerde ödeme aracı 
olarak kullanılabilir.

1000’den fazla üye işyerinde geçerli olan Turkcell Mobil Ödeme 
ile 2013 yılında 2 milyon Turkcell’li 10 milyondan fazla işlem ile 
115 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirdi.

Turkcell Cüzdan: 

Turkcell Cüzdan, cep telefonuyla TL yükleme, paket satın alma, 
para gönderme, fatura ödeme, temassız işlem ile kredi kartı 
kullanımı gibi işlemleri yapabilmeyi sağlar. Ekim 2012’de dünyanın 
en gelişmiş mobil cüzdan çözümü olarak hayata geçirdiğimiz 
Turkcell Cüzdan’ı bugün 1,2 milyon kişi kullanıyor. 

• Turkcell Cüzdan’daki banka kartı ya da kredi kartı kullanılarak 
ulaşım kartına dolum yapılabiliyor.

• Banka ya da kredi kartı kullanmak istemeyenler Turkcell Mobil 
Ödeme kullanarak ulaşım kartlarına dolum yapabiliyor. Yapılan 
ödeme faturalarına yansıyor ya da bakiyelerinden düşüyor.

• Toplu taşıma araçlarına eklenen NFC teknolojisi sayesinde, 
telefonu NFC özellikli olanlar, Turkcell Cüzdan’a ekleyecekleri 
temassız ulaşım kartları sayesinde otobüslerde biniş için 
fiziksel ulaşım kartları yerine cep telefonlarını kullanabiliyorlar.

 

10 

MİLYONDAN 
FAZLA İŞLEM

2013’TE 

2 

MİLYON 
TURKCELLİ

Turkcell Cüzdan, cep telefonuyla TL yükleme, Turkcell Cüzdan 
teknolojisiyle hayata geçen hizmetlerimizden biri Urfakart. Şehir 
içindeki ulaşımı kolaylaştırmak için düşünülmüş Turkcell Cüzdan 
içindeki bu akıllı kart, Nisan 2013’te Şanlıurfa’da kullanılmaya 
başlandı. Uygulamanın yaygınlaşması için diğer şehirlerimizde 
çalışmalarımız devam etmektedir. Urfakart Turkcell Cüzdan ile 
birleştiğinde elektronik ödeme kolaylığı sağlıyor.
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AKILLI EĞİTİM 

Turkcell olarak eğitim kurumlarına daha başarılı öğrenciler 
yetiştirmelerini sağlayacak yepyeni bir eğitim platformunu 
hayata geçirdik. Turkcell Akıllı Eğitim platformu ile eğitim 
kurumları dijital dönüşümlerini Turkcell’in üstün teknoloji 
desteğiyle yapabilecekler. Platform, akıllı tahta ve tablet 
cihazlarla interaktif eğitim teknolojilerini sunarak, eşsiz bir 
interaktif sınıf deneyim sunuyor. Kurulan sistem sayesinde video, 
ses ve tüm dijital içerikleri sanal veri depolama alanlarında 
saklayan eğitim kurumları, eğitim içeriklerini tüm öğrencilerle 
kolaylıkla paylaşabiliyor. Öğretmen ve öğrencilere, okulda evde, 
diledikleri yerde 3G ile hızlı, güvenli ve kesintisiz internet erişimi 
sunularak, eğitimde tüm sınırlar kaldırıyor.

Platform içinde bulunan fiber erişim, akıllı bulut, eğitim 
programları gibi çözümlerle Turkcell, iş ortakları ve grup 
şirketleriyle uçtan uca bir eğitim çözümü sunuyor. Tüm eğitim 
ihtiyaçlarının tek platforma toplayan Akıllı Eğitim sayesinde 
okullar tüm hizmeti tek bir yerden alabiliyor.

Turkcell eğitimde 
dijital dönüşüme katkı 
sağlayacak geleceğin 
öğrenme platformu 
Akıllı Eğitim’i hayata 
geçirdi. Platform 
sayesinde öğrenciler 
istedikleri her yerden 
eğitim süreçlerini 
Turkcell teknolojisiyle 
kesintisiz olarak 
sürdürebilecek.

Turkcell Akıllı Eğitim’de, öğretmenlerin dijital dönüşüm 
konusunda donanımlı olabilmeleri için Turkcell Akademi’de 
“Digital Eğitmenlik ve Sertifika” başlıklı bir eğitim programı 
bulunuyor. Veliler de Akıllı Eğitim sayesinde çocuklarının 
eğitim durumu, devamsızlıkları ve başarıları hakkında anında 
bilgilendiriliyor.  

Turkcell Akıllı Eğitim, ilk olarak 15 ayrı lokasyonda faaliyet 
gösteren Mektebim Okulları’nın 8 kampüsünde 2000’in üzerinde 
öğrenciyi yeni eğitim teknolojileri ile buluşturuyor.

Akıllı Eğitim’le sunulan teknolojik fırsatlar 

• Turkcell Akıllı Eğitim ile Eğitim Uygulamaları

• Turkcell Akıllı Eğitim’in temelini oluşturan eğitim teknolojisi 
yazılımı, bu yazılım her seviyede kurumun kullanımına uygun. 

Ürün kurumun ihtiyacına göre düzenleyerek tüm eğitim 
kurumlarında uygulanabiliyor.

• Turkcell Superonline fiber erişim çözümleri (1000 Mbps’ye 
ulaşan hızla), 

• Turkcell Akıllı Bulut altyapısında içerik paylaşım imkanı, 
eğitim materyalleri için veri depolama, 

• Donanım Ürünleri (Akıllı Tahta ve Tablet seçenekleri)

• Öğrencilere 3G’li tablet ve internet paketi ile kesintisiz eğitim

• Turkcell Akıllı Cihaz Yönetimi ile güvenli uygulama ve cihaz 
yönetimi 

• Turkcell Kurumsal APN ile güvenli internet

• Turkcell Akademi Eğitim programları ile digital teknoloji 
eğitimleri ve eğitimci sertifikasyonu
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AKILLI BİLET 

2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan 
işbirliğimizi bir yıl daha uzatırken yeni alanlarda da işbirlikleri 
yapma kararı aldık. İşbirliğimizin ilk ürünü olan Akıllı Bileti 
müşterilerimize sunduk. Turkcell’in yeni ürünü olan Turkcell Akıllı 
Bilet ile futbolseverler A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’de 
oynadığı tüm maçlarda ayrıcalık yaşamaya başladı. 

Sadece bir kısa mesaj (SMS) atarak, kuyruğa girmeden, 
oturdukları yerden bilet satın alma şansına kavuşan 
futbolseverler, maçlara kendilerine özel olarak ayrılan 
kapılardan zahmetsizce girebiliyor. Akıllı bilet uygulaması, 
kullanıcılara zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevresel 
etkileri de azaltıyor. Yanmayan termal kağıttan üretilen ve 
geri dönüştürülemeyen normal biletler yerine akıllı biletlerin 
kullanılması yoluyla doğal kaynaklar korunuyor, atık oluşumu 
engelleniyor.

AKILLI DEPO

Yeni bulut servisimiz Akıllı Depo’yu müşterilerimizin kullanımına 
sunduk. Akıllı Depo servisi ile fotoğraf, video, müzik ve dosyaların 
güvenle saklanması sağlanırken, tüm cihazlardan istenilen 
zamanda erişim, sevdikleriyle e-posta ve sosyal ağlar üzerinden 
paylaşım kolaylığı da sunuluyor.  

Uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefon ya da tabletine indiren 
Turkcell müşterilerinin çektikleri fotoğraflar, Akıllı Depo’ya 
otomatik olarak aktarılıyor ve sonrasında yeni çekilen her 
fotoğraf, başka hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadan Akıllı 
Depo’da saklanıyor. Sadece fotoğraflar değil akıllı cihazlara 
indirilen müzikler, dosyalar ve çekilen videolar 3G veya Wi-
fi bağlantısı olduğunda da otomatik olarak Akıllı Depo’ya 
aktarılıyor. 

Akıllı Depo 
Turkcell’lilerin 
hatıralarını güvenle 
saklamakla kalmıyor, 
büyük boyutlu 
dosyalar da dahil 
olmak üzere e-posta ve 
sosyal ağlar üzerinden 
kolayca paylaşma 
imkanı da sunuyor.

2013 sonu itibariyle 
toplam 17.000 
bileti SMS yoluyla 
göndererek enerji 
ve kağıt tasarrufu 
sağladık.
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Türkiye’de ilk M2M 
platformunu ve M2M’e 
özel sim kartı başlatan, 
aynı zamanda dikey 
çözümlere sahip ve 
M2M modülü olan tek 
operatörü Turkcell’dir. 

M2M ÇÖZÜMLERİ 

Makineler Arası İletişim (Machine To Machine-M2M), cihazlara 
takılan özel bir SIM kart sayesinde, cihazların uzaktan izlenmesini, 
yönetilmesini ve birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir 
teknolojidir. Kullanım alanının genişliği ve iş modellerinde yarattığı 
değişiklikler nedeniyle M2M, hem bireylerin hem de şirketlerin hayatını 
ciddi biçimde değiştiriyor. Şu anda en önemli kullanım alanı haline 
gelmiş olan Araç Takibinin yanında sağlık alanında Tıbbi Otomasyona ve 
akıllı ev aletlerine kadar sayısız alanda kullanılma potansiyeline sahip 
ve birçok alanda şimdiden kullanılmaya başlamış durumdadır.

M2M çözümlerini, Akıllı Enerji, Akıllı Endüstri, Akıllı Araç, Akıllı 
Bina, Akıllı Sağlık ve Mobil POS ve Yazarkasa olmak üzere altı ana 
başlık altında topluyoruz. Sayaç okuma, lojistik, finansal hizmetler 
tarafında POS ve ATM’ler ve hatta yazarkasalar, tarım ve POS cihazları, 
buzdolabı ve otomatlar, evlerdeki güvenlik sistemi ve klimalar, araç, 
kamyon, tekne, tren, bisiklet ve helikopter, sera, çiftlik, kümes ve 
tarlaların sulama sistemleri ve sayaçlar olmak üzere1,2 milyondan fazla 
makine şu anda Turkcell M2M Teknolojisi ile izleniyor ve yönetiliyor. 

azaltılmasını destekledik. Türkiye’deki 21 Elektrik Dağıtım Şirketine 
M2M Çözümlerimizle katma değer sunuyoruz. Şu ana kadarki 
uygulamalarla bu alanda 400.000 TL’den fazla tasarruf sağlandı. 
Tarım, soğuk zincir, elektronik gibi endüstriyel alanlardaki M2M 
uygulamalarıyla 2012-2013 döneminde 100.000 TL ülke ekonomisine 
katkıda bulunuldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü 
(İSU) ile birlikte Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı Akıllı Su Yönetim 
sistemini hayata geçirdik ve yaklaşık 10 milyon TL’lik katkı sağladık. 
Bunun yanı sıra, İçişleri Bakanlığı’nın önderliğinde yönetilen ve ilk 
olarak Antalya ve Isparta’da pilot olarak uygulanan Acil Durum 
Arama (e-Call) projesinde yer alan tek mobil operatör olarak M2M 
altyapımızla projeye destekte bulunduk.

ORKUN KARAYEL
KSN Lojistik ve Taşımacılık-
Genel Müdür

Turkcell, Ekip Mobil 
hizmetiyle lojistik 
firmalarına günlük 
sevkiyatlarını 
yönetebilecekleri 
çözümler sunuyor. Bu 
sistemi kullanarak genel 
merkezimize kurduğumuz 
dev ekrandan tüm 
Türkiye’deki sevkiyatımızı 
online olarak her an 
izleyebiliyoruz. KSN 
Lojistik olarak Turkcell’in 
güçlü alt yapısı sayesinde 
günlük nakliyat sürecini 
kolaylıkla takip ederek 
uçtan uca yöneteceğimiz 
bir süreç haline 
getiriyoruz. Hızlı ve 
güvenli servis olanağıyla 
müşterilerimize daha 
iyi hizmet sunmayı 
hedefliyoruz.

Ayrıntılı bilgi için:
www.turkcell.com.
tr/m2m

Bu kapsamda M2M çözümleri ile 2012’de ülke ekonomisine 1 milyar 
TL’den fazla, 2013 yılında da 450.000’den fazla aracı Turkcell M2M 
altyapısı ile Akıllı Araç haline getirerek Türkiye’ye yıllık yaklaşık 1 
milyar TL yakıt tasarrufu sağladık. 100.000’den fazla akıllı enerji ve su 
sayacıyla, elektrik ve sudaki kayıp kaçakların yüzde 10-15 oranında 

Araç takip, yönlendirme ve yollarda araçları konuşturan sistemlerle 
ortalama olarak yüzde 15-20 arası yakıt tasarrufu sağlanıyor. BTK 
raporuna göre 2013 yılında hem mobil POS çözümleri hem de araç 
takip (filo yönetimi) uygulamalarıyla pazar birincisi olduk. Ayrıca, 
Türkiye’nin ilk yerli üretim, elektrikli aracını Turkcell M2M ile 
uzaktan kontrol edilebilir hale getirdik.  

 

1,5 

MİLYARDAN FAZLA 
TASARRUF

2013’TE 

1,4 

MİLYON 
KULLANICI

www.turkcell.com.tr/m2m
www.turkcell.com.tr/m2m
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ÇALIŞANLARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

İnsan Kaynakları süreçleri, Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür 
Yardımcılığı’na bağlı İK Sistemleri Geliştirme Merkezi Bölümümüz 
tarafından geliştirilmekte ve Turkcell Çalışan İlişkileri 
Yönetimi Bölümü tarafından yürütülmektedir. İnsan Kaynakları 
Politikası; topluma, pazara, şirkete ve çalışanların birbirine olan 
sorumluluklarını benimsemek suretiyle Turkcell Ortak Değerleri 
ve İş Etiği Kuralları ile belirlenen yüksek etik standartlarını 
sağlamaktır.

Tüm İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgili (seçme ve yerleştirme, 
kariyer hareketleri, performans ve yetenek yönetimi, insan 
gücü planlama, ücretlendirme ve ek menfaatler, organizasyonel 
gelişim ve süreç iyileştirme, iç iletişim) yazılı prosedür ve 

yönetmeliklerimiz mevcuttur. Bu dokümanlar tüm çalışanların 
ulaşabilecekleri şekilde intranetimizde tutulmaktadır. Ayrıca 
çalışanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirmeyi kurumsal 
portal ve e-mail sistemi ile gerçekleştirmekteyiz. 

Turkcell Değerleri arasında yer alan “İnsana Değer Veririz” 
yaklaşımıyla, tüm çalışanlarımız şirketimizin ana odağında yer 
almaktadır. İnsan Kaynakları olarak yenilikçi uygulamalarımızla, 
Türkiye’nin senelerdir en çok çalışılmak istenen Turkcell’i, bir 
çalışan markası olma yönünde desteklediğimize inanıyoruz. 
Çalışanlarımıza dokunan tüm süreç ve uygulamalarımızın, 
onlardan aldığımız geri bildirimleri de kullanarak, aynı bakış 
açısıyla şekillendirip yeniden ortaya çıkartarak fark yarattığımızı 
düşünüyoruz.
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Cinsiyet, Yaş Dağılımı ve Pozisyon Kırılımlı Çalışan Sayısı 

 2013

 0-30 Yaş Arası 30-50 Yaş Arası 50 Yaş ve Üstü

 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Genel Müdür      1

Genel Müdür Yardımcısı   3 10  2

Direktör   27 41  1

Müdür 6 6 175 379 1 5

Uzman 438 669 781 1505 4 16

Yarı Zamanlı 81 102 6 2   

Toplam 525 777 992 1937 5 25

RAKAMLARLA ÇALIŞANLAR

* 31 Aralık 2012’de Turkcell 
İletişim A.Ş’de toplam çalışan 

sayısı 4.181 kişi iken bu sayı 
2013 yılı sonunda 4.261 kişiye 

ulaşmıştır. Rapor genelinde 
toplam sayının dışında tutulan 

yarı zamanlı çalışanlar bu 
hesaplamaya dahil edilmiştir.

Engelli İstihdam Sayısı*

2012 2013

Kadın Erkek Kadın Erkek

22 86 24 87

*Turkcell İletişim A.Ş sayılarıdır 

Doğum İzni Kullanım Sayısı ve İşe Dönüş Oranı

 2012 2013

Doğum İzni Kullanım Sayısı 81 95

İzin Sonrası İşe Dönüş Oranı %100 %100

Babalık İzni Kullanım Sayısı 104 137



• Fırsat eşitliğini desteklemek üzere bölümlerimizdeki kadın-
erkek çalışan ve yönetici sayılarını, işe alım, ayrılma, terfi 
detayında takip ederim.

• İş ilanlarını fırsat eşitliği ilkelerimize uygun olarak hazırlarım, 
kadın ve erkek adayların fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde 
değerlendirilmesine özen gösteririm.

• Fırsat eşitliğinin ideal düzeyde olmadığı durumlarda, eş 
yetkinlik seviyesinde kadın ve erkek aday söz konusu ise ilgili 
yöneticileri dengeyi sağlayacak yönde karar vermeye teşvik 
ederim.

• Yetenek Yönetimi Komitelerini fırsat eşitliğini gözetecek 
şekilde yönetir; terfi fırsatları karşısında ilgili yöneticilerimize 

fırsat eşitliği politikamızı ve kadın-erkek çalışan oranlarımızı 
hatırlatırım.

• İşe alım ve terfi fırsatları değerlendirmelerinde hamileliğin 
bir engel oluşturmayacağı yönünde ilgili yöneticileri 
yönlendiririm.

• PAF stajyer programlarında fırsat eşitliğine uygun seçme ve 
yerleştirme yaparım.

• Çalışanlarımıza görev yaptıkları fonksiyon ve üstlendikleri 
rolleri baz alarak ihtiyaç duyacakları eğitim ve gelişim 
fırsatlarını ayrım yapmadan sunarım.

• Ücret ve ek menfaatler uygulamalarını şirket politika ve 
prosedürleri doğrultusunda fırsat eşitliğine uygun yönetirim. 

Turkcell Fırsat Eşitliği Politikası için:
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/insan-
kaynaklari/firsat-esitligi-politikamiz

Fırsat Eşitliği Manifestomuz

Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızda çalışanlarımızı ve 
yöneticilerimizi, Fırsat Eşitliği Politikamız doğrultusunda 
yönlendirmek adına, Turkcell Grup İK çalışanlarımıza takip 
etmelerini istediğimiz Fırsat Eşitliği Manifestomuzu Ekim 2013 
itibariyle yayınladık. Tüm İK süreçlerimizde aşağıda bulunan 
9 maddenin temel teşkil etmesi, tüm İK çalışanlarının bu 
maddelere uyması hedefimizdir.

• Fırsat eşitliği politikamız doğrultusunda tüm İnsan 
Kaynakları uygulamalarında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı 
yapılmamasını sağlarım.

Ülkemizin geleceği için kadınlarımızın ekonomiye, istihdama 
ve sosyal hayata katılması giderek daha büyük önem 
kazanıyor. “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye” felsefemiz odağında 
“kadınlarımızın güçlendirilmesi” için fırsat eşitliğini her alanda 
dikkate alıyoruz. Bu strateji ışığında kadının güçlenmesini 
destekleyen projeleri hem bizzat yürütmeye hem de işbirlikleri 
ile güçlendirmeye özen gösteriyoruz. 

Turkcell Fırsat Eşitliği Politikası

Turkcell ve Grup şirketleri olarak “İş’te Eşitlik” konusuna 
verdiğimiz değeri vurgulamak adına Haziran 2013’te “Turkcell 
Fırsat Eşitliği Politikamızı” oluşturduk. Politikanın tüm 
çalışanlarımız tarafından sahiplenilmesi ve uygulamaya 
geçirilmesi için politikayı, öncelikle çalışan portalında ve 
internet sitemizde yayınladık. Yayınlandıktan sonra bilinirliğini 
artırmak amacıyla yeni yöneticilerimizin aldığı “A’dan Z’ye İK 
Eğitimi” ve “Mülakat Teknikleri Eğitimi’nin içeriklerine ekledik. 
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“FIRSAT EŞİTLİĞİ”NDE KADIN ODAĞI 

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/firsat-esitligi-politikamiz
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/firsat-esitligi-politikamiz
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1) Kadın Odaklı İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Turkcell olarak, kadın çalışan oranının düşük olduğu 
bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de 
telekomünikasyon sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 
23’lerde olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple, sektörün 
öncüsü olarak, kadınların güçlendirilmesi ve istihdama 
katılması konusunda daha fazla sorumluluğumuz olduğunu 
düşünüyoruz. 

Turkcell ve grup şirketleri Turkcell Global Bilgi ve Turkcell 
Superonline olarak işe alım aşamasından başlayarak 
tüm süreçlerimizde çalışanlarımız adına fırsat eşitliğinin 
takipçisiyiz. Kadın çalışanların istihdamı ve şirket içindeki 
süreçlerden eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı 
hedefliyoruz. Sadece kadınların değil, engelli kişilerin de 
istihdamında gerekli hassasiyeti gösteriyoruz.

Özellikle yurdun tüm bölgelerinde olmak üzere yüksek 
kadın istihdam oranımızı korumak ve hatta mümkün 
oldukça artırmak hedefiyle çıktığımız yolda, 2013 başında 
yüzde 49 olan kadın istihdam oranımızı, Kasım 2013 
itibariyle yükseltmiş bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Turkcell Grup’taki toplam kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 
51’e ulaştı.

Fırsat Eşitliği Kapsamında Örnek İK Uygulamalarımız:

Turkcell İnsan Kaynakları olarak kadın çalışanlarımızın hayatını 
kolaylaştıracak, bireysel ve kariyer gelişimlerine destek olacak, 
aile ve iş hayatı uyumunu güçlendirecek pek çok iyi uygulamayı 
sürekli ve dönemsel olmak üzere hayata geçiriyoruz. 

A. Gelişim Faaliyetleri

• Okul portalı ve cep telefonu yoluyla ebeveyn ve velileri 
bilinçlendirici mesajlar

• Kadın çalışanlar için sağlık bilgilendirmeleri (Meme kanseri 
vb.)

• HAP (Hayata Ait Programlar)* kapsamındaki eğitimler
• Doğuma Hazırlık ve Nefes Çalışmaları Eğitimi
• İş ve Özel Yaşamda Kadının Yeri Eğitimi
• Çalışan Anne Olmak Eğitimi
• Çalışan Ebeveynin İlkyardım Paketi
• Anneliğe Hazırlık
• Doğum Akademisi
• Ebeveyn Olma Sanatı
• Başarılı Çocuk Yetiştirme
• Çocuklarımıza Işık Olmak Eğitimi
• Başarılı Çocuk Yetiştirme
• İş ve Özel Yaşam Dengesi

B. İş ve Aile Hayatını Uyumlandırma Faaliyetleri

• Binalarımızda yer alan süt odaları

• Annelere okulların açıldığı ilk gün çocuklarının yanında 
olmaları için verilen idari izin 

• Turkcell Sosyal Aktivite Grubu (TSAG) tarafından yapılan, 
çocuklara ve ailelere özel faaliyetler ve kültürel aktiviteler

• Turkcell CLUB’da yer alan, anne ve çocuklara yönelik, 
eğitimden alışverişe birçok alanda çok çeşitli fiyat ve ödeme 
avantajları 

• Şirketlerimizde düzenlenen, çalışanlarımızın çocuklarının 
katıldığı 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Toplam Çalışan 

Sayısı
Kadın Çalışan 

Sayısı
Kadın Çalışan 

Oranı
Kadın Lider Sayısı Kadın Lider Oranı

Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş.

4.070 1.424 %35 212 %32

Turkcell Superonline 615 145 %24 19 %25

Turkcell Global Bilgi 6.549 4.200 %64 275 %50

Toplam 11.234 5.769 %51 506 %39

* “İş’te eşitlik” ilkesine verdiğimiz önemle, 2013 yılı itibariyle üst yönetime sunduğumuz İK raporlarımızda çalışan, işe başlayan, terfi eden ve işten ayrılan kadın çalışanlarımızın 
rakamlarını ayrıca göstermeye ve takip etmeye başladık.

*HAP: Çalışanlarımızın iş ve özel hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri tüm 
başlıkların olduğu kişisel gelişim programıdır. Programlar kapsamında doğuma 
hazırlık eğitiminden Sufi felsefesine, inovasyondan iletişime pek çok konuda 
eğitimler sunulur. 

Rakamlarla Turkcell Grup’ta Kadın Çalışanlar*

TURKCELL TOPLAM 
KADIN ÇALIŞAN YÜZDESİ

%51



C. Hayatı Kolaylaştıran Olanaklar

• Esnek yan haklar uygulaması Flex Menü kapsamında 
seçilebilecek çocuk eğitim desteği

• Bedelsiz sağlık taramaları (Mamografi, akciğer taraması)

• Çocuk kapsamlı sağlık özel sigortası

• Kreş yardımı

• Plazalarımızda verilen kuru temizleme hizmeti

• Plazalarımızda yer alan kuaför hizmeti

• Organik mutfak ürünlerini ayağımıza getiren ve çocuklu 
annelerimizin sıklıkla kullandığı şirket içi organik market

D. Sosyal Faaliyetler

• Turkcell çocuk kulübü oluşumu

• Salı Pazarı konukları

• Eğitici hediyeler

• Çocuk Sanat Atölyeleri

• Anne ve çocukların gönüllülük programlarımıza katılım 
olanakları

• Pilates, Yoga, Nefes & Zumba kursları

• Makyaj, Bakım ve Stil Atölyeleri

• Bayan Voleybol Takımı

2) Kadın Odaklı Kurumsal Projelerimiz:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliğinde yürüttüğümüz 
Ekonomiye Kadın Gücü projesiyle dar gelirli kadınların ekonomik 
üretime katılımını teşvik etmek, sosyal ve ekonomik olarak 
güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla kadınlarımızın 
mikrokredi sisteminden yararlanabilmelerine destek oluyoruz.

Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ailelerinin 
sınırlı maddi imkânları nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen kız 
çocuklarının okula gitmesini hedeflediğimiz Kardelenler Projesi 
ile bugüne kadar 100.000 burs sağladık. “Kurumsal Projeler ile 
Topluma Katkı” bölümünde, projelere daha detaylı yer verilmiştir. 

3) Destekçisi Olduğumuz Kadın Odaklı Girişimler

• İş’te Eşitlik Platformu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Dünya Ekonomik 
Forumu’nun yönlendirmesi ile özel sektör işbirliği ile başlattığı 
İş’te Eşitlik Platformu, Dünya Cinsiyet Uçurum Raporu’nda yer 
alan Türkiye’deki Ekonomik Katılım ve Fırsatlar’daki uçurumu 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 10’a kadar azaltılmayı 
hedeflemektedir. Program faaliyetlerinin tasarlanması ve 
yürütülmesi için oluşturulan proje ekibinin 5 üyesinden biri olarak, 
Aralık 2012’den beri aktif olarak platformda yer almaktayız.

Turkcell’in İş’te Eşitlik Platformu Taahhütleri:

• Toplumda kadını güçlendiren sosyal sorumluluklarımızı 
önceliklendirilerek Türkiye için etkisi yüksek, inovatif ve değer 
yaratan yeni projeler üretmek

• İstihdamda ve işyerinde kadının güçlendirilmesi için 
“İş’te Eşitlik” prensiplerimizin ve uygulamalarımızın eko 
sistemimizde yer alan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize 
yaygınlaştırılmasını sağlamak

• Özellikle Anadolu’da olmak üzere yüksek kadın istihdam 
oranlarımızı korumak ve daha ileriye taşımak

TEDARIKÇI VE IŞ ORTAKLARINDA  
FIRSAT EŞITLIĞI FARKINDALIĞI YARATMA

Turkcell’in birlikte çalıştığı 1.566 Tedarikçi ve 199 Iş Ortağına 
“Güçlü Kadın & Güçlü Türkiye” Deklarasyonu

Çalışma hayatında kadına yönelik fırsat eşitliği sağlanması 
yönündeki çalışmalarımız içinde, Turkcell ile birlikte çalışan 1.566 
tedarikçimizde ve 199 İş Ortağımızda farkındalık yaratma çabalarımız 
devam ediyor. 

Bu kapsamda bizlerle birlikte çalışan tedarikçilerimize ve iş 
ortaklarımıza Temmuz ve Ekim 2013’te gönderdiğimiz e-posta 
mesajı ve mektupla konunun önemini vurgulayarak, Fırsat Eşitliği 
vizyonunun tüm Türkiye’ye yayılması için farkındalık yaratıp 
tecrübelerimizle ihtiyaçları olan noktalarda kendilerine destek 
olmayı hedefledik.

• Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs):

Ocak 2013’te Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir ürünü olan 
Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ni imzaladık. İsviçre 
ve Avustralya Hükümetleri’nin ev sahipliğinde Birleşmiş 
Milletler’de 2013 yılında 5. kez gerçekleşen oturumlarda 
Türkiye’yi temsil ettik; Turkcell’in kadın odaklı öncü 
projelerini BM’ye üye ülke temsilcileri, iş dünyasının önde 
gelen isimleri, akademisyenler ve STK yöneticilerine 
anlattık. 

• KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikasyonu 

KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli’ne akredite olarak, 
Türkiye’deki diğer şirketlere de örnek olmayı hedefledik. 
Bu kapsamda, Turkcell ve grup şirketleri olarak işe alım, 
ücretlendirme, performans ve yetenek yönetimi, terfi, 
eğitim süreçlerimiz başta olmak üzere, şirketlerimiz 
içindeki uygulamalarımızda kadın çalışanlarımıza 
nasıl fırsat eşitliği sağladığımıza yönelik kapsamlı bir 
denetimden geçtik. PwC denetçileri tarafından hazırlanan 
olumlu değerlendirme raporu doğrultusunda 23 Ekim 
2013 tarihi itibariyle KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli 
Sertifikası’nı almaya hak kazandık.
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İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım sürecimizin değerlendirme aşamalarında esas olan; 
adayların Turkcell Değerleri, Turkcell Davranış Modeli, 
işin gerektirdiği mesleki beceri ve deneyimlerdir. Uygun 
değerlendirme araçlarını kullanarak Turkcell’e katma değer 
üretebilecek en iyi yetenekleri kazandırmayı hedefleriz.

Turkcell’de çalışmak isteyenlerin; iş fırsatlarını takip edebilmeleri 
için uygun açık pozisyonlarımızı Turkcell kurumsal web sitesi ve 
kariyer siteleri aracılığı ile yayınlarız. Yayınladığımız ilanlarda 
işin gerektirdiği nitelikleri belirtir ve ön değerlendirmemizi bu 
kriterlere uygun olarak yaparız. Ön değerlendirmeden geçen 
adaylara, pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda; yetkinlik 
bazlı mülakat, iş becerilerini anlamaya yönelik Teknik Mülakat, 
Vaka Çözümleme, Kişilik Envanteri, Bilgi Testi, İngilizce Testi ve 
Referans Kontrol süreçleri sonrası iş teklifinde bulunuruz.

Turkcell olarak işe alımlarımızda öncelikli olarak yerelden 
adayların seçilmesine özen gösteririz. 

Cinsiyet ve Yaş Kırılımlı İşe Alım ve İşten Ayrılmalar 

 İşe Alımlar

2012 2013

Kadın 
Çalışan 
Sayısı

% Erkek 
Çalışan 
Sayısı

 % Kadın 
Çalışan 
Sayısı

 % Erkek 
Çalışan 
Sayısı

 %

0-30 Yaş 137 %3 243 %6 127 %3 208 %5

30-50 Yaş 48 %1 55 %1 75 %2 169 %4

50 Yaş Üzeri 0 %0 0 %0 0 %0 1 %0

İstihdam politikamız 
kapsamında 
işgücümüzdeki 
farklılıkları; işimiz, 
çalışanlarımız ve 
ekosistemimiz için 
bir zenginlik olarak 
görüyoruz. Bu 
anlayışla; istihdam 
süreçlerimizde 
adayların cinsiyeti, 
yaşı, inancı, etnik 
kökeni, milliyeti, 
medeni durumu, 
sağlık durumu, fiziksel 
engelleri, cinsel 
tercihlerinden bağımsız 
olarak karar veririz. 
Şirketimizde hiçbir 
koşulda çocuk işçi 
çalıştırılmasına izin 
vermez ve zorla işçi 
çalıştırmayız. 

İstenmeyen İstifa 

Kadın Erkek Toplam Oran

2012 79 63 142 %4,45

2013 60 128 188 %4,67

PIRIL KADIBEŞEGIL 
YAŞAR
Kıdemli Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Uzmanı, Turkcell 

İlk iş günü, birçok çalışan 
için stresli bir gündür. 
Ekibi tanıma, ofiste ne 
nerededir öğrenme, ilk gün 
tamamlanması gereken 
prosedürler vs. Turkcell 
Beyaz Gölge uygulamasının 
bu anlamda fark yarattığını 
rahatlıkla söyleyebilirim. Bu 
uygulama, kurum kültürünü 
tanıma ve bu kültüre uyum 
sağlamada önemli katkı 
sağlıyor. Bilgilerin doğru ve 
düzenli akışı sayesinde de 
çalışanlar için oryantasyon 
ve adaptasyon süresi oldukça 
kısalıyor.

2013 Yeni Giriş/ Toplam Çalışan 
Oranı

Toplam Giriş 580

Çalışan Sayısı 4070

Oran %14

Beyaz Gölge Uygulaması

Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımızın kurum kültürüne ve 
işe adaptasyonunun hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla Beyaz 
Gölge uygulamamız bulunmaktadır. Beyaz Gölge, gönüllük 
ilkesiyle çalışanın ilk bir ayında atanır. Şirketi bilen daha eski 
bir çalışan bu bir ay içerisinde yeni arkadaşına her konuyla 
ilgili destek olur, bilgi aktarımında bulunur. Bu sayede işe 
yeni başlayan çalışma arkadaşlarımız genel işleyiş, iş akışı, iş 
bölümü, ilgili doküman ve sistemler, idari işler ve genel ihtiyaçlar 
hakkındaki bilgilere ilk elden ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler. 
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ÇALIŞAN GELİŞİMİ 

Performans ve Yetenek Yönetimi sürecimizi; çalışanlarımızı 
Turkcell Grup vizyon, misyon ve hedeflerine odaklayarak, 
başarılı bir geleceğe taşımayı amaçlayan bir yönetim 
aracı olarak tanımlarız. Performans ve Yetenek Yönetimi 
yaklaşımımız, potansiyelin iş sonuçları ve davranışlardan 
bağımsız gelişemeyeceği ve bu ikisinin sinerjisi ile gerçek 
potansiyelin ortaya çıkabileceğini anlatır. Bu yaklaşım 
doğrultusunda, çalışanlarımızın kariyerlerini ve performanslarını 
yönetebilmelerine imkan sağlayacak doğru araçları ve ortamı 
sunmayı hedefliyoruz.

Performans ve Yetenek Yönetimi sürecinin 3 ana unsuru 
vardır: Akıllı hedefler, kurum kültürüne ve değerlerine uygun 
davranışlar ve geleceğe yönelik potansiyel. 2007 yılından bu yana 
yaşattığımız bu süreç dâhilinde çalışanlarımız 5 adımdan oluşan 
bir uygulamayı deneyimliyor. 

1) Hedef Belirleme

Şirket ve fonksiyon hedefleri paralelinde doğru hedeflere 
yönelmemizi, performansımızı daha etkin kullanabilmek amacıyla 
bireysel hedeflerimizi belirleriz.

2) Ara Değerlendirme

Etkin hedef yönetimi için sene boyunca hedeflerimizi takip 
etmek, desteğe ihtiyaç duyduğumuzda yöneticimizin koçluğunu 
almak önemlidir. Yıl ortasında mutlaka yapıcı ve açık geri bildirim 
ile hedeflerimizi gerçekleştirmede ne noktada olduğumuzu 
gözden geçiririz.

3) Davranış Değerlendirme

Turkcell Grup Davranış Modelimiz kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler ile çalışanlarımızın güçlü 
yönleri ve gelişim alanları ile ilgili objektif geribildirimler 

almalarını hedefleriz. Çalışanlarımız kendisi, yöneticisi, 
müşterileri, eşitleri ve ekibi tarafından değerlendirilerek çok 
yönlü geri bildirim alırlar. 

4) Hedef Değerlendirme

Bireysel iş hedeflerimizi değerlendirerek yıl boyunca 
sergilediğimiz performans ile ilgili geri bildirim alırız.

5) Yetenek Yönetimi

Turkcell’de her bir çalışanımız, yetenek olarak kabul edilir. Bu 
bakış açısıyla, Turkcell‘i geleceğe taşıyacak potansiyeli ortaya 
çıkarmak ve sürdürülebilir başarı için yetenek yönetimi süreci en 
önemli aracımızdır. 

Bölüm içi, fonksiyon içi, şirket içi ve nihayetinde grup bazında 
gerçekleştirdiğimiz yetenek komiteleri ile çalışanlarımızın 
performans ve davranışlar ekseninde geleceğe dönük 
potansiyelini yöneticilerimiz ile birlikte değerlendiririz.

Performans ve Yetenek Yönetimi

Performans ve Yetenek Yönetimi Sayıları

Davranış Değerlendirme

2012 2013

Kişi Sayısı % Kişi Sayısı %

Erkek 2199 %64 2068 %65

Kadın 1262 %36 1096 %35

Toplam 3461 %100 3164 %100

Performans Değerlendirme 

2012 2013

Kişi Sayısı % Kişi Sayısı %

Erkek 2210 %63 2156 %64

Kadın 1289 %37 1214 %36

Toplam 3499 %100 3370 %100

Yetenek Yönetimi

2012 2013

Kişi Sayısı % Kişi Sayısı %

Erkek 2038 %63 2005 %66

Kadın 1173 %37 1038 %34

Toplam 3211 %100 3343 %100
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Kariyer Gelişimi

Turkcell çalışanları, kariyer yollarını değiştirme veya farklı 
deneyimler kazanma fırsatından faydalanabilirler. Turkcell’de 
“Öncelik Sizin” prensibinden hareketle açık pozisyonlar önce şirket 
içinde duyurulur. Böylece profesyonel çalışanların gelişimlerinin 
desteklenmesi ve alternatif kariyer fırsatlarının sunulması 
amaçlanır. 

Turkcell bünyesinde bir yönetici pozisyonun çeşitli nedenlerle 
boşalması veya yeni bir yöneticilik pozisyonunun oluşması 
durumunda, ilgili pozisyonun öncelikle içeriden doldurulması 
hedeflenir. 

Değerlendirme sonuçlarına göre transfer ve terfi hareketleri yapılır. 

Rotasyon fırsatlarımız ile çalışanların kişisel gelişimlerini 
desteklemek, farklı görev tanımlarıyla çalışmalarını sağlayarak 
kariyerlerini zenginleştirmek, belli bir iş ya da projeye belirli süreyle 
destek sağlamak, şirket içi kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek 
gibi sebeplerle, çalışanların fonksiyonlar, bölümler ya da birimler 
arası geçici süre ile başka bir göreve geçmesini sağlarız.
 
 

İç Terfi Oranları

 2009 2010 2011 2012 2013

Kadın %81,30 %85,50 %57,10 %88,00 %88,89

Erkek %84,50 %85,80 %72,50 %85,70 %87,40

Turkcell Akademi süreç boyunca katılımcıları desteklemek, 
gerekli ölçüde bilgilendirmek ve aksiyonlarını takip ederek, 
programın bütünlüğünü ve kalitesini garantilemek için çalışır. 

Mentiler ile yöneticileri tarafından yapılan Bireysel Gelişim Planı 
görüşmesi ile gelişim alanları belirlenir ve bu alanlar konusunda 
destek sağlayabilecek mentorlar atanır. Bu atama mentinin kendi 
seçimi ve yöneticisinin yönlendirmesi ile yapılır. Mentor seçiminin 
kişinin kariyer kararlarında karar verici olmayan ve hiyerarşik iş 
ilişkisi bulunmayan mümkün olduğu kadar grup şirketleri veya 
fonksiyonları arası yapılmasına dikkat edilir.

Mentorluk Sisteminden Faydalanan Çalışan Sayıları

2012 2013

Kadın 13 18

Erkek 14 43

Toplam 27 61

Liderlik Programı

Liderlik Gelişim Programlarımız, yönetici adaylarımızdan 
Genel Müdürümüze kadar tüm kademeleri farklı programlarla 
kapsamaktadır. Programların içeriği ve yönü Turkcell Grup’un ilgili 
senedeki strateji ve öncelikleriyle belirlenir.

• Yönetici adaylarımız ve yeni yöneticilerimiz programları ile 
sınıf içinde kavramları öğrenmekte ve şirket içi mentorluk 
sistemleri ile de deneyimli yöneticilerden destek almaktadırlar. 
Bunun dışında Turkcell Grup’a özel işleyişlerimizi paylaştığımız 
finans, hukuk ve insan kaynakları sistemlerini öğrendikleri sınıf 
içi ve uzaktan öğrenme programlarından geçerler. 

• Deneyimli yöneticilerimiz kendi özel gelişim ihtiyaçlarına 
yönelik sınıf içi eğitimlerden geçerler veya birebir koçluk 
görüşmelerinin de olduğu proje çalışmalarını tamamlarlar.

• Yetenek Havuzumuz ise çeşitli disiplinlerden oluşan 7 günlük 
Turkcell Grup Executive MBA programından geçerler. Program, 
Koç Üniversitesi akademisyenleri ve konu uzmanları ile 
düzenlenir. Programın ana amacı katılımcıların, şirketimizin 
öncelikli inisiyatiflerine yönelik Genel Müdür Yardımcılarımızın 
sponsorluğunda projelerini tamamlamalarıdır. Bu grup aynı 
zamanda şirket içi mentorluktan faydalanır.

• Direktörlerimiz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Genel 
Müdürlerimiz de kendi kişisel ihtiyaçlarından oluşan kişiye özel 
sınıf içi veya koçluk programlarından faydalanırlar.

• Ayrıca tüm yönetici kademelerimize, Harvard Business 
School’un uzaktan öğrenme aracı Harvard Manage Mentor ve 
dünyanın en büyük online kütüphanesi Get Abstract açıktır.

Liderlik programından faydalanan çalışan sayısı

 2012 2013

 Kadın Erkek Kadın Erkek

Genel Müdür Yardımcısı 3 21 3 19

Direktör 29 60 32 65

Yetenek 31 33 28 30

Yönetici 249 497 236 476

Yeni Yönetici 38 58 32 48

Yöneticiliğe Hazırlık 114 167 12 19

TOPLAM 464 836 343 657

Mentorluk Sistemi

İş hayatındaki hızlı büyüme, rekabet ve değişiklikler sonucu 
liderlik gelişimi, önemli önceliklerimizden biri haline gelmiştir. 
Bu önceliğimize hizmet etmesi amacıyla; bazı seçilmiş 
yeteneklerimiz, liderlik yolculuğunda ilerlemiş gönüllü 
mentorlarımızla eşlenerek onlardan mentorluk alırlar. 
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ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ 

Turkcell Akademi, “Akademi Eğitmeni” 
başlığı altında çalışanlarının gönüllü 
eğitmenlik yapmalarını destekleyerek, 
800’ü aşkın Turkcell çalışanına sahip 
oldukları bilgi ve uzmanlığı paylaşma 
fırsatı yaratmaktadır.

Turkcell Akademi, hayata geçirdiği 
stratejik gelişim programlarını üç 
ana odak üzerinde kurgulamaktadır; 
Müşteri, Teknoloji ve Liderlik. 2012 
yılında Turkcell Grup ekosisteminde 
yer alan 60.000 kişiye ulaşarak toplam 
1.374.532 saat eğitim ile kişi başı 
ortalama 17 saat eğitim vermiştir. 2013 
yılında ise toplam 1.320.130 saat eğitim 
ile kişi başı ortalama 22 saat eğitim 
vermiştir. Turkcell Akademi, Turkcell A.Ş 
çalışanlarına ise 2013 yılında 57 saat/kişi 
eğitim vermiştir.

Eğitim Performansımız 

Sayılarla Çalışan Gelişimi 2009 2010 2011 2012 2013

Alınan Eğitim Sayısı 217.468 335.576 511.503 669.242 633.524

Toplam Eğitim Saati 1.095.490 1.026.579 1.405.542 1.374.532 1.320.130

İç Eğitmenler Tarafından Verilen 

Eğitim Oranı

%86 %81 %81 %85 %83

Akademi Eğitmen Sayısı 500+ 542 710 810 758

İnternet Tabanlı Eğitimlerin Tüm 

Eğitimlere Oranı

%56 %71 %77 %85 %87

Eğitim İş Ortağı Sayısı 100+ 200 398 400+ 400+

KİŞİ BAŞI 

22
SAAT 

EĞİTİM

TOPLAM

1.320.130

SAAT  
EĞİTİM

Lider teknoloji şirketi olarak, 
gelişim programlarımızda 
yer verdiğimiz en son içerik 
ve güncel konuları, en etkin 
teknolojik çözümler ve 
altyapılarla çalışanlarımıza 
aktarmayı misyon ediniyoruz. 
Turkcell Akademi’de, bu 
misyon ile hayata geçirilen 
gelişim programlarının tasarım 
ve uygulama aşamalarında 
Program Yönetim Metodolojisi 
(Instructional System Design) 
standardını takip ederek, 
programların Turkcell Grup 
stratejileriyle paralelliğini, 
standardizasyonunu ve 
yatırımların ölçümlenmesini 
hedefliyoruz.
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Türkiye’de kurumsal şirketler 
arasında e-öğrenme çözümünü 
çalışanlarına sunan ilk 
firmalardan biri olarak, 2012 
yılında uzaktan öğrenme 
platformlarımızdan 40.000 
kişiye ulaştık. Tüm eğitim 
gelişim çözümlerimizin 
yüzde 85’ini uzaktan eğitim 
teknolojilerini kullanarak 
gerçekleştirdik. Uzaktan 
öğrenme çözümlerimizle 
sağladığımız tasarruf 22 milyon 
ABD dolarına eşdeğer. 

Fark Yaratan Gelişim Çözümleri

Turkcell Akademi Uzaktan Öğrenme Platformları 

Teknolojideki lider yaklaşımımıza paralel olarak, klasik sınıf 
içi eğitimlere alternatif geliştirdiğimiz platformlarla bireylerin 
gelişim alanına cevap verebilecek en uygun yöntemleri 
eğitimlerde uygulamayı hedefliyoruz. Bu alternatif platformlar 
sayesinde katılımcıların seyahat etmeden eğitim almalarını 
sağlayarak karbon emisyonumuzu azaltıyoruz. 

Mevcut e-öğrenme ve sanal sınıf altyapılarımıza 2012 yılında 
geliştirdiğimiz Mobil-Öğrenme platformumuzu ekledik. Tüm akıllı 
cihazlara uygun eğitim çözümleri üreterek hem çalışanlarımıza 
hem de kurumsal müşterilerimize bu imkanı sunuyoruz. Turkcell 
Hizmet ve Satış Modeli kapsamında oluşturduğumuz süreçler, 
tüm müşteri temas noktalarındaki çalışanlarımız tarafından 
öğrenildi. Bu modele uygun davranışların ortak dil ve bakış 
açısının sürekli sergilenmesi amacıyla 2011 yılında 6.200 kişiye 
uygulanan e-öğrenme eğitim ve seminerlerinden oluşan gelişim 

sürecine oyun tabanlı simülasyon eğitimi ekledik. Gerçek Turkcell 
İletişim Merkezi ortamında geçen, eğitimi alan kişinin interaktif 
seçim yapabildiği ve seçimlere göre müşteri memnuniyetinin 
değiştiği simülasyon eğitimini 8.500 kişiye uyguladık.

2012 yılında da Turkcell Grup ekosisteminde yer alan 60.000 
kişiye ulaşarak toplam 1 milyon 374 bin 532 saat eğitim ile 
kişi başı ortalama 17 saat eğitim verdik. Kurumsal müşteri 
yöneticilerinin iş dünyasını daha iyi tanıması ve bu dünyanın 
dinamiklerine hâkimiyetinin artırılması için Bahçeşehir 
Üniversitesi ile MBA programı; Turkcell İletişim Merkezlerinde 
perakendecilik konusunda uzmanlığın artırılmasına yönelik olarak 
da Anadolu Üniversitesi ile sertifika programlarımız devam 
ediyor.

2013 yılında Teknoloji Gelişim Programı kapsamında 450 
farklı uzmanlık eğitimi içeren programı uygulamaya koyduk. 
Program kapsamında 250 analistimize işlerini yapmalarında fark 
yaratacak, uzmanlıklarını artırmalarını sağlayacak Analist Gelişim 

500
BAŞLIKTA 

İÇ KAYNAKLI 
EĞİTİM

800 
’DEN FAZLA 

AKADEMİ 
EĞİTMENİ

Programı’nı hayata geçirdik. Turkcell şebeke kalitesi için çalışan 
Bölge Çözüm Ortaklarımızdaki 2.090 kişinin gelişimine sınıf 
içi ve uzaktan olmak üzere toplam 70 eğitim içeriğiyle katkıda 
bulunduk. 

Turkcell Akademi Liderlik ve Yetenek Geliştirme birimi Turkcell 
Grup genelinde yaklaşık 1200 yöneticinin ve yönetici adayının 
gelişimini destekleyerek, Turkcell Grup liderlik yaklaşımının ve 
ortak liderlik kültürünün güçlenmesine destek olmaya devam 
ediyor. 

Turkcell Akademi ile kişisel gelişimi desteklemek amacıyla 
“Hayata Ait Programlar” eğitimlerini gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. 800’ü aşkın “Akademi Eğitmeni”yle çalışanlarımızın 
gönüllü eğitmenlik yapmalarını destekleyerek, şu ana kadar 500’e 
yakın başlıkta eğitimi iç kaynaklarımızdan sağlamış olduk.
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Üniversite-Sanayi İşbirlikleri ile İşimize Değer Katıyoruz

Turkcell Akademi bünyesinde yürütülen “Üniversite - Sanayi 
İşbirlikleri” ile Türkiye’de birçok seçkin üniversitenin yanı 
sıra, Harvard Business School ve Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) gibi dünyanın konularında lider 
üniversiteleriyle birçok akademik araştırma ve projeyi 
destekliyor, iş birimleri ile koordinasyonu sağlıyoruz. 

Üniversite-sanayi işbirlikleri, ülkemize donanımlı iş gücü 
kazandırılması ve yakın gelecekte iş gücünü oluşturacak 
gençlerimize yeni ufuklar açarak sağlıklı kariyer tercihi 
yapmalarına olanak tanınması açısından büyük öneme sahip. 2011 
Kasım - 2012 Aralık döneminde, kurumsal bilgi ve tecrübemiz 
ışığında hazırlanan 8 sertifika programı ile 11 üniversitede 1357 
öğrenciye erişerek, hızla gelişen bilişim sektörüne nitelikli iş gücü 
kazandırdık. 

2012 Ekim - 2013 Aralık döneminde ise, kurumsal bilgi 
ve tecrübemizle hazırladığımız 9 sertifika programı ile 12 
üniversitede 1975 öğrenciye erişerek bilişim sektörüne nitelikli iş 
gücü kazandırdık. Turkcell Grup yöneticileriyle 32 üniversiteden 
14.000 öğrenciyi 51 etkinlikte bir araya getirerek “Mobil 
İnovasyon”, “Yeni Teknolojiler”, “Girişimcilik”, “Kariyer” gibi 
konularda gençlere vizyon katacak ve gelişimlerine destek olacak 
konuların aktarılmasına öncülük ettik.

Teknoloji Konusunda Gelecek Vaat Eden Gençlere Destek

2007 yılından bu yana, teknoloji konusunda gelecek vaat eden 
gençlerin gelişimini desteklemek ve sektöre nitelikli insan 
gücü yetiştirmek hedefiyle “Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs 
Programı”nı sürdürüyoruz. Türkiye Bilişim Derneği’nin katkılarıyla 
oluşturulan program kapsamında, üniversitelerin üst yönetimleri 
tarafından yönlendirilen ve başarılı öğrenciler arasından seçilen 
lisansüstü öğrencilere burs imkanı sağlıyoruz. Bu program 
kapsamında şu ana kadar 510 öğrenciye burs verdik. 

DENIZ AKSOY
Eğitim Sistemleri ve Teknolojileri Uzmanı, Turkcell

Turkcell, Türkiye’nin en yetkin insan kaynaklarına sahip birkaç 
şirketinden biri. Ekibin sürekli birbirini geliştirmeye çalışması ve buna 
teşvik edilmeleri çok güzel. Ayrıca bu sürecin gönüllü olarak işlemesi 
de bu ekibin ne kadar paylaşıma açık olduğunu gösteriyor, ki bu da 
eğitmenlere fazlasıyla şevk veriyor. Turkcell’deki eğitim sisteminden; 
hem eğitim vererek hem de alarak faydalanıyorum. Eğitmenlik yaparken 
aktaracağınız konuyla ilgili gelebilecek sorulara kendinizi hazırlamanız, 
katılımcıların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmanız konu üzerindeki 
uzmanlığınızı pekiştiriyor. İnsanlara bir şey anlatmaya çalıştıkça 
zorluklarla baş etme, iletişim gibi alanlarda da sürekli yeni ipuçları 
öğreniyorum. 

 

12 

ÜNİVERSİTE

 

1975 

ÖĞRENCİ

 

9 

SERTİFİKA 
PROGRAMI

20
13

’TE
ÜCRETLENDİRME VE MENFAAT YÖNETİMİ

Turkcell’de Ücret ve Ek Menfaat Yönetimi

Amacımız, şirketimizin vizyonu doğrultusunda;

• Hedef ve stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacak, 

• Yüksek performansı ödüllendiren, 

• Adil, inovatif, rekabetçi ve şeffaf,

• Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen, 
bireysel ihtiyaçlarını karşılayan, çalışan bağlılığını artıran, bir 
ücret ve ek menfaat yapısı kurmaktır.

Turkcell olarak, çalışanlarımızın kariyerlerinde ilerledikleri hissini 
güçlendirmek, işlerin göreceli büyüklükleri arasındaki farkları 
objektif bir yaklaşımla ortaya koymak ve diğer insan kaynakları 
sistem ve uygulamaları ile uyumlu, entegrasyonu kolay çözümler 
sunması amacıyla Hay Metodolojisi kullanmaktayız. 

Bireysel performansın göz önünde bulundurulduğu, iş aileleri ve 
pozisyonların iş büyüklüklerinin baz oluşturduğu kademe yapısına 
göre ücretlendirme yaparız. Ücret ve Ek Menfaat politikamız 
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gereği sektördeki lider konumumuzu göz önüne alarak, her yıl 
düzenli olarak katıldığımız ücret araştırmalarıyla pazarı yakından 
takip etmekte ve ücretlerimizi gözden geçirmekteyiz.

Şirketimiz için Toplu İş Sözleşmesi uygulaması yapılmasını 
gerektiren fiili bir durum ya da yükümlülük mevcut değildir. 
Toplu iş sözleşmesi, işçi ve işveren sendikalarının olduğu yerlerde 
uygulanan bir sözleşme türüdür. Anayasaya göre sendika kurmak 
ve sendika üyeliği isteğe bağlıdır. Şirketimiz bünyesinde herhangi 
bir işçi veya işveren sendikası bulunmamaktadır.

Ücret ve Ek Menfaatlerin belirlenmesinde ve uygulanmasında 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm çalışanlarımız aynı ücret 
skalasında değerlendirilmektedir. Şirketimizde mevcutta en 
alt kademede görev yapan çalışanlarımıza verilen ücret asgari 
ücretin daha üzerindedir. 

Tüm çalışanlarımıza baz ücretin yanı sıra şirket başarısı 
doğrultusunda, bireysel performansları esas alınarak, yılda bir 
kere performans primi ödenmektedir.

Erkek çalışanların ortalama ücretlerinin kadın 
çalışanların ortalama ücretlerine oranları

Tam Zamanlı 1,06

Yarı Zamanlı 0,90

Üst Yönetim 0,99

Orta Kademe Yönetici 1,01

Profesyoneller 1,07

Genel 1,06

Çalışanlara Sağlanan Menfaatler

• Eş ve çocuk kapsamlı özel sağlık sigortası

• Şirket katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi

• Özel hayat sigortası

• Ulaşım hizmeti*

• Yemek çeki*

• GSM hat ve cihaz*

• Pozisyona bağlı şirket aracı

• Doğum günü izni*; çalışanlar doğum günlerinde 1 gün 
izin kullanabilirler. Doğum günleri hafta sonuna geldiği 
durumlarda da bu izin hafta içi bir gün kullanılabilir. Bu süre 
yıllık izinden sayılmaz.

• 5 günlük babalık izni; yasal olarak 3 gün olan babalık 
izni ekstra verilen 2 gün ile toplamda 5 gün olarak 
kullanılmaktadır.

• Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi çocukları olan anneler için ilk 
gün izni

• 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın çalışanlara kreş yardımı

• Benzin yardımı

• Çalışan kredisi

• Taşınma yardımı, iç ilan kapsamında açılan ve başvuru 
sonucu olumlu bulunarak farklı şehirde pozisyon teklif edilen 
çalışanlar taşınma yardımı ile desteklenirler.

Konforlu Çalışan Ortamı 

Her türlü teknik ve idari işlerle ilgili problemlerimizi anında 
iletebileceğimiz ve çözüme ulaşabileceğimiz özel bir destek 
hattımız bulunmaktadır. Çalışan Yardım Masası adı verilen 
uygulama ile her türlü teknik ve idari problemlerimizi en kısa 
sürede çözüme kavuştururuz.

Plazalarımızda spor salonu, kuaför ve kuru temizleme 
hizmetlerinin yanı sıra şirket doktorlarımız da bulunmaktadır. 

Her bir çalışanımız için bütçelenen yıllık 150 TL’lik Motivasyon 
Bütçesiyle, çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmaya yönelik 
çeşitli aktiviteler düzenleriz.

Flex Menü Esnek Ek Menfaat Programı 

Bu programda alışveriş çeklerinden tatil paketine, bireysel 
emeklilik ara ödemesinden sağlıklı yaşam paketine kadar pek çok 
seçeneği çalışanlarımıza sunarız. Esnek ek menfaat programımız 
Flex Menu ile çalışanlarımız her yıl ihtiyaçlarına göre seçim 
yaparak, kendi ek menfaat paketlerini oluşturabilirler. 

Bireysel Emeklilik Uygulaması

Tüm çalışanlarımızı kapsayan Bireysel Emeklilik Uygulamamız 
ile çalışanlarımıza, geleceklerine yatırım yapma fırsatı sunar ve 
karşılıklı katkı modeli uygularız. Çalışanlarımız 36 ay emeklilik 
planında kaldığı takdirde, şirketimizin kendisi adına yatırmış 
olduğu katkı paylarını da almaya hak kazanır. 

Çalışanlarımızın yüzde 54’ü bireysel emeklilik planına dahildir. 
Emeklilik ödemeleri için yapılan katkı payları çalışanımızın brüt 
maaşına göre değişiklik gösterir. Kıdeme göre çalışanlarımızın 
brüt maaşının yüzde 2’si ila yüzde 3’ü oranında katkı payı ödemesi 
yaparız. 

Turkcell Assist Uygulaması

Ücretsiz olarak sunulan Turkcell Assist sayesinde çalışanlarımız 
ve aileleri, özel hayatlarındaki ihtiyaçlara daha kolay ve hızlı 
çözümler üretebilirler. 

Yenilenme Programı

“Yenilenme Programı”mızla çalışanlarımıza sağlıklı yaşam 
konusunda rehberlik ederek günlük hayatlarının her anında 
kendilerini özel hissetmelerini amaçladık.

Bu programla çalışanlarımızın ruh ve bedenlerine iyi gelecek, onları 
yenileyecek birçok uygulamayı hayata geçirdik.

Bunlara ek olarak; Turkcell’de 7 yıl ve üzerinde kıdeme sahip 
çalışanlarımız “Yenilenme İzni” alabilirler. Bu izin sayesinde; 
iş hayatına 3 aya kadar ara vererek, keyif aldıkları hobilerine, 
ailelerine ve gelişimlerine odaklanma fırsatı yakalayabilirler.

* Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara sağlanan menfaatlerdir. 



»52 TURKCELL KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2012-2013 » SOSYAL ETKİMİZ

ÇALIŞAN KATILIMI VE TEMSİLİYETİ  

Çalışanların Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı 

Salı Pazarı: Konusunda uzman kişilerin çalışanlarla bir araya 
geldiği, samimi sohbetlerin gerçekleştiği, iş sırasında hem bilgi 
edinip hem de eğlenebildiğimiz platformumuzdur. Turkcell 
Tepebaşı Plaza’da gerçekleşen seanslar Pikcell aracılığıyla tüm 
plazalardan canlı yayın ile izlenebilmektedir.

Gece Pazarı: Müşteri odaklılık konusunda Müşteri Deneyimi 
Yönetimi ekiplerinin sorduğu soru üzerinden müşteri temsilcisi ve 
bayi çalışanlarımızla sohbet edip onlardan öngörü topladığımız 
bir platformumuzdur.

Söz Sende: Şirketimizle ilgili önemli konuları özgürce 
konuştuğumuz platformdur. Çalışanlarımız burada forum 
ortamında özgürce fikirlerini dile getirirler. Pazarlama 
ekiplerinden talep geldikçe yapılır. Sıklığı, gelen taleplere bağlı 
olarak değişebilir.

Yıllık Fokus Toplantıları: Her yıl Ocak-Mart ayları arasında 
fonksiyon bazlı iletişim toplantıları veya tüm grubun aynı anda 
toplandığı Infoday yapılır. Grup şirket çalışanlarının da davetli 
olduğu bu büyük toplantıda şirketin o yılki hedefleri, vizyonu ve 
bölümlerin odak alanları çalışanlarla paylaşırız. Toplantı sonrası 
akşam yemeği yer ve eğlenme odaklı etkinlikler yaparız. 

İÇ İLETİŞİM VE ÇALIŞAN BAĞLILIĞI ÇALIŞMALARI

Sosyal Kulüpler: Turkcell’de birçok sosyal kulübümüz bulunuyor. 
Çalışanlarımızı bu gruplarda yer alma konusunda teşvik ederiz. 
Sosyal kulüplere üye olanlar, kulüp içinde paylaşımlarla diğer 
üyelerle iletişimde bulunabilirler. Popüler kulüplerden bazıları; 
Anne&Baba, Bloggers, Taraftar Kulüpleri, Hayvanseverler, 
Motosiklet, Sinema gibi kulüplerdir.

Kulüpler için ana paylaşım ortamı Turkcell’in intraneti olan 
Inside’dır. Sanal ortam dışında buluşarak aktiviteler düzenleyen 
kulüpler de bulunmaktadır. Inside’da çalışanlarımızın oluşturduğu 
sosyal gruplar ile toplam sosyal grup sayısı 78 ve tüm bu gruplara 
toplam üye sayısı 7.294’tür. 

TOPLAM 
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TSAG: Turkcell Grup şirketleri geneli için hizmet veren Turkcell 
Sosyal Aktivite Grubu (TSAG) adında, farklı bölümlerden gönüllü 
çalışanların oluşturduğu ekip, her hafta çalışanlara ve yakınlarına 
yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenler. 

Yurt dışı ve yurt içi geziler, partiler, fotoğraf ve tiyatro kursları, 
çalışanların ailelerine ulaşılan TSAG Çocuk Kulübü etkinlikleri, 
spor turnuvaları, konser ve gösteriler, trekking ve kamp 
aktiviteleri, sinema/şarkı/dans/film yarışmaları, spor ve hobi 
kursları vb. TSAG tarafından sadece bir yılda yaklaşık 30.000’den 
fazla katılımcı ile 500’den fazla sosyal aktivite gerçekleştirilir. 
TSAG’dan akan tüm aktiviteler Turkcell Grup içine özel bir 
e-posta ile duyurulur. Başvurular Inside içinden verilen bir link 
içinde toplanır. 

Mobilim: Çalışanlarımızın şirket dışındayken cep telefonlarından 
aksiyon alabilecekleri mobil platformumuzdur. Çalışanlar 
cep telefonlarına kurdukları Mobilim uygulaması sayesinde 
izin girişinden, süreçlere onay vermeye, çalışan telefon 
numarasından, TSAG sosyal aktivitelerine başvurulara kadar 
birçok işlemi cep telefonlarından yapabilmektedir.

Mobilim tüm Turkcell grup şirketleri çalışanları tarafından 
kullanılmaktadır. 
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İşte Buna Ödül Verilir: Turkcell’de fark yaratan başarıları her 
zaman ödüllendiririz. Yıl boyunca çalışanlar kendilerini ya da 
bir başka arkadaşını İnovasyon, Müşteri Memnuniyeti, Gelir ve 
Tasarruf gibi kategorilerde ödüle aday gösterebilir. 

Belirli dönemlerde toplanan ödül komitesi gelen başvuruları 
objektif bir şekilde değerlendirir. Ödül almaya değer bulunan 
başvurular her çeyrek yapılan ödül töreninde sahneye çıkarılarak 
üst yönetim takımı tarafından tebrik edilirler. Ödüller 50.000 
TL’ye kadar nakit olarak kazanan kişilere takdim edilir.

Insıde: Şu anda tüm Turkcell grubun kullandığı bir sosyal ağ 
haline gelen intranetimizi yaklaşık 12.000 kişi kullanmaktadır. 
Çalışanlarımızın aynen sosyal ağlarda olduğu gibi kendilerine ait 
duvarları ve profilleri vardır. Takip ettikleri grupların içeriklerini 
ya da şirket içi kurumsal haberleri duvarlarından izleyebilirler. 
Duvarlarına düşen paylaşımlara yorum yapıp beğenebilir ve farklı 
gruplarla paylaşabilirler. 

Ayrıca bu platform üzerinde çalışanlarımıza grup kurma olanağı 
da getirilmiştir. Çalışanlarımız kendi kurdukları bu gruplarda 
birlikte çalışma ve paylaşım imkanına sahipler. İlk olarak Turkcell 
ile başladığımız bu projeye sırayla diğer tüm grup şirketlerimizi 
dahil ettik. Böylece grup şirketleri çalışanları arasındaki iletişimi 
de artırdık. 

İç iletişim faaliyetlerinden duyulan memnuniyet, katılımcılara 
gönderilen anketler ile ölçülmektedir.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI DEĞERLENDİRME ANKETLERİ 

1. Çalışan Bağlılığı Değerlendirme Anketi*:

Çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarına ulaşmalarına yönelik 
bağlılık ve memnuniyet düzeylerinin ölçümlendiği ankettir. 
Değerlendirmeler sonucunda şirket, fonksiyon ve bölüm 
bazında bağlılık skorları oluşur. Çalışan bağlılığı değerlendirme 
anketini iki yılda bir gerçekleştiririz. Turkcell’de çalışan tüm tam 
zamanlı çalışanlarımız sürece dahil edilir. Değerlendirme dönemi 
öncesinde son 3 ayda işe giren çalışanlar, part-time çalışanlar ve 
stajyerler süreç dışında tutulurlar.

2. İlk Yönetici Değerlendirme Anketi:

Turkcell yöneticilerinin gelişimini desteklemek ve farkındalık 
düzeylerini artırmak amacıyla çalışanlarımızın ilk yöneticilerini 
değerlendirdiği ankettir. Çalışanlarımız bağlı oldukları yöneticileri 
hakkında sistematik bir yol ile geri bildirimlerini paylaşır. Çalışan 
değerlendirmeleri sonucunda yöneticilerin bireysel ilk yönetici 
skorları oluşur. İlk yönetici değerlendirme anketini her yıl 
gerçekleştiririz. 

3. Nabız Yoklama Anketi: 

Bu anket ile Turkcell’de çalışan bağlılığı anketinin 
gerçekleştirilmediği yıl, isteğe bağlı olarak şirket, fonksiyon 
veya bölüm bazında çalışanların bağlılık ve memnuniyetlerini 
ölçümleriz. Nabız yoklama anketinin uygulama adımları çalışan 
bağlılığı değerlendirme anketi ile aynıdır. 

Turkcell Bağlılık Skoru**

*Turkcell bağlılık değerlendirme anketi 2 senede bir yapılmaktadır. En güncel anket 
2012 yılında uygulanmıştır. 

**Turkcell Grup bilgisi 
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İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili ayrıntılı 

bilgi için:
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-
kaynaklari

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG Yönetimi 

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği konusunda çok sayıda 
yatırım ve çalışma yapmış olsak da bunun ilk organizasyonel 
ifadesi 2012 yılında Network bünyesinde yerini almıştır. Nisan 
2013’te ise Turkcell Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuş, 
organizasyonel açıdan çok önemli kapsayıcı bir adım atılmıştır. 

Turkcell İSG Birimi olarak Turkcell ekosisteminde yer alan 
çalışanların, 6331 sayılı yasada belirtilen kriterler önderliğinde, 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını hedeflemekteyiz.  

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin toplam 43 adet binası, 27 adet 
SGK sicili almış işyeri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kanunun 
net bir şekilde belirttiği 50’den fazla çalışanı olan işyeri sayısı ise 
10’dur. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemlerinde 
belirtildiği haliyle iş yerlerinin tamamı az tehlikeli sınıftadır. 

Bu çerçevede; 6331 sayılı kanunun ana yükümlülükleri anlamında; 

• 43 adet binamızın risk değerlendirme çalışmaları yapılmış 
durumdadır.

• 10 adet 50’den fazla çalışanımızın olduğu işyerimizin hepsinde 
kanunun aradığı şartlarda İSG Kurulları kurulmuş, çalışan 
temsilcileri atanmış, onaylı defterler eşliğinde her ay kurul 
toplantıları gerçekleştirilmektedir. Turkcell iş yerlerindeki 
kurulların işveren vekilleri direktör, genel müdür yardımcıları 
ve Anadolu bölge müdürü seviyesindedir. 

İSG Kurulları 

Aynı sigorta sicil numarası altında 50’den fazla çalışanın bulunduğu 
her işyerinde, sağlık ve güvenliğin çoğulcu bir yaklaşımla 
yerine getirilmesi için işyerindeki organizasyonda yer alan her 
fonksiyondan temsilcilerin konunun uzmanları ile belirli aralıklarla 
biraraya gelerek karar alıp uygulamaya koyması gerekmektedir. 
Bu şekilde oluşan gruplar, İSG Kurulu olarak adlandırılır. Turkcell 
Grup’ta bu nitelikte 13 İSG Kurulu yer almaktadır.

Kurul üyeleri:

• İşveren vekili; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan, işveren 
adına hareket eden, işini iş yerinin ve işletmenin yönetiminde 
görev alan kişilerdir. İşveren vekilleri bu sıfatla çalışanlara 
karşı işveren gibi sorumludur. Turkcell’de yer alan kurullar 
içerisinde işveren vekilleri, kurul liderleridir ve direktör 
pozisyonunda olan kişilerden seçilir.

• Çalışan temsilcisi; kurul içerisindeki sayıları yasa gereği 
işyerindeki çalışan sayısına bağlı olarak değişir. Turkcell’de 
çalışan temsilcileri, o işyerinde yapılan işin niteliğine uygun 
şekilde her bölümden, tehlike ve risklerin tespitini gözlemleyip 
kurula aktarabilecek personelden seçilir.

• İdari işler temsilcisi; Turkcell’de yer alan kurullarda, kurul 
sekreteryasını da üstlenmek üzere her iş yeri için bir idari işler 
personelinin kurulda yer alması sağlanır.

2013’te Turkcell Grup 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimini kurduk ve 
organizasyonel açıdan 
önemli bir adım attık. 

Turkcell İş Sağlığı ve 
Güvenlik Politikası 
için:
http://www.turkcell.
com.tr/tr/hakkimizda/
insan-kaynaklari/
is-sagligi-ve-guvenlik-
politikasi

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/is-sagligi-ve-guvenlik-politikasi
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/is-sagligi-ve-guvenlik-politikasi
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/is-sagligi-ve-guvenlik-politikasi
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/is-sagligi-ve-guvenlik-politikasi
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/is-sagligi-ve-guvenlik-politikasi
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• İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev 
yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir.

• İş yeri hekimi; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak 
üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği 
belgesine sahip hekimlerdir.

Kurul toplanma aralığı:

Turkcell Grup olarak, tehlike sınıfı gözetmeksizin bu toplantıları 
aylık olarak düzenlemekte ve alınan karar ve uygulamaları tüm 
kurul üyelerinin ıslak imzaları ile Kurul Defterine işlemekteyiz.

İSG Eğitimleri 

Kanunda az tehlikeli işyerleri için çalışan başına en az 8 saat 
olarak belirtilen Temel İSG eğitimini Turkcell Grup çalışanlarının 
yüzde 99’u olarak başarıyla tamamladık. Eğitimler konusunda 
kanunun aramış olduğu zorunluluklar dışında Turkcell olarak 

geliştirici İSG eğitimleri planlayıp hayata geçirmekteyiz. Bunun 
yanı sıra, işin niteliğine göre tehlike arz eden görevlerde bulunan 
arkadaşlarımız için ayrıca düzenlediğimiz mesleki eğitimleri 
(yüksekte çalışma, güvenli sürüş vb.) yenileyerek devam 
etmekteyiz. 

İlk yardım eğitimleri için hedeflenen 244 kişinin yüzde 99’u 2013 
yılsonunda eğitimleri tamamlarken, araç kullanan 1.200 kişi için 
planlanan güvenli/ defansif sürüş teknikleri eğitiminin 2013 yılsonu 
tamamlanma oranı yüzde 42 olarak gerçekleşmiştir. 2012-2013 
aralığında 385 kişi yüksekte çalışma eğitimi almıştır. 2013 yılında İş 
Sağlığı ve Güvenliği’ ne yönelik olarak toplamda 44.500 saat eğitim 
verilmiştir. 

Turkcell Grup’ta Gönüllü İSG’ci olarak nitelendirdiğimiz 
(mevzuatta geçen haliyle “destek elemanları”) çalışanlarımız ise 
ilk yardım sertifikalarını almaya başlamıştır. İSG kurul üyelerimiz 
ise almış oldukları sorumlulukları içeren eğitime tabi tutulmuş ve 
sertifikalandırılmışlardır.

Bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde; Turkcell Inside şirket 
içi iletişim portalında İSG sayfası oluşturup yasal mevzuatlar 
ve prosedürleri çalışanların bilgisine sunduk. Kurumsal web 
sitemizde Turkcell İSG politikası oluşturduk. 

TEMEL İSG  
EĞİTİMİNDE 

BAŞARI ORANI

%99

2013’TE  

TOPLAM 

44.500 
 

SAAT  
İSG EĞİTİMİ
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İş Kazaları, İyileştirme Çalışmaları ve Kayıp İşgücü

Merkezde ve/ veya iş yeri dışında gerçekleşen bir iş kazası 
meydana gelir gelmez kaza durumu kuruluş yetkilileri tarafından 
soruşturulur. Bu; iş kazaları sonucunda yapılacak işlerin 
belirlenmesi, kaza nedenlerinin araştırılması, kanuni sürece 
yardım edilmesi ve kazaların önlenmesine yönelik yapılacak 
istatistiksel çalışmalara veri sağlanması açısından önemlidir.

Meydana gelen kazalarda İSG Uzmanı tarafından kazanın 
nedenleri, oluşumu, kazazedelerin durumu, kazanın meydana 
geldiği yer ve zaman araştırılır. Yapılan bu araştırmalar “İş Kazası 
İnceleme Formu”na kaydedilir. Yapılan bu çalışma, iş kazasına 
yönelik sürdürülecek olan kanuni işlemlerin gerçekleştirilmesine 
yardımcı olur. Kazanın meydana gelişine neden olan olaylar, kaza 
raporundan yararlanılarak tespit edilen kaza nedenlerinin bir 
daha meydana gelmesini önlemek amacıyla yorumlanır.

Kazaların sonucunda kaybedilen iş gücü (hastalıklar dahil), 
çevresel kirlenme, sakatlık ve ölümler, değerlendirilmesi 
amacıyla İSG Sorumlusu tarafından aylık olarak kaydedilir. 
Bu kayıtlar, eğilim ve nedenlerinin araştırılmasına ve gerekli 
önlemlerin alınabilmesine fırsat sağlamaktadır. Yapılan 
istatistik çalışmalarının sonuçları “Yönetimin Gözden Geçirmesi 
Toplantıları”nda ele alınır ve hedefler için girdi sağlar.

İş kazaları konusunda özellikle şirketin genel risk alanları 
tanımlanmış, kategorize edilmiş ve buna ilişkin önleyici tedbirler 
ve aksiyonlar geliştirilmiştir. Turkcell, iş sağlığı ve güvenliği 
anlamında 3 ana risk grubunu içermektedir:

a) Network Çalışanları: Özellikle, baz istasyonları ve kulelerin 
kurulması, bakım ve onarımı, yer değişimi, yapılan işin 
niteliği gereği tehlike ve dolayısı ile riskin yüksek bölümünü 
içermektedir. Çalışma yapılan alanın yüksekliği, elektrik ve 
diğer etkenler ile birlikte çalışılması, burada çalışan kişiler 
açısından ciddi risk barındırmaktadır. Bu çerçevede, Turkcell 
olarak bu tehlike ve riskleri belirleyip buna ilişkin prosedürler 

oluşturduk. Ayrıca, kuleli baz istasyonlarına dikey cankurtaran 
halatı ilave ettik. Böylece Turkcell ve ekosistemde çalışan 
kişilerin daha güvenli şekilde çalışmalarını sağladık. Bununla 
beraber, 2013 yılında, NOR bünyesindeki 382 çalışanımıza 
13 adet ekipmandan oluşan kişisel koruyucu donanım seti 
temin ederek, kullanım eğitimleri aldırdık. 2012 yılında 
385 çalışanımıza yüksekte çalışma eğitimi verdik, çözüm 
ortaklarımızın kendi çalışanlarını eğitmeleri konusunda 
yönlendirici olduk.

b) Sahada araç kullanan çalışanlar: Araç kullanma prosedürü 
oluşturup yayınladık. Bununla birlikte, işe alımlarda araç sürüş 
değerlendirmesi kuralı getirdik. Bu alanda, araç zimmetlisi 
gözüken ya da havuz sisteminde araç kullanan 1.200 kişi 
güvenli sürüş eğitimi için hedef kitle olarak tanımlanmıştır.

c) Ofis çalışanları: Turkcell’e ait tüm ofislerde risk 
değerlendirmesi çalışmasını tamamladık. Her bir iş yerimizin 
tehlike ve risk haritasını çıkarmış olup önceliklerine göre risk 
azaltma çalışmaları gerçekleştirdik. 

Turkcell Grup İş kazaları ile ilgili 2013 yılı dağılımı şu şekildedir: 

•  2013 yılında 8 minör ve 2 majör ve 1 ramak kala olayı 
yaşanmıştır. 

• Toplam çalışma süresine göre 2013 yılında Turkcell Grup’ta 
meydana gelen iş kazası sıklığını gösteren Kaza Sıklık Oranı 
1’dir. 

• Toplam çalışma süresine göre 2013 yılında Turkcell Grup’ta 
meydana gelen iş kazaları sonucunda kaybedilen iş günü 
kaybını gösteren Kaza Ağırlık Oranı ise 0,005 olarak 
gerçekleşmiştir. 51 iş günü kayıp meydana gelmiştir.

Raporlanmış meslek hastalığı verisi bulunmamaktadır.

Yasal mevzuata uyum sürecinde yaşanmış bir idari ceza 
bulunmamaktadır.

İşletme Çözüm Ortağı Firmalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği 

Turkcell şebekesindeki sahalarda da iş güvenliği konusunda 
önlemler alınmakta; denetim ve gözetim faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

•  Turkcell şebekesindeki sahalarda İSG kapsamında uyarıcı 
levha montajlarını tamamladık. Yeni sahalarda kurulum 
aşamasında ihtiyaç tamamlanmaktadır.

•  Turkcell şebekesindeki kuleli sahalarda güvenli çalışma için 
dikey yaşam hatları kurmaktayız. Yeni sahalarda kurulum 
aşamasında bu ihtiyaç tamamlanmaktadır.

•  Saha özelinde çalışma risk analizi dokümanları oluşturularak 
gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması çalışmalarına 
devam etmekteyiz.

•  Kişisel koruyucu donanım temini ve kullanım eğitimleri 
planlandığı şekliyle tamamlanmıştır. İhtiyaç planını her sene 
başında değerlendirmekteyiz.
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Turkcell’de önce müşterimiz için varız. Müşterilerimizi daha iyi 
anlamak ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için birçok 
gözlem ve tespit yaparız. Çünkü müşteri memnuniyetini artırmak 
her Turkcell çalışanının hedefleri arasında yer alır ve tüm 
çalışanlarımız bu bilinçle hareket eder. 

İyileştirme süreçlerinin uygulanması, bağlılık artırıcı çalışmalar, 
verimli zaman kullanımı, kaliteli ürün servisi ve değer katan 
kampanyalar gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarız. Ayrıca müşteri bilgi güvenliğini önemser, şikayetlerini 
yakından takip eder ve hızlı geri dönüş sağlarız. Müşterimizle her 
zaman interaktif ve pozitif bir iletişimi tercih ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Müşterilerimizi dinlemek ve onlardan geri bildirim almak için 
sistematik çalışan kanallar kuruyoruz. Yüz yüze kanallarımızdan 
hizmet alan müşterilerimizin hizmet almasının ardından 2 saat 
içinde; sesli yanıt sisteminden hizmet alanlar için ise yarım saat 
içinde Service Booster sistemi aracılığıyla memnuniyetlerini 
ölçüyoruz. 

Böylece müşterimizin genel memnuniyet seviyelerini ölçerken 
ihtiyaç duydukları hizmeti ne kadar kolay ya da zor aldıklarını ve 
çalışanların bu süreçteki gayret ve istekliliklerini de belirlemiş 
oluyoruz. Çağrı merkezinden hizmet alan müşterilerimize ise 
bu anketi, sesli yanıt sistemi ile hizmet aldıktan sonraki 24 saat 
içinde ulaştırıyoruz.

Yıl bazlı müşteri memnuniyeti oranları*

2012 2013

Çağrı merkezi 3,91 3,9

Turkcell İletişim Merkezi 3,66 3,71

Sesli yanıt sistemi - 3,57

Web sitesi 3,69 3,72

*puanlama 5 üzerinden yapılmaktadır.

MÜŞTERİLERİMİZ
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7. His Müşteri Öngörü Merkezi 

Müşteri deneyimi bizim için çok önemli. 7. His Müşteri 
Öngörü Merkezi, Müşteri Stratejileri ve Pazar Öngörüleri 
Bölümü tarafından bizzat yönetilen bir araştırma merkezidir. 
Bu merkezde; çalışanlarımızın müşteri deneyimini daha iyi 
anlayabilmelerini, müşterilerimizle ilişkimizi derinleştirmeyi, 
müşterilerimizin kendilerine sunulan hizmetle ilgili tecrübelerine 
ilişkin söyleyebildikleri kadar söyleyemediklerini de tespit 
edebilmeyi amaçlıyoruz.

Uluslararası standartlarda işleyen 7. His Öngörü Merkezi’nde, 
içgörü elde etmek için birçok odak grubu ve kullanıcı deneyimi 
testleri yapıyoruz. Eye tracking (Göz takip) cihazlarını da 
özellikle iletişim testlerinde kullanıyoruz.

Müşteri 2.0

Eşsiz müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle başlattığımız Müşteri 
2.0 programına 2013 yılında da devam ettik. Turkcell Grup 
yöneticileri ve çalışanlarımızın Turkcell Elçileri olarak farkındalık 
ve bilgi seviyelerinin artırılmasına yönelik gelişim çözümleri 
sunduk. 2012’de 1.750 kişi Turkcell İletişim Merkezleri ve 

Çağrı Merkezi’nde müşterilerimizle bir araya gelerek geliştirici 
önerilerini paylaştı. 

“Müşteri 2.0” hareketi kapsamında pazarlama ekiplerimiz müşteri 
temas noktalarında birebir hizmet verip ürün satışı yaptı. 2012 
yılında “Out Of Office Çünkü Müşterimleyim” adını verdiğimiz bu 
program, pazarlama çalışanları tarafından yılın eğitimi seçildi.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ 

Sene içerisinde yaptığımız tüm ürün, servis ve hizmetlerin 
duyurulduğu reklam iletişimlerini, tüketicilerini şeffaf ve doğru 
bilgilendirme adına Reklam Özdenetim Kurulu, Rekabet Kurumu 
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun belirlediği esaslara 
dayanarak titizlikle hazırlamaktayız. 

Bu kapsamda; tüketicinin satın alma kararını etkileyecek ana 
vaadin istisnası niteliğindeki önemli bilgilere yer verilmesine, ana 
vaat ve istisnası arasında çelişki olmamasına, reklam filminde 
yasaklı iddialara yer verilmemesine, filmde kullanılan ifadelerin 
doğru olması ve yanıltıcı ifadeler içermemesine, altyazının “Ticari 
Reklam ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin 
Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” hükümlerine aykırı olmamasına 
azami seviyede dikkat etmekteyiz.

Turkcell Müşteri 

Memnuniyeti 

Politikası için:
http://www.turkcell.
com/tr/hakkimizda/
genel-bakis/turkcell-
musteri-memnuniyeti-
politikasi

TURKCELL GÖRÜNTÜLÜ 
ÇAĞRI MERKEZI 

İşitme engelli müşterilerimize 
ücretsiz sunduğumuz Turkcell 
Görüntülü Çağrı Merkezi, 
işaret diliyle de hizmet 
verebilen görüntülü çağrı 
merkezi operasyonumuzdur. 
Görüntülü Çağrı Merkezi’ne 
bağlanmak için 532’yi 
görüntülü aramak yeterlidir. 

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/turkcell-musteri-memnuniyeti-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/turkcell-musteri-memnuniyeti-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/turkcell-musteri-memnuniyeti-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/turkcell-musteri-memnuniyeti-politikasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/genel-bakis/turkcell-musteri-memnuniyeti-politikasi


»60 TURKCELL KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2012-2013 » SOSYAL ETKİMİZ

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ 

Bilgi güvenIiğine verdiğimiz önemin göstergesi olarak sektörde 
bilgi güvenliği sertifikasyonunu alan ilk şirketiz. 2008 yılından 
beri bilgi güvenliği standardı ISO 27001 sertifikasyonuna sahip 
olan Turkcell, çalışanların bilgi güvenliği konularında eğitim ve 
farkındalık seviyesini desteklemek için e-öğrenme, şirket içi LCD 
panel, Turkcell çalışanlarına ait portal, sınıf için eğitimler ile bilgi 
aktarımları gerçekleştiriyor. 

Turkcell’de bilgileri sınıflarına göre derecelendirilerek koruruz. 
Abonelerimize ait tüm kişisel bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti 
kanun ve düzenlemelerine uygun şekilde kaydederek saklarız. 
Şirket içinde kritik bilgilere erişim yetkilerini düzenli olarak ilgili 
birimler tarafından gözden geçirip yetki güncellemelerini titizlikle 
yürütürüz. Ayrıca Turkcell içinde yürütülen operasyonlarda yasal 
olarak saklanması gereken kayıtlar (sözleşme, tutanak vb.) ilgili 
bölüm tarafından fiziksel ve mantıksal olarak gerekli güvenlik 
önlemleri alınarak saklanır. 

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

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ 

Şikayet yönetimi, müşteri memnuniyet politikamızda öncelikli 
alanlar arasında yer alır. Müşterilerimizin bize anında 
ulaşabileceği çeşitli kanallar mevcuttur. Müşterilerimizin 
ulaşabileceği her platformdan kimlik doğrulama ve bilgi güvenliği 
gerekliliklerini sağlamak suretiyle onların istek, şikayet ve 
taleplerini karşılamaktayız. Bu bağlamda halihazırda gerek 
kurumsal gerekse bireysel müşterilerin bize ulaşabileceği kanallar 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

• 532 çağrı merkezi

• Turkcell İletişim Merkezleri

• Turkcell.com.tr üzerinden e-posta ile

• Turkcell sosyal medya hesapları aracılığıyla

• Kurumsal aboneler için de Kurumsal Müşteri Yöneticisi 
üzerinden müşterilerin istek talep ve şikayetleri alınmaktadır.

Bununla birlikte websitesinde yer alan online şikayet sistemi, 
e-posta ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar tarafından da yazılı 
tebligat yolu ile müşterilerimiz şikayetlerini iletebilmektedirler.

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

1. Müşterimiz, çağrı merkezini arayarak veya diğer kanallardan 
şikayetini iletir. İletilen şikayete ilişkin herhangi bir 
sınıflandırmaya gidilmeden “front Office” olarak adlandırılan 
birim tarafından şikayete ilişkin müşterinin söylemine göre 
genel bir “şikayet kaydı” oluşturulur. “Şikayet kaydı” anında 
çözülebilecek bir şikayet ise bu şikayete “front office” 
tarafından cevap verilir. 

2. Şikayet birinci aşamada çözülemeyen ve daha kapsamlı 
araştırma gerektiren nitelikte ise, bu durumda “şikayet kaydı” 
şikayetin temel nedenine göre yapılacak işlem bazından 
sınıflandırılarak “back Office” birimine iletilir. “Back office” 
şikayet ile ilgili gerekli aksiyonları alarak tüm çözüm süresi 
boyunca ve işlem sonucunda şikayetin durumu ile ilgili 
müşterimize bilgi verir.

http://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik
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TEDARİKÇİLERE YÖNELİK ETİK KURALLAR VE  
YASAL ZORUNLULUKLAR

Gelişen ve değişen dünya koşulları ile paralel olarak, her 
zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek ile kalmayıp, 
faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık 
ve çalışan haklarına saygı çerçevesinde planlamakta ve 
sürdürmekteyiz. Müşterek sorumluluk gereği, tedarikçilerin 
de bu bilince sahip bir şekilde kendi çevrelerini geliştirerek 
faaliyet göstermeleri beklenmektedir.

Tedarikçilerimiz ile aramızdaki ilişkileri standart hale 
getirmek, çerçevesini belirlemek ve şeffaflaştırmak amacıyla 
Turkcell Grup Satınalma Etik Kuralları’nı yayınladık. 
Turkcell’in tedarikçileriyle çalışma prensiplerini içeren 
etik kurallar turkcell.com.tr adresinde bulunmaktadır. 

Buna ek olarak, kuralların basılı halleri de tedarikçiler ile 
paylaşılarak konuya önemle yaklaşmaları sağlanmaktadır. 
Tedarikçilerimizle daha yakından çalışmamızı sağlayan 
ve Turkcell’e ulaşmada etkin şekilde kullanılan tedarikçi 
portalında da (www.tedarikci.turkcell.com.tr) ilgili kurallar 
sürekli yayınlanmaktadır.

İş ortaklarımızla olan süreçleri yasa, kural ve mevzuatlara 
uygun şekilde yürütebilmek ve kazan-kazan ilişkisini 
paydaşlar ve ülke yararına da sürdürebilmek amacıyla 
belirlenen kurallara uyuma önem vermekteyiz.

TEDARİKÇİLERİMİZ

TÜRKER ÇIFTÇI
Genel Müdür, Enerlab Enerji ve  
İletişim Hizmetleri A.Ş 

Türkiye’nin öncü haberleşme firması olan 
Turkcell, rakiplerinden daima bir adım 
önde olarak, sektördeki tüm yenilikleri 
başarıyla entegre eden bir firmadır. Bu 
yüzden tedarikçilerini de daima en iyi ve 
en yeniyi bulup sunmaları konusunda 
motive etmektedir. Turkcell’in üst düzey 
beklentilerini karşılayabilmek için Enerlab 
olarak daima yenilikçi, öncü ve kurumsal 
değerleri gözeten bir firma olmayı başardık. 
Bu sayede sektördeki benzer firmaların 
sürekli bir adım önünde olarak kalıcı bir 
büyüme trendi yakaladık.

www.tedarikci.turkcell.com.tr
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TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİ 

Tedarikçilerden beklentilerimiz ve tedarikçilere yönelik olarak 
satınalma politikamız gereği, tedarikçilerimize genel hukuki 
mevzuata ve Turkcell Grup Satınalma Etik Kuralları’na uymayı 
zorunlu kılmaktayız.

Turkcell olarak çalışacağımız tedarikçileri kalite-fiyat 
dengesi, geçmiş performans, pazar koşulları, referanslar vb. 
ilkelere olduğu kadar karşılıklı güven esasına da dayanarak 
belirlemekteyiz. Kalite yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimi 
sertifikaları bulunan, ekolojik dengeye hassasiyet gösteren, 
sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan tedarikçiler Turkcell 
tarafından tedarikçi seçimi kapsamında diğer kriterlerle birlikte 
öncelikli olarak değerlendirilir. 

Tedarikçi seçim sürecinde öncelikli olarak, portföye girmeye 
aday olan tedarikçileri ön değerlendirmeye tabi tutmaktayız. 
Bu kapsamda tedarikçiyi; finansal, vergisel, teknik yeterlilik 
ve referansları bazında değerlendiririz. İlk olarak tedarikçinin, 
Turkcell’e verdiği hizmetin sürdürülebilirliğini görebilmek 
amacıyla yapılacak olan analizlerin girdisi olan son 2 yıla ait mali 
tablolarını isteriz. 

Bu mali tablolar, finansal analiz süreçlerine sokulmakta 
ve tedarikçilerin anlık olarak finansal durum tablosu 
oluşturulmaktadır. Bu analiz sonunda ilgili satınalma yönetici 
ve sorumlularına olası riskler ve tedarikçinin durumu hakkında 
bilgi verilmektedir. Tedarikçinin referans ve teknik yeterlilikleri 
değerlendirildikten sonra tedarikçi ile çalışıp çalışmama kararı 
verilmektedir.

Ön değerlendirmeden geçen ve çalışılması planlanan tüm 
tedarikçiler ile iş gerekliliğine göre standart sözleşmeler 
imzalanmaktadır. Bu sözleşmelerden Çerçeve ve Gizlilik 
sözleşmeleri, tedarikçinin Turkcell ile çalışmasının ön kabullerini 
içermektedir. Sonrasında iş bazlı olarak detaylı maddeleri içeren 
ek sözleşmeler imzalanmakta ve yürürlüğe girmektedir.

Turkcell ile çalışan ya da potansiyel tüm tedarikçilerin imzaladığı 
Çerçeve Sözleşmenin 11. maddesi İnsan Hakları Hükümlerini 
içerecek şekilde hazırlanmıştır. Tedarikçiler tüm diğer koşulların 
yanında Turkcell Grup Satınalma Etik Kuralları’nda yer alan 
maddeleri de sağlayacaklarını taahhüt etmektedir.

Kalite yönetimi ve bilgi 
güvenliği yönetimi 
sertifikaları bulunan, 
ekolojik dengeye 
hassasiyet gösteren, 
sosyal sorumluluk 
bilinciyle çalışan 
tedarikçiler bizim için 
önceliklidir. 

TEDARİKÇİ 
PORTFÖYÜMÜZÜN

’SİNİ YEREL 
TEDARİKÇİLER 
OLUŞTURUYOR.

%92
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TEDARİKÇİLERİN DENETİMİ VE GELİŞİMİ 

Portföyümüzde yer alan tedarikçileri, Tedarikçi Yönetim Sistemi 
aracılığıyla kontrol etmekteyiz. Tedarikçi değerlendirme ve 
denetimlerini dönemsel olarak yapmaktayız. Bu değerlendirme 
ve denetimlerde; Turkcell satınalma politikalarının uygulanmasını 
desteklemek suretiyle, tedarikçi yönetiminde standart prensipler 
uygulanmasını, iç ve dış iletişimde şeffaflığın artırılmasını, 
tedarikçi kalite yönetim sürecinin oluşturulmasını ve yeni 
tedarikçi yönetim stratejileri geliştirmesini hedeflemekteyiz.

Onaylı tedarikçiler yıllık alım hacmi ve tedarikçi riski olarak 
tanımlanan; ürün yerine koyma maliyeti, piyasadaki konumu, 
sağladığı ürün ve hizmetin; müşterilerimize sağladığı hizmete olan 
etkisi gibi unsurlara bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan 
bu sınıflandırmaya bağlı olarak da, periyodik değerlendirme ve 
denetimleri yapılmaktadır. 

Değerlendirme ve denetim sonucunda ortaya çıkan 
uygunsuzluklar, belirlenen rapor formatında tedarikçi ile 
paylaşılmaktadır. Tedarikçiden bildirilen uygunsuzlukların 
giderilmesine yönelik bir aksiyon planı talep edilmekte 
ve belirlenen zaman planı dahilinde aksiyonların takibi 
sağlanmaktadır.

Değerlendirme ve denetimlerin sonucunda, tedarikçi puanına 
göre, gelecek döneme ait gelişim aksiyonları ve iyileştirme 
alanları belirlenerek takibi sağlanmaktadır.

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 tedarikçiler kara 
liste süreci kapsamında takip edilmektedir.

İŞLETME ÇÖZÜM ORTAĞI FİRMALARIMIZIN GELİŞİM 
PROGRAMI

İşletme Çözüm Ortaklarının iç eğitim ve gelişim takip sistemini 
kurmalarını desteklemek, personel yetkinliğini, iş kalitesini ve 
bağlılığını artırmak, Turkcell operasyon standartlarına uyumunu 
geliştirmek, Turkcell uzmanlığı ve teknoloji tecrübesini aktarmak 
üzere “Gelişim Programı” oluşturuldu. 

Bu kapsamda 2012 yılında Turkcell Akademi Gelişim Platformu 
üzerinden İşletme Çözüm Ortağı Firmalarımıza;

• 500 personelinin katılımıyla 8 kategoride düzenlenen sınıf içi 
uzmanlık eğitimleri düzenlenmiş,

• 13 kategorideki temel eğitimler aktarılmış,

• Tüm firma personeline mobil iletişim teknolojisinin tanıtımı 
konulu “oryantasyon eğitimi” verilmiş, 

• 15 farklı operasyonel konuda video hazırlanmış,

• 1.131 personeli, 10 farklı kategoride aldığı Yetkinlik Sınavı’na 
tabi tutulmuştur. Geçmiş yıllarda klasik yöntemle yapılırken 
bu sene TAG* ortamında daha profesyonel şekilde uygulanmış 
olması sayesinde ölçme, değerlendirme ve gelişim takibi 
açısından önemli ilerleme sağlanmıştır. Sınav analiz raporları 
2013 bölgesel ve merkezi eğitim programlarına girdi 
oluşturmuştur. 

2013 yılında ise TAG üzerinden 50 farklı ve sınıf içinde 
gerçekleştirilen 20 farklı eğitim ile 2.090 çalışana değer kattık. 
İşletme Çözüm Ortağı yetkinlik sınavlarını 8 kategoride 1.452 kişi 
katılımı ile gerçekleştirdik.

Maliyetlerinin düşürülmesi açısından Turkcell ve tüm İşletme 
Çözüm Ortağı firmalar için ortak alım havuzları oluşturulması 
ve bir bölgede avantaj sağladığı görülen iyi uygulamaların 
diğer bölgelerde de uygulanabilmesi gibi konularda çalışmalar 
yapmaktayız.

Özellikle şebekeye ait alımlarının en az yüzde 10’luk kısmının 
KOBİ olan tedarikçilerden yapılması hedefiyle alımlarımızı 
gerçekleştirmekteyiz.

TEDARİKÇİ PORTALI 

Bu site aracılığıyla tedarikçilerin ihtiyaç duyabileceği önemli 
dokümanlara erişimi, aday tedarikçi başvurularının alınması, 
tedarikçilerin yeni süreç/ürün ve proje gibi yenilikçi fikirlerini 
doğrudan satınalma ile paylaşmaları hedeflenmektedir.

*TAG: Turkcell Akademi Gelişim Platformu. Kullanıcıların şifre kullanarak girdikleri 
içerisinde kendilerine atanan çeşitli eğitim videolarını izleyebildikleri, sınavlarını 
gerçekleştirdikleri uzaktan erişimli eğitim sistemidir.

Tedarikçi Portalı Turkcell’in mevcutta çalıştığı ya 
da potansiyel tedarikçilerinin Turkcell satınalma 
ekibine ilk ve öncelikli ulaşım kanalı olması 
amacıyla tasarlanmış internet sitesidir. 

TEDARIKÇI FINANSMANI 
UYGULAMASI

2013 yılında hayata 
geçirilen Tedarikçi 
Finansmanı Uygulaması’yla, 
kurumsal eFirma portalını 
kullanarak tedarikçilerimiz 
fatura vadesinden önce 
ödemelerini alma olanağına 
kavuşmuştur. Bu sayede 
tedarikçilerimizin finansal 
sürdürülebilirliklerine 
destek oluyoruz. Uygulama 
kapsamında tedarikçilerimiz 
alacaklarını vadesinden önce 
tahsil etme imkanı buluyor ve 
acil finansman ihtiyaçlarını 
hızla karşılayabiliyorlar. 

TEDARIKÇILERIN ÖNERI VE 
ŞIKAYETLERININ ALINMASI 

Tedarikçilerle iletişim 
Turkcell Tedarikçi 
Portalı üzerinden veya 
tedarikciportal@turkcell.
com.tr e-posta adresinden 
yapılmaktadır. “Tedarikçinin 
Sesi“ olarak tanımlanan 
platform üzerinden, 
tedarikçiler her konuda 
Turkcell’e erişebilmekte; 
öneri, talep ve sorularını 
iletebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
tedarikci.turkcell.com.tr

mailto:tedarikciportal@turkcell.com.tr
mailto:tedarikciportal@turkcell.com.tr
tedarikci.turkcell.com.tr
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Müşterilerimizin 
mevcut ve 
gelecekteki ihtiyaçları 
çerçevesinde, bilgi 
teknolojileri ile ilgili 
hizmetlerin erişilebilir 
ve kullanılabilir 
olmalarını sağlamak 
için çalışıyoruz.  
Ürün ve 
hizmetlerimizin 
tasarım, planlama ve 
kullanım aşamalarında 
insan sağlığına, 
güvenliğine ve 
çevreye olan olası 
etkilerini dikkatle 
değerlendiriyor ve 
çalışmalarımızı bu 
yönde yürütüyoruz.

ÜRÜN VE HİZMET 
SORUMLULUĞU

BAZ İSTASYONLARI KURULUMU VE DENETİMİ 

Yatırım planını hazırlarken 2G ve 3G şebekelerinin 
ihtiyaçlarındaki aciliyet ve abone şikayetlerini göz önünde 
bulundururuz. Planın içeriğini saptayarak, yatırım analizlerine 
göre öncelikli yatırım planı sahalarını belirleriz. İş planına alınan 
hücrelerin bulunduğu bölgelerin coğrafi yapısıyla ilgili bilgileri 
bilgisayar ortamından ve sayısal haritalar üzerinden sağlarız. 
Planlama çalışması yapılacak bölgedeki mevcut hücrelerle ilgili 
parametreleri (frekans, komşuluk ilişkileri ve trafik raporları) 
değerlendiririz. 

Gerekli görüldüğü takdirde saha testlerinden alınan verileri de 
değerlendirmeye dahil ederiz. Saha çalışmasına başlamadan 
önce belirtilen bilgiler ışığında, çeşitli programlar üzerinden ön 
planlama çalışması yaparız. Eldeki bilgiler doğrultusunda saha 
anket çalışması ile saha kurulumu için yer seçimine karar veririz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 21/04/2011 
tarih ve 27912 sayılı “Elektronik Haberleşme Cihazlarından 
Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası 
Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, 

Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
belirtilen güvenlik mesafesi hesabını dikkate alarak saha bazlı 
dosyalar hazırlarız. Daha sonra Bilgi Teknolojileri Kurumu’na 
başvuru yaparız. BTK’dan alınan ‘Güvenlik Sertifikası’ ile saha 
kurulumlarına başlarız.

Sertifika tarihinden itibaren 120 gün içinde sistem aktif edildiyse 
elektromanyetik alan şiddet değeri ölçümlenerek kuruma teslim 
ederiz. İlgili yönetmelikte belirtilen ortam ve tek bir cihaz için 
belirtilen limit değerler göz önünde bulundurarak kurulumları 
yaparız.

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından habersiz olarak yapılacak 
saha denetimleri sonrası kuruma verilen ölçüm değerleri ve 
teknik dokümanlar ile kurulan sistem arasında fark bulunmaması 
sonrası sistem servis vermeye devam eder. Aksi bir durumda 
sistem ilgili yönetmelik kapsamında BTK tarafından revize 
ettirilmekte veya söktürülmektedir.

Baz istasyonları ve biyoçeşitlilik 

Baz istasyonları kurulumu ve bakımı esnasında çevre ve insan 
sağlığı konusundaki regülasyonlara tam uyum sağlamaktayız. 
Baz istasyonlarının biyoçeşitliliğe olumsuz etkisine yönelik 
henüz yapılmış bir tespit yoktur. Bu konudaki bilimsel çalışmaları 
düzenli olarak takip etmekteyiz. 

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞUNA YÖNELİK 
UYGULAMALAR

İstenmeyen Numara ve SMS Engelleme

Bireysel abonelerin kendilerine gelen çağrı ve SMS’leri 
kısıtlayabildikleri bir servis oluşturduk. Aboneler bu servis 
sayesinde, bazı istemedikleri numaraları ya da belli anlarda 
tercih etmedikleri çağrıları yanıtlamayabilirler. 

Çocuğum Güvende

Bireysel abonelerin 
çocuklarına gelen ve 
çocuklarının başlattıkları 
çağrıları kısıtlayabildikleri 
bir servistir. Anne-babalar 
isterlerse çocuğu için 10 
ücretsiz konum sorgusu 
yapabilmekte, depremde 
bana ulaş servisini de ücretsiz 
kullanabilmektedir. Bu servis 
ile anne-babalar çocuklarına 
daha güvenli bir iletişim 
sağlayabilmekte ve erişim 
istemedikleri kimselerle 
iletişimi kontrol altında 
tutabilmektedir. 
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TELEKOMİNÜKASYON ÜRÜN VE HİZMETLERİNE  
ERİŞİM HAKKI 

Mobil Kapsama Alanı Bulunmayan Yerleşim Yerlerinde Mobil 
Haberleşme Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
başlatılan bu proje ile amaçlanan, Evrensel Hizmet Kanunu 
kapsamında GSM altyapısı olmayan (herhangi bir GSM 
operatörünün sinyali olmayan) nüfusu 1-500 arasındaki köylere 
GSM hizmetini götürerek Türkiye genelinde yüzde 100 nüfus 
kapsamasına ulaşmaktır. Bu projeyle kırsal kesimlerde yaşayan 
vatandaşlarımızın haberleşme anlamında kent merkezlerinde 
yaşayan vatandaşlarımızla eşit haklara sahip olması, dijital 
uçurumun ortadan kaldırılması ve kırsal kalkınma programlarına 
destek olunması hedeflenmektedir.

Proje sonunda 74 ilimizde nüfusu 1-500 arasındaki 1.799 
köyümüzde yaşayan 300.000’e yakın vatandaşımız daha GSM 
üzerinden sunulan hizmetlere kavuşacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 17 Ocak 2013 
tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ihale sonucunda Evrensel 
Hizmet yükümlüsü olmaya hak kazandık ve 20 Şubat 2013’te 
Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında imzalanan 
sözleşmeyle resmen uygulamaya başladık. 

Acil SMS

GSM standartlarında 3 haneli numaralara SMS atılamamaktadır. 
Bazı durumlarda müşterilerimiz 112, 155 gibi acil yardım 
numaralarına SMS atmak durumunda kalabiliyorlar. Bunun bir 
örneği Van depreminde yaşanmıştır. 

Kullanıcılar birden yakınlarına ulaşmak için telefonlara sarıldığında 
ses kanalları dolmuş, fakat SMS kanalları halen açık kalmıştır. Çağrı 
yapamayan birçok kişi enkaz altında ve zor durumda 112’ye SMS 
atmaya çalışmış, fakat başarılı olamamıştır. Acil SMS uygulamasını 
ise bu süreci otomatize etmek için geliştirdik. 

112 ve 155 gibi servis numaralarına atılan SMS’ler alınır alınmaz 
göndericinin lokasyonu sorgulanır ve en yakın Acil Yardım 
Merkezine SMS içeriği, lokasyon bilgisi ile birlikte iletilir. Servis 
bir yıldır hizmet vermektedir. Şu ana kadar 310.000 SMS’in 
aktarımı ilgili mecralara yapılmıştır.

Afet ve Acil Durum Uygulaması

Doğal afet (deprem, sel, kasırga) durumlarında müşterilerimizin 
yanında oluyor ve onların sevdikleriyle iletişim halinde 
kalmalarını sağlıyoruz. Afetin yaşandığı bölgeden arayan 
müşterilerimizin çağrılarını öncelikli olarak cevaplıyor; 1 ay boyunca 
kullanabilecekleri ücretsiz paketler hediye ediyor; SMS göndererek 
veya arayarak yardıma ihtiyaçları olup olmadığını soruyor; 
ulaşamadıkları yakınları varsa onlar adına yakınlarına ulaşıyor ve 
borçtan kapanmış olan hatların açılmasını, kapanacak olanların da 
ertelenmesini sağlıyoruz.

TOPLUMA 
KATKI

Ürün ve hizmetlerimizden 
toplumun her kesiminin 
eşit şekilde faydalanması 
için birçok altyapı çalışması 
gerçekleştiriyoruz. 
Bunun yanı sıra kurumsal 
projelerimizle dezavantajlı 
grupları destekliyor 
ve ülke ekonomisine 
katkı sağlıyoruz. Tüm 
çalışmalarımıza ilgili 
paydaşların üst düzeyde 
katılımını sağlayarak 
yarattığımız toplumsal 
etkiyi arttıyoruz. Sivil 
toplum örgütleriyle 
işbirliğini önemsiyor, 
kalıcı ve sürdürülebilir 
ortaklıklar geliştiriyoruz. 

Deprem Servisi 

Depremde Bana Ulaş servisi, 
5 ve üzeri büyüklükteki 
depremlerde abonelerin konum 
bilgilerinin önceden tanımladığı 
kontaklarıyla paylaşılmasını 
sağlayan uygulamamızdır. 

Deprem Bilgi Servisi ile genel 
deprem bilgilendirmesi 
yapmaktayız. Aynı şekilde 
deprem anında neler 
yapılması gerektiğine dair 
bilgilendirici SMS’leri de aylık 
periyodlarla servis aboneleriyle 
paylaşıyoruz. Depremde Bana 
Ulaş ve Deprem Bilgi servisleri 
Kandilli Rasathanesi ile birlikte 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında geliştirdiğimiz 
ücretsiz bir servistir.
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GELİŞTİRİLEN ÜRÜN, HİZMET VE UYGULAMALAR YOLUYLA 
TOPLUMA KATKI 

GNCTRKCLL 

Bundan 8 yıl önce gençliğin markası olmak üzere yola çıkan 
GNCTRKCLL bugün 6 milyon üyesi, yönetimde söz sahibi 
temsilcileri, “gençlere, gençlerin dilinde” hizmet veren 
Gencaverleri, avantajlı tarifeleri, marka işbirlikleri, eğlenceli 
etkinlikleriyle çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyarak 
hedeflerine doğru yolculuğunu sürdürüyor. 

Bugüne kadar “Bir bilet alana bir bilet bedava” kampanyasıyla 
kazandıkları 15 milyon biletle, bütün Hollanda’yı sinemaya 
götürebilecek kadar fayda elde eden gnctrkcll’liler, en sevdikleri 
markaların avantaj kampanyalarından yararlanarak 260 milyon 
TL’yi aşan fayda elde etti. 

Temsilciler: GNCTRKCLL ile gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini 
daha yakından takip edebilmek ve gençlere söz hakkı 
tanıyabilmek adına 2012 yılında GNCTRKCLL temsilciliği 
sistemini başlattık. Sosyal medya üzerinden yürütülen, 2.000’in 
üzerinde gencin aday olduğu ve 203.496 gencin oy kullandığı 
seçimler sonucunda Tarife, Teknoloji, Kariyer, Etkinlik ve Alışveriş 
temsilcileri belirledik. GNCTRKCLL temsilcileri, kendi uzmanlık 
alanlarındaki konu başlıklarında GNCTRKCLL’lilerin taleplerini 
dinleyerek, bunlara dayalı projeler oluşturup GNCTRKCLL’e ilişkin 
kararlarda söz sahibi oldular. 

Kariyer ve kişisel gelişim faydaları: Pazarlama, reklam, 
kampanya, dijital dünya, sosyal medya konularına özel Kapital 
Yayınları’ndan MediaCat ve Digitalage dergilerinde sadece 
GNCTRKCLL’lilere özel indirimler yer aldı. Bunun yanı sıra 
gençlerimize çeşitli yabancı dil kurslarında indirim fırsatları da 
sunduk. 

GNCTRKCLL 
temsilcilik sistemimiz 
sayesinde 2013 yılında 
da gençleri karar alma 
süreçlerimize dahil 
ettik.

DIRENÇ ÇELIK
GNCTRKCLL Tarife Temsilcisi

GNCTRKCLL tarife temsilcisi 
olarak çalışıyorum. Gençlerin 
tarifelerle alakalı sorunlarını, 
şikayetlerini, çözüm önerilerini 
dinleyip bunları GNCTRKCLL 
takımına taşıyorum ve bu 
doğrultuda proje üretiyorum. 
Çok keyifli ve eğlenceli. Bir 
kere kendimize dair projeler 
üretiyoruz, bir genç olarak 
yaptığımız işlerde önce 
kendimizi sorguluyoruz. Biz 
temsilciler olarak kendimiz 
de hedef kitlenin içinde 
olduğumuz için gençlerin 
sorunlarını çok daha kolay 
anlayabiliyor onların ne 
istediklerinin daha net farkına 
varıyoruz. 

Temsilci olduğum andan 
itibaren iş hayatında çok 
önemli adımlar attım, kendimi 
geliştirecek birçok projede 
çalıştım ve kendi ürettiğim 
projelerin hayata geçtiğini 
gördüm. Turkcell’de biz 
temsilcilere sınırsız çalışma 
özgürlüğü veriliyor, herkes 
kendi alanlarında proje 
üretmekle birlikte hepimiz 
tek tek istediği bölümde 
çalışma imkanı buluyoruz. 
Ayrıca iş hayatına tam olarak 
başlamadan önce bir dolu iş 
bağlantısı da edinmiş oldum. 
Birçok departmanda çalışıp 
birçok ajansla bizzat tanışma 
ve çalışma fırsatı buldum. İş 
hayatının bize kattıklarının 
yanı sıra kamera karşısına 
geçmek bizim bu senemizin 
en unutulmaz ve eğlenceli 
karelerini oluşturuyor. 
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AKILLI KADINLAR KULÜBÜ 

Turkcell olarak Akıllı Kadınlar Kulübü ile ev 
kadınlarının tasarruf yapmalarına destek 
sağlarken, en çok önem verdikleri konular olan 
aile ve evlerinin de güvencesini düşündük. 
Ürünlerimizden Nar ve faturalı paketlerden satın 
alarak Ergo Sigorta’dan ev sigortası ve ev destek 
hizmetleri ürününden faydalanmalarını sağladık. 
Mutfak ve kişisel bakım alanlarında yapılan 
marka işbirlikleri ile 1.8 milyon yararlanma 
sayılarına ulaşarak kadınlara tasarruf imkanı 
yarattık. Kadınlarımızı dinleyerek, istek ve 
ihtiyaçlarını tespit ettik ve bu kapsamda hayat 
kalitelerini artıracak yeni ürün ve servislerimizi 
hayata geçirdik. 

2013 yılında Kadınlar Günü ve Anneler Günü 
gibi özel günlerde “Bizim için değerlisiniz” 
mottosuyla etkinlikler düzenledik. 

EMEKLİLER KULÜBÜ 

Turkcell Emekliler Kulübü ile; emeklilerin 
ihtiyaçlarına özel marka işbirliklerinden tarifeye, 
kolay kullanımlı cihazdan müşteri hizmetlerinde 
iyileştirilmiş deneyime kadar birçok konuda 
ayrıcalıklı hissettiren çözümleri bir çatı altında 
toplamayı hedefledik.

• Turkcell Emekli Minik Tarifesi

• Turkcell Emekliler Kulübü üyeleri Turkcell 
Çağrı Merkezi 532’yi aradıklarında anında 
müşteri temsilcisine bağlanırlar.

• Geniş ekranlı Turkcell MaxiPlus5 ile telefon 
kullanımına maksimum kolaylık getiriyor.
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TURKCELL ÇİFTÇİ BİRLİĞİ 

Tarım ve tarım işçiliğinin Türkiye ekonomisine etkisi çok büyüktür. 
Bugün Türkiye’de yaklaşık 3,4 milyon çiftçi bulunmaktadır. 
Turkcell Çiftçi programıyla hedefimiz, tarımın ekonomik 
ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak adına onları ürün 
verimliliği, kalitesi, çevre etkisi ve hava koşulları konusunda 
güncel tutmaktır.

Çiftçi Birliği programımızın şu an 1,3 milyon üyesi bulunmaktadır. 
Program kapsamında çiftçilerimize öncelikle SMS yoluyla 
ulaşmaya çalışsak da yeterli okur-yazarlık düzeyine sahip 
olmayan çiftçilerimizi düşünerek 5.000 köy kahvelerini gezdik, 
100.000’den fazla çiftçimizle yüz yüze iletişim kurduk.

3,4 milyon çiftçimizin verimini artırmak için teknolojimizi 
seferber ediyoruz. Çiftçilerimizin halinden anlayan, verimini 
artıran çözümler sunarak hem çiftçimizin bereketinin artmasına 
hem de Türk tarımının gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

Tarımsal Bilgi Paketi: Ekimden hasada çiftçinin yanında

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

Paket kapsamında ücretsiz olarak sunulan hizmetler: 

• Bölgesel duyurular 

• Tarımla ilgili son gelişmeler 

• Tarım Bakanlığı ve Ziraat Odaları’ndan güncel haberler 

• İlçeye özel 3 günlük zirai hava durumu 

• En yüksek ve en düşük sıcaklık durumu 

• Meteorolojik hadiseler (güneşli, parçalı bulutlu, sağanak 
yağışlı, vb.) 

• Nem oranı 

• Rüzgâr yönü ve hızı 

• Don bilgisi 

3,4 milyon çiftçimizin 
verimini artırmak için 
teknolojimizi seferber 
ediyor ve çiftçiye 
özel zirai danışmanlık 
sunuyoruz.
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Ürün Bilgi Servisi 

Yetiştirilen ürüne özel bilgiler ve haberler 

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. Örneğin; Hayvancılık başlığı altında 
Sığır besiciliği, Koyunculuk, Keçicilik gibi… 

Paket kapsamında yer alan bilgiler;

• Bölgesel alım satım fiyatları 

• Zararlılardan korunma yöntemleri ve eğitimleri 

• Doğru sulama, ilaçlama yöntemleri 

• Et ve süt verimini artıracak besicilik yöntemleri 

• Hayvan sağlığına yönelik eğitimler 

Turkcell Tarım Doktoru: Kişiye özel zirai danışmanlık 

Her çiftçinin kendi tarlasına ve ürününe özel çözümler getiren 
Turkcell Tarım Doktoru dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 
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 yüzde 20 düşüş, verimlerinde de yüzde 10 artış 
oluyor. 

Hasada kadar olan dönemde abonelere;

• Ürüne özel teknik yetiştiricilik programı

• Tarlaya ve ürüne özel gübreleme programı

• İlçe bazlı beş günlük meteoroloji hava tahminleri

• Bölgesel bazda hastalık ve zararlılara karşı erken uyarılar

• 8099 Tarımsal Destek Talebi hattı

• Ag-Pür laboratuvarlarında indirimli toprak ve ürün 
analizleri

• Tarımsal ürünler hakkında pazar bilgileri

• Hal fiyatları

• Tarım Bakanlığı’ndan bölgeye ve ürüne özel teşvik ve 
destek bilgileri sunuluyor.

VERİM-

LERİNDE 

%10  
ARTIŞ

ÇİFTÇİLERİN  

MALİYETLERİNDE 

%20 

DÜŞÜŞ

TURKCELL 
TARIM DOKTORU

DÜNYADA İLK
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ENGEL TANIMAYANLAR

Turkcell olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için 
toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olmasını önemsiyor 
ve bunu gerçekleştirmek için somut adımlar atıyoruz. Bu vizyon 
doğrultusunda engelli istihdamı ve topluma katkı projelerinin yanı 
sıra sürekli geliştirdiğimiz mobil iletişim teknolojileri ve uygun fiyatlı 
ses/sms/data tarifelerimizle engelli vatandaşlarımızın yaşadığı 
iletişim problemlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Engelli kategorisine özel konuşma, SMS ve data tarifeleri: 
Engellilerin ihtiyaçlarına göre ayrıştırılmış indirimli ve çok 
avantajlı Destek Paketlerimiz bulunuyor. Farklı engel tiplerinin 
ihtiyaçlarına göre tasarladığımız çok uygun fiyatlı bu tarifeler ile 
engelli vatandaşlarımızın rahatça iletişim kurmalarını sağlamayı 
hedefliyoruz. 

Sesli fatura ve sesli sözleşme: Görme engelli Turkcell’liler fatura 
kesim tarihlerinden itibaren aranarak fatura tutarı, son ödeme 
tarihi ve fatura içeriği ile ilgili ücretsiz olarak bilgilendiriliyor. Ayrıca 
kendilerine gönderilen tüm e-postaları bilgisayarlarında sesli olarak 
dinleyebiliyorlar. Bunun yanı sıra görme engelli abonelerimiz, 
imzalanması istenen müşteri sözleşmesi hakkında fikir edinebilmek 
istediklerinde hem Çağrı Merkezi hem de www.turkcell.com.tr 
üzerinden sözleşmeyi dinleme imkanı buluyorlar.

İşitme engellilere görüntülü çağrı merkezi: Turkcell’in işaret 
diliyle hizmet verebilmek için geliştirdiği Görüntülü Müşteri 
Hizmeti, işitme engelli Turkcell abonelerimiz için ücretsiz olarak 
sunuluyor. Turkcell Müşteri Hizmetleri 3G uyumlu bir telefondan 
aranarak görüşme başlatılabiliyor.

“Çalarken Dinlet” işitme engellilere anons hizmeti: İşitme engelli 
müşterilerimizin, telefonlarına ücretsiz olarak tanımlayacakları 
Çalarken Dinlet anonsu ile kendilerini arayan kişilere “Aradığınız 
kişi işitme engellidir. Kendisine ulaşmak için SMS ya da MMS 
atabilirsiniz” mesajını dinletebiliyor. Uygulamadan faydalanmak için 
abonelerin ISITME yazıp 1040’a göndermeleri yeterli oluyor. 

“Turkcell Hayal Ortağım” servisi: Young Guru Academy (YGA) 
işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Turkcell Hayal Ortağım” ücretsiz 

kolaylaştıracak bilgi servislerini ücretsiz dinleyebiliyorlar. Hayal 
Ortağım’a 8020 numaralı IVR Hattı üzerinden ulaşılabildiği gibi IOS ve 
Android uyumlu cep telefonlarına indirilebilen uygulama üzerinden 
de erişilebiliyor. Hayal Ortağım, Goller Cepte IVR özelliği ile de görme 
engelli aboneler, taraftarı oldukları takımın gollerini maç anında 
otomatik gelen çağrılar ile dinleyebiliyor, maçtaki dakika ve skoru 
öğrenebiliyor.

Bazı özel seslendirmeler de Hayal Ortağım servisi içinde yerini alıyor. 
2013 yılında Yaşar Kemal’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan son kitabı 
Çıplak Deniz Çıplak Ada, Turkcell Hayal Ortağım Servisi üzerinden 
Yetkin Dikinciler’in seslendirmesiyle ücretsiz olarak görme engellilerle 
buluştu. 

• 2012 yılında hayata geçirdiğimiz servis 45.000’den fazla tekil 
kullanıcıya ulaştı. 

• 2013 itibariyle 2 milyon dakikaya denk gelen 350 binden fazla 
arama yapıldı. 

• Günlük 2.500’den fazla bağlantı yapılırken yaklaşık 7.500 dakika 
dinleniyor.

• Hayal Ortağım’ın aktif kullanıcı sayısı 6.250’dür.

servisi ile görme engelli aboneler Türkiye ve dünyadan 
güncel haberleri, köşe yazılarını, dünya klasikleri başta olmak 
üzere binlerce sesli kitap ve eğitimleri, hatta hayatlarını 

http://www.turkcell.com.tr
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Turkcell’in Parmakları Konuşuyor: Türkiye İşitme Engelliler 
Federasyonu ile ortaklaşa çalışarak hayata geçirdiğimiz ve bir 
ilk olan “Engelli dostu mağazacılık” uygulaması ile işitme engelli 
müşterilerimize mağazada hizmet verebilmek, ürün-servis 
tanıtmak için bir müfredat oluşturduk. Bu müfredat için 200’ün 
üzerinde Turkcell ürün ve servisi ile 20’nin üzerinde abonelik 
sürecini işaret diline çevirdik. Türkiye genelinde 6 Turkcell 
Mağazasında ve 127 Turkcell İletişim Merkezimizde işitme engelli 
müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

Sesli Neredeyim Servisi: Görme engelli aboneler 8081’i 
arayarak bulundukları nokta ile ilgili bilgileri (adres bilgisini, 
kendilerine en yakın noktaları ve telefonları, coğrafi konum 
bilgilerini, polis ve sağlık acil durum telefonlarını) sesli olarak 
dinleyebiliyorlar. 

BURCU SÜTLÜOĞLU
Satış Temsilcisi, Turkcell Mağazası

İşaret dilini biliyordum; eşimin annesi ve babası işitme engelli 
olduğu için, eşimden öğrenmiştim. Geliştirdiğim fikrin ortaya çıkışı 
ise, çalışmakta bulunduğum Turkcell Suadiye Flagship mağazamızı 
yaklaşık 4 yıl önce ziyaret eden işitme engelli bir müşterimizin ziyareti 
ile oldu. Serhat Bey mağazamıza geldiğinde çaresizce arkadaşlarıma 
derdini anlatmaya çalışırken, yanına giderek kendisi ile işaret dili 
konuşarak iletişim kurmuş olmam, onun nazarında hem problemini 
çözmenin verdiği büyük mutluluk, hem de Turkcell’li olmanın doğru bir 
karar olduğunu bir kez daha gösteren bir yüz ifadesi ve mağazamızın 
kapısından uğurlarkenki sevinç, bende bir düşünceye sebep oldu. 

Serhat Bey’in ardından işitme engelli müşterilerimizin (Serhat 
Bey’in akrabalar, arkadaşlar, eş dost) mağazamızda yarattığı 
ciddi sirkülasyon bendeki bu düşüncenin netlik kazanmasını ve 
düşüncemi proje haline getirmemi sağladı. Daha önce konu hakkında 
detaylıca görüştüğüm İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı 
ile toplantı yaptık ve hemen ardından projeyi hayata geçirmeye 
başladık. Eğitimler alındı, işitme engelli müşterilerimize özel servisler 
sunuldu, reklam filmi çekildi. Ben kocaman bir sevgi kazandım; 
arkadaş oldum, kardeş oldum. Reklam filmimizde kayınvalidem ve 
ben rol aldık. Projemle ilgili olarak çok gurur duyduğum Genel Müdür 
Yardımcısı başarı ödülünü almaya hak kazandım.

Gören Göz: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gören 
Göz Projesi çerçevesinde cihaz almaya hak kazanan abonelerin 
1 yıllık iletişimi Turkcell tarafından sağlanıyor. Müşterilerimizin 
Bakanlık tarafından verilen cep telefonlarından GORENGOZ 
yazıp 5554 kısa numarasına SMS göndermeleri yeterli oluyor. 

İLETİŞİM 
MERKEZİNDE İŞARET 
DİLİ İLE HİZMET127
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TOPLUMSAL YATIRIM PROJELERİ

KARDELENLER: 

Bundan tam 14 yıl önce, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
eğitimlerine devam edemeyen kız çocuklarına fırsat eşitliği 
sağlamak amacıyla Kardelenler Projesi’ni başlattık. Doğu 
Anadolu’da kar kalkmadan açan kış çiçeklerine verilen Kardelen 
ismi, baharın müjdecisi olarak da bilinir. Kardelenler Projesi de, 
istekli ve azimli olduğu halde okumaya zorunlu olarak ara vermiş 

kız çocukları için ‘baharı’ müjdeledi yıllar içinde ve onlar başarılı 
birer Kardelen kızı oldu...

2000 yılından bu yana 100.000’in üzerinde burs sağlanırken, 
Kardelenler Projesi’yle pek çok kızımız eğitimini tamamladı. Bu 
süre içerisinde sanat dünyasının önemli isimleri Sezen Aksu ve 
Ayşe Kulin, Kardelenler Projesi’nin en büyük destekçilerinden 
oldu. Aksu ve Kulin, ayrıca bu projenin daha görünür olması için 
kızlarımızın eğitimine destek çağrısı yaptı. 

100 

BİN 
BURS

14 
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Sezen Aksu, ‘Kardelenler’ albümü ve konser biletlerinin; Ayşe 
Kulin ise kaleme aldığı ‘Kardelenler’ isimli kitabının satışından 
elde edilen gelirle 1.000’e yakın Kardelen’in eğitimine devam 
etmesine vesile oldu. 

Projenin başarısı dünyada da ses getirdi. Kardelenler Projesi, 
2010 yılının Mart ayında Birleşmiş Milletler tarafından 
düzenlenen Pekin+15 etkinliği kapsamında, BM Merkezi’nde 
düzenlenen panelde ‘örnek’ proje olarak dünyaya tanıtıldı.

2011 yılında dünyanın en prestijli belgesel kanalı National 
Geographic, Kardelenler Projesi’ni bir belgesele dönüştürdü. 
Belgesel için İstanbul, Kars, Erzurum ve Mardin’de Kardelen 

kızları ve aileleri ile görüşüldü. Bu sayede, Türkiye’den bir  
sosyal sorumluluk projesinin belgeseli ilk kez National 
Geographic Channel’da yayınlanmış oldu. Belgesel, tüm dünyaya 
Kardelen kızlarının fırsat tanındığında neleri başarabileceğini 
gösterdi.

Kardelenler Projesi, yıllar içinde World Communication Awards, 
PRnews, Golden Drum gibi daha birçok organizasyonun takdirini 
kazanarak 20’ye yakın ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. 

Her yıl, binlerce kızımıza burs imkanı sağlıyoruz ve kızlarımız 
hayallerine kaldığı yerden devam ediyor. Binlerce kızımız 
okuma hayalini gerçekleştirdi. Şimdi de iş hayatında eğitim 
hayatlarındaki başarıyı göstermeye devam ediyorlar.

2013 yılında; 2.000 Kardelen liseden, 280 Kardelen ise 
üniversiteden mezun oldu ve meslek sahibi olup hayata atıldı. 
800 Kardelen üniversiteyi kazanarak ne kadar azimli olduklarını 
bir kez daha gösterdiler. 

Kardelenler Projesi sayesinde fırsat eşitliği tanındığı takdirde kız 
çocuklarımızın başarılı olduğunu, topluma faydalı bireyler haline 
geldiğini yıllar içinde gördük, görmeye de devam edeceğiz.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.turkcell.
com/tr/hakkimizda/
sosyal-sorumluluk/
egitim/kardelenler

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/egitim/kardelenler
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/egitim/kardelenler
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/egitim/kardelenler
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/egitim/kardelenler
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Sen de destek ol, 
kadın güçlensin,  
aile güçlensin, 
ekonomi güçlensin!

EKONOMİYE KADIN GÜCÜ

Kadınlarımızın ekonomiye katılmalarının hem bireysel hem de 
toplumsal hayatta olumlu bir dönüşüm yaratacağına inanıyoruz. 
Kadınlarımız bu sayede aile bütçesine katkıda bulunurken 
kendi hayatları için de yepyeni kapılar açabilecekler. Kendi 
ayakları üzerinde güvenle durabilen, kendinden emin kadın 
girişimcilerimizle Güçlü Kadın Güçlü Türkiye hayalimize bir adım 
daha yaklaşacağız.

Kadınlarımızın gücünü ortaya çıkartacak her projeye büyük 
bir heyecanla yaklaşıyoruz. Bu heyecanla, Nobel ödüllü Prof. 
Muhammed Yunus’un öncülüğünde Türkiye’de Grameen Trust ve 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile 2003 yılında kadınların 
iş sahibi olması için mikrokredi sağlamak amacıyla hayata geçen 
“Türkiye Grameen Mikrofinans Programı”nın ana destekçisi olduk. 
Bu işbirliği kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
himayesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı işbirliğinde Ekonomiye 
Kadın Gücü projesini hayata geçirdik. Programımızla Turkcell’in 
ürün gamı, tedarik zinciri, iletişim ve teknoloji gücüyle ekonomiye 
katılımlarına destek olmayı amaçlıyoruz. 

Eylül 2012’de ilk adımını attığımız projeyle bugün 68 bin girişimci 
kadınımız Turkcell’in teknoloji desteğini arkalarına alarak, 
çocuklarına ve kendilerine daha iyi bir gelecek hazırlamanın haklı 
gururunu taşıyorlar.
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Teknolojimizi Türkiye’nin her köşesine taşıyarak toplumsal 
fayda üretmeye ve fırsat eşitliği yaratmaya büyük önem 
veriyoruz. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimini hedeflediğimiz projede sahip olduğumuz üstün 
iletişim ve teknoloji altyapımız en büyük gücümüz oldu. 

Destekçiler seçtikleri bir kadın girişimciye doğrudan destek 
verebiliyor ya da; bir kadın girişimci seçmek yerine “Girişimci 
Fon Havuzu”na da katkıda bulunabiliyorlar. 

Bilgiye erişimde fırsat eşitliği için eğitimler planladık… 

Girişimci kadınlarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek üzere 
her ay bir ilde eğitimler düzenledik. Teknoloji, pazarlama, satış 
ve kişisel gelişim alanlarında Özyeğin Üniversitesi işbirliği 
ile verilen eğitimler 500 kadının gelişimine destek oldu. 11 
ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerin yanı sıra Turkcell’in 
Mobil Eğitim altyapısı kullanılarak kadın girişimcilerimizin 
telefonlarına eğitimler gönderilerek kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlamaya devam ettik. 

Ekonomiye Kadın Gücü ile kadınlarımızın güçlenmesi için 
tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Türkiye’den ve kadın 
girişimcilerimizden aldığımız güç ve heyecan, program için bizleri 
her gün yeni adımları atmak için cesaretlendirdi.

Destek için sosyal borçlanma sistemi kurduk… 

Turkcell tarafından hayata geçirilen www.ekonomiyekadingucu.
com sitesi, girişimci kadınlarla mikro kredi desteği vermek 
isteyen gönüllüleri bir araya getirmek için tasarlandı. Daha fazla 
kadının mikro krediden faydalanıp ekonomik üretime katılması 
için, yenilikçi bir iş modeli geliştirdik hem mobil hem de web 
üzerinden Türkiye’de ilk defa “sosyal borçlanma” (crowdfunding) 
yöntemiyle bireylerin kadın girişimcilere borç veya bağış 
ile destek vermesini sağlayan bir platform hayata geçirdik. 

http://www.ekonomiyekadingucu.com
http://www.ekonomiyekadingucu.com
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Teknolojik okur yazarlık için sistemler geliştirdik. 

Ekonomiye Kadın Gücü projesindeki kadın girişimcilerimiz 
ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın kredi alma ve tahsil etme 
aşamasını yürüten görevlileri için mikro kredi tahsilat sürecini 
teknolojimiz ile iyileştirdik. Mikrokredilerin elden verildiği, pos 
cihazları ile her tahsilat sonrası kağıt çıkışının olduğu mevcut 
sistemi bir adım daha öteye taşıyarak kadınlarımıza bankadan 
temassız NFC özelliği de olan ön ödemeli kart verdik. Sistemi 
cep telefonları ve NFC özellikli cep-t alışveriş ve ATM kartı ile 
daha çevreci, daha teknolojik ve zamandan tasarruf eden örnek 

bir model haline getirdik. Artık kadın girişimcilerimiz NFC özellikli 
cep-t paracard ile tek kart üzerinden kolayca kredi süreçlerini 
takip edebiliyor. Teknolojimizle ürettiğimiz, kadın girişimcilere 
dağıtılan cep-t paracardlarda hem kredi yükleme özelliği hem de 
kadınların kredi ve kimlik tanımlama fonksiyonları bulunuyor. 
68.000 kadın girişimcimiz bu kart kullanımı ile temel finansal 
servislerden yararlanabiliyor, 7/24 güvenli basit mobil finansal 
işlemler yapabiliyor. 

Pazarlama desteği ile kadınlarımıza sanal mağaza yarattık. 

Dar gelirli kadınlarımızın eğitimlerle güçlendikleri, mikrokredi 
desteği ile ürettikleri ürünleri satışa sunması için www.
ekonomiyekadingucu.com web sitesinde, “Kadın Emeği 
Ürünleri” adıyla bir e-ticaret alanı yarattık. Bu altyapı ile 
artık kadınlarımızın kendilerine ait bir sanal pazaryeri var. 
Pazaryerinde yer alan her ürünün alıcısı ile buluşması, 
kadınlarımızın ve ekonomimizin güçlenmesinde, Türkiye’nin 
kazanmasında ciddi öneme sahip. Kadın girişimcilerimizin 
ürettikleri ürünlerin ücretsiz ilanlarını bırakabilecekleri bu 
alana ister internetten ister SMS ile ilan bırakılabiliyor.

http://www.ekonomiyekadingucu.com
http://www.ekonomiyekadingucu.com
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Farklı adımlarla kadınlarımızı güçlendirdiğimiz programa 400 
bin TL ile ilk bağışı yaparak mikrokredi şubesi bulunmayan Van 
şehrimize şube açma hedefiyle yola çıktık. Hedefimizi Eylül 
2013’te gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Van’da açtığımız 
yeni TİSVA şubesi sayesinde ulaşılan Vanlı kadın girişimcilerimiz, 
iş kurmak ya da iş büyütmek için ihtiyaç duydukları 
mikrokredilerine de şube açılışında kavuştu.

4 yılda 100.000 kadın girişimciye ulaşmak isteği ile yola çıktığımız 
projenin başarısı 2013 yılında ödüllerle taçlandırıldı. Ekonomiye 
Kadın Gücü projesi 2013’te halkla ilişkiler alanında en prestijli 
organizasyonlardan biri olan IPRA Altın Küre Ödülleri’nde iki 
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ödüle layık görüldü. Proje öncelikle “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” 
kategorisinde birinci oldu, ardından ödül alan diğer 29 kategori 
içinde de IPRA Büyük Ödülü’nün sahibi oldu. Ek olarak mobil 
iletişim alanında ABD’deki en önemli yarışmalardan biri kabul 
edilen “Mobile Excellence Awards”da (MEA – Mobil Mükemmeliyet 
Ödülleri) “Sosyal Farkındalık” kategorisinde de Ekonomiye Kadın 
Gücü projesi ödül aldı.

Bu ödüllerin yanı sıra Ekonomiye Kadın Gücü örnek gösterilen 
kadın çatısı altında uluslararası arenadaydı. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un onur konuğu olduğu Mart 
2013’teki uluslararası toplantıda dünyada örnek gösterilen en iyi 
dört uygulamadan biri Turkcell oldu. Kadınların Güçlendirilmesi 
Prensipleri’ne imza atan ilk Türk teknoloji şirketi Turkcell 
uluslararası oturumlarda temsil edildi. Ekonomiye Kadın Gücü 
projesi kapsamında mikrokredi alan kadınların hazırladıkları 
hediyeler Genel Sekreter’e iletildi. Ban Ki-Moon Turkcell’in “kadın 
odaklı” öncü projelerine yönelik takdirini iletti ve Türkçe teşekkür 
etti. 

HURIYE UNUTMAZ
Ekonomiye Kadın Gücü

Üç çocuk büyüttüm, şimdi kendi işimi büyütmek istiyorum. Turkcell ve 
TİSVA’nın işbirliği ile hayata geçirdiği Ekonomiye Kadın Gücü projesi 
kapsamında mikro kredi alarak hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bir gün 
Tokat’ın ilk kadın bakır ustası olacağım hiç aklıma gelmezdi ama oldu. 
Eşimin yardımıyla zanaatkarlığımı geliştirdim, sonra kendi ayaklarımın 
üzerinde durmaya başladım. Çevremdeki kadınlar için de örnek oldum. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin daveti üzerine “Girişimcilik” konusunda 
söyleşi yaptım. Şimdi tek hayalim atölyemi büyütmek ve benim gibi 
diğer kadınlara da iş imkanı yaratmak.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-
sorumluluk/girisimcilik/ekonomiye-kadin-gucu

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/girisimcilik/ekonomiye-kadin-gucu
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/girisimcilik/ekonomiye-kadin-gucu
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Çağın en önemli alanlarından biri olan mobil ve dijital 
dünyanın yazılım tarafına ilgi duyanları bir araya getirmek 
için Eylül 2013’te Geleceği Yazanlar projesini başlattık. 5 yıl 
içinde 50.000 mobil uygulama geliştiricisinin teknik eğitim 
almasını, uygulama geliştirmesini ve geliştirilen uygulamaların 
ticarileşmesini sağlamayı sonunda da Turkcell olarak 
ekosisteme nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlıyoruz.

Projeye üniversite öğrencileri, bireysel yazılım geliştiriciler ve 
farklı kurumlarda profesyonel olarak çalışan yazılım geliştiriciler, 
kısacası halihazırda uygulama geliştirme alanında çalışmakta 
olan ve bu alanda hedefleri olan her birey dahil olabilecek.

Yazılım ekonomisini önemsiyor ve Türkiye’nin de bu pastadan pay 
alabilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu istekle “Ekosisteme 
nasıl değer yaratabiliriz?” sorusundan yola çıkarak mobil 
yazılıma ilgi duyanlara, özellikle gençlere bu alanda yeterlilik 
kazandırmayı hedef olarak belirledik. Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de bu alana kafa yoran ve başarılı işler çıkaran gençler 
olduğunu bildiğimiz için bu fikir ve uygulamaların küresel ölçekte 
bir kazanıma dönüşmesini hayal ettik.

Geleceği Yazanlar’daki eğitim dokümanlarını hazırlarken eğitim 
fakültesi mezunu ve aktif mobil uygulama geliştirici uzmanların 
gözetiminde çalışmalar yaptık. Tüm dokümanları ciddi bir üretim 
ve kalite kontrolü denetiminden geçirdik. Teknoloji geliştikçe 
elbette eğitimleri de sürekli güncelliyor ve eğitimlere her geçen 
gün yenilerini ekliyoruz.

GELECEĞİ YAZANLAR 

Geleceği Yazanlar projesi sayesinde eğitim alanlar Android, iOS 
ve Windows Phone ile uygulama ve yazılım geliştirme şansına 
erişecek. Proje, pazarda en yüksek yayılıma sahip mobil işletim 
sistemlerini tek bir çatıda toplaması sebebiyle dünyadaki 
benzerlerinden ayrılıyor. 

Projede başarısını gösteren yazılım geliştiricileri daha da 
heveslendirmek adına, sektörün önde gelenlerinden mentorluk 
alma fırsatı sunuluyor. Ayrıca projenin portalına üye olan 
geliştiriciler, proje mentorlarıyla iletişim kurup geri bildirim 
alma şansına da sahipler. Mentorlar, geliştiricilerle daha 
yakın ilişki içinde çalışmanın yanında fiziksel etkinlikler veya 
organizasyonlar esnasında katılımcılara yol gösterecekler. 
Katılımcıların projeye dair geribildirimleri de Geleceği Yazanlar 
ekosisteminin sürekli gelişip güncel kalmasını sağlayacak.



Tüm eğitimini başarıyla tamamlayan ve yazılım geliştirenlere, 
iş ortakları ve kurumsal müşterilerimizin oluşturduğu geniş 
ekosistem dahilinde staj ve istihdam fırsatı yaratmayı 
planlıyoruz. Bireysel ya da kurumsal alanda bizimle iş 
ortaklığı geliştirmek isteyen yazılımcılar, girişimciler, Turkcell 
İş Ortaklığı etkileşimiyle Turkcell’in farklı desteklerinden 
yararlanma şansına sahip olacaklar.

Geleceği Yazanlar mobil yazılım ekosisteminde yer edinmek 
isteyen herkese açık. Henüz başlangıç seviyesinde olan 
yazılımcıların bile projeye dâhil olması mümkün. Eğitim, 
gelişim ve mentorluk imkânlarının sunulduğu projede bir 
yandan da geliştiricilerle ve ilgi duyanlarla etkileşim içinde 
olmak adına ulusal çapta birçok etkinlik düzenlendi. 

Ayrıntılı bilgi için:
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/

2013 yılında 9 üniversiteye giderek 1.000’e yakın kişiye projemizi 
anlattık ve uygulama geliştirmeye dair eğitimler düzenledik. 
Katılımcılardan 300’ü konuk olarak verdiğimiz eğitimlere katıldı. 
Bu paylaşımlar dışında geliştiricilerle birçok farklı etkileşim 
kanalı yaratarak 12 etkinlik hayata geçirildi.  HacktheHackathon, 
Hackathonist, Devfest, GETEK’13,  Bilfest’13 gibi etkinliklerinde 
destekçi olarak yer aldık. Bu etkinliklerde proje mentorları ile 
danışmanlık, gençlerle uygulama geliştirme yarışmaları,  
Turkcell API’lerini geliştiricilere açma gibi farklı aksiyonlarla 
zengin içerikler sunuldu.

Yazılım geliştiricileri buluşturduğumuz farklı etkinlikler arasında 
etkili olan platformlardan biri de 2013 Turkcell Teknoloji 
Zirvesi oldu. Zirve kapsamında Geleceği Yazanlar başlığıyla 

düzenlediğimiz 2 günlük programda, toplam 28 oturumda 
Turkcell ve Turkcell ağından birçok değerli uzman ismi 
eğitim/seminer/panel gibi farklı formatlarda Türkiye’nin 
farklı noktalarından gelen katılımcılarımızla buluşturduk ve 
2 günde yaklaşık 2.500 kişiye farklı temalarla katkı sağlama 
şansı bulduk. Bu gibi etkin platformları önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin farklı noktalarına yaymayı planlıyoruz. 
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https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/
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23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da meydana gelen 
deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu, Van’a 
yardım eli uzattı.

Ülkeyi üzüntüye boğan deprem felaketinin yaşandığı ilk andan 
itibaren Turkcell ailesi olarak bizler de Van için tek yürek olduk. 
Depremlerden hemen sonra üzerimize düşen sorumluluğu 
layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalıştık. 

Sahip olduğumuz teknolojiyi, baz istasyonlarımızı, iletişim 
altyapımızı hayat kurtarmak için kullandık. Depremzede 

müşterilerimizin hiçbir şekilde iletişim hakkından mahrum 
kalmaması için her türlü önlemi aldık. Turkcell hayatların 
kurtarılmasına, Van’ın hayata ve dünyaya bağlanmasına destek 
oldu.

Turkcell Gönüllüleri, depremin hemen ardından, çok kısa bir süre 
içerisinde tüm Turkcell’lilerin destekleriyle toplanan 6 tır dolusu 
yardımı, Van’a ulaştırdı ve elleriyle köylere dağıttı.

Tüm bunları yaparken zihnimizde daima “başka neler 
yapabiliriz?” sorusu vardı. Neticede ortaya; aklımızı, yüreğimizi 
ve insanımıza duyduğumuz sevgiyi içine kattığımız Van için 
Türkiye Kumbarası projesi çıktı.

Turkcell, kentte umutların yeniden yeşerebilmesi için bir 
seferberlik başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde “Van için Türkiye Kumbarası” 
adını taşıyan dev projenin ilk adımları atıldı. 

Turkcell’in 5 milyon lira ile ilk bağışı yaptığı Türkiye 
Kumbarası’na, ülkenin her kesiminden destek yağdı. Türkiye 
ve KKTC’den gelen SMS’ler çığ gibi büyüdü. Şirketler, 
dernekler, hayırsever vatandaşlar ev bağışında bulundu. 
Sevilen sanatçılar, projeye destek vermek amacıyla gönüllü 
çalışmalar yaptı.

Tüm Türkiye destek verdi, daha çok öğretmen yuva sahibi 
oldu

Proje kapsamında Van’da bir Öğretmen Kampüsü ve Öğrenci 
Yurdu inşa edildi, Endüstri Meslek Liseleri’nde okuyan 100 
öğrenciye eğitim bursu sağlandı. Aradan geçen süre zarfında 
Türkiye Kumbarası’nda biriken meblağ 9,5 milyon liraya 
yaklaştı. 

Kişi ve kurumların farklı tutarlarda yaptığı bağışlar ile 
Öğretmen Kampüsü’ne her geçen gün yeni evler eklendi.  

VAN İÇİN TÜRKİYE KUMBARASI
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Van İçin Türkiye Kumbarası projesine Türkiye’nin dört bir 
yanından 350.000 bağış SMS’i geldi, 1500 bağış havalesi yapıldı 
ve 35 hayırsever kişi ve kurum ev bağışında bulundu. İlk etapta 
100 öğretmene sıcak bir ev olan Öğretmen Kampüsü, bağışlarla 

Yaş ortalamasının 26 olduğu çalışanların yüzde 66’sı erkek, 
yüzde 34’ü kadın. Çalışanların yüzde 95’i ise depremzedelerden 
oluşuyor.

Van için Türkiye Kumbarası “BM Özel Ödülü”nün sahibi oldu

Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum işbirliğine örnek bir model olan; 
katılımcı, şeffaf ve hesapverebilir bir yardım modeli oluşturan 
“Van için Türkiye Kumbarası” projesi, IPRA Altın Dünya 2012 
Ödülleri’nde Birleşmiş Milletler tarafından verilen “BM Özel 
Ödülü”nün sahibi oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Van için 
Türkiye Kumbarası projesini dünyaya örnek gösterdi.

UNDP tarafından “Afet Durumlarında Kurumların Gösterdiği 
Esneklik ve İnovasyon” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. New 
York’taki BM Genel Merkezi’nde yapılan etkinlikte Turkcell’in 
Van depreminde altyapısına yönelik çalışmaları ve Milli Eğitim 
Bakanlığı himayesinde, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde 
hayata geçirdiği şeffaf bağış kampanyası “Van için Türkiye 
Kumbarası” dünyaya örnek gösterildi.

SEVAL SELÇUK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Van Öğretmen Kampüsü’nde yaşıyor

Turkcell Öğretmen Kampüsü benim için tam bir sürprizdi. Aslında 
kampanyayı reklamlardan, çeşitli programlardan duymuştum ama 
o kampüste bana da yer olacağını hiç düşünmemiştim. Devamlı 
üşümekten ve her sarsıntıda irkilip korunaklı bir alana kaçışma 
telaşından yorulmuş, uyuşmuş gibi yaşıyorduk. Bir gün okula bir yazı 
geldi. Kampüsten söz ediyorlardı. Kalecik diye bir köydeymiş. Yakın 
zamanda atanmış olmamdan dolayı bana çıkmaz herhalde diye 
düşünüyordum. Unuttuğum bir sırada okula bir liste gelmiş ve birkaç 
arkadaşımla birlikte lojmanda bir daire de bana çıkmış. Tamamen 
bana ait bir evdeydim sonunda. Güvende hissediyordum. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Valilik ve Turkcell’den yekili kişiler oradaki yaşantımızın 
bir an önce düzenli olması için ellerinden geleni yaptılar. 

O kış, depremden sonra nihayet kendi evimdeydim. Renk renk 
panjurlarıyla tam bir masal evi gibiydi. Depremden sonra ikinci 
elcilere satmak zorunda kaldığım beyaz eşyalarımın yerine ilk kez 
benim kullanacağım yenileri gelmişti. Sınırsız ve iki yıl boyunca 
ücretsiz internetimin olması da harika bir hediye olmuştu. 
Isınabiliyor ve istediğim zaman duş alabiliyordum. Bahar geldiğinde 
göl manzarasına karşı kitabım ve kahvemle huzur içindeydim.

büyüyebilir şekilde tasarlandığı için zamanla 192 öğretmene yuva 
oldu.

Sosyalleşme ve aktivite alanlarıyla tam bir yaşam merkezi olan 
Kampüs’te; 10 dönüm arazi üzerine kurulu 2+1 dairelerden oluşan 
çelik konstrüksiyon, çekirdek daimi konutlar yer alıyor. Öğretmen 
Kampüsü’nün teknoloji altyapısı Turkcell Superonline tarafından 
sağlandı. Öğretmen Kampüsü’nün resmi açılışı 30 Eylül 2013 
tarihinde gerçekleştirildi.

132 öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber 
1.500 metrekarelik bir alana yayılan, çelik konstrüksiyon, 
depreme dayanıklı ve genç dostu yurda güvenle yerleşti. 

İstihdam’a da katkı yapıldı

Van depremi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Türksat ve 
Turkcell Global Bilgi işbirliğiyle, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, 
öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim odaklı sorularını yanıtlamak 
amacıyla Van Erciş’te MEB İletişim Merkezi (MEBİM 147) 
kuruldu. Turkcell, Van depremi sonrasında yaşanan işsizlik 
sorununun çözümüne katkıda bulunan ve bölgenin en büyük 
ikinci işveren kuruluşu olan MEBİM 147 ile 100 kişi kapasiteli bir 
istihdam olanağı yarattı. MEBİM 147, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
görev ve sorumluluklarıyla ilgili her konuda hizmet veriyor. 
Merkezin yüzde 50’si engelli çalışanlardan oluşuyor. 

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-
sorumluluk/egitim/van-icin-turkiye-kumbarasi

http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/egitim/van-icin-turkiye-kumbarasi
http://www.turkcell.com/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/egitim/van-icin-turkiye-kumbarasi
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KURUMSAL DESTEKLERİMİZ

Spora Katkı

Atletizm ve Yüzmede Turkcell Olimpik Performans Projeleri 

Türkiye’de sporun gelişmesi, Türk sporcularının ve Milli 
Takımları’nın ulusal ve uluslararası arenada övgüyle söz 
edilmesi için öncü çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2013 yılında 
başlattığımız ses getiren projelerimiz ile, bizim için sadece 
profesyonel değil amatör sporu da desteklemenin önemini 
vurguluyoruz. Amatör spor ruhunu da içine alan projelerimizde 
başarıyı kalıcı kılmak için Yeni Dönem Yeni Sistem anlayışını 
hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Yüzme ve Atletizm Olimpik Performans projelerine, T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın da ortak katkıları ile uluslararası arenada 
destek veriyoruz. Türk sporunun başarısı ve 200.000 lisanlı 
sporcu hedefiyle yola çıktık ve toplam 28 milyon TL yatırım 
yaparak bugüne kadar amatör sporlara yapılan en büyük desteği 
sağladık. 

Sadece maddi destek değil, geliştirdiğimiz farklı sponsorluk 
modelleriyle bu sürecin her aşamasında olmayı amaçladık. 
Projelerin yönetim kademesinden sporcu seçim ve gelişim 
yöntemlerine ve kurumsal gelişim danışmanlığına kadar projenin 
aktif olarak içinde bulunduk. 

Projemizin hayata geçtiği günden bu yana farklı alanlarda 360 
derece yaklaşım ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Daha fazla 
lisanslı sporcu yetişmesi amacıyla altyapı branşlarına yönelik 
yarış sayılarını artırmayı hedefledik. Geleceğin sporcularının, 
sporla ilk tanıştıkları anlar üzerinde yoğunlaşarak uluslararası 
sportif eğitim sistemlerini Türkiye’de uygulamak için çalışmalara 
start verdik. 

Geleceğimizin sporcularını yetiştirme konusunda en büyük rolü 
üstlenen aile ve antrenörlerimizin, gelişim ve eğitim alanlarında 
federasyonlarımızın uzman kadroları ile eğitimler planladık.

Profesyonel sporcularımızın başarılarını artırmak için 
uluslararası ortaklıklar ile Olimpik Performans Merkezlerimizi 
hayata geçirmenin ilk adımlarını attık. Turkcell’in teknoloji 
gücü ile ilerleyeceğimiz alanlarda, teknolojik yeteneklerimizi 
ve uzmanlığımızı projemizin gelişimi için açtık ve altyapı 
çalışanlarımıza yansıttık. 

Amacımız; disiplin ve sistem içinde sürdürülebilir başarı için 
çalışan, kurumsallığın zirvesinde federasyonlar ile atletizm ve 
yüzme dallarını tabana yayarak Türk sporu ve sporcusunu üst 
seviyeye taşımaktır. Atletizm ve Yüzme Performans projelerimiz 
ile lisanslı sporcu sayısını artırarak, 2016 ve 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’na başarılı milli atlet ve yüzücüler yetiştirmek en büyük 
hedeflerimizden biridir. 
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Futbol-Basketbol 

2002’de Futbol Milli Takımımıza ‘Resmi İletişim Sponsoru’ olarak 
başlattığımız desteğimizi 2005’ten bu yana Ana Sponsor olarak 
devam ettiriyoruz.

Sponsorluk desteğimizin yanında teknolojimizle de sporda destek 
vererek Futbol Federasyonu ile yaptığımız ortak çalışmaları 
sahaya taşıyor, taraftarların hayatını kolaylaştırıyoruz. 
Tek bir SMS’le biletin cep telefonuna gelmesi ve taraftarın 
cebindeki SMS bileti gişede okutarak zahmetsizce stadyumlara 
girebilmesini sağlıyoruz.

Türkiye’de ilk defa 11 Eylül 2012’deki Türkiye Estonya ve 12 
Ekim’deki Türkiye-Romanya milli maçlarında pilot denemeleri 
yapılan Turkcell Akıllı Bilet teknolojisini yaygınlaştırılarak tüm 
spor müsabakalarında kullanmayı hedefliyoruz. 

SESI GÖRENLER FUTBOL LIGI VE B1 MILLI FUTBOL TAKIM 
SPONSORLUĞU

Görme Engelli Spor 
Federasyonu’nun ana sponsoru 
olarak Bisiklet branşının 
ardından görme engelli 
futboluna da katkıda bulunduk. 
Türkiye Futbol Federasyonu ve 
Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu işbirliğiyle Görme 
Engelli Futbol Milli Takımı ve 

‘Sesi Görenler Ligi’ne de destek 
vermeye başladık. 

2016 Paralimpik Oyunları 
yolunda B1 (hiç görmeyenler) 
Milli Futbol Takımı’na 
sponsorluğumuzu 3 Aralık 2013 
Dünya Engelliler Günü’nde 
kamuoyuyla paylaştık. 

GÖRME ENGELLI BISIKLET SPORU

Görme Engelli Spor Federasyonu ile Türkiye’de bir ilke imza attık ve 
paralimpik bir branş olarak Görme Engelli Bisiklet sporunu başlattık. 
Proje kapsamında; Tokat, Denizli, Konya, Kayseri ve İzmir’de Görme 
Engelli Bisiklet takımımızdaki 50 sporcumuzu destekliyoruz. 

2013 yılında sponsoru olduğumuz FIFA U20 Dünya Kupası 
sırasında, 21 Haziran - 13 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen maçlarda FIFA tarihinde ilk kez Akıllı 
Bilet’i futbolseverlere sunduk. FIFA U20 Dünya Kupası ile mobil 
bilet teknolojisi ülke sınırlarını aşarak büyük yankı uyandırdı.

Yine Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında  
Türkiye’nin ilk Resmi Taraftar Anketi ve Resmi Fantezi Futbol 
oyununu da 2013 yılı içerisinde sporseverlerle buluşturduk.

Futboldan sonra ülkemizde en çok ilgi gören spor dalı olan 
basketbol alanında da desteğimizi sürdürüyoruz. Genç nesillere 
cesaret ve ilham veren Basketbol Milli Takımımıza 2002 yılında 
“Resmi İletişim Sponsoru” olarak başlattığımız desteği, 2006 
yılından beri Ana Sponsor olarak devam ettiriyoruz. Basketbol 
Milli Takımımızın Dünya 2.’si olarak büyük bir başarıya imza attığı 
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın da Ana Sponsorluğu’nu 
üstlenerek Milliler’e olan desteğimizi sürdürüyoruz. 
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Turkcell Gönüllüleri 
olarak ihtiyaç sahibi 
50.000 çocuğa ulaştık.

 ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ 

Çalışanların gerek maddi destekleriyle gerekse projelerde aktif 
çalışarak gönüllü olabildikleri Turkcell Gönüllüleri 2008 yılından 
beri faaliyet göstermektedir. Şu an 1.200’e yakın düzenli bağışçısı 
bulunan Turkcell Gönüllüleri, bütçesini de yapılan bağışlardan 
sağlamaktadır.

Turkcell Gönüllüleri olarak, yardıma ihtiyacı olan kişi ve projeleri 
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak tespit eder ve şirket 
içinde organizasyonlar düzenleyerek Turkcell çalışanlarının 
bireysel olarak bu projelere destek vermelerini sağlarız. Tüm 
projeler hayata geçmeden önce e-posta yoluyla çalışanlarla 
paylaşılır. Aktif çalışmak için başvurular toplanır. Daha önce hiç 
katılmayanlara öncelik verilerek başvurular değerlendirilir.

2013 Çalışan Gönüllülüğü Faaliyetleri

2013 yılında “Oyuncak Hastanesi” projesiyle, aynı anda beş farklı 
plazamızda oyuncak tamir stantları kurduk. Çalışanlarımızdan 
gelen yüzlerce oyuncak tamir edecek Tohum Otizm Vakfı 
çocuklarına hediye ettik. 

Mardin’in Derik ilçesindeki bir okulun tadilatını gerçekleştirdik. 
Farklı bölgelerden birçok çalışanlarımızın katılımı ile okul 
ziyaretine giderek malzeme yardımı yaptık. Hem gönüllüler hem 
de çocuklar için unutulmaz bir deneyim yaşadık. 

“Haydi Çocuklar Sokağa” isimli projemiz ile tüm gönüllülerimize 
unutulan çocuk oyunlarını hatırlamaları için hazırlanan kitabı 

ONUR TAŞYIYEN
Kurumsal satış operasyonu, Turkcell 
Global Bilgi 

Turkcell’de gönüllü olarak sosyal 
sorumluluk projelerine katılmak 
ya da bu konuda destek olmak 
sadece iş için değil, sosyal 
anlamda da kendinizi rahat 
hissetmenizi sağlıyor. Mobil 
okul projesinin ekibinde olmak 
harika bir duyguydu. Orada 
yaşamaya çalışan insanların 
yaşam koşullarını görmek 
ve bu koşullara biraz olsun 
gelecek nesiller adına ışık 
tutabilecek bir eğitim adımının 
içinde olmak mükemmeldi. 
Yüzlerce kez olsa ‘Yine yaparım’ 
diyebileceğim türden bir 
projeydi. İnsanlara yarınları 
için bir umut olabilmek, küçük 
çocukların gözlerindeki gülüşü 
görebilmek paha biçilemezdi. 
Her şey bitip dönüş yoluna 
başladığımızda, yaptığımız işle 
gurur duyuyordum.

dağıttık. 120 Turkcell çalışanı görme engelli gençler için sesli 
kitap okuma uygulamasıyla için kitap okumaya gönüllü oldu. 
Turkcell Sesli Kütüphanesi’nin kurulmasına destek verildi. Projede 
gerçek insan sesiyle okunan kitaplar Turkcell Hayal Ortağım 
servisimize eklendi.

Mevsimlik İşçilerin Çocukları İçin Tarlaya Mobil Anaokulu 

Turkcell Gönüllüleri olarak Adana’da konaklayan mevsimlik 
işçilerin çocukları için tasarladığımız Mobil Anaokulu’nu 
hayata geçirdik. Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar 
Köyü’ndeki çadır kentte kalan yüzlerce çocuk, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından atanan öğretmen sayesinde eğitimlerine 
başladı. Çocuklar için Mobil Anaokulu içinde bir de kütüphane 
oluşturuldu. Çadır kentte kalan, okul öncesi yüzlerce çocuğun 
Mobil Anaokulundan faydalanmasını sağlarken, bölgedeki 500 
öğrenciye okul malzemeleri hediye ettik.
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Turkcell olarak, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek iş 
önceliklerimiz arasında yer alır. Turkcell teknolojide olduğu gibi, 
çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusunda da liderlik yapmak 
hedefiyle, çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş 
süreçleri içinde değerlendirir ve operasyonlarını bu önceliklere 
göre yönetir.

Bu kapsamda çevresel duyarlılığı olan hizmetler geliştirmek ve 
kendi faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkilerimizi azaltmak 
için girişimlerde bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını her geçen yıl artırıyor, enerji verimliliği doğrultusunda 
süreç optimizasyonu çalışmalarına odaklanıyoruz. 

Atık oluşumunun azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması 
konusunda bilinç artırıcı çalışmalarımıza devam ederken kontrollü 
bertarafına özen gösteriyoruz. Hem müşterilerimize sunduğumuz 
hem de iş süreçlerimizde kullandığımız çevre dostu çözümlerle 
karbon ayak izimizi azaltırken, kağıt tasarrufu sağlamak için çaba 
gösteriyoruz. 
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• Çevreye değer veririz, çünkü gelecek nesillere değer veririz.

• Sosyal sorumluluk bilinciyle çevreci politikaları benimser, 
destekler ve uygularız.

• Çalışanlarımız, bayilerimiz, iş ortaklarımız ve 
tedarikçilerimizle birlikte toplumda çevre bilincini artırmak 
amacıyla liderlik yaparız.

• Baz istasyonları, veri merkezleri, ofis binalarımız gibi ana 
faaliyet alanlarımızda ve işimizin her aşamasında çevreye 
zarar vermemek için gerekli önlemleri alırız.

• Şirket içi operasyonlarımızda tasarrufu destekleyen 
uygulamaları benimseriz.

• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya ve ekolojik 
dengeyi korumaya özen gösteririz.

• Sürdürülebilir çevreci uygulamalara ve alternatif enerji 
kaynaklarına yatırım yaparız.

• Teknolojik yetkinliklerimizi kullanarak yenilikçi ürün ve 
servislerle çevreye ve müşterilerimizin hayatına değer katarız.

• Ekosistemimizde yer alan paydaşlarımız ve sivil toplum 
örgütleri, yerel yönetimler ile işbirliği içinde çalışarak 
çevrenin korunması konusunda yürüttüğümüz çalışmaları 
sürdürülebilirlik raporumuz aracılığıyla düzenli olarak 
kamuoyu ile paylaşırız.

ÇEVRE YATIRIMLARIMIZ

Tüm çalışmalarımıza çevre politikamız doğrultusunda yön 
veriyor; çevresel etkimiz kapsamında en çok iyileştirme 
sağlayabileceğimiz alanların başında gelen enerji tasarrufuna 
yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu anlamda ülke ekonomisine 
katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu 
çözümler kullanıyoruz. Bu çözümleri kullanarak 2013’te 
yaptığımız yatırımın miktarı, kapasite artırımı ve yeni 
kurduğumuz sahalarla birlikte yaklaşık 11,6 milyon TL’ye* ulaştı. 

Grup şirketlerimizden Turkcell Superonline da fiber 
şebekesinde kullanıma aldığı teknolojik çözümlerle enerji 
tasarrufuna önemli katkı sağlamaktadır. 

*2013 yılı Turkcell Grup verisidir.

TL ÇEVRE YATIRIMI

2013’TE

11.600.000

ÇEVRE POLITIKAMIZ VE YATIRIMLAR
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ÇEVRE DOSTU 
UYGULAMALAR

Turkcell olarak iş süreçlerimiz ile müşterilerimize sunduğumuz 
ürün ve servisler aracılığıyla çevre dostu uygulamaların 
kullanımının artmasını destekler, doğal kaynakların etkili 
kullanımına özen gösteririz.

TELEPRESENCE* UYGULAMASI: 

25 farklı şehirde ve beş ülkedeki ofislerimizde çalışanlarımızın 
masaüstlerinde ve toplantı odalarında “telePresence” 
teknolojisini kullanıyoruz. Grup genelinde kişisel, oda tipi 
çözümler ve sanal toplantı odası çözümleri olmak üzere 
toplam 250 adet cihaz kurulu bulunmaktadır. Çalışanlarımız bu 
sistemi gerek kendi ofislerindeki toplantı odalarından, yönetici 
odalarından veya masaüstü bilgisayarlardan, gerekse mobil 
cihazlarından kullanabilir. 

*Video konferans sistemi

Sahadaki çalışanlarımız ve yöneticilerimiz de mobil cihazlarından 
konferans görüşmesi gerçekleştirebilir. Turkcell ve grup şirketleri 
iletişiminin yanı sıra diğer iş ortaklarımızla da video üzerinden 
görüşme imkanını bütün çalışanlarımıza sunuyoruz. 

TelePresence kullanmaya başladığımızdan itibaren ilk altı ay 
içerisinde yeni hizmetleri ve pazarlama kampanyalarını sunma 
hızımızı artırmanın yanı sıra hava ve karayolu seyahatlerimizi 
azaltarak karbon emisyonumuzu düşürdük. Ayrıca, kurum içi 
toplantılarımızda zamandan ve maliyetten tasarruf sağladık. 
Örneğin, İstanbul’daki ofislerimiz arasındaki üç saatlik mesafeyi 
ortadan kaldırarak günde yaklaşık 70 saatlik tasarruf sağladık. 
Bunlara ek olarak grup şirketleriyle olan seyahat ihtiyacı yüzde 
40 azaltıldı. Her yıl yüzde 30 büyüyen ulaşım masrafları 2013 
yılında 2012 ile karşılaştırıldığında aynı seviyede kaldığı görüldü.

Telepresence uygulamasından, 
çalışan işe alım süreçlerinde 
de yararlanıyoruz. 2013’ün 
ilk altı ayında İstanbul 
ve Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinden 100’den fazla 
kişinin işe alım sürecini 
video konferans çözümleri 
üzerinden yürüttük. 
Toplantı odalarımızdaki 
telePresence sistemlerinden 
yararlanarak adaylarımızla 
işe alım görüşmeleri için 
yapılacak seyahatlerin ve bu 
seyahatlerin neden olacağı 
zaman ve maliyet giderlerinin 
önüne geçtik. 

2012 senesi Haziran ayında 87 
cihazla kullanmaya başladığımız 
teknoloji ile bir yıllık süre içerisinde 
toplam 70.896 video görüşmesi 
gerçekleştirdik.  
Bu görüşmelerin toplam süresi ise 
73.454 saattir.
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EVRAKSIZLAŞTIRMA PROJESI: 

Mayıs 2013 tarihinden itibaren faturalı hattan ön ödemeli 
hatta geçmek isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerimizden 
bayilerimizde evrak alınmamaktadır. Bu aksiyon ile beraber aylık 
ortalama 71.000 işlem için tüketilecek kağıttan tasarruf sağladık. 
Bunun yanında kontratlı cihaz kampanyaları, tarife değişikliği, 
sim kart değişikliği için de evraksızlaşma adına çeşitli projelerimiz 
devam etmektedir. Ek olarak devlet tarafından tüm vatandaşlara 
verilmesi için çalışmaları devam eden çipli kimlik ile ilgili de pilot 
çalışmalarımız sürmektedir, böylece kimlik fotokopisini tüm 
işlemlerden kaldırmayı planlıyoruz. 

YAZICI DEĞIŞIM PROJESI

2012 Eylül’de başlayan Turkcell Yazıcı Değişim Projesi’ni çok 
fazla noktada, birden fazla yazıcı modeli kullanmanın getirdiği 
zorlukların aşılması amacıyla hayata geçirdik. Turkcell’de yüksek 
adette ve çeşitlilikteki yazıcıların operasyonel yönetimindeki 
zorluklar, baskı yapılan dökümanların güvenliği, baskı maliyetleri, 
verimsizlik ve çalışan deneyimi sorunlarını doğuruyordu. 

Turkcell Yazıcı Değişim Projesi sayesinde yüzde 30’a yakın 
maliyet avantajı yaratılırken, yazıcı sayısında da yüzde 25 
civarında azalma sağladık. Toner alımlarını sıfırlayarak yüzde 
100 oranında sayfa başı maliyetlendirmeye geçtik. Çalışanların 
deneyimlediği yazıcı problemlerinde de sıfır noktasına ulaştık. 

Yazıcı Değişim Projesiyle 1,5 yılda 3 milyon baskı tasarrufu 
sağlarken, önemli bilgi içeren dokümanların printerlarda basılıp 
bırakılmasından doğan risklerin de önüne geçtik. 

IŞLEM IÇIN TÜKETILECEK 
KAĞITTAN TASARRUF

AYDA

71.000
1,5 YILDA 

3 

MILYON 
ADET BASKI 
TASARRUFU
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E-FATURA UYGULAMASI: 

Turkcell olarak kurumsal abonelerimizi de e-fatura kullanmaya 
teşvik etmek üzere 2013 yılında “Kurumsal E-Fatura Kampanyası” 
başlattık. Kampanya kapsamında sadece 1 ayda e-fatura 
uygulamasına geçen kurumsal hat 59.500’e ulaştı. 

Islak imzalı faturayla eşdeğer, yasal geçerliliği olan elektronik 
fatura, hem dijital ortamda arşivleme imkanı sağlarken hem de 
kaybolma veya gecikme sorunlarını ortadan kaldırması nedeniyle 
kurumsal müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir alternatif sunuyor.

SÜRDÜRÜLEBILIR SATINALMA UYGULAMALARI

Turkcell Satınalma Bölümü olarak dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiş ya da ürün ömrü sonunda 
dönüştürülebilir olan malzeme ve ekipmanları satın almaya özen 
gösteriyoruz. Benimsediğimiz Yeşil Satınalma prensiplerimiz 
kapsamında;

• Şebekemiz için aldığımız ekipmanlarımız enerji-verimli olarak 
kurgulanmıştır ve şebekemiz içinde kendi enerjisini üreten baz 
istasyonlarımız bulunmaktadır.

• Veri merkezi sistem odalarımızdaki iklimlendirme ve enerji 
altyapısı daha verimli olan son teknoloji ve tasarımlar ile 
yenilenmiştir.

• Kurumsal alımlarımızda çevre dostu ürünleri tercih ederiz. Bu 
kapsamda; çevreye duyarlı mobilyalar, sensorlu musluklar, 
geri dönüşümle üretilmiş karton bardak, kalem, defter ve kağıt 
alımlarımız bulunmaktadır.

HIDROJEN ENERJISI KULLANIMI PROJESI 

Turkcell, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü 
(UNIDO) bünyesindeki Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 
Merkezi (ICHET) Laboratuvarı ile işbirliği içinde hidrojen 
enerjisinin iletişim ünitelerinde kullanılmasına yönelik çalışma 
başlattı. Türkiye ayağında Turkcell’in ev sahipliğinde gerçekleşen 
ve Avrupa Komisyonu’nca “Yakıt Pili ve Hidrojen Platformu” 
çalışmaları kapsamında desteklenen FITUP projesi Türkiye’nin 
dışında Avrupa’da İsviçre, İtalya ve Hollanda olmak üzere toplam 
19 noktada yürütülüyor. Turkcell, sudan üretilen hidrojen 
enerjisinin iletişim ünitelerinde kullanımına yönelik bu testleri ilk 
olarak Bursa’daki iletişim ünitelerinde başlattı. 

E-FATURA ILE YILDA YAKLAŞIK

 6.000  

AĞACI  
KESILMEKTEN KURTARIYORUZ

Turkcell’de bireysel 
e-fatura kullanımıyla 
sadece 1 ayda 29 
ton daha az kağıt 
kullanarak 493 
ağacı kesilmekten 
kurtarıyoruz. Bu da 
yılda 5.916 ağacın 
varlığının korunması 
anlamına geliyor. 

Test çalışmaları halen 
devam eden hidrojen yakıt 
pilleri elektrik üretiminde 
kullanıldığında dışarıya su 
buharı dışında herhangi 
bir gaz veya zehirli madde 
salmıyor. Bu bağlamda akülere 
kıyasla çevreye dost temiz bir 
alternatif oluşturuyor. 
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M2M UYGULAMALARIYLA ENERJI TASARRUFU 

Mobil iletişim, ekonominin farklı sektörlerinde karbondioksit 
salımlarının ve enerji maliyetlerinin belirgin şekilde azaltılmasını 
mümkün kılıyor. Hatta daha fazla tasarruf yapılması için imkan 
yaratıyor. Söz konusu tasarruf, çoğunlukla makineler arası 
iletişimin (M2M) sunduğu akıllı uygulamalarla seyahat, ürün, 
servis ve süreçlerin sanal alternatiflerinin kullanılmasından 
kaynaklanır. Akıllı mobil uygulamaların potansiyeli özellikle akıllı 
grid ve akıllı metreler ile akıllı ulaşım ve lojistiklerde gözlemlenir. 

Turkcell olarak 2013 yılında müşterilerimize M2M kapsamında 
sunduğumuz ürün ve servislerle doğal kaynakların kullanımında 
sağladığımız faydalar aşağıda özetle belirtilmiştir. 

• 450.000’den fazla aracı Turkcell M2M altyapısı ile Akıllı Araç 
haline getirerek Türkiye’ye yıllık yaklaşık 1 milyar TL yakıt 
tasarrufu 

TL YAKIT TASARRUFU

M2M İLE  
YILLIK YAKLAŞIK

1.000.000.000
• Akıllı Reaktif Yönetim Servisi ile kurumsal müşterilerin enerji 

faturalarında yüzde 30’lara varan tasarruf

• Akıllı enerji ve su sayacıyla elektrik ve sudaki kayıp kaçakların 
yüzde 10-15 oranında azaltılması

• Araç takip, yönlendirme ve yollarda araçları konuşturan 
sistemlerle yüzde 15-20 arası yakıt tasarrufu
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Teknolojimizi süreçlerimize entegre ederek hayata geçirdiğimiz 
etkin enerji yönetimi ve düşük karbon emisyonu uygulamalarımız 
ile çevreyle uyumlu biçimde kaynakların yüksek verimlilikte 
değerlendirilmesi için çalışırız. Ürün- hizmet- yatırım planlarımızı 
yaparken enerji–çevre etkileşimine özen gösteririz.

Bu kapsamda rüzgar tribünü ve şebeke elektriğinin dönüşümlü 
olarak kullanılmasına olanak veren hibrit iletişim üniteleri ve 
elektrik şebekesinin ulaşamadığı 24 noktaya güneş ve rüzgar 
enerjili iletişim üniteleri kurulumunu gerçekleştirdik. Bu ünitelere 
ek olarak, şebekemizde yaptığımız diğer tasarruf çalışmaları 
sayesinde 2013 yılında 58,3 milyon KWh enerji tasarrufu elde 
ettik. Böylece, enerji tasarrufu miktarı 21.477 hanenin bir yıllık 
elektrik tüketimi seviyesine ulaştı. 

Tasarruf çalışmalarımızı altyapı ile sınırlamadık; binalarımızda 
elektrik ve mekanik sistemlerde enerji tasarrufu çalışmalarımızı 
da sürdürdük. Bu şekilde 2013 yılında, 1.850 hanenin yıllık enerji 
tüketimine karşılık gelen 5 milyon KWh enerji tasarrufu sağladık. 

NETWORK OPERASYONLARI BÖLÜMÜNE YÖNELIK ENERJI 
TASARRUFU 

• 2010 sonu itibariyle doğrultucu verimlerimizi artırdık. 
Doğrultucu sistemlerinde yüzde 92-96 verim artışıyla güç 
sistemi enerji tüketiminde yüzde 7 azalma tespit ettik. Turkcell 
şebekesinde 7.230 adet bulunan yüksek verimli doğrultucu 
ünitelerle 2013 yılında 6.586.566 kWh enerji tasarrufu 
sağladık.

• 2012 yılında yeni montaj yapılan free cooling ekipmanlarıyla 
yıllık 743.094 kWh; 2013 yılında şebekeye katılan free cooling 
sistemleriyle ise yıllık 1.383.716 kWh elektrik tasarrufu elde 
ettik.

• Turkcell şebekesinde bulunan toplam 9.230 sahada montajlı 
free cooling ekipmanlarıyla yıllık 5.948.626 kWh elektrik 
tasarrufu sağladık. 

• 2013 yılında yapılan inverter klima değişimleriyle yıllık 
yaklaşık 3.727.000 kWh elektrik tasarrufu elde ettik.

• Turkcell şebekesinde bulunan toplam 14.076 sahada montajlı 
inverter klima ekipmanlarıyla yıllık 33.756.000 kWh elektrik 
tasarrufu sağladık.

• Yeni kurulan NDC (Network Data Center) binalarımızda 
“direct free cooling’li” klimaların kullanımı ile birlikte klima 
başına enerji tüketiminde yüzde 40 ’a varan tasarruf elde 
edilerek yıllık toplamda 518.400 kWh enerji tasarrufu 
sağladık.

ENERJİ 
TASARRUFU

2013’TE  

58,3 

MILYON 
KWh ENERJI 
TASARRUFU
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YENILENEBILIR ENERJI ÇALIŞMALARI 

Ekolojik çevreye karşı sorumluluğumuzun iş süreçlerinde 
kullanılan enerjiyi azaltmakla başladığını biliriz. Bu çerçevede 
alternatif enerjiye yatırım yapmaya devam ediyor; en yeni 
teknolojileri kullanarak enerji tüketimini azaltmak amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Turkcell şebekesinde 2013 yılı itibariyle 24 saha, şebeke elektriği 
olmadan yenilenebilir enerjiyle çalışmaktadır. Güneş ve rüzgâr 
enerjisi kullanılan bu sahalarda yıl bazlı olarak yenilenebilir 
elektrik üretimleri tabloda belirtilmiştir.

Yıl Şebeke Enerjisi̇ Bulunmayan 
Lokasyonlarda Toplam  

Yenilenebilir Elektrik Üretimi  
(kWh)

2013 252.288,00

2012 273.312,00

2011 252.288,00

2010 252.288,00

2009 220.752,00

Şebeke enerjisiyle birlikte çalışan rüzgar tribünleriyle tribün 
başına günlük ortalama 2,14 kWh elektrik üretimi yapılmaktadır. 
Buna göre, 2012 yılında toplam 145.284 kWh; 2013 yılında ise 
130.443 kWh enerji tasarrufu sağladık.

VERI-MERKEZLERINE YÖNELIK ENERJI TASARRUFU

İşimizin ayrılmaz bir parçası olan veri merkezlerimiz için harcanan 
enerjinin miktarını azaltmak adına çalışmalar yürütürüz. Enerji 
tasarrufunu öne çıkaran yeni veri merkezlerinin çoğalması için 
çalışırız. Veri merkezlerimizde enerji tasarrufu çalışmalarımızı iki 
alanda yürütürüz:

1. Enerji tüketimini azaltacak mimari ve teknolojilerin 
uygulanması (sanallaştırma) 

2. Ticari karlılığı olmayan servis altyapılarının kapatılmasıyla 
tasarruf sağlanması

Türk mühendislerinin 15 yıllık deneyimi ile kabinetler dahil, kendi 
tasarımımız olan veri merkezleri ile dünya standartlarında (TIER 
3) güvenlik, yüksek kalite ve iş devamlılığı sağlıyoruz. Dünya 
ortalamasına (1.7) göre düşük PUE (Power Usage Effectiveness) 
değeri (1.4) ile çevreye duyarlı sistemler kuruyoruz. 

Toplam enerji tüketimini azaltmak en önemli önceliklerimizdendir. 
Turkcell veri merkezlerinde 2012 itibariyle %40 enerji azaltımı 
sağlanmıştır. 2013 senesinin enerji azaltımı da %18 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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TURKCELL OFIS BINALARINA YÖNELIK ENERJI TASARRUFU 

• Verimi düşük olan 35 adet split klimayı, inverterli klimalarla 
değiştirdik. Böylece ofislerde klimadan kaynaklanan enerji 
tüketiminin yüzde 20 düşürülmesini sağladık. Yeni alımlarda 
inverterli klimaları tercih etmekteyiz. 

• 2013 yılında İzmir, Diyarbakır ve Erzurum’daki hizmet 
binalarında doğalgaza geçerek yüzde 30 enerji tasarrufu 
sağladık.

• Özel bir mikro-işlemci ile brülör kontrolü yapan tasarruf cihazı 
kullanarak kazanlarda yakıt sarfiyatını yüzde 15 azalttık.

Ofis binalarımızda enerjinin verimli kullanımı odak alanlarımızdan 
biridir. Verimlilik artırıcı teknolojileri uygulayarak, ısı kaybını 
önleyerek, verimli ofis cihazlarını tercih ederek, mevcut cihaz 
stokunun değiştirerek ve ilgili bütün tarafların bilinçlendirilmesi 
çalışmalarını yürüterek planlamalarımızı 360 derece yönetiriz. Bu 
çerçevede 2012-2013 dönemine ait çalışmalarımız özetlenmiştir:

• Aydınlatma sistemlerimizde 2011 yılından itibaren; daha düşük 
tüketim sağlayan ledli aydınlatma sistemlere geçtik. 2012-
2013 döneminde bir binamızın aydınlatmasında tamamen ledli 
sisteme geçerek 0,4 milyon KWh tasarruf sağladık. 

• Ekonomik ömrü dolan pompa ve motorların yüzde 5’ini yeni 
nesil, enerji tüketimini düşüren frekans kontrollü cihazlarla 
değiştirdik. Bu uygulamayla sağlanan tasarruf 0,2m KWh 
oldu.

• Zonguldak, Malatya, Van ve Kayseri binalarında free-cooling 
uygulamasına geçerek enerji tüketimini yaklaşık yüzde 10 
azalttık. 

• Sistem odalarındaki klima santrallerinin set değerlerini 
2012 itibariyle artırdık. Bu kapsamda her sene sistem odası 
sıcaklığını 2 derece artırarak soğutma için harcanan enerji 
ihtiyacını azalttık. Böylece yıllık tasarruf sağlanan enerji 
miktarı 1,5m KWh’ye ulaştı. 
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Her sene hem m3 bazında hem de kullandığımız sistemlerle (gsm 
santral odalarımız ve veri merkezlerimiz) büyüme gösteriyoruz. 
2013 yılında Teknoloji Plaza ve Van Plaza açılışlarımızı 
gerçekleştirdik. 2 binanın toplam büyüklüğü 23.000 m2’dir. Sonuç 
olarak, 2013 yılında toplam m2 alanımızın yüzde 15 büyümesi 
anlamına gelmektedir. Büyümeye paralel olarak elektrik ve doğal 
gaz kullanımlarımızın artacağını öngörerek, gereken tasarruf 
önlemlerini almak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 

OFİS VE 
SAHALARDA 

ENERJİ 
KULLANIMI

Ofislerimizdeki enerji tüketimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ELK. KWh YAKIT LT. D.GAZ m3

2011 112.305.803 402.971 445.867

2012 118.344.312 296.644 530.116

2013 125.897.241 267.194 470.180

Baz istasyonlarımızın toplam elektrik tüketimleri yıl bazlı 
olarak verilmiştir. Elektrik tüketimlerinin yüzde 72’si doğalgaz 
santrallerinden, kalan yüzde 28’lik bölümü ise yenilenebilir enerji 
sistemlerinden karşılanmaktadır.

YIL TOPLAM TÜKETIM (kWh)

2013 437.037.037,04

2012 418.554.973,19

2011 375.131.095,01

2010 316.159.198,80

2009 276.382.266,84
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SU YÖNETIMI

Ofis binalarımızda ısıtma-soğutma kapalı devrelerde kullanılır, 
temizlik ihtiyaçları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nden temin edilen su tüketilir. Binalarımızdan çıkan atık 
sular doğrudan kanalizasyona deşarj edilir. Ofis binalarımızda, 
su tüketimini azaltmaya ve tekrar kazanmaya yönelik aşağıda 
belirtilen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Su tasarrufuna yönelik çalışmalar

• Her yıl ortalama olarak 4.000-5.000m3 tasarruf sağlıyoruz. 

• Turkcell ofis binalarında 2012 - 2013 yıllarında su tasarrufu 
10.000 m3’tür.

• Tüm Turkcell ofis binalarındaki musluklara perlatör 
kullanımına geçilerek su sarfiyatını yaklaşık olarak yüzde 30 
azalma sağlandı.

• Turkcell Tepebaşı binasında yağmur sularını toplayarak 
sulama, araç yıkama sistemlerinde kullanıyoruz. Böylece 
yağmur suyunun yüzde 10’unu geri kazandırıyoruz. 2014’te bu 
uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Ofislerimizdeki su tüketimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Su Tüketimi SU m3

2011 66.606

2012 46.667

2013 62.118

ATIK YÖNETIMI

Çevresel sorumluluk anlayışı gereği atıklarımızı etkin bir şekilde 
yönetiyor; hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız açısından 
çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Turkcell plazalarda kâğıt, plastik ve evsel atık olmak üzere 
toplanan atıkların ayrıştırıldığı geri dönüşüm kutuları bulunur. 
Her atık, türüne göre ayrı ayrı toplanır ve daha sonra ilgili 

kuruluşlara ve belediyeye geri dönüşüm için verilir. Pil atık 
kutularıyla kullanım süreleri dolmuş piller toplanarak geri 
dönüşüm için yerel yönetimlere teslim edilir. 

Kafeteryalarda ise katı atıkların yanında, kullanılmış yağları 
tutucu sistemlerimiz bulunur ve yağlı atıklar üç aylık dönemlerde 
belediyenin gönderdiği araç ile toplanır. Hijyen malzemeleri 
de çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanarak ilgili kuruma 
bertaraf edilmesi amacıyla verilir. 

SU VE ATIK 
YÖNETIMI
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Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Geri dönüşüm gerektiren hurda ekipmanların yönetimi Turkcell’in 
önemli önceliklerinden biridir. Sahip olduğumuz büyük GSM ağı, 
teknolojik yeniliklere ayak uydurma zorunluluğu ve şebekenin 
kendini yenileme hızı nedeniyle çok yüklü miktarda malzeme her 
sene hurdaya çıkmaktadır. Bunlar, her biri ayrı uzmanlık ve geri 
dönüşüm süreci gerektiren elektronik atıklar, akümülatör atıkları, 
kablo atıkları ve sarf malzeme atıklarıdır. 

Bu malzemelerde yer alan bileşenlerin ve ağır metallerin, 
doğru işlenmediği takdirde, çevreye vereceği zarar tehlikeli 
boyutlara ulaşmaktadır. 10 gram kurşunun (atık akülerde önemli 
miktarda mevcut) 200.000 litre suyu kullanılmaz hale getirdiği, 
25 ton toprağı kirlettiği düşünülürse durumun ciddiyeti daha 
kolay şekilde açıklanabilmektedir. Bu çerçevede doğaya olan 
sorumluluğumuzun bilincinde, tüm iş ortaklarımıza ve temas 
ettiğimiz her noktaya bu bilinci aktarmak ve örnek olmak 
öncelikli görevlerimizden biridir.

Hurdaya ayırma ve satış süreçlerini optimum hale getirip 
yönetmekte, tehlikeli atıklarımızı ADR depoda stoklamakta, 
çıkış yapacağımız firmaların gerekli lisanslara ve yetkinliğe sahip 
olmasını şart koşmaktayız. Bu çerçevede, bertaraf işlemlerimizi 
31708/2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği” yükümlülüklerini yerine getiren firmalarla 
yürütürüz. 

Turkcell sistemlerinde kuru tip akü kullanımı olduğundan 2012- 
2013 döneminde herhangi bir sızıntı olmamıştır.

ÇEVRESEL UYUM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çevresel yasa ve 
yönetmeliklere uyulmaması neticesinde kesilen bir cezai yaptırım 
bulunmamaktadır.

Atık Miktarları

Turkcell ofislerinin atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Lokasyonlara göre atık miktarımız

Atıklar Atık Kağıt (Kg) Islak Çöp (m3) Atık Yağ (Lt)

Ofisler/Yıllar 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Maltepe Plaza 17.350 23.280 2,8 3,6 770 984

Kartal Plaza 10.050 11.520 1,3 1,3 1.490 1.272

Tepebaşı Plaza 5.530 3.792 62,4 50,0 288 353

Davutpaşa Plaza 8.200 11.280 3,8 5,8 98 90

Adana Plaza 2.000 2.400 19,2 23,4 640 768

Ankara Plaza 830 1.176 2,6 3,5 2.000 2.400

Antalya Plaza 750 720 19,0 36,0 288 710

Bursa Plaza 1.500 2.100 1,2 1,5 0 0

Trabzon Plaza 2.400 2.400 7,5 8,4 36 86

İzmir Plaza 8.000 9.900 5,0 6,6 480 288

Diyarbakır Plaza 1.200 1.080 3,0 4,8 250 672

Samsun Plaza 350 480 6,0 7,2 60 122

Levent Plaza 4.650 5.810 7,5 10,6 0 0

Maltepe Teknoloji 4.733 1,4
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1. ÖDÜLLER 

2013

• Corporate University Xchange Mükemmeliyet ve İnovasyon 
Ödülleri’nde (CorpU), ‹Şirket Stratejisine Katkı› kategorisinde 
‘Müşteri 2.0’ ile ve ‘Liderlik Gelişimi’ kategorisinde ‘liderlik 
gelişim programı’ ile birincilik aldık.

• KalDer Ulusal Kalite Ödülleri’nde 7 yıldır müşteri 
memnuniyetinde birinciliğimizi sürdürdüğümüz için en prestijli 
ödül olan Siyah Heykel’in sahibi olduk. Bu ödülün yanı sıra, 
‘müşteri memnuniyetinde süreklilik’ ve ‘2012 sektör birinciliği’ 
ödüllerine de layık bulunduk. 

• Global Telecom Business Ödülleri’nde Ericsson işbirliğiyle 
‘realtime-charging projesi’ ve Neural Tech ile ‘Bütünsel Risk 
Yönetimi Projesi’ ödülünü aldık.

• 2013 IR Magazine Awards tarafından NRW Invest Turkcell 
Europe olarak ‘Yılın En Başarılı Genişleme Yatırımı’ ödülünü 
kazandık.

• Mobile Excellence Awards’da, ‘Humanitarian’ kategorisinde 
Suriyeli sığınmacılar için sağlanan mobil iletişim altyapısı 
ve ‘Social Awareness’ kategorisinde Ekonomiye Kadın Gücü 
projesiyle 2 ödül aldık. 

• IPRA Altın Küre Ödülleri’nde Ekonomiye Kadın Gücü projesi 
iki ödüle layık görüldük. Proje öncelikle “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

EKLER

2012

• Capital dergisinin 12 yıldır düzenlediği ‘Türkiye’nin En 
Beğenilen Şirketleri’ ödülünü aldık.

• 11’incisi düzenlenen Kariyer.Net İnsana Saygı Ödülleri 
kapsamında ‘Yılın En Beğenilen Şirketi’ ve ‘En Çok İstihdam 
Sağlayan Şirket’ kategorilerinde ödülünü kazandık.

• GSMA Global Mobil Ödülleri’nde TıklaKonuş servisi ile 
‘Turkcell en iyi Ürün’ ödülüne layık görüldük.

• Türkiye Kalite Derneği tarafından 20’ncisi düzenlenen 
Ulusal Kalite Ödülleri kapsamında Turkcell Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi’nde 6 yıldır birinciliği sürdürdüğü için 
‘Müşteri Memnuniyeti’nde Süreklilik Ödülü’ ve ‘Faturalı’ ve 
‘Ön Ödemeli’ kategorilerinde de birincilik ödülünü aldık.

• Corporate University Exchange Aears for Excellence and 
Innovation ödüllerinin Branding kategorisinde Turkcell 
Universite Sanayi İşbirlikleri alanında yarattığı değer dalında 
ödül aldık.

• Investor Relations Global Rankings (IRGR) tarafından ‘En 
Gelişmiş Online Faaliyet Raporu’ dalında ödüllendirildik.

• Amerikan Eğitim ve Gelişim Derneği (ASTD) Turkcell 
Akademi›yi, ‘Müşteri 2.0 Gelişim Programı’ ile ‘İşyerinde 
Öğrenme ve Gelişim’ kategorisinde ve ‘Organizasyonel 
Öğrenme’ kategorisinde ‘Uygulamada Mükemmeliyet’ ödülüne 
layık görüldük.

• Olimpiyat W Komitesi’nin (IOC) ‘Sporda Sosyal Sorumluluk’ 
ödülü, Spor Genel Müdürlüğü ve Turkcell’in ortak projesi 
‘Geleceğe Koşanlar’a verildi.

• Gartner’den ‘En İyi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 
Uygulamasıyla’ ödül aldık.

• Loyalty Awards Turkcell Çiftçi Paketi’ni Sadakat Programında 
‘En İyi Teknoloji Kullanımı’ kategorisinde ödüllendirdi. 

Ayrıca Turkcell Platinum ile ‘Yılın En İyi Bağlılık Programı’ 
kategorisinde jüri özel ödülünü aldık.

• Global Telecoms Business dergisi tarafından ‘Dolandırıcılık ve 
Kredi Risk Yönetimi Projesi’ ile ‘Kredi Yönetiminde İnovasyon’ 
kategorisinde ödüle layık görüldük. 

• Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde Turkcell 
‘Captcha’ uygulaması ile ‘Dijital Medya’nın En İyi Şekilde 
Kullanımı’ kategorisinde Bronz Aslan ödülüne layık görüldük.

• Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödül Töreni’nde Global Bilgi Özel 
Ödül’e laik görüldük.

• ContactCenterWorld Top Ranking Performers Bölge Finalleri 
Finalleri’nde iki birincilik ve bir üçüncülük kazandık. ‘En 
İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı’ ve ‘En İyi Self Servis Teknoloji 
Uygulaması’ kategorilerinde birinci olurken, ‘En İyi Telesatış’ 
kategorisinde ise üçüncü olduk.

• Peryön İnsan Yönetimi Ödülleri’nde Turkcell iletişim 
Hizmetleri İşveren Markası Oluşturma kategorisinde ödüle 
layık görüldük.

• MMA Smarties ödüllerinde Operator of The Year seçildik.

• IPRA Altın Dünya ödüllerinde ‘Van için Türkiye Kumbarası’ 
ile Birleşmiş Milletler tarafından verilen ‘BM Özel Ödülü’nün 
sahibi olduk.

• Hayal Ortağım servisi ile İşitme Engelliler Federasyonu 
düzenlediği Ödül Gecesi’nde ödüle layık görüldük. 

• Brandon Hall Excellence in Technology ödüllerinde Turkcell 
Mobil Eğitim ürünü Best Advanced in Mobile Learning 
Technology kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye’de 
hem organizasyonda hem de Excellence in Technology 
kategorisinde Türkiye’den ödül alan ilk firma olduk.
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2. KURUMSAL PAYDAŞLIK 

• AUSDER

• Bilgi Güvenliği Derneği

• DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi)

• ETID

• İSO (İstanbul Sanayi Odası) 

• İTO (İstanbul Ticaret Odası)

• KALDER

• MOBİLSİAD (Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği)

• MOBİSAD (Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları 
Derneği)

• REKLAM VERENLER DERNEĞİ

• ŞİKAYETVAR.COM

• TBD (Türkiye Bilişim Derneği)

• TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) 

• TEDER (Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici 
Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği)

• TEİD

• TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği)

• TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği)

• TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

• TÖF

• TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği)

• TÜDEF

• TÜDER

• TÜKETİCİLER BİRLİĞİ

• TÜKODER

• TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

• TÜTED (Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği)

• YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği)

• YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği)

• Foder (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) 

• ATC (Amerikan Türk Konseyi) 

• GSMA (GSM Association) 

• Internet Society

• MMA (Mobile Marketing Association)

• TABA (Turkish-American Business Association)

• International Institute of Communications (IIC)

Turkcell Grup 
olarak ulusal ve 
uluslararası sivil 
toplum kuruluşlarına 
verdiğimiz 
desteği kurumsal 
paydaşlık ilişkimizle 
sürdürülebilir hale 
getiriyoruz.
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GRI G3.1 Göstergeleri Ilgili KIS 
Göstergeleri*

Raporlama 
Durumu

   Raporda Yer Aldığı Bölüm Sayfa Numarası

1.1 Kurumun en üst düzey karar vericisinin sürdürülebilirliğin kurumla ve onun stratejisi ile olan 

ilgisi hakkındaki beyanı.

KİS Desteğe 

Devam Beyanı

Tam Genel Müdür Mesajı 4

1.2 Başlıca etkilerin, risklerin ve fırsatların tanımlanması. Tam Genel Müdür Mesajı, Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Risk 

Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi

4, 13-14, 15, 16

2.1 Kurum adı Tam Kapak Sayfası

2.2 Başlıca markalar, ürünler ve/veya hizmetler. Tam Ürün ve Hizmetler 8

2.3 Ana bölümler, faal şirketler (operating companies), yan kuruluşlar ve ortak girişimler de dahil, 

kurumun operasyonel yapısı.

Tam Turkcell Hakkında, Ortaklık Yapısı 6, 11

2.4 Kurumun genel merkezinin bulunduğu yer. Tam Turkcell Hakkında 6

2.5 Kurumun faaliyet gösterdiği ülkelerin sayısı ve ister başlıca operasyonlarının bulunduğu, 

isterse de raporda yer alan sürdürülebilirlik konuları ile ilgisi bulunan ülkelerin adları.

Tam Turkcell Hakkında 6

2.6 Kurumun mülkiyet niteliği ve yasal şekli. Tam Ortaklık Yapısı 11

2.7 Hizmet veren pazarlar (coğrafi dağılım, hizmet verilen sektörler ve müşteri/faydalanıcı 

çeşitleri de dahil.)

Tam Turkcell Hakkında, Rakamlarla Turkcell 6, 7

2.8 Rapor hazırlayan kurumun ölçeği: Çalışan sayısı, Net satışlar (özel sektör kurumları için) veya 

net gelirler (kamu sektöründeki kurumlar için), Borç ve özsermaye cinsinden dökümü  yapılan 

toplam işletme sermayesi (özel sektör kurumları için),Sağlanan ürün ve hizmetlerin miktarı.

Tam Turkcell Hakkında, Rakamlarla Turkcell, Operasyonel ve 

Finansal Bilgiler

6, 7, 23

2.9 Raporlama dönemi esnasında gerçekleşen büyüklük, yapı veya mülkiyet ile ilgili önemli 

değişiklikler.

Tam Raporlama döneminde büyüklük, yapı ve mülkiyetle ilgili 

önemli bir değişiklik olmamıştır.

2.10 Raporlama dönemi esnasında alınan ödüller. Tam Ödüller 99

3.1 Sağlanan bilgilerin ait olduğu raporlama dönemi (ör. mali yıl / takvim yılı). Tam Kapak Sayfası

Turkcell İletişim AŞ 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI G3.1 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri ve Küresel ilkeler Sözleşmesi 
(KİS) İlerleme Bildirimi Raporlamasına uygun şekilde hazırlanmıştır. Aşağıdaki tablo, iki standardın göstergelerini buluşturan entegre 
bir gösterge endeksi tablosudur.

GRI VE KIS 
ENDEKSİ
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GRI G3.1 Göstergeleri Ilgili KIS 
Göstergeleri*

Raporlama 
Durumu

   Raporda Yer Aldığı Bölüm Sayfa Numarası

3.2 En son yayınlanan raporun tarihi (varsa). Tam Rapor Hakkında 3

3.3 Raporlama döngüsü (yıllık, iki yıllık, vs.). Tam İki yıllık

3.4 Rapor ve içeriği hakkındaki sorular için iletişim adresi. Tam Arka Kapak

3.5 Aşağıdakileri de içerecek şekilde rapor içeriğini belirleme süreci: a.Önceliklerin belirlenmesi; 

b.Rapor dâhilindeki konuların önem sırasına göre düzenlenmesi; c.Kurumun raporu kullanma-

sını beklediği paydaşların belirlenmesi.

Tam Rapor Hakkında 3

3.6 Raporun sınırı (ör. ülkeler, bölümler, yan kuruluşlar, kiralanan tesisler, ortak girişimler, teda-

rikçiler). 

Tam Rapor Hakkında 3

3.7 Raporun kapsamı veya sınırı hakkındaki özel kısıtlamaları belirtin. Tam Rapor Hakkında 3

3.8 Ortak girişimler, yan kuruluşlar, kiralanan tesisler, dışarıdan tedarik edilen operasyonlar ve 

raporlama dönemleri arası veya kurumlar arası karşılaştırılabilirliği önemli biçimde etkileyebi-

len diğer kuruluşlar hakkındaki raporlamanın esası.

Tam Rapor Hakkında 3

3.9 Raporda yer alan Göstergelerin ve diğer bilgilerin toplanmasında uygulanan tahminlerin 

temelinde, yatan varsayımlar ve teknikler de dâhil, veri ölçüm teknikleri ve hesaplamaların 

esasları.

Tam Rapor Hakkında 3

3.10 Daha önceki raporlarda yer alan bilgilerin yeniden ifade edilmesinin yarattığı etkiye dair 

açıklama ve bu yeniden ifadenin nedenleri (ör. Şirket birleşmeleri ve satın alma, temel yılların/

raporlama dönemlerinin, işin niteliğinin, ölçüm yöntemlerinin değişimi).

Tam Rapor Hakkında 3

3.11 Raporda uygulanan sınır, kapsam veya ölçüm yöntemlerinde daha önceki raporlama periyod-

larına göre yaşanan önemli değişiklikler.

Tam Rapor Hakkında 3

3.12 Raporda yer alan Standart Açıklamaların yerini gösteren tablo. Tam GRI ve KİS Endeksi 102-109

3.13 Raporun dış denetimden geçmesi konusundaki politika ve geçerli uygulama. Sağlanan dış 

denetimin kapsamı ve esası, eğer sürdürülebilirlik raporunun içinde bulunan denetim raporuna 

halihazırda dâhil edilmemişse, bu konulara açıklık getirin. Ayrıca, rapor hazırlayan kurum ile 

denetim sağlayıcısının/sağlayıcılarının arasındaki ilişkiyi de açıklayın.

Tam Rapor dış denetimden geçmemiştir.

4.1 Stratejinin veya kurumsal idarenin belirlenmesi gibi özel görevlerden sorumlu olan en yüksek 

yönetişim organına bağlı olan kurallar da dahil, kurumun yönetişim yapısı.

Tam Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu 10

4.2 En yüksek yönetişim organı başkanının aynı zamanda kurum içinde icra görevi olup olmadığını 

(ve eğer öyleyse, kurumun yönetimi dahilindeki işlevlerini ve bu düzenlemenin nedenlerini) 

belirtin.

Tam Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu 10
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GRI G3.1 Göstergeleri Ilgili KIS 
Göstergeleri*

Raporlama 
Durumu

   Raporda Yer Aldığı Bölüm Sayfa Numarası

4.3 Üniter kurul yapısına sahip kurumlarla ilgili olarak, en yüksek yönetişim organının bağımsız 

ve/veya icra görevi olmayan üyelerinin sayısını ve cinsiyetini belirtin.

Tam Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu 10

4.4 Hissedarların ve çalışanların en yüksek yönetişim organına tavsiye veya talimat verme 

mekanizmaları.

Tam Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu, Yatırımcı İlişkileri, 

Çalışanların Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı

10,12, 52

4.5 En yüksek yönetişim organının üyelerine, üst düzey yöneticilere ve idarecilere ödenen ücret 

(ayrılma düzenlemeleri de dahil) ile kurumun performansı (sosyal ve çevresel performans da 

dahil) arasındaki bağlantı.

Tam Yönetim Kurulunun Ücretlendirilmesi ve Yönetimin 

Değerlendirilmesi, Çalışan Gelişimi, Ücretlendirme ve 

Menfaat Yönetimi

10, 46, 50-51

4.6 En yüksek yönetişim organının çıkar çatışmalarından kaçınmasını sağlamak amacıyla uygula-

maya konan süreçler.

Tam İş Etiği ve Etik İlkeler, Etik Komite ve Çalışmaları, Yasa-

lara Uygunluk ve Adil Rekabet, Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele, Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi

18, 19

4.7 En yüksek yönetişim organı  ve komitelerinin üyelerinin cinsiyet ve diğer çeşitlilik göstergele-

ri de dahil kompozisyon, yetkinlik ve uzmanlıklarının saptanması süreci.

Tam Yönetim Kurulunun Ücretlendirilmesi ve Yönetimin 

Değerlendirilmesi, http://www.turkcell.com.tr/tr/hak-

kimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurum-

sal-yonetim-ilkeleri , Fırsat Eşitliğinde Kadın Odağı

10, 42-44

4.8 Kurum bünyesinde geliştirilmiş, ekonomik, çevresel ve sosyal performans ile ilgili misyon 

veya değer beyanları, davranış kuralları ve prensipler ve bunlara dair uygulamaların durumu.

Tam Stratejik Hedeflerimiz, İş Etiği ve Etik İlkeler 9, 18-19

4.9 İlgili riskler ve fırsatlar ile uluslararası kabul görmüş standartlara, davranış kurallarına 

ve prensiplere olan uyum da dahil olmak üzere, kurumun ekonomik, çevresel ve sosyal 

performansı belirlemesini ve yönetmesini denetlemek üzere en yüksek yönetişim organının 

uyguladığı prosedürler.

Tam Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulunun 

Ücretlendirilmesi ve Yönetimin Değerlendirilmesi, Sürdü-

rülebilirlik Yaklaşımı, Rüşvet ve yolsuzlukla Mücadele

10, 13-14, 19

4.10 En yüksek yönetişim organının, özellikle ekonomik, çevresel ve sosyal performansla alakalı 

olarak kendi performansını değerlendirme süreçleri.

Tam Yönetim Kurulunun Ücretlendirilmesi ve Yönetimin 

Değerlendirilmesi

10

4.11 İhtiyati yaklaşım veya prensibinin kurum tarafından ele alınıp alınmadığına veya nasıl ele 

alındığına dair açıklama.

Tam Risk Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi 15, 16

4.12 Kurum dışında geliştirilmiş olan ekonomik, çevresel ve sosyal bildirgeler, prensipler veya 

kurumun taahhütte bulunduğu ya da onayladığı diğer girişimler.

Tam Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Kalite Yönetimi, İş Sürekliliği 

Yönetimi Sistemi, Fırsat Eşitliğinde Kadın Odağı

13-14, 17, 16, 

42-44

4.13 Kurumun birliklerdeki (sanayi birlikleri gibi) ve/veya ulusal/uluslararası savunucu örgütlerin-

deki üyelikleri.

Tam Kurumsal Paydaşlık 100

4.14 Kurum tarafından katılımı sağlanan paydaş gruplarının listesi. Tam Paydaş Katılımı 20-21
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4.15 Katılım yapılacak paydaşların kimler olacağının belirlenmesi ve seçimlerine dair esas. Tam Paydaş Katılımı 20-21

4.16 Paydaş türü ve grubuna göre katılım sıklığı da dahil, paydaş katılımı yöntemleri. Tam Paydaş Katılımı 20-21

4.17 Paydaş katılımı ile ortaya konan başlıca konular ile kaygılar ve kurumun bunlara, yaptığı 

raporlama aracılığıyla verdiği yanıt da dahil, nasıl yanıt verdiği.

Tam Paydaş Katılımı, Kurumsal Profil, Ekonomik Etkimiz, 

Sosyal Etkimiz, Çevresel Etkimiz

20-21, 5-19, 22-

38, 39-85, 86-98

Ekonomik

Yönetim Yaklaşımı Tam Turkcell Hakkında, Ekonomik Etkimiz, Topluma Katkı 6, 22-38, 65-85

EC1 Gelirler, işletme maliyetleri, çalışan ücretleri, bağışlar ve diğer toplumsal yatırımlar, birikmiş 

karlar ve sermaye sağlayıcıları ile devletlere yapılan ödemeler de dahil, üretilen ve dağıtılan 

doğrudan ekonomik değer.

Tam Operasyonel ve Finansal Bilgiler 23

EC2 İklim değişikliğinin kurumun mali sonuçlarına etkisi ve faaliyetlerinde yarattığı diğer riskler ve 

fırsatlar.

KİS 7 Kısmi M2M Çözümleri, Çevre Yatırımlarımız, Çevre Dostu 

Uygulamalarımız, Yenilebilir Enerji Çalışmaları

38, 88, 89, 94

EC3 Kurumun maaş esaslı emeklilik planı yükümlülüklerinin kapsamı. Tam Operasyonel ve Finansal Bilgiler, Ücretlendirme ve 

Menfaat Yönetimi

23, 50-51

EC4 Devletten alınan önemli mali destek. Tam Ortaklık Yapısı, Operasyonel ve Finansal Bilgiler, AR-GE 

Çalışmalar

11, 23, 29-30

EC5 Önemli operasyon yerlerinde yerel asgari ücrete kıyasla cinsiyet kırılımlı standart işe giriş 

ücret düzeyi oranları aralığı.

KİS 1 Kısmi Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal Zorunluluklar 

(http://tedarikci.turkcell.com.tr/TR/Sayfalar/Etik-Kural-

lar.aspx) , ücretlendirme ve menfaat yönetimi

61, 50-51

EC6 Önemli operasyon yerlerinde yerel tedarikçilere yapılan ödemelerle ilgili politika, uygulama-

lar ve ödeme oranları.

Tam Tedarikçilerin Seçimi, İşletme Çözüm Ortağı Firmalarımı-

zın Gelişim Programı

62, 63

EC7 Önemli operasyon yerlerinde yerel halktan çalışan işe alma usulleri ve yerel halktan işe 

alınmış üst yöneticilerin oranı.

KİS 6 Tam İşe Alım Süreci 45

EC8 Ticari, ayni veya hayır amaçlı girişimlerle, öncelikli olarak kamu yararına yapılan altyapı 

yatırımlarının ve sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi ve etkisi.

Tam Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, M2M Çözümleri, İnovasyon 

ve AR-GE Çalışmalarımız, Telekomünikasyon Ürün ve 

Hizmetlerine Erişim Hakkı, Geleceği Yazanlar

13-14, 28-37, 38, 

65, 79-80

EC9 Önemli dolaylı ekonomik etkilerin, kapsamları da dahil, anlaşılması ve tanımlanması. Tam Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, İstihdam Sağlamada Kapsa-

yıcı Yaklaşım, İş Ortakları ve Yeni İş Fikirlerine Destek, 

M2M Çözümleri, AR-GE Çalışmaları, Ekonomiye Kadın 

Gücü, Geleceği Yazanlar

13-14, 24-25, 

26-27, 38, 29-30, 

74-78, 79-80
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Çevresel

Yönetim Yaklaşımı KİS Çevre 

Taahhüdü

Tam Çevresel Etkimiz, Baz İstasyonları Kurulumu ve Denetimi 86-98, 64

EN3 Birincil enerji kaynağına göre doğrudan enerji tüketimi. KİS 8 Tam Enerji Tasarrufu 93

EN4 Birincil enerji kaynağına göre dolaylı enerji tüketimi. KİS 8 Tam Enerji Tasarrufu 93

EN5 Tasarruf ve verimlilik iyileştirmelerine bağlı olarak tasarruf edilen enerji. KİS 8, KİS 9 Tam Çevre Dostu Uygulamalarımız, Enerji Tasarrufu, Yenile-

nebilir Enerji Çalışmaları

89-92, 93, 94

EN6 Enerji verimliliği sağlayan veya yenilenebilir enerji kullanan ürün ve hizmet sağlama girişimle-

ri ve bu girişimlerin sonucunda enerji gereksinimlerindeki azalmalar.

KİS 8, KİS 9 Tam Çevre Dostu Uygulamalarımız, Enerji Tasarrufu, Yenile-

nebilir Enerji Çalışmaları

89-92, 93, 94

EN7 Dolaylı enerji tüketimini azaltma girişimleri ve elde edilen azalmalar. KİS 8, KİS 9 Kısmi Çevre Dostu Uygulamalarımız, Enerji Tasarrufu, Yenile-

nebilir Enerji Çalışmaları

89-92, 93, 94

EN8 Kaynağına göre toplam su çekimi. KİS 8 Tam Su Yönetimi 97

EN9 Su çekiminden önemli biçimde etkilenen su kaynakları. KİS 8 Tam Su Yönetimi 97

EN10 Geri kazanılan ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi. KİS 8, KİS 9 Tam Su Tasarrufuna Yönelik Çalışmalar 97

EN12 Koruma alanlarında veya koruma alanlarının dışında kalan yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip 

alanlardaki faaliyet, ürün ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkilerinin tanımlaması.

KİS 8 Tam Baz İstasyonlarının Kurulumu ve Denetimi 64

EN14 Biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerin yönetilmesi ile ilgili stratejiler, devam eden faaliyetler ve 

geleceğe yönelik planlar.

KİS 8 Kısmi Baz İstasyonlarının Kurulumu ve Denetimi, Çevre 

Politikası

64, 88

EN18 Sera gazı emisyonlarını azaltma girişimleri ve gerçekleştirilen azalmalar. KİS 7, KİS 8, 

KİS 9

Tam Çevre Politikamız, Enerji Tasarrufu, Yenilenebilir Enerji 

Çalışmaları

88, 93, 94

EN21 Kalite ve varış noktasına göre toplam su deşarjı. KİS 8 Tam Su Yönetimi 97

EN22 Türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam atık ağırlığı. KİS 8 Tam Atık Yönetimi 97

EN23 Önemli sızıntıların toplam sayısı ve hacmi. KİS 8 Tam Tehlikeli Atıkların Yönetimi 98

EN26 Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik girişimler ve bu etki azalımının 

boyutları.

KİS 7, KİS 8, 

KİS 9

Tam Çevresel Etkimiz 86

EN28 Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmaması neticesinde uygulanan önemli para cezalarının 

maddi değeri ve parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı.

KİS 8 Tam Çevresel Uyum 98

EN30 Sınıfına göre toplam çevre koruma harcamaları ve yatırımları. KİS 7, KİS 8, 

KİS 9

Kısmi Çevre Yatırımlarımız 88
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Işgücü Uygulamaları ve Insana Yakışır Iş

Yönetim Yaklaşımı Tam İnsan Kaynakları Yönetimi, Fırsat Eşitliğinde Kadın 

Odağı, İşe Alım Süreci, Çalışan Gelişimi, Ücretlendirme 

ve Menfaat Yönetimi, Çalışan Katılımı ve Temsiliyeti, İş 

Sağlığı ve Güvenliği

40-57

LA1 İstihdam türüne, çalışma sözleşmesine ve bölgesine göre cinsiyet kırılımlı toplam işgücü. Tam Rakamlarla Çalışanlar 41

LA2 Yaş grubuna, cinsiyete ve bölgeye göre yeni işe alımlar, personel devir hızı ve kurumdan ayrı-

lanların toplam sayısı.

KİS 6 Tam İşe Alım Süreci 45

LA3 Geçici ve yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayıp tam zamanlı çalışanlara sağlanan yan ödemele-

rin ana operasyonlara göre dağılımı.

Tam Ücretlendirme ve Menfaat Yönetimi 50-51

LA4 Toplu iş sözleşmeleri kapsamına giren çalışanların yüzdesi. KİS 1, KİS 3 Tam Ücretlendirme ve Menfaat Yönetimi 50-51

LA6 İşçi sağlığı ve iş güvenliği programlarının izlenmesine yardım eden ve bunlar hakkında tavsiye 

veren resmi, müşterek yönetim-çalışan sağlık ve güvenlik komitelerinde temsil edilen toplam 

işgücü yüzdesi.

KİS 1 Tam İSG Yönetimi / İSG Kurulları 55-56

LA7 Yaralanma, meslek hastalığı, kayıp günler ve işe gelmeme oranları ve iş nedeniyle ölümlerin 

bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı.

KİS 1 Kısmi İş Kazaları, İyileştirme Çalışmaları ve Kayıp İşgücü 57

LA8 Ciddi hastalıklarla ilgili olarak işgücü mensuplarına, ailelerine veya yerel halk mensuplarına 

yardım etmek üzere uygulanan eğitim, öğretim, danışmanlık, koruma ve risk kontrol programları.

KİS 1 Tam İSG Yönetimi, İSG Eğitimi, İşletme Çözüm Ortağı Firmala-

rımızın İş Sağlığı ve Güvenliği  

55-57

LA10 Çalışan kategorisine göre, cinsiyet kırılımlı yıllık olarak çalışan başına düşen ortalama eğitim 

saatleri.

Kısmi Çalışan Eğitimleri 48-50

LA11 Çalışanların sürekli istihdam edilebilirliğini destekleyen ve kendilerine kariyerlerinin bitiminde 

yardım edecek beceri geliştirme ve yaşam boyu eğitim programları.

Tam Fırsat Eşitliğinde Kadın Odağı, Kariyer Gelişimi, Çalışan 

Eğitimleri, Ücretlendirme ve Menfaat Yönetimi, İç İleti-

şim ve Çalışan Bağlılığı Çalışmaları, Çalışan Gönüllülüğü

42-44, 47, 48-50, 

50-54, 85

LA12 Düzenli şekilde performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesi alan çalışanların cinsiyet 

kırılımlı yüzdesi.

Tam Performans ve Yetenek Yönetimi, Kariyer Gelişimi 46, 47

LA13 Çalışanların cinsiyet, yaş grubu, azınlık grubu üyeliği ve benzeri çeşitlilik kategorilerine göre 

dökümü ve yönetişim organlarında oransal olarak aldıkları yer.

KİS 1, KİS 6 Tam Rakamlarla Çalışanlar 41

LA14 Çalışan kategorisine ve önemli faaliyet lokasyonlarına göre erkek çalışanların temel maaşları-

nın ve tazminat bedellerinin kadınlarınkine göre oranı.

KİS 1, KİS 6 Tam Ücretlendirme ve Menfaat Yönetimi 50-51

LA15 Cinsiyet kırılımlı doğum izni sonrası işe dönüş oranı. Tam Rakamlarla Çalışanlar 41
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Insan Hakları

Yönetim Yaklaşımı Tam İş Etiği ve Etik İlkeler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarikçi-

lerimiz

18, 55-57, 61

HR1 İnsan hakları hükümlerini içeren ve insan hakları taramasından geçen önemli yatırım anlaşma-

larının ve sözleşmelerinin yüzdesi ve toplam sayısı.

KİS 1, KİS 2, 

KİS 3, KİS 4, 

KİS 5, KİS 6

Tam Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal Zorunluluklar, 

Tedarikçilerin Seçimi

61, 62

HR2 İnsan hakları ve alınan önlemler konusunda taramadan geçen önemli tedarikçilerin, yüklenici-

lerin ve diğer iş ortaklarının yüzdesi.

KİS 1, KİS 2, 

KİS 3, KİS 4, 

KİS 5, KİS 6

Kısmi Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal Zorunluluklar, 

Tedarikçilerin Seçimi

61, 62

HR4 Ayrımcılık konusunda toplam vaka sayısı ve geliştirilen düzeltici uygulamalar. KİS 1, KİS 2, 

KİS 3, KİS 4, 

KİS 5, KİS 6

Tam Etik Komite ve Çalışmaları 18

HR5 Örgütlenme ve toplu sözleşme yapma özgürlüğünün önemli risk altında olabileceği ve ihlal 

edildiği operasyonlar ve tedarikçiler ve bu hakları desteklemek üzere alınan önlemler.

KİS 1, KİS 2, 

KİS 3

Kısmi Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal Zorunluluklar, 

Tedarikçilerin Seçimi, Tedarikçilerin Denetimi ve Gelişimi

61-63

HR6 Çocuk işçiliği vakalarında önemli riske sahip olduğu belirlenen operasyonlar ve çocuk işçiliği-

nin ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemler.

KİS 1, KİS 2, 

KİS 5

Kısmi Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal Zorunluluklar, 

Tedarikçilerin Seçimi, Tedarikçilerin Denetimi ve Gelişimi

61-63

HR7 Zorla ve cebri çalıştırma vakalarında önemli riske sahip olduğu belirlenen operasyonlar ve 

zorla ve cebri çalıştırmanın her türünün ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemler.

KİS 1, KİS 2, 

KİS 4

Kısmi Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal Zorunluluklar, 

Tedarikçilerin Seçimi, Tedarikçilerin Denetimi ve Gelişimi

61-63

HR10 İnsan hakları tenkitlerine ve/veya değerlendirmelerine maruz kalmış operasyonların oranı ve 

toplam sayısı.

Kısmi Kalite Yönetimi, Müşteri Bilgilendirmesi, Müşteri Gizliliği 

ve Bilgi, Ürün ve Hizmet Sorumluluğu, Baz İstasyonları 

Kurulumu ve Denetimi

17, 59, 60, 64
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Toplum

Yönetim Yaklaşımı Tam İş Etiği ve Etik İlkeler, Etik Komite ve Çalışmaları, Yasa-

lara Uygunluk ve Adil Rekabet, Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele, Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi, Müşterileri-

miz, Topluma Katkı

18-19, 58-60, 

65-85

SO1 Yerel halk ile bütünleşerek, etki değerlendirmesi yapılarak ve kalkınma programları geliştirile-

rek gerçekleştirilen operasyonların oranı.

Tam Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Paydaş Katılımı, Topluma 

Katkı / Toplumsal Yatırım Projeleri, Çalışan Gönüllülüğü

13-14, 20-21, 

65-85

SO2 Yolsuzlukla ilgili riskler yönünden analiz edilen işletme birimlerinin yüzdesi ve toplam sayısı. KİS 10 Tam Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışmalarının 

Önlenmesi

19

SO3 Kurumun yolsuzluğu önleme politika ve prosedürleri konusunda eğitim alan çalışanların 

yüzdesi.

KİS 10 Kısmi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışmalarının 

Önlenmesi

19

SO4 Yolsuzluk vakalarına karşı alınan önlemler. KİS 10 Kısmi İş Etiği ve Etik İlkeler, Etik Komite ve Çalışmaları, 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışmalarının 

Önlenmesi, Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal 

Zorunluluklar

18-19, 61-63

SO9 Yerel halklar üzerinde önemli potansiyel veya fiili olumsuz etkileri olan operasyonlar. Tam Baz İstasyonlarının Kurulumu ve Denetimi 64

SO10 Yerel halklar üzerinde önemli potansiyel veya fiili olumsuz etkileri olan operasyonların önlen-

mesi ve azaltılmasına yönelik alınan önlemler.

Tam Baz İstasyonlarının Kurulumu ve Denetimi 64

Ürün Sorumluluğu

Yönetim Yaklaşımı - PR Tam Ürün ve Hizmet Sorumluluğu, Müşterilerimiz 64, 58-60

PR1 İyileştirilmek üzere ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirildiği ya-

şam döngüsü evreleri ve bu prosedürlere tabi olan ana ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesi.

KİS 1 Tam Ürün ve Hizmet Sorumluluğu, Baz İstasyonları Kurulumu 

ve Denetimi, Tedarikçilere Yönelik Etik Kurallar ve Yasal 

Zorunluluklar, Tehlikeli Atıkların Yönetimi

64, 64, 61, 98

PR3 Prosedürlerin gerekli gördüğü ürün ve hizmet bilgilerinin türü ve bu bilgi gerekliliklerine tabi 

olan ana ürün ve hizmetlerin yüzdesi.

KİS 8 Tam Müşteri Bilgilendirmesi 59

PR5 Müşteri memnuniyetini ölçen anket sonuçları ile birlikte, müşteri memnuniyeti ile alakalı 

uygulamalar.

Tam Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Şikayetleri 58, 60

PR6 Reklam, tanıtım ve sponsorluk da dahil, pazarlama iletişimi ile ilgili yasalara, standartlara ve 

gönüllü kurallara bağlı kalmaya yönelik programlar.

Tam Müşteri Bilgilendirmesi, Müşteri Şikayetleri 59



»110 TURKCELL KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2012-2013 »  

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 geribildirimleriniz bizim için önemli.  
Görüş ve önerileriniz için: 

info-kurumsalsorumluluklar@turkcell.com.tr

Rapor Danışmanlığı: 
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı 
http://www.mikadoconsulting.com/

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

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Turkcell Tepebaşı Plaza
Meşrutiyet Cad. No. 71
Beyoğlu, Taksim, İstanbul
0 212 313 10 00
www.turkcell.com.tr

mailto:info-kurumalsorumluluklar@turkcell.com.tr
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