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İş	dünyasında	ortak	bir	kalkınma	kültürünün	oluşturulmasına	katkıda	bulunmak	üzere	Birleşmiş	
Milletler	tarafından	oluşturulan	Küresel	İlkeler	Sözleşmesi’nin	2007	yılından	beri	imzacısıyız.		
Söz	konusu	ilkelerin	çalışmalarımıza	rehberlik	etmesini	önemsiyoruz.	İlkeler	doğrultusunda	
gerçekleştirdiğimiz	2014-2015	yılları	çalışmalarımızı	kapsayan	ilerleme	raporumuzu	sizlerle	
paylaşıyoruz.	

	

Kaan	Terzioğlu	

CEO,	Turkcell	
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TURKCELL	HAKKINDA	

Turkcell	 İletişim	 Hizmetleri	 Anonim	 Şirketi	 (“Turkcell	 –	 Ana	 ortaklık”),	 5	 Ekim	 1993	 tarihinde	
İstanbul’da	 kurulmuş	 ve	 1994	 yılında	 faaliyetlerine	 başlamıştır.	 Turkcell’in	 ticari	 adresi,	 Maltepe	
Aydınevler	Mahallesi	 İnönü	Caddesi	No:	20	Küçükyalı	Ofispark	/	 İstanbul	olarak	kayıtlıdır.	Turkcell’in	
faaliyet	 konuları,	 T.C.	 Ulaştırma,	 Denizcilik	 ve	 Haberleşme	 Bakanlığı	 (“Bakanlık”)	 ile	 imzalanmış	
bulunan	 GSM	 (“Global	 System	 for	 Mobile	 Communications”)	 Pan	 Avrupa	 Mobil	 Telefon	 Sistemi	
ihalesinde	 öngörülen	 iş	 ve	 hizmetler	 ile	 PTT	 kanununa	 aykırı	 olmamak	 üzere,	 her	 türlü	 telefon,	
telekomünikasyon	ve	benzeri	hizmetler,	IMT-2000/UMTS	hizmet	ve	altyapılarına	ilişkin	yetkilendirme	
kapsamındaki	 faaliyetlerdir.	31	Aralık	2015	 tarihi	 itibarıyla,	Turkcell’in	hisse	senetleri	Borsa	 İstanbul	
A.Ş.	 (“BIST”)	 ve	New	York	Hisse	Senetleri	Borsası’nda	 (“New	York	Stock	Exchange”	–	 “NYSE”)	 işlem	
görmektedir.	

Turkcell,	1993	yılında	Türk	Telekomünikasyon	A.Ş.	(“Türk	Telekom”)	ile	bir	gelir	paylaşımı	sözleşmesi	
imzalamış,	 bu	 sözleşme	 çerçevesinde,	 GSM	 standartlarında	 bir	 mobil	 telefon	 sistemini,	 yatırım	
bedelini	de	karşılamak	suretiyle,	gerçekleştirmekle	 sorumlu	kılınmıştır.	Abonelere	yönelik	ücretlerin	
tahakkuk	ve	tahsilatını	ise	Türk	Telekom	üstlenmiştir.	Turkcell,	27	Nisan	1998	tarihinde	Bakanlık	ile	bir	
lisans	 sözleşmesi	 imzalamış	 ve	 bu	 sözleşme	 uyarınca,	 500.000	 Amerikan	 Doları	 lisans	 ücreti	
karşılığında	25	yıl	süreli	bir	GSM	işletme	lisansı	 (“Lisans”)	almaya	hak	kazanmıştır.	Lisans	sözleşmesi	
çerçevesinde,	 abonelere	 yönelik	 ücretlerin	 tahakkuk	 ve	 tahsilatı	 Turkcell	 tarafından	 yapılmakta	 ve	
tahsilat	 riski	 Turkcell	 tarafından	 üstlenilmektedir.	 Ayrıca,	 Turkcell,	 abonelerinden	 elde	 ettiği	 brüt	
gelirin	%15’inin	%90’ını	her	ay	Türkiye	Cumhuriyeti	Hazine	Müsteşarlığı’na	(“Hazine”)	hazine	payı	ve	
%10’luk	kısmını	da	Bakanlık’a	evrensel	hizmet	fonu	olarak	ödemektedir.	

Hazine	 payına	 ek	 olarak,	 Turkcell,	 elde	 ettiği	 brüt	 gelirin	 %0,35’ini	 (onbinde	 otuzbeş)	 kurum	
masraflarına	katkı	payı	olarak	yılda	bir	kez	olmak	üzere	BTK’	ya	ödemekle	yükümlüdür.	

Turkcell,	 BTK	 tarafından	 2000/UMTS	 hizmet	 ve	 altyapılarının	 yetkilendirilmesine	 yönelik	 dört	 adet	
lisansın	 verilmesi	 için	 yapılan	 3.	 Nesil	 ihalesinde,	 358.000	 Avro	 (KDV	 hariç)	 karşılığında	 en	 geniş	
frekans	 bandını	 içeren	 A	 tipi	 lisansını	 almaya	 hak	 kazanmıştır.	 3.	 Nesil	 Lisans	 (“3N	 Lisans”)	 ile	 ilgili	
onaylar	 tamamlandıktan	sonra	 lisans	bedelinin	ödemesi	yapılarak	 imtiyaz	sözleşmesi	30	Nisan	2009	
tarihinde	 Turkcell	 ve	 BTK	 arasında	 imzalanmıştır.	 Sözleşme	 imza	 tarihinden	 itibaren	 20	 yıl	 geçerli	
olacaktır.	Operatörler	sözleşme	kapsamında	fiilen	hizmet	sunmaya	30	Temmuz	2009’da	başlamıştır.	

Şirket,	 26	 Ağustos	 2015	 tarihinde	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	 İletişim	 Kurumu	 (“BTK”)	 tarafından	
düzenlenen,	 kamuoyunda	 4.5G	 olarak	 bilinen	 “IMT	 Hizmet	 ve	 Altyapılarına	 İlişkin	 Yetkilendirme	
İhalesi”nde	toplam	1.623.460	Avro	(31	Aralık	2015	tarihi	itibariyle	5.158.706	TL)	(KDV	hariç)	bedel	ile	
13	 yıl	 geçerli	 olmak	 üzere	 toplam	 172,4	 MHz	 frekans	 almaya	 hak	 kazanmıştır.	 IMT	 Yetkilendirme	
süresi,	 30	 Nisan	 2029	 tarihine	 kadar	 olup,	 operatörler	 IMT	 hizmetlerinin	 sunumuna	 1	 Nisan	 2016	
tarihinden	 itibaren	başlayabilecektir.	 1	Aralık	 2015	 tarihi	 itibarıyla	 900MHz	 frekans	bandında	2x1.4	
MHz	 genişliğindeki	 paket	 ve	 2100	 MHz	 frekans	 bandında	 bulunan	 2	 adet	 2x5	 MHz	 genişliğindeki	
paketler	kullanılmaya	başlanmış	olup	geri	kalan	paketler	1	Nisan	2016	tarihi	itibarıyla	kullanıma	hazır	
hale	gelecek	olup	kullanıma	hazır	hale	gelmeyen	4.5G	lisansına	kaydedilmiştir.	

31	Aralık	2015	tarihi	itibarıyla,	Turkcell’in	ana	hissedarları,	Sonera	Holding	B.V.	(“Sonera”),	Çukurova	
Grubu	ve	Alfa	Telekom	Turkey	Limited’dir.	31	Aralık	2015	tarihi	itibarıyla	Sonera	ve	Çukurova	Grubu	
dolaylı	 ve	 dolaysız	 olarak,	 sırasıyla	 %37,1	 ve	 %13,8	 paya	 sahiptir.	 Alfa	 Grup,	 Çukurova	 Holdings	
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Limited	 ve	 Turkcell	 Holding	 A.Ş.	 aracılığıyla	 dolaylı	 olarak	 Turkcell	 hisselerinin	 %13,2’sine	 sahiptir.	

	

	

	

Turkcell	Grubu	
• 9	ülke	
• 12,8	milyar	TL	gelir	
• 68,9	milyon	toplam	müşteri	
• 1,5	milyon	sabit	müşteri	
• 2,1	milyar	TL	net	kar	
• 26,2	milyar	TL	toplam	varlıklar	
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Turkcell	İletişim	Hizmetleri	A.Ş.	ve	Bağlı	Ortaklıkları	

	

TÜRKİYE	-	TURKCELL	

Mobil	Müşteri	(mn)	34,0	

Sabit	Müşteri	(mn)	1,5	

IPTV	Müşterisi	(bin)	224	

Gelir	(milyon	TL)	11.481	

UKRAYNA	-	lifecell	

Mobil	Müşteri	(mn)	13,5	

Gelir	(milyon	TL)	564	
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BELARUS	-	life	:)	

Mobil	Müşteri	(mn)	1,5	

Gelir	(milyon	TL)	142	

KKTC	-	KKTCell	

Mobil	Müşteri5	(mn)	0,5	

Gelir	(milyon	TL)	131	

KAZAKİSTAN	-	Kcell	

Mobil	Müşteri	(mn)	10,4	

Gelir	(milyon	$)	758	

AZERBAYCAN	-	Azercell	

Mobil	Müşteri	(mn)	4,1	

Gelir	(milyon	$)	408	

GÜRCİSTAN	-	Geocell	

Mobil	Müşteri	(mn)	1,9	

Gelir	(milyon	$)	95	

MOLDOVA	-	Moldcell	

Mobil	Müşteri	(mn)	0,9	

Gelir	(milyon	$)	64	

ALMANYA	-	TURKCELL	

Europe	

Mobil	Müşteri	(mn)	0,3	

	

2014	-	2015	Gelişmeleri	

Turkcell,	entegre	bir	iletişim	ve	teknoloji	servisi	sunma	stratejisi	çerçevesinde	ve	ekonomik	bütünlük	
sağlayacak	şekilde	ana	faaliyet	bölümlerini	2015	yılında	“Turkcell	Türkiye”	ve	“Turkcell	Uluslararası”	
olmak	üzere	 iki	 ana	 gruba	 ayırmıştır.	 Turkcell	 Türkiye	 faaliyet	 bölümleri	 Turkcell	 İletişim	Hizmetleri	
A.Ş.,	 Turkcell	 Superonline,	 Turkcell	 Satış,	 Turkcell	 Global	 Bilgi	 grup	 içi	 faaliyetleri,	 Turktell,	 Turkcell	
Teknoloji,	 Turkcell	 Interaktif,	 Global	 Tower,	 Rehberlik	 Hizmetleri,	 Turkcell	 Ödeme	 ve	 Turkcell	
Gayrimenkul	şirketlerinin	operasyonlarını	içermektedir.	

Turkcell	Grubu	olarak,	 ‘Entegre	Telekom	ve	Teknoloji	Hizmetleri	Sunan	Küresel	Turkcell’	vizyonuyla,	
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Türkiye’nin	 entegre	 telekom	 lideri	 olmayı,	 bulunduğumuz	 her	 ülkede	 ilk	 2’den	 biri	 olarak	 bölgede	
lider	 konuma	 yükselmeyi;	 ve	 100	 milyon	 üzerinde	 kullanıcısı	 olan	 küresel	 ürünler	 sunmayı	
hedefliyoruz.	Bu	hedefe	ulaşmak	için	değerlerimizi	çalışanlarımız,	grup	şirketlerimiz,	ekosistemimiz	ve	
müşterilerimiz	 ile	 BİR’likte;	 ÖZ’gür,	 ÖZ’gün	 ve	 ÖZ’güvenli	 hareket	 etmek	 olarak	 belirledik.	 Değer	
veren,	 değer	 yaratmak	 için	 BİR’likte	 çalışan,	 eşsiz	müşteri	 deneyimi	 odaklı;	 ve	 teknoloji	 liderliğiyle,	
çözüm	 odaklılığı	 ile	 fark	 yaratan	 bir	 kültür	 benimsiyoruz.	 Bu	 yolda	 stratejimiz	 entegre	 telekom	 ve	
teknoloji	 hizmetleri	 sunmak,	 Türkiye’de	 güçlü	 konum,	 uluslararası	 genişleme	 odağı	 ve	 değer	
yaratacak	aksiyonlar	almaktır.	

Bir	Bakışta	2015	

• 3,9	milyar	TL	temettü	dağıttık	
• lifecell'deki	payımızı	%100’e	çıkardık	
• 4.5	G	İhalesinde	en	geniş	spektrumu	aldık	
• Ukrayna’da	3G	ihalesinde	en	verimli	bant	olan	Lot	1’i	aldık	
• Organizasyon	yapımızda	entegrasyonu	tamamladık	
• lifecell’in	finansal	borcunu	yeniden	yapılandırdık	
• Turkcell’in	BİST	ve	NYSE’de	halka	arzının	15.	Yılını	kutladık	
• 3	kredi	Derecelendirme	kuruluşundan	"yatırım	yapılabilir”	notu	aldık	
• Tüketici	finansman	şirketi	kurduk	
• BeST’in	finansal	borcunu	yeniden	yapılandırdık	
• Turkcell’e	2,9	milyar	$	finansman	sağladık	
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KURUMSAL	YÖNETİM	

Sermaye	Piyasası	Kurulu	tarafından	uygulanması	zorunlu	tutulan	Kurumsal	Yönetim	İlkelerine	uyulur.	
Zorunlu	 ilkelere	uyulmaksızın	 yapılan	 işlemler	 ve	 alınan	 yönetim	kurulu	 kararları	 geçersiz	 olup	esas	
sözleşmeye	aykırı	sayılır.	

Kurumsal	Yönetim	İlkelerinin	uygulanması	bakımından	önemli	nitelikte	sayılan	işlemlerde	ve	şirketin	
önemli	 nitelikteki	 ilişkili	 taraf	 işlemlerinde	 ve	 üçüncü	 kişiler	 lehine	 teminat,	 rehin	 ve	 ipotek	
verilmesine	 ilişkin	 işlemlerinde	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulu’nun	 kurumsal	 yönetime	 ilişkin	
düzenlemelerine	uyulur.	

Yönetim	Kurulunda	 görev	 alacak	bağımsız	 üyelerin	 sayısı	 ve	 nitelikleri	 Sermaye	Piyasası	 Kurulu’nun	
kurumsal	yönetime	ilişkin	düzenlemelerine	göre	tespit	edilir.	

Yönetim	Kurulunun	Yapısı	

SPK’nın	11	Mart	2013	tarihli	2013/8	sayılı	kararı	uyarınca;	6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunu’nun	
17.	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 hükmü	 uyarınca,	 Kurumsal	 Yönetim	 İlkeleri’nden	 bağımsız	 Yönetim	
Kurulu	Üyesi	seçimine	ilişkin	uyum	zorunluluğunun	yerine	getirilmesini	teminen;	6362	sayılı	Sermaye	
Piyasası	Kanunu’nun	17.	Maddesinin	 ikinci	 fıkrası	uyarınca	Ahmet	Akça,	Atilla	Koç	ve	Mehmet	Hilmi	
Güler,	yerlerine	usulüne	uygun	olarak	yeni	bağımsız	üyeler	seçilip	göreve	başlayana	ya	da	Kurulca	bu	
konuda	yeni	bir	karar	alınıncaya	kadar;	SPK’nın	15	Ağustos	2013	tarihli	2013/27	sayılı	kararı	uyarınca;	
11.03.2013	 tarih	 ve	 8/271	 sayılı	 kararı	 uyarınca	 atanmış	 olan	 3	 bağımsız	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi’ne	
ilaveten,	29.04.2010	tarihli	genel	kurulda	3	yıl	görev	yapmak	üzere	seçilen	ve	görev	süreleri	dolmuş	
ve	yerlerine	genel	kurulca	yenileri	seçilememiş	olan	yönetim	kurulu	üyeliklerine	6362	sayılı	Sermaye	
Piyasası	Kanunu’nun	128.	maddesinin	birinci	fıkrasının	(k)	bendi	hükmü	uyarınca	Mehmet	Bostan	ile	
Bekir	Pakdemirli,	Şirket	genel	kurulunca	mevzuata	uygun	üyeler	seçilinceye	veya	Kurulca	başka	üyeler	
atanıncaya	kadar	ve	SPK’nın	13	Eylül	2013	tarih	ve	2013/30	sayılı	kararı	uyarınca	yönetim	kuruluna	
Kurulun	11.03.2013	tarih	ve	8/271	sayı	ile	15.08.2013	tarih	ve	28/921	sayılı	kararları	ile	yapılan	resen	
atamaları	 sonucunda	 boş	 kalan	 2	 Yönetim	 Kurulu	 Üyeliğine	 Sonera	 Holding	 BV	 tarafından	 Kurula	
bildirilen	Erik	Belfrage	ve	Jan	Erik	Rudberg,	Şirket	genel	kurulunca	mevzuata	uygun	üyeler	seçilinceye	
veya	Kurulca	başka	üyeler	atanıncaya	kadar	görev	yapmak	üzere	atanmışlardır.	

SPK	 Yönetim	 Kurulu	 üye	 atamaları	 sonrasında	 mevcut	 durumda	 Turkcell	 Yönetim	 Kurulu	 3	 (üç)’ü	
bağımsız	 üye	 olmak	 üzere	 toplamda	 7	 (yedi)	 bağımsızlık	 kriterini	 taşıyan	 ve	 icrada	 yer	 almayan	
üyeden	oluşmaktadır.	

2015	 faaliyet	 yılında,	 Şirket’te	 Denetim	 Komitesi,	 Kurumsal	 Yönetim	 Komitesi,	 Ücret	 Komitesi	 ve	
Riskin	 Erken	 Teşhisi	 Komitesi	 çalışmalarını	 yürütmüştür.	 Komite	 görev	 dağılımına	 ilişkin	 Şirketimiz	
Yönetim	Kurulu’nun	19	Ağustos	2013	tarihli	toplantısında,	

•	Denetim	Komitesi’nin	 bağımsız	 yönetim	 kurulu	 üyelerimizden	Ahmet	Akça,	Mehmet	Hilmi	Güler,	
Atilla	Koç’tan	oluşmasına;	Komite	başkanlığına	Ahmet	Akça’nın	seçilmesine;	

•	Riskin	Erken	Saptanması	Komitesi’nin	Mehmet	Hilmi	Güler,	Mehmet	Bostan,	Bekir	Pakdemirli’den	
oluşmasına;	Komite	başkanlığına	Mehmet	Hilmi	Güler’in	seçilmesine;	

•	 Kurumsal	 Yönetim	 Komitesi’nin	 Mehmet	 Hilmi	 Güler,	 Mehmet	 Bostan,	 Bekir	 Pakdemirli’den	
oluşmasına;	Komite	başkanlığına	Mehmet	Hilmi	Güler’in	seçilmesine;	

•	 Ücret	 Komitesi’nin	 Atilla	 Koç,	 Mehmet	 Hilmi	 Güler,	 Mehmet	 Bostan’dan	 oluşmasına;	 Komite	
başkanlığına	Atilla	Koç’un	seçilmesine;	
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•	Aday	Belirleme	Komitesi’nin	Ahmet	Akça,	Mehmet	Hilmi	Güler,	Atilla	Koç,	Mehmet	Bostan	ve	Bekir	
Pakdemirli’den	oluşmasına;	Komite	başkanlığına	Ahmet	Akça’nın	seçilmesine;		

karar	verilmiştir.	

Bir	 yönetim	 kurulu	 üyesi,	 yönetim	 kurulunun	 yapılanması	 gereği	 birden	 fazla	 komitede	 görev	
almaktadır.	

Komitelerin	 faaliyetleri	 ve	 çalışma	 esasları	 ana	 hatlarıyla	 Şirket	 internet	 sitesinde	 kamuya	
açıklanmıştır.	

Komitelerde	 görev	 alan	 diğer	 Yönetim	 Kurulu	 Üyeleri’nin	 hiçbiri	 icrada	 yer	 almamaktadır.	 Komite	
toplantıları	gerekli	görülen	sıklıkta	ya	da	herhangi	bir	üyeden	gelen	talep	dikkate	alınarak	yapılmakta	
olup	toplantıların	Yönetim	Kurulu	toplantı	tarihleriyle	paralel	yapılması	benimsenmiştir.	

Yönetim	 Kurulu’nda	 oluşturulan	 komitelere	 ilişkin	 bilgiler	 Şirket’in	 internet	 sitesinde	
(www.turkcell.com.tr)	Yatırımcı	İlişkileri	bölümünde	Kurumsal	Yönetim	başlığı	altında	yayınlanmıştır.	

Ortaklık	Yapısı	

31	Aralık	2015	 tarihi	 itibarıyla,	 Turkcell’in	 sermayesi	 ihraç	edilmiş	 ve	her	biri	1	TL	nominal	değerde	
2.200.000.000	adet	(31	Aralık	2014:	2.200.000.000	adet)	hisseden	meydana	gelmiştir.	

Turkcell’in	çıkarılmış	sermayesi,	kayıtlı	sermaye	tavanı	olan	2.200.000	TL’dir.	

Turkcell’in	ortaklık	yapısı	aşağıdaki	gibidir:	

	

31	Aralık	2015	tarihi	itibarıyla,	çeşitli	kuruluşlarca	rehin	olarak	tutulan	Şirket	hisseleri	995.509	adettir	
(31	Aralık	2014:	995.509	adet).	

Yatırımcı	İlişkileri	

Turkcell	hem	BİST	hem	de	NYSE’de	kote	olan	tek	Türk	şirketi	olup	bu	yıl	ihraç	ettiği	tahvili	ile	
İrlanda	Borsası’nda	da	işlem	görmektedir.	
	

Hisse	Performansı	

Turkcell	hisseleri	11	Temmuz	2000’de	Borsa	İstanbul	(BİST)	ve	New	York	Borsası’nda	(NYSE)	eşzamanlı	
olarak	 işlem	 görmeye	 başladı.	 Turkcell	 hisseleri	 BİST’te	 TCELL	 kodu	 ile,	 NYSE’de	 ise	 TKC	 kodu	 ile	
Amerikan	Depozitolu	Hisseler	(ADS	-	American	Depositary	Shares)	olarak	 işlem	görüyor.	 İki	ADS	beş	
hisseyi	 temsil	 ediyor	 (1	 ADR	 =	 2,5	 hisse).	 Turkcell’in	 çıkarılmış	 sermayesi	 2	 milyar	 200	 milyon	 TL	
nominal	değerde	olup	her	bir	hisse	senedi	1	TL	nominal	değerli	ve	2	milyar	200	milyon	adet	hisseyi	
içeriyor.	Hem	BİST	hem	de	NYSE’de	kote	olan	tek	Türk	şirketi	olan	Turkcell,	31	Aralık	2015	itibarıyla	
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21,8	milyar	TL	(7,5	milyar	ABD	Doları)	piyasa	değeri	ile	BİST’te	işlem	gören	şirketler	arasında	en	büyük	
dördüncü	şirket	oldu.	

Turkcell	 bu	 yıl	 halka	 açılmasının	 15.	 yılını	 1	 Eylül	 2015’te	 New	 York	 Borsası’nda	 gerçekleştirilen	
kapanış	gongu	töreni	ile	kutladı.	

Turkcell	16	Ekim	2015	tarihinde	nominal	değeri	500	milyon	ABD	Doları,	vadesi	10	yıl,	%5,95	yeniden	
satış	 getirisi	 üzerinden	 fiyatlanarak	 kupon	 oranı	 %5,75	 olan	 tahvili	 İrlanda	 Menkul	 Kıymetler	
Borsası’nda	ihraç	etti.	

	

Çalışma	Prensiplerimiz	

Kurumsal	yönetim	ilkelerini	benimsiyoruz.	Turkcell	Yatırımcı	 İlişkileri	Bölümü’nün	ilke	edindiği	temel	
çalışma	 prensipleri	 arasında	 ulaşılabilirlik,	 paydaşlara	 ve	 analistlere	 hızlı	 geri	 dönüş	 sağlama,	
paydaşları	 şeffaf,	 tutarlı	 ve	 zamanlı	olarak	bilgilendirme	vardır.	Bu	kapsamda	kullanıcı	dostu	güncel	
web	sitesi,	Yatırımcı	İlişkileri	Uygulaması	(IR	App)	ve	Twitter	gibi	güncel	ve	erişilebilir	teknoloji	araçları	
ile	de	tüm	yatırımcılara	bilgi	akışı	sağlanır.	

Bölümdeki	 her	 çalışan,	 şirkete	 ve	 sektör	 dinamiklerine	 hakim	 ve	 şirketin	 hikayesini	 kapsamlı	
aktarabilen	proaktif	kişilerdir.	Turkcell	Yatırımcı	İlişkileri	takımı	şirketini	doğru	tanıyıp	iyi	analiz	ederek	
ve	 şirket	 stratejilerine	 hakim	 olup	 bu	 stratejilerin	 iletişimini	 en	 etkin	 yöntemlerle	 yaparak	 fark	
yaratıyor.	Bu	kapsamda	Yatırımcı	İlişkileri	Bölümü	olarak	2015	yılı	boyunca:	

•	Analistler	ve	kurumsal	yatırım	fonlarıyla	toplamda	460	görüşme	gerçekleştirdik,	

•	15	yatırım	konferansına	katılım	sağladık,	

•	Amerika	ve	Avrupa’da	gerçekleşen	bono	roadshowunda	53	bono	yatırımcısı	ile	görüştük,	

•	9	Kasım’da	Londra’da	düzenlediğimiz	toplantıda,	yaklaşık	100	kişilik	analist	ve	yatırımcı	topluluğu	ile	
strateji	ve	orta	vadeli	öngörülerimizi	paylaştık.	

Turkcell’i,	yaklaşık	yarısı	yabancı	kuruluş	olmak	üzere	aktif	olarak	35	aracı	kurum	takip	ediyor.	2015	yıl	
sonu	itibarıyla	“al”	tavsiyesi	veren	10	analist,	“tut”	tavsiyesi	veren	18	analist,	“sat”	tavsiyesi	veren	7	
analist	bulunuyor.	

Turkcell’e	ve	paydaşlarımıza	maksimum	faydayı	sağlamak	için	çalışıyoruz.	
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Yatırımcı	 ilişkileri	 standartları,	 sürekli	 gelişen	 ve	 derinleşen	 sermaye	 piyasaları	 ihtiyaçlarına	 göre	
şekilleniyor.	 Bu	 noktada	 halka	 açık	 şirketleri	 diğerlerinden	 bir	 adım	 öne	 geçirecek	 uygulamaların	
hayata	 geçirilmesi,	 şirkete	 stratejik	 değer	 katacak	 farklılaşmalar	 yaratacağı	 gibi	 Türkiye	 Sermaye	
Piyasalarına	da	katkı	sağlayacaktır.	

Paydaşlarımız	için	değer	yaratmaya	odaklanıyoruz.	

Amacımız,	 finansal	 ve	 operasyonel	 performansı,	 stratejik	 öncelikleri,	 yüksek	 itibarı	 ve	 güçlü	marka	
yönetimi	 ile	 Turkcell’in	 yarattığı	 değeri	 paydaşlarımızla	 şeffaf	 bir	 şekilde	 paylaşmak	 ve	 yaratılan	
değerin	iyi	anlaşılmasını	sağlamaktır.	

Yüksek	memnuniyet	sağlamak	için	çalışıyoruz.	

TÜYİD’den	“Yılın	Finansal	Sonuç	Açıklaması”	kategorisinde	birincilik	kazandık.	
	
Turkcell	 bu	 sene	 de	 Türkiye	 Yatırımcı	 İlişkileri	 Derneği	 (TÜYİD)	 tarafından	 en	 iyi	 uygulamaların	
değerlendirildiği	 ödüllerde,	 “Yılın	 Finansal	 Sonuç	 Açıklaması”	 kategorisinde	 birincilik	 elde	 etti.	
Yatırımcı	 ilişkileri	 uzmanlarınca	 hazırlanan	 skor	 kartlar	 ile	 KPMG	 tarafından	 yapılan	 objektif	
değerlendirmeye	göre	en	 iyi	uygulamaların	değerlendirildiği	ödüllerde	Turkcell’in	kapsamlı	 finansal	
açıklamalarında	gösterdiği	özen	takdir	edildi.	
	

İletişimimiz	ile	fark	yaratıyoruz.	

Turkcell,	 paydaşları	 ile	 eş	 zamanlı	 ve	 açık	 iletişime	 inanıyor.	 Bu	 kapsamda,	 Kasım	ayında	 Londra’da	
tüm	 analist	 ve	 yatırımcılarımızın	 katılımına	 açık	 olarak	 düzenlenen	 “Turkcell	 Analist	 ve	 Yatırımcı	
Günü”ne	 şirketimizin	 Yönetim	 Kurulu	 üyeleri,	 Genel	 Müdürü	 ve	 üst	 yönetimi	 katılarak,	 3	 yıllık	
öngörülerimizi	 paylaştı.	 Paydaşlarımız,	 şirketimizin	 üst	 yönetimden	 3	 yılda	 ulaşmayı	 hedeflediğimiz	
telekomünikasyon	Pazar	liderliğine	giden	yoldaki	stratejilerimizi	dinleme	fırsatı	buldular.	

Yatırımcılarımıza	 kapsamlı,	 doğru	 ve	 zamanında	 bilgi	 vermek	 amacıyla,	 Turkcell	 Yatırımcı	 İlişkileri	
olarak	 web	 sitesi	 ve	 Kamuyu	 Aydınlatma	 Platformu	 gibi	 iletişim	 kanallarının	 yanı	 sıra,	 Twitter	 ve	
Yatırımcı	İlişkileri	Uygulaması	gibi	sosyal	medya	araçlarını	da	kullanıyoruz.	Turkcell	IR	App	ile	yatırımcı	
ve	analistlerin	her	zaman	ve	her	yerde,	iOS	ve	Android	tabanlı	akıllı	telefon	ve	tabletlerinden	Türkçe	
ve	 İngilizce	 olarak	 Turkcell’den	 yapılan	 en	 güncel	 duyuruları,	 finansal	 çeyrek	 sonuçlarını,	 basın	
bültenlerini,	 operasyonel	 sonuçları,	 sunumları	 ve	 yıllık	 olarak	 yayınlanan	 faaliyet	 raporunu	 takip	
edebiliyorlar.	

Sürdürülebilirliğe	önem	veriyoruz.	

Borsa	İstanbul	2014	yılında	Sürdürülebilirlik	Endeksi’ni	hesaplamaya	başladı.	Endeks;	küresel	ısınma,	
doğal	 kaynakların	 tükenmesi,	 su	 kaynaklarının	 azalması,	 sağlık,	 güvenlik,	 istihdam	 gibi	 Türkiye	 ve	
dünya	için	önemli	olan	sürdürülebilirliğe	ilişkin	meselelere,	şirketlerin	nasıl	yaklaştığını	ortaya	koyarak	
yaptıkları	 faaliyetlerin	ve	aldıkları	kararların	bağımsız	bir	gözle	değerlendirilmesini	ve	Borsa	 İstanbul	
tarafından	 tescil	 edilmesini	 sağladı.	 Kasım	2015-Ekim	2016’yı	 kapsayan	 Sürdürülebilirlik	 Endeksi’nin	
ikinci	 yılında	 da	 endekste	 olan	 29	 şirketten	 biri	 olan	 Turkcell,	 endeksin	 oluşturulmaya	 başlandığı	
tarihten	beri	endekse	dâhildir.	

10	yıllık	Eurobond	ihracı	gerçekleştirdik.	

Turkcell,	 15	 Ekim	 2015	 tarihinde	 500	 milyon	 ABD	 Doları	 tutarında	 Eurobond	 ihracı	 gerçekleştirdi.	
Yatırımcılardan	yaklaşık	4	kat	talep	alan	bu	ihraç,	2015	yılında	reel	sektörde	bir	Türk	şirketi	tarafından	
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uluslararası	 piyasalarda	 bu	 büyüklükte	 gerçekleştirilen	 ilk	 ve	 tek	 Eurobond	 ihracı	 oldu.	 Turkcell	
Bonosu	İrlanda	Menkul	Kıymetler	Borsası’nda	işlem	görüyor.	

Uluslararası	 piyasaların	 volatilitesine	 ve	 global	 pazarın	 gelişen	 ülkelere	 olan	 temkinli	 yaklaşımına	
rağmen,	 Amerika	 ve	 Avrupa’dan	 büyük	 talep	 gören	 10	 yıllık	 Turkcell	 Eurobond’u	 sayesinde,	
uluslararası	sermaye	piyasası	Türk	şirketlerine	kaynak	yarattı.	

Etik	İlkeler	

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	yöneticiler	
dahil	tüm	çalışanların	uyması	talep	edilir.	

Her	 Turkcell	 çalışanı,	 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.	Menfaat	sahiplerinden	çalışanlar	Şirket’in	mevzuata	aykırı	ve	etik	
açıdan	uygun	olmayan	işlemlerini	intranet	üzerinden	şirket	içi	formlar,	telefon	ya	da	elektronik	posta	
mesajıyla	Etik	Komite	vasıtasıyla	dolaylı	olarak	ya	da	doğrudan	Denetim	Komitesi’ne	iletebilirler.	Öte	
yandan,	menfaat	 sahiplerinden	müşteriler	 ve	 tedarikçilerin	 Şirket’in	mevzuata	 aykırı	 ve	 etik	 açıdan	
uygun	olmayan	işlemleri	ihbar	ve	şikâyet	yoluyla	Etik	Komite’ye	veya	Denetim	Komitesi’ne	iletilir.	

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

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.	

Risk	Yönetimi	

Şirketimiz	 26.03.2015	 tarihli	 olağan	 genel	 kurul	 toplantısında,	 Türk	 Ticaret	 Kanunu	 uyarınca,	
Şirketimizin	 2015	 yılına	 ait	 finansal	 tablolarının	 denetlenmesi	 için	 DRT	 Bağımsız	 Denetim	 Serbest	
Muhasebeci	Mali	Müşavirlik	A.Ş.	şirket	denetçisi	olarak	atanmıştır.	
Öte	 yandan,	 Şirket’te	 İç	 Denetim	 Birimi	 Yönetim	 Kurulu’na	 bağlı	 olarak	 ve	 Turkcell	 İletişim	 A.Ş.	 ve	
bağlı	ortaklık	şeklindeki	Grup	şirketlerinin	tamamının	denetiminden	sorumlu	olarak	çalışmakta	olup,	
genel	 kabul	 görmüş	 uluslararası	 denetim	 standartları	 çerçevesinde	 yapılan	 denetim	 sonuçlarını	
Denetim	 Komitesi’ne	 ve	 Genel	 Müdüre	 raporlamaktadır.	 İç	 Denetim	 fonksiyonunun	 denetim	
faaliyetleri	 esas	 olarak	 yıllık	 denetim	 planları	 çerçevesinde	 yapılan	 operasyonel	 denetimler	 ve	
Sarbanes	Oxley	Yasası	Madde	404’e	uyum	denetimlerinden	oluşmaktadır.	
Operasyonel	 denetim	 faaliyetleri,	 riske	 dayalı	 denetim	 yaklaşımı	 esas	 alınarak	 hazırlanan	 yıllık	
denetim	 planına	 göre	 icra	 edilmektedir.	 Bu	 denetimlerin	 amacı	 şirket	 faaliyetlerinin	 iç	 ve	 dış	
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düzenlemelere	 ve	 stratejik	 hedeflere	 uygun	 olarak	 gerçekleşmesini	 sağlamak	 üzere	 iş	 süreçlerinin	
yeterliliği,	verimliliği	ve	düzenlemelere	uygunluğu	açısından	güvence	vermektir.	
Diğer	 yandan,	 Amerika’da	 New	 York	 Borsası’na	 kote	 olmamız	 nedeniyle,	 halka	 açık	 şirketlerin	
uymakla	 yükümlü	 oldukları	 Sarbanes	 Oxley	 Yasası	 Madde	 404’e	 uyum	 kapsamında,	 Turkcell	 ve	
konsolide	olan	Turkcell	Grup	şirketlerinde	oluşturulan	 iç	kontrol	 yapısının	varlığı,	 yeterliliği	 ve	etkin	
olarak	 çalışıp	 çalışmadığı	 konularında	 güvence	 vermek	 üzere	 yıllık	 plan	 çerçevesinde	 denetim	
faaliyetleri	 gerçekleştirilmektedir.	 Söz	 konusu	maddeye	 uyum	 kapsamında	 gerçekleştirilen	 denetim	
faaliyetleri	planlama	aşamasından	başlayarak,	tespit	edilen	iç	kontrol	eksiklikleri	ve	aksiyonların	takibi	
ve	sonuçlandırmasına	kadar	bütün	aşamaları	düzenli	aralıklarla	Denetim	Komitesi’ne,	Genel	Müdür’e	
ve	Finanstan	Sorumlu	Genel	Müdür	Yardımcısı’na	raporlanmaktadır.	
	
İç	Denetim	Birimi	ayrıca	güncel	konularda	ve	yönetim	tarafından	talep	edilen	konularda	danışmanlık	
fonksiyonu	icra	ederek	araştırma	raporları	düzenlemektedir.	
İç	Denetim	Birimi	Sarbanes	Oxley	Yasası	Madde	404’e	uyum	denetimi	faaliyetlerini	Denetim	Komitesi	
ve	 Genel	Müdür’e,	 Kurumsal	 Risk	 Yönetimi	 Birimi	 ise	 yaptığı	 çalışmalarını	 Riskin	 Erken	 Saptanması	
Komitesi	 ve	 Genel	Müdür’e	 raporlama	 yapmaktadır.	 İç	 Denetim	mekanizması	 riske	 dayalı	 denetim	
anlayışı	 ile	 çalışmaktadır.	 Bu	 çerçevede	 fonksiyonel	 ve	 kurumsal	 olarak	 muhtemel	 riskler	 sürekli	
olarak	 gözden	 geçirilerek	 bu	 risklerin	 olası	 etkileri	 ve	 yönetme	 kapasitemize	 göre	 risk	 iştahı	
belirlenmektedir.	 Denetim	 faaliyetlerinin	 temel	 girdisini,	 yapılan	 bu	 çalışmalar	 sonucunda	 ortaya	
çıkan	risk	analizleri	oluşturmaktadır.	
	
Ayrıca,	Turkcell’in	hedeflerinin	gerçekleşmesini	etkileyen	risklerin	bölümler	bazında	belirlenmesi,	risk	
analiz	ve	değerlendirme	çalışmalarının	yapılması,	gerekli	aksiyonların	planlanması	ve	sonuçların	şirket	
yönetimi	 ile	 paylaşımı,	 raporlanması	 ve	 takip	 edilmesini	 içeren	 bir	 Kurumsal	 Risk	 Yönetimi	 (KRY)	
süreci	mevcuttur.	Bu	sürecin	koordinasyonundan	Grup	İç	Denetim	Direktörlüğü	çatısı	altında	bulunan	
Kurumsal	 Risk	 Yönetim	 Birimi	 sorumludur.	 Turkcell	 Kurumsal	 Risk	 Yönetimi	 Birimi,	 risk	 yönetim	
sürecinin,	temel	yönetim	süreçleri	ile	bütünleşik	yürütüldüğü	bir	yaklaşım	geliştirmeyi	amaçlar.	Bunu	
sağlarken,	 COSO	 çerçevesi	 ve	 ISO	 31000	 standardı	 ile	 uyumlu	 bir	 Kurumsal	 Risk	 Yönetimi	
prosedürüne	göre	sürece	ilişkin	çerçeveyi	tanımlamıştır.	Risk	tanımlama	ve	değerlendirme	sürecinde	
Delphi	 araştırmaları,	 çalıştaylar,	 beyin	 fırtınası	 oturumları,	 risk	 kontaklarından	 raporlamalar,	
derinlemesine	mülakatlar,	araştırma	raporları	gibi	farklı	metotlar	kullanılmaktadır.	Böylece	belirsizlik	
doğuran	 riskleri	 kapsamlı	 bir	 şekilde	 tanımlamak,	 değerlendirmek	 ve	 etkin	 bir	 şekilde	 yönetmek	
amaçlanmıştır.	
	
2012	 faaliyet	 yılı	 sonu	 itibarıyla	 Türk	 Ticaret	 Kanunu’nun	 378.	 Maddesi	 ile	 Sermaye	 Piyasası	
Kurulu’nun	 Kurumsal	 Yönetim	 Tebliği	 çerçevesinde	 Yönetim	 Kurulu’na	 bağlı	 olarak	 faaliyette	
bulunmak	üzere	“Riskin	Erken	Saptanması	Komitesi”	kurulmuştur.	Riskin	Erken	Saptanması	Komitesi,	
Şirket’in	varlığını,	gelişmesini	ve	devamını	tehlikeye	düşürebilecek	risklerin	erken	teşhisi,	tespit	edilen	
risklerle	 ilgili	 gerekli	 önlemlerin	 uygulanması	 ve	 riskin	 yönetilmesi	 amacıyla	 çalışmalar	 yaparak	
Yönetim	 Kurulu’na	 destek	 verir.	 Komite	 Yönetim	 Kurulu’na	 her	 2	 ayda	 bir	 raporlama	 yapmakta	 ve	
Rapor	bağımsız	denetim	şirketine	de	gönderilmektedir.	Yönetim	Kurulu,	Riskin	Erken	Tespiti	Komitesi	
üzerinden	Şirket’i	etkileyen	risklere	dair	düzenli	olarak	değerlendirmede	bulunmaktadır.	
Kurumsal	 Risk	 Yönetimi	 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.	Bu	 süreçte	 risklerin	
sahipliği	ve	risk	önleme	faaliyetlerinin	sorumluluğu	 iş	 tarafında	olup,	 riskler	Kurumsal	Risk	Yönetimi	
Birimi’nin	sorumluluğuna	transfer	edilmemektedir.	
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Turkcell,	 2000	 yılında	 teknik	 operasyonları	 kapsayacak	 şekilde	 iş	 sürekliliği	 planlarını	 oluşturmuş,	
2004	yılında	planların	kapsamı	genişletilerek,	İş	Sürekliliği	Yönetimi	olarak	konumlandırılmıştır.	
2011	 senesindeki	 yapılandırma	 ile	 iş	 sürekliliği,	 Turkcell	 Grup	 Şirketlerini	 ve	 tedarikçilerini	 de	
kapsayacak	 şekilde	 genişletilmiştir.	 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	tatbikatları	gerçekleştirilmektedir.	
	
Geniş	bir	coğrafyaya	yayılan	teknik	altyapımız,	yaygın	kapsama	alanımız,	çözüm	ortağı	ağımız,	mobil	
santrallerimiz,	 mobil	 baz	 istasyonlarımız,	 ek	 kapasitemiz,	 olağanüstü	 durum	merkezimiz	 ve	 geçmiş	
deneyimlerimiz,	 risklerin	 mümkün	 olduğunca	 azaltılmasına	 imkan	 tanımakla	 birlikte,	 Grup	
şirketlerimizden	 gelen	 müşteri	 hizmetleri	 bilgi	 birikimi,	 hızlı	 fiber-optik	 altyapısı,	 veri	 depolama	
hizmeti,	 yazılım	 geliştiren	 deneyimli	 ekiplerimiz	 ile	 felaketi	 başka	 bir	 merkezden	 yönetebilme	 ve	
faaliyetlerimizin	sürekliliğini	sağlama	konusunda	imkan	tanımaktadır.	
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SOSYAL	ETKİMİZ	

Daha	çevik	bir	organizasyon...	

Kurumsal	stratejilerimiz	doğrultusunda,	2015	yılında	Turkcell,	Turkcell	Superonline	ve	Global	
Tower	 şirketlerimizde	 organizasyonel	 değişimleri	 hayata	 geçirdik.	 Bu	 değişimlerle,	 şirket	
kaynaklarının	 daha	 etkin	 yönetilmesini,	 hem	pazardaki	 hem	de	 sektördeki	 gelişmelere	 yön	
veren,	 stratejik	 hedeflerimize	 uygun	 süreç	 ve	 yapıların	 ortaya	 çıkmasını	 sağladık.	 Yeni	
yapılanma	 sonucunda	 tüm	 şirketlerin	 entegre	 çalıştığı,	 müşteri	 deneyiminin	 uçtan	 uca	
yönetildiği,	 satış	kanallarının	daha	etkin	 işleve	kavuştuğu	ve	müşteri	 ihtiyaçlarına	daha	hızlı	
cevap	verildiği	esnek	bir	Turkcell	organizasyonu	yarattık.	Yeni	Turkcell	Grup	organizasyonu	ile	
daha	yalın	ve	çevik	bir	yapıya	kavuştuk.	

	

En	değerli	varlığımız:	Çalışanlarımız	

Turkcell	 Grubu‘nun	 3	 yıllık	 hedef	 ve	 stratejilerini	 destekleyecek	 stratejik	 İK	 inisiyatiflerini	
belirledik.	 Çalışma	 iklimimizi	 de	 bu	 inisiyatifler	 ışığında,	 çalışanlarda	 başarı	 hissini	 yaşanır	
kılan	sistem	ve	standartlar	üzerine	kuruyoruz.	

Bu	 düşünceden	 yola	 çıkarak	 çalışanlarımızı	 her	 fırsatta	 takdir	 ediyor	 ve	 farklı	 ödül	
uygulamaları	 ile	 teşekkürlerimizi	 sunuyoruz.	 Fark	yaratan	projeleri	ortaya	çıkardığımız	 “İşte	
Buna	 Ödül	 Verilir”	 ödülleri,	 Turkcell	 İnovasyon	 Platformu’nda	 üretilen	 yenilikçi	 fikirlere	
verilen	TİP	ödülleri,	Turkcell	Genel	Müdürü'nün	ve	Genel	Müdür	Yardımcılarının	fark	yaratan	
çalışanları	 takdir	 ettiği	 CEO	 ve	 CXO	 ödülleri,	 Ar-Ge	 mühendislerimize	 verdiğimiz	 patent	
ödülleri	 ve	 Turkcell	 Grup’ta	 5	 ve	 katları	 kıdem	 yıllarına	 ulaşan	 çalışanlara	 verilen	 kıdem	
ödülleri	ile	1.250	Turkcell	Grup	Çalışanımızı	4,6	milyon	TL	tutarında	ödül	ile	takdir	ettik.	

Turkcell	Grup	çalışanlarımızın	kariyer	gelişimlerini	önemsiyor	ve	destekliyoruz.	 “Yetenek	ve	
Yedekleme”	 süreçlerimizi	 buna	 göre	 planlıyoruz.	 İhtiyaç	 duyulan	 yönetici	 pozisyonlarımızı	
yetenekli	 çalışanlarımız	 içerisinden	 karşılamayı	 tercih	 ediyoruz.	 Yönetici	 Pozisyonlarımızın	
%82’sini	şirket	için	yeteneklerimiz	ile	doldurduk.	

İK’ya	yeni	bir	bakış:	İK	Analitiği	

Veriye	dayalı	 karar	 veren	bir	 organizasyon	yaratmak	 ve	 kurumsal	projelerimizin	 tasarımına	
öngörü	 sağlamak	 için	 İK	 Analitiği	 en	 önemli	 odak	 alanlarımızdan	 birisi	 oldu.	 Doğru	 veriye	
zamanında	ulaşmamızı	sağlayan	sistemleri	hayata	geçirerek,	tüm	insan	kaynakları	verilerimizi	
özgün	bir	 platformda	 topladık.	Öngörüsel	 ve	betimsel	 istatiksel	 analizler	 yoluyla	 yaptığımız	
metin	 madenciliği	 ve	 segmentasyon,	 çalışan	 kariyer	 yolculuğunu,	 kurumsal	 hedeflerimiz	
üzerinde	etkili	olan	kurum	kültürü,	liderlik	modeli	çalışmalarını	daha	iyi	yönetmemizi	sağladı.	
İK	Analitiği	 konusunda	yaptığımız	 çalışmalar	Turkcell	 İK’da	veriye	dayalı	 çalışma	kültürünün	
yaratılmasına	 hizmet	 ettiği	 gibi;	 İK	 Analitiği	 alanında	 Londra,	 Amsterdam	 ve	 Barselona’da	

Turkcell	İletişim	Çalışan	Bilgileri	
	
Turkcell	 İletişim	 çalışan	 sayısı	 31	 Aralık	 2015	 tarihi	 itibarıyla	 3.851	 olup	 Turkcell	 Grup	
çalışan	sayısı	16.649’a	ulaşmıştır. 
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konferanslarda	Dünya	literatürüne	örnek	çalışma	olarak	girerek,	bizi	yeni	süreç	ve	sistemleri	
‘uygulayan’	değil’	‘yeni	bir	bakış	açısı	ile	üreten’	bir	İK	konumuna	taşıyor.	

	

Her	şey	çalışanlarımız	için:	Yeni	Genel	Merkezimiz	Küçükyalı	Plaza	

2015’te	 farklı	 lokasyonlarda	bulunan	2.500	 çalışanımızı	 aynı	 çatı	 altında,	 Turkcell	 Küçükyalı	
Plaza’da	birleştirdik.	Küçükyalı’daki	36	bin	m2	lik	ofis	binamıza	taşınarak	verimlilik	ve	sinerji	
yaratmak	yönünde	önemli	bir	adım	attık.	Akıllı	yeni	binamızda	çalışanlarımız	için	kişi	başı	brüt	
14	m2	alan	 sağlanmaktadır.	Adalar	manzaralı	 yeni	 ofisimiz	 ile	 273	 kişilik	 konferans	 salonu,	
336	m2	spor	salonu,	71	toplantı	odası,	3	restoran,	2	cafe	shop,	süpermarket,	kuru	temizleme,	
bay/bayan	kuaför,	mescit,	acil	müdahalelere	 imkan	sağlayacak	donanımda	revir,	diyetisyen	
hizmeti,	profesyonel	green	box	stüdyo,	müzik	odası,	hobi	alanı	gibi	birçok	imkanı	barındıran	
modern	ve	sosyal	bir	çalışma	ortamına	kavuştuk.	

	

Turkcell	Gönüllüleri	

Turkcell	Gönüllüleri	50	bin	çocuğun	hayatına	dokunduğu	10	yılı	geride	bıraktı.	

Çeşitli	 projelerle	 Türkiye’de	 50	 binden	 fazla	 çocuğa	 ulaşan	 Turkcell	 Grup	 çalışanlarının	
gönüllülük	 esasında	 bir	 araya	 gelerek	 oluşturduğu	 “Turkcell	 Gönüllüleri”,	 10	 yılı	 geride	
bıraktı.	Gönüllüler,	şimdiye	dek	toplam	21	binin	üzerinde	Turkcell	çalışanının	düzenli	bağışları	
ve	aktif	çalışmalarıyla	desteklediği	“Mobil	Anaokulu”,	“Oyuncak	Hastanesi”,	“Haydi	Çocuklar	
Sokağa”,	 “Kuşlar	 için	 Suluk	 Yapıyoruz”,	 “Bir	 Tatlı	 Huzur”	 gibi	 çocuk	 ve	 sosyal	 sorumluluk	
odaklı	30’u	aşkın	projeye	imza	attı.	Turkcell	Gönüllüleri	fen	laboratuvarları	ve	merak	odaları	
ile	oyun	alanlarına	kavuşan,	 ilk	 tatillerini	 yapan,	 susuz	 köylerine	 su	gelen	binlerce	 çocuğun	
mutluluğunu	paylaşıyor.	1.094	kardeşimiz	ile	2015	yılında	“Kardeşini	Seç”	projesine	başladık.	

2015	yılına	7	 ilde	 seçilen	11	köy	okulunda	okuyan	1.094	kardeşimiz	 ile	Turkcell	Gönüllüleri	
arasında	 özel	 bir	 bağ	 oluşturan	 “Kardeşini	 Seç”	 projesi	 ile	 başladık.	 Her	 bir	 öğrencinin	 en	
sevdiği	 renkten,	büyünce	yapmak	 istediği	 işe	kadar	bilgi	 sahibi	olarak	hazırladığımız	 listeler	
sayesinde	hediyelerimizi	her	biri	için	özel	olarak	alabilme	şansı	bulduk.	Hediye	paketlerine	de	
onlara	özel	yazdığımız	notları	ekledik.	Aynı	anda	kardeşlerimizin	mont,	bot,	kitap,	defter	gibi	
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temel	ihtiyaçlarını	tamamladık.	Gönüllü	ekiplerimizle	Samsun,	Van,	Sinop,	Tokat,	Diyarbakır,	
Çanakkale	ve	Ordu’nun	köylerine	giderek	hediyelerimizi	sahiplerine	teslim	ettik.	

Selden	ağır	hasar	gören	Sugören	Köyü	için	“Hopa’dan	Selamlar”	projemizi	başlattık.	

2015	 Eylül’de,	 selden	 ağır	 hasar	 gören	 Hopa’nın	 Sugören	 Köyü	 için	 “Hopa’dan	 Selamlar”	
projemizi	 başlattık.	 Gönüllülerimizle	 birlikte	 Sugören	 İlköğretim	 Okulu’nun	 ana	 sınıfını	
onardık.	Perdesinden	masasına	kadar	 içini	 yeniledik,	 gerekli	 eğitici	 araç	gereci	 tamamladık.	
Atıl	kalmış	bir	odayı	“Merak	Kütüphanesi”ne	dönüştürdük.	200	okul	öğrencisine	yeni	mont,	
bot,	yağmur	çizmesi,	kırtasiye	malzemesi	ve	oyuncakları	elden	teslim	ettik.	Çocuklarla	birlikte	
okul	 duvarlarını	 graffitiler	 çizerek	 rengarenk	 boyadık.	 Hayatlarında	 daha	 önce	 hiç	 tiyatro	
izlememiş	çocuklarımızla	birlikte	tiyatro	izledik.		

Yıl	 boyunca	 okullardan	 gelen	 talepleri	 değerlendirerek	 Şanlıurfa	 Çanakçı	 İlköğretim	
Okulu’ndaki	 öğrencilerin	mont	 ve	 bot	 ihtiyaçlarını	 karşıladık.	 Sinop’ta	 Taşmanlı	 Dizdaroğlu	
Şehit	 Erol	 Keçeci	 İlkokulu’na,	 Tokat’ta	 Karakaya	 Yunus	 Emre	 İlköğretim	 Okulu’na	 ve	
Kahramanmaraş’ta	Çatova	Ortaokulu’na	“Merak	Kütüphaneleri”	kurduk.	
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ÇEVRESEL	ETKİMİZ		

Türkiye’nin	 entegre	 iletişim	 ve	 teknoloji	 şirketi	 olarak	 çevresel	 sorumluluklarımızın	 farkındayız.	
Çevresel	etki	alanlarımızı	tespit	ediyor,	operasyonlarımızı	bu	alanları	gözeterek	yönetiyoruz.	Faaliyet	
gösterdiğimiz	 telekomünikasyon	 sektöründe	 gerçekleşen	 yenilikler	 ile	 tüm	 iş	 dünyasının	 çevresel	
etkilerinin	 azaltılmasına	 önemli	 katkıda	 bulunduğunun	 farkındayız.	 Birleşmiş	 Milletler	 Kalkınma	
Programı’nın	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Hedefleri	 arasında	 yer	 alan	 çevresel	 ilkelere	 uyumu	
önemsiyoruz.	Sürdürülebilir	sanayileşmeyi	teknolojimizle	desteklerken,	altyapımızı	iklimin	ve	çevrenin	
geleceğini	 düşünerek	 kuruyoruz.	 Hizmetlerimizi	 geliştirirken	 çevresel	 etkilerimizi	 azaltmayı	
hedefliyoruz.		

	

Sürdürülebilir	Kalkınma	için	Küresel	Hedef	13:	Sanayi,	Yenilikçilik	ve	Altyapı	

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

	

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

	

İklim	Değişikliği	ve	Enerji	Verimliliği	

İklim	 değişikliği	 küresel	 ölçekte	 bir	 sorun	 olarak	 öne	 çıkıyor.	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	Hedeflerinden	
İklim	Eylemi	ile	paralel	olarak	iklim	değişikliğini	önemli	bir	risk	olarak	ele	alıyor	ve	iklim	değişikliğiyle	
mücadelede	enerji	 verimliliğinin	üzerine	eğiliyoruz.	 Salım	azaltımı	 çalışmalarıyla	 karbon	ayak	 izimizi	
her	 sene	 küçültüyoruz.	 Veri	 merkezlerinin	 yüksek	 enerji	 tüketiminden	 dolayı	 verimlilik	
çalışmalarımızın	en	önemli	ayağını	veri	merkezleri	oluşturuyor.	Şebekemizde	kullandığımız	yeni	nesil	
enerji	verimliliği	yüksek	ekipmanlar	sayesinde	enerji	tasarrufu	sağlıyor,	karbon	ayak	izimizi	azaltmak	
amacıyla	 yatırımlar	 yapmaya	devam	ediyoruz.	 2014’te	 gerçekleştirdiğimiz	 enerji	 verimliliği	 projeleri	
ile	 7.287	 ton	 CO2	 azaltım	 sağladık.	 2015’te	 ise	 binalarımızdaki	 elektrik	 ve	mekanik	 sistemlerde	 de	
enerji	tasarrufu	çalışmalarını	sürdürerek	1850	hanenin	yıllık	enerji	tüketimine	karşılık	gelen	5	milyon	
kilovat	saat	enerji	tasarrufu	sağladık.	

	

Sürdürülebilir	Kalkınma	için	Küresel	Hedef	13:	İklim	Eylemi	

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

	

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

	

	

Global	Mobile	Awards’ta	1’i	Çevreci,	4	Projeyle	Finalde	Yer	Aldık	

Mobil	iletişim	dünyasının	liderlerini	belirleyen	Global	Mobil	Ödülleri	2015’te	dört	dalda	
Türkiye’yi	temsil	ettik.	Enerji	Yönetimi	Programı	ile	en	iyilerin	yarıştığı	GSMA	finalistleri	
arasında	yer	aldık.	

	

		

Baz	İstasyonları		

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

	

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

Baz	 istasyonlarının	 çevresel	 etkilerini	 azaltma	 ve	 iklim	 değişikliği	 ile	 mücadele	 çerçevesinde	
istasyonlarda	 sera	 gazı	 azaltma	 çalışmaları	 yürütüyoruz.	 Enerji	 verimliliği	 ve	 enerji	 yönetimi	

	ISO	50001	ve	ISO	14064	sertifikalı	ilk	GSM	
şirketiyiz.	

2014’te	CDP	(Karbon Saydamlık Projesi)	
raporlaması	yapmaya	başladık.	
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çalışmalarımız	 sayesinde	 ve	 yenilenebilir	 enerji	 kullanımımızı	 artırarak,	 karbon	 ayak	 izimizi	
azaltıyoruz.	2013-2014	yılları	arasında	baz	istasyonlarından	kaynaklanan	Kapsam	2	salımlarımızı	%3,6	
azaltma	hedefimizi	aşarak	yaklaşık	%5	azaltım	elde	ettik.	Enerji	tüketiminde	yapılan	iyileştirmeler	ve	
pasif	soğutma	gibi	yenilikçi	uygulamalarla	elektrik	tüketimini	azalttık.	Baz	istasyonlarının	günün	farklı	
zaman	dilimlerinde	değişkenlik	gösteren	enerji	 ihtiyaçlarını	dikkate	alarak	güç	koruyucu	algoritmalar	
geliştirdiğimiz	bir	enerji	yönetim	sistemi	kurduk.	Ayrıca,	2014	yılında	25’in	üzerinde	baz	istasyonuna	
yerleştirdiğimiz	 güneş	 panelleri	 ve	 rüzgar	 türbinleri	 sayesinde	 yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarından	
toplamda	310	MWh’in	üzerinde	elektrik	ürettik.	Böylece,	baz	istasyonlarında	toplamda	3.837	ton	sera	
gazı	salım	azaltımı	sağladık.	

	

Sürdürülebilir	Kalkınma	için	Küresel	Hedef	7:	Erişilebilir	ve	Temiz	Enerji	

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

	

Su	ve	Atık	Yönetimi	

Su	Yönetimi		

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

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

	

Toplam	Su	Tüketimi	
Yıl	 Hacim	(m3)	

2014	 66.196	
2015	 67.386	

	

Atık	Yönetimi	

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

Kağıt	ve	toner	kullanımını	azaltmak	için	çalışıyor,	ofislerimizde	kâğıt,	plastik	ve	evsel	atıkları	ayrı	ayrı	
topluyoruz.	 Plazalarımızın	 bulunduğu	 il	 ve/veya	 ilçe	 belediyeleri	 ve	 ilgili	 kuruluşlarla	 ortaklaşa	
çalışarak,	 ayrıştırılmış	 atıkları	 geri	 dönüşüm	 tesislerine	 yönlendiriyoruz.	 Buna	 ek	 olarak,	 kullanılmış	
yağları	 tutucu	 sistemlerimiz	 sayesinde	 ayrıştırarak	 yağların	 atık	 sulara	 karışmasını	 engelliyoruz.	
Tehlikeli	atıklarımız	da	dâhil	olmak	üzere,	atıklarımızla	ilgili	tüm	süreçleri,	ilgili	yönetmeliklere	uygun	
şekilde	yönetiyoruz.	
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Toplam	Atık	Miktarı	(ton)	
Atık	Türü	 2014	 2015	
Evsel	Atık	 513,1	 587,3	
Atık	Yağ	 2,8	 3,1	

Jeneratör	Yağı	 3	 2,7	
Kağıt	 44,5	 76,7	
Pil	 0,9	 1,4	

	

İyi	Uygulamalarımız	

	

APİS	Enerji	Verimliliği	Projesi	

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

	

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

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

	

“Eskisini	Getir	Yenisini	Götür”	

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

Cisco	Sistemlerinin	Kullanımı		

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

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

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

	

“Teknolojiye	sürekli	yatırımı	ve	kesintisiz	iletişim	sağlayan	alt	yapısı	ile	Turkcell,	hedeflerimize	
ulaşmamıza	tam	destek	verdi.”	
	
Dr.	Reha	Çetin,	Genel	Müdür,	Aktek	Bilişim		

	

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

	

Turkcell	Akıllı	Enerji	İzleme	Servisi	

	

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

	

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

	

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

	

	

Akıllı	Enerji	İzleme	Servisimiz	ile	Global	Telecom	Business	Inovasyon	Ödülleri’nde	İş	hizmetleri	
kategorisinde	inovasyon	ödülü	aldık.	
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Uzaktan	Otomatik	Sayaç	Okuma	Projesi	 ile	%70’lere	varan	kayıp	kaçak	oranlarını	azaltıyoruz	
ve	 ülke	 ekonomisine	 2012	 yılından	 beri	 katkı	 sağlıyoruz;	 ülkemizin	 enerjisinin	 boşa	
harcanmasının	da	önüne	geçiyoruz.	

	

Akıllı	Şehir	Gaziantep		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Akıllı	Şehir	çözümleri	kapsamındaki	en	önemli	adımımızı	Gaziantep’te	attık.	Sekiz	ana	başlık	altında	
onlarca	 farklı	 teknolojik	 çözüm	 sunduğumuz	 Gaziantep	 Büyükşehir	 Belediyesi,	 şehir	 bütçesinde	
milyonlarca	lira	tasarruf	sağlarken	doğal	kaynaklarını	da	daha	verimli	kullanıyor.	Ulaşım,	Enerji,	Su,	
Çevre	 Yönetimi,	 Güvenlik,	 Sosyal	 Hizmetler,	 İmar,	 Etkileşim	Merkezi,	 Bilgi	 Teknolojileri	 Altyapısı	
başlıkları	 altında	 hayata	 geçirdiğimiz	 "Akıllı	 Şehir"	 uygulamalarımızla	 Gaziantep'te	 bir	 yılda	 30	
milyon	TL'lik	tasarruf	sağlandı.		
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