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RAPOR HAKKINDA

Uluslararası raporlama standardı 
Global Reporting Initiative (GRI) G4 
Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri’ni 
referans alarak hazırladığımız 
raporumuzda, ilgili yerlerde iştirak ve 
uluslararası operasyonlarımıza ilişkin 
bilgiler Turkcell Grubu olarak ve kapsamı 
belirtilerek yer alıyor. 

Raporumuz aynı zamanda, 2007 
yılında imzacısı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
8. İlerleme Bildirimi olma niteliğini de 
taşıyor. Birleşmiş Milletler’in küresel 
şirketlerin faaliyetlerine rehber olmasını 
amaçladığı ilkeleri doğrultusunda; 
insan ve çalışan hakları, çevre koruma 
ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 
çalışmalarımızı paylaşarak, sorumlu iş 
prensiplerine desteğimizi sürdürüyor ve 
raporumuz vesilesiyle yeniden beyan 
ediyoruz. Raporda, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ekseninde yaptığımız çalışmaları ve bu 
hedeflere ulaşılması için teknolojinin 
gücünden yararlanarak sağladığımız 

katkıları paylaşıyoruz. Yaptığımız 
çalışmaların, Kalkınma Hedefleri ile 
olan bağlantısını hem Turkcell ve 
Sürdürülebilirlik hem de raporun ilgili 
bölümlerinde bulabilirsiniz. 

Turkcell’de teknoloji ve iletişimin 
gücünü, şirketimiz ve paydaşlarımız 
için ortak değer yaratmak amacıyla 
kullanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya 
katkı sağlamayı temel sorumluluğumuz 
olarak görüyoruz. Bu nedenle, rapor 
genelinde, paydaşlarımızın yaptığımız 
çalışmalar hakkındaki görüşlerine de yer 
verdik. 

Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli 
geliştirmek açısından paydaşlarımızın 
yaptığımız çalışmalarla ilgili görüş, 
öneri ve geri bildirimlerini iletmelerini 
önemsiyoruz. Raporumuza ve 
raporda yer alan çalışmalarımıza 
ilişkin geri bildirimlerinizi 
kurumsalsosyalsorumluluk@turkcell.
com.tr e-posta adresi üzerinden bize 
iletebilirsiniz. 

Bu raporda, Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 
Türkiye operasyonları 
kapsamındaki 
sürdürülebilirlik yönetimi 
yaklaşımını, 2016 faaliyet 
yılındaki sürdürülebilirlik 
çalışmalarını ve çevresel, 
sosyal ve ekonomik 
performansını açıklıyoruz. 
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Değerli Paydaşlarımız,

Dijital dönüşüm ve teknolojik 
inovasyonun çok hızlı geliştiği, teknolojik 
gelişmelerin küresel kalkınmaya etkisinin 
her zamankinden yoğun hissedildiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Bu hızlı gelişmelerin 
bir sonucu, küresel ortaklıklarla, 
kurumlar arası işbirliğiyle çözüm 
bulmayı gerektiren konuların sayısı 
da giderek artıyor. Nitelikli eğitimden 
toplumsal cinsiyet eşitliğine, engellerin 
kaldırılmasından sürdürülebilir üretim 
ve tüketime, Küresel Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin kapsadığı konu 
alanlarında özel sektörün de liderliği 
sahiplenmesi ve yapılan çalışmaları 
desteklemesi gerekiyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
vurguladığı gibi telekomünikasyon 
sektörü olarak, teknolojik gelişim, 
dijitalleşme ve inovasyona yön 
verebilecek, diğer sektörler ve toplumlar 
için çarpan etkisi yaratabilecek bir 
konumdayız. Bir yandan hissedarlarımız 
ve yatırımcılarımız için iktisadi fayda 
yaratmak için çalışırken, diğer yandan 
ülkemizde sunduğumuz teknolojik 
ve kapsayıcı imkânlarla tüm toplum 
geneline fayda sağlamak için çalışıyoruz.

Hem uluslararası hem de ulusal 
gündemde yaşanan kırılganlıkların 
ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata 
oldukça yansıdığı bir yılı geride 
bıraktık. Gerek bölgesel, gerek küresel 
perspektiften baktığımızda yakın 
geleceğimizi şekillendirecek son 
derece önemli gelişmelere şahit olduk. 
Türkiye’de ise başarıyla önlenen darbe 
girişimi ve önlemlerle üstesinden 
gelinen ekonomik durgunluk bu sarsıcı 
gelişmeler arasında öne çıkan en önemli 
iki başlık oldu. 

AHMET AKÇA 
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETIM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
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2016 yılında, dünya genelinde olduğu 
gibi sektörümüzde de önemli gelişmeler 
yaşandı. Yıl içerisinde Türkiye 
ekonomisine güçlü bir katkı yaptık ve en 
yüksek bütçeli teknolojik yatırımlardan 
birine imza atarak dünyanın en hızlı 
4.5G altyapısını kurduk. Kurduğumuz 
yüksek teknolojili altyapı sayesinde 
çeşitlendirdiğimiz ürün ve servislerimizle 
Türkiye’nin en güçlü entegre telekom 
operatörü olma hedefimize doğru önemli 
adımlar attık. Müşteri memnuniyetini 
en ileri derecede sağlama amacımıza 
hizmet eden bu yatırımın yanı sıra, 
müşterilerimize güvenli ve yüksek 
kalitede hizmet vermek için Türkiye’nin 
en büyük veri merkezini Gebze’de 
hizmete açtık. 

Yıl boyunca müşterilerimize hayatlarını 
kolaylaştıracak hizmetler, yatırımcı 
ve hissedarlarımıza güvenlerine layık 
olmak üzere iktisadi fayda yaratmak 
için çalışırken; bir yandan da içinde 
yaşadığımız topluma fayda üretecek 
projeler üzerinde çalıştık. Bir projeyi 
hayata geçirmek kadar onu hayatta 
tutmanın da büyük önem taşıdığı 
inancıyla uzun vadeli ve insanı odağına 
alan işleri hayata geçirdik. Engelliler, 
mülteciler, finansal imkânı bulunmayan 
parlak fikirli girişimciler başta olmak 
üzere dezavantajlı gruplar için fırsat 
eşitliği yaratacak işler yapmaya çalıştık. 
Bununla birlikte geleceğimizin en 
büyük teminatı olan üstün yetenekli 
çocuklarımızın eğitimine de desteğimizi 
sürdürdük.

Sürdürülebilir Kalkınma’ya katkı veren, 
bölgenin entegre telekom lideri olma 
vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız 
çalışmaları içeren 2016 Sürdürülebilirlik 
Raporu’muzu sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyor, başta çalışanlarımız 
olmak üzere tüm Turkcell Ailesi ve  
siz değerli paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.

AHMET AKÇA 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülke olarak böylesine hayati iç ve dış 
risklerin çevrelediği koşullarda dahi 
sektörümüzdeki liderlik vizyonumuzdan 
vazgeçmeden dünyanın farklı 
noktalarında açıldığımız pazarlarda, 
ülke ekonomisi ve toplum için değer 
yaratmaya devam ettik. Bu yıl 3,5 milyar 
TL’lik yatırım gerçekleştiren grubumuz, 
bir yandan faaliyet alanındaki lider 
konumunu pekiştirirken, öte yandan 
operasyonel verimliliğini, ürün ve hizmet 
çeşitliliğini, müşteri sayısını yukarı 
taşıyıp buna bağlı olarak da kârlılığını 
artırdı. Ülkemizin iletişim altyapısına 
ve haberleşme sistemine yaptığımız 
katkılarla bugüne kadar olduğu gibi 
büyüme yolculuğumuzda yine itici 
güçlerden biri olduk. 
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Değerli Paydaşlarımız, 

Turkcell Grubu olarak, teknolojinin 
elimizde her bireyin hayatına 
dokunabilmek ve fayda sağlayabilmek 
için bir araca dönüştüğünün 
bilincindeyiz. Bu anlamda teknolojiyi 
verimli kullanmanın yanı sıra, teknolojiyi 
üreterek insanımızı bilgiyle, teknolojiyle 
buluşturmaya ve bu manada her bireye 
fırsat eşitliği sunmaya devam etmeyi 
hedefliyoruz. Turkcell olarak nihai 
amacımız tüm paydaşlarımıza fayda 
sağlamak, ortak değer yaratmak, 
şirketimizin değerini artırmak, ülkemizde 
ve bölgemizdeki lider pozisyonumuzu 
sağlamlaştırmaktır.

Teknolojiyi, tüm paydaşlarımız için 
maksimum etki doğuracak şekilde 
kullanma odaklı stratejiler kurarken 
bireylerin gerçek ihtiyaçlarından 
ilham alıyor ve sürdürülebilir kalkınma 
gündemi rehberliğinde ilerliyoruz. 

Çiftçilerin tarım uygulamalarını 
kolaylaştırmaktan, engelli girişimcileri 
ekonomik hayata dâhil etmeye kadar 
pek çok alanda pozitif etki yaratmak için 
değişimi yönlendiriyoruz. 

2015 yılında vizyonumuz ve stratejik 
hedeflerimiz doğrultusunda entegre bir 
iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketi 
olarak yeniden yapılandık. 2016 yılı ise 
bu bağlamda bir gelişim ve ilerleme yılı 
oldu. Bugün, bir yıldan daha kısa bir süre 
içinde altyapısını kurarak müşterilerimize 
sunduğumuz 4.5G teknolojisi sayesinde 
mobil internet hızında küresel liderler 
arasında yer alıyoruz. Kapsama alanı 
Türkiye çapında %82,5’a ulaşırken 
abone sayımız 23 milyona ulaştı. 

Hızlı ve yaygın teknolojinin bilgiye 
erişim açısından sağladığı avantajı 
hem şehirler hem kırsal alanlardaki 
tüm müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırmak için kullanıyoruz. 
Erişilebilirlik bağlamında attığımız 
başka bir önemli adım, müşterilerimize 
akıllı cihazlara sahip olmaları için 
finansman olanakları sunan şirketimiz 
Financell’i hayata geçirmemiz oldu. 
2016’da 1,9 milyon müşterimize 2,9 
milyar TL değerinde kredi imkânları 
sağladık ve entegre hizmetlerden 
faydalanabilecekleri akıllı cihazlara 
yatırım yapabilmelerini kolaylaştırdık. 
Bununla birlikte, hayata dokunan 
Turkcell patentleri sayesinde, 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran 
çözümler üretmeye devam ettik. 

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

KAAN TERZIOĞLU 
Turkcell Genel Müdürü
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Ekonominin itici gücü olan girişimciliğe 
ilk günden beri verdiğimiz desteği 
hassas önceliklerimizden biri olarak 
konumlandırdık, toplumsal sorun ve 
ihtiyaçlara yenilikçi yaklaşımlarla çözüm 
getiren girişimleri desteklemeye devam 
ettik. Arıkovanı projesiyle açık inovasyon 
uygulaması olarak geliştirilen projelerin 
fonlanmasında Türkiye rekoru kırdık. 

Yine 2016 yılında, Türkiye’nin en büyük 
teknoloji yatırımlarından birini yaparak 
ülkemizin en büyük veri merkezini açtık. 
Bu sayede üretilen verinin güvenli 
depolanması ve işlenmesi için önemli 
bir adım atmış olduk. Veri, günümüzde 
bilimin, sanayinin kısacası gelişimin 
en değerli anahtarı haline geldi. Veriyi 
anlamlandırmak, doğru yorumlamak 
toplumun ihtiyaçlarına kulak vermek ve 
bu yönde ürün ve hizmetler geliştirmek 
için bize yön gösteriyor. 

Yılın en değerli projelerinden biri 
kuşkusuz Merhaba Umut oldu. 
Merhaba Umut sayesinde, ülkemizin 
ve dünyanın en büyük önem arz eden 
sorunlarından birine, mültecilerin sosyal 
ve ekonomik hayata entegrasyonu 
sorununa, teknolojinin sunduğu 
imkânlardan faydalanarak çözüm 
geliştirdik. Merhaba Umut mobil 
uygulaması ve Kahramanmaraş Barınma 
Merkezi’ndeki pilot fiber teknoloji 
merkezi uygulamamız ile Türkçe 
öğrenme, iletişim kurma, bilgiye erişme, 
eğitim alma olanağı sunduk. Suriyeli 
mültecilerin hayatını kayda değer ölçüde 
kolaylaştırdığını gözlemlediğimiz bu 
uygulama sayesinde günlük hayata 
uyum sağlama konusunda önlerine 
çıkabilen bariyerleri teknolojinin 
gücüyle kaldırarak onlara destek olmayı 
amaçladık. 

Yaptığımız çalışmalar, GSMA, Birleşmiş 
Milletler ve Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF) gibi platformlarda 
yankı uyandırdı. Merhaba Umut 
ile edindiğimiz tecrübeyi aktararak, 
mültecilerin adaptasyon konusunda 
günlük olarak karşılaştığı engellere 
dikkat çekme fırsatı bulduk. 

2009 yılında imza attığımız Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(BMKİS), Turkcell olarak markamızla 
özdeşleşen sosyal sorumluluk 
anlayışımızı ve Türkiye’nin ekonomik, 
çevresel ve toplumsal gelişimine fayda 
sağlama misyonumuzun temelinde 
yatan prensipleri yansıtıyor. 2016 
Sürdürülebilirlik Raporu’muz ile BMKİS’e 
olan bağlılık taahhüdümüzü yenilerken, 
sürdürülebilirlik alanında yaptığımız 
çalışmaları, geliştirdiğimiz uygulamaları, 
kurduğumuz ortaklıkları ve kat ettiğimiz 
ilerlemeyi paylaşıyoruz. 

KAAN TERZIOĞLU 
Turkcell Genel Müdürü

Sürdürülebilirliği yaptığımız işten 
ayrı düşünmüyoruz. Teknoloji daha 
sürdürülebilir bir toplum için kaldıraç 
görevi görüyor. Turkcell de bu 
sorumluluğu gururla sahipleniyoruz. 
Bu konuda yaptığımız tüm 
çalışmalarda paydaşlarımızla birlikte 
çalışarak başarılı oluyoruz. Faaliyet 
coğrafyalarımızın kalkınması, tüm 
bireylerin küreselleşmiş ve dijitalleşmiş 
bir dünyanın getirdiği olanaklardan 
aynı düzeyde faydalanabilmesi için 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Bu yolculukta desteklerini esirgemeyen 
başta emekleriyle başarımızı gerçek 
kılan çalışanlarımız olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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KURUMSAL 
PROFIL      

Entegre iletişim ve teknoloji 
hizmetleri sunan küresel 
Turkcell

Türkiye’nin entegre telekom 
lideri

Bölgesel liderlik

Küresel ürünler

Türkiye’deki konumumuzu 
güçlendirmek

Mevcut yeni pazarlarda 
genişlemek

Dijital servisleri geliştirmek 
ve yaymak

Sürdürülebilir hissedar 
getirisine odaklanmak

VİZYON HEDEFLER STRATEJİLER

VIZYONUMUZ,  
HEDEFLERIMIZ 
VE  
STRATEJILERIMIZ
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9 ÜLKEDE TOPLAM  

50,1 MİLYON MÜŞTERİ,  
DÜNYA GENELİNDE  

31,6 MİLYAR TL VARLIK 

Almanya Belarus

Ukrayna
Moldova

KKTC

TÜRKIYE

Gürcistan

Azerbaycan

Kazakistan

TURKCELL HAKKINDA 

Türkiye menşeili entegre iletişim ve 
teknoloji hizmetleri şirketi olarak 
müşterilerimize mobil ve sabit 
şebekeleri üzerinden ses, data, TV 
hizmetleri ve katma değerli bireysel ve 
kurumsal servisler sunuyoruz. 

Bugün, Türkiye, Ukrayna, 
Belarus, Kuzey Kıbrıs, Almanya, 
Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve 
Azerbaycan olmak üzere toplam 9 
ülkede 50,1 milyon müşteriye hizmet 
veriyoruz. Dünya genelinde 31,6 milyar 
TL toplam varlığımız bulunuyor.

Turkcell hisseleri 2000 yılından bu yana 
hem NYSE hem BIST’te işlem görüyor. 
NYSE’de kote olan tek Türk şirketi 
olma unvanını taşıyoruz. Ayrıca, 2014 
yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alıyoruz.

Daha fazla bilgi için  
www.turkcell.com.tr ve  
http://www.turkcell.com.tr/
tr/hakkimizda/iletisim/genel-
merkezlerimiz adreslerini ziyaret 
edebilirsiniz.
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OPERASYONEL VE FINANSAL 
BILGILER

Şirketimiz tüm çalışmalarıyla 2016 
yılında 35,3 milyonu Türkiye’de olmak 
üzere toplamda 50,1 milyon müşteriye 
ulaştı. Rekabetteki yerini koruyarak 
%11,9 büyüme ve 14,3 milyar TL ciro 
ile yılı tamamladı. Küresel piyasalardaki 
ekonomik ve siyasi dalgalanmalara bağlı 
durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisine 
katkımızı sürdürdük. 

FINANSAL BILGILER 2015  
(Milyon TL)

2016  
(Milyon TL)

NET SATIŞLAR 12.769,4 14.285.561

NET KÂR 1.905,8 1.563,5

İŞLETME MALİYETİ 7.272,3 8.175,1

ÇALIŞANLARIN ÜCRET, EK GELİR VE 
TAZMİNATLARININ TOPLAMI

1.356,6 1.491,0

HİSSEDARLARA YAPILAN ÖDEMELER 3.935,0 0

DEVLETE YAPILAN ÖDEMELER 667,7 426,6

TOPLUMSAL YATIRIM GİDERLERİ 12,2 90,1

BORÇ VE ÖZSERMAYE CİNSİNDEN DÖKÜMÜ 
YAPILAN TOPLAM İŞLETME SERMAYESİ

14.399,3 16.068,4

KURUMUN MAAŞ ESASLI EMEKLİLİK PLANI 8,4 7,7

ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ 0,6 0,5

Finansal performansımıza ilişkin ayrıntılı bilgiye 2016 Faaliyet Raporumuzdan 
erişebilirsiniz.1 

1  http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2016-TR.pdf

TURKCELL GRUP GELİR (MİLYON TL) 
 

 
 

12.769 2015

14.286

%11,9 BÜYÜME

2016
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2016 GELIŞMELERI

Türkiye’nin dört bir yanına entegre 
iletişim hizmetleri sunma gayesiyle, 
her sene hizmetlerimizi daha ileriye 
taşıyoruz. 2016 Nisan ayında LTE-
Advanced ve üçlü taşıyıcı birleştirme 
tekniğinden yararlanarak Türkiye 
genelinde tüm illerde LTE hizmetini lanse 
ettik. Aralık ayı itibarıyla, 2G şebekesi ile 
Türkiye nüfusunun tamamına yakınını, 
%99,67’sini, 3G ile ise %96,94’ünü 
kapsama alanına aldık. Güçlü altyapımız 
sayesinde evlere kadar ulaşan, saniyede 
1 Gbps’e varan hızda fiber data erişimi 
sağlıyoruz. 

Bugüne kadarki en yüksek yıllık 
gelir ve FAVÖK performansını 
gerçekleştirdiğimiz 2016 yılında 
toplam gelirimiz Turkcell tarihinde 
bir rekora ulaşarak 14 milyar TL ve 
aktif büyüklüğümüz ise 1,6 milyar 
TL değerinde gerçekleşti. Finansal 
performansımızdaki istikrarlı iyileşme 
büyük ölçüde data ve dijital servis 
gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. Akıllı 
telefon kullanım oranı, mobilde üçlü 
oyun müşteri oranı ve fiber bireyselde 
TV’li oyun müşterileri gibi segmentlerde 
müşteri sayılarımız rekor artış gösterdi. 

Türkiye’nin en hızlı internetini 375 
Mbps’ye varan hızlarda sunarken, 
23 milyon 4.5G abonesiyle en geniş 
spektruma sahip olduk. 2016 yılı 
4.5G’nin lansmanının yanı sıra, dijital 
servislerimizin büyüme gösterdiği 
bir yıl oldu. Turkcell TV+, BiP, fizy, 
GollerCepte ve lifebox servislerimizde 
kullanıcılarımız artarken, finansal 
hizmetlerde yeni bir döneme girdik. 
Paycell ile hızlı, kolay ve mobil ödeme 
sistemlerinde müşterilerimiz için 
alternatif bir çözüm geliştirdik. 

Bununla birlikte, Turkcell Finansman 
Şirketi’ni kurarak, Financell’i lanse ettik. 
Bu sayede telekom sektöründeki cihaz 
ve donanım ihtiyacına karşılık verecek 
finansman seçenekleri sağlamaya 
başladık. 

Genişleyen ürün yelpazemiz ve gelişen 
hizmet kalitemize paralel olarak 
ülkemizin son yıllardaki en büyük ve 
önemli dijital dönüşüm yatırımlarından 
birini gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
en büyük veri merkezini, Gebze’de 
Turkcell imzasıyla hayata geçirdik. 
Merkez, yüksek kapasitesi, kesintisiz 
erişilebilirliği, üstün güvenlik ve çevre 
standartlarıyla, müşterilerimizin 
bilgilerini hız ve güvenle koruyup 
yönetimini kolaylaştırıyor.

Diğer yandan, sürdürülebilirliği, sahip 
olduğumuz teknolojinin kullanımından 
yönetim stratejilerine kadar tüm 
şirket modelinde uygulayarak yüksek 
performans sergilemeye devam ettik. Bu 
amaçla yaptığımız çalışmalar neticesinde 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi seçim 
kriterlerini yerine getirerek yeni 
dönemde de listedeki yerimizi aldık.  
Aynı şekilde, FTSE4Good Gelişmekte 
Olan Piyasalar Endeksi’ne de dâhil olduk. 
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ORTAKLIK YAPISI VE ÜST YÖNETIM

Turkcell %35,8’i halka açık, %13’ü 
Sonera’ya ve %51’i Turkcell Holding 
A.Ş.’ye, diğer olarak belirtilen kısım ise 

%0,05 ile Çukurova Holding’e bağlı 
olarak yönetiliyor. 

31 Aralık 2016

(%) Ortaklık 
Payı

Hisse  
Tutarı

TURKCELL HOLDİNG A.Ş. (“TURKCELL HOLDİNG”) 51,00 1.122.000

HALKA ARZ EDİLEN PAYLAR 48,95 1.077.004

SONERA* - -

DİĞER 0,05 996

TOPLAM 100,00 2.200.000

Pay sahiplerini temsil eden ve onlara 
karşı sorumlu olan Yönetim Kurulumuz 
(YK) şirket iş ilişkilerini yönetmekten 
sorumludur. Yönetim Kurulumuz, 
3’ü bağımsız 7 kişiden oluşuyor ve 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi 
bulunmuyor. 

İş stratejilerini onaylayan, kurumsal 
vizyonu oluşturan, mali performansı 
değerlendiren ve bütçeyi onaylayan 
Yönetim Kurulu’na, faaliyetlerinde, 
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Ücret Komitesi, Aday 
Gösterme Komitesi ve Riskin Erken 
Teşhisi Komiteleri destek oluyor. 

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri’nin yapısı, işleyişi ve bağımsızlığına ilişkin 
daha fazla bilgiye http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-yonetim adresinden ulaşabilirsiniz. 

KURUMSAL YÖNETIM

Serüveni Türkiye’de başlayan ancak 
bugün ürün ve hizmetleriyle 9 ülkede 
hizmet veren uluslararası bir şirket 
olarak, başarılı iş uygulamalarını devam 
ettirmenin anahtarının etkin bir kurumsal 
yönetim olduğunun bilincindeyiz. 
Kurumsal yönetim alanındaki 
uygulamalarımızı sürdürmek suretiyle, 
her alanda kurumsal yönetim ilkelerine 
uyumlu şekilde faaliyet gösteriyoruz. 

Kurumsal Yönetim alanındaki 
performansımızı ve her sene devam 
ettirdiğimiz çalışmalarımızı Faaliyet 
Raporlarımızın içinde yer alan Kurumsal 
Yönetim İlkelerine Uyum raporları 
aracılığıyla paylaşıyoruz. 

*  6 ve 7 Aralık 2016 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yapılan açıklama çerçevesinde; Sonera, 
Kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde 287.682 TL nominal tutarlı %13,07 Turkcell paylarının 
borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurada bulunmuştur. Bu kapsamda, Merkezi 
kayıt Kuruluşu tarafından yapılan gruplandırma çerçevesinde Sonera’nın %13,07 Turkcell’de sahip olduğu direkt 
iştirak paşı “Halka Açık” olarak gösterilmiştir.
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IŞ ETIĞI VE ETIK ILKELERIMIZ

Faaliyetlerimizin şeffaf, dürüst ve hesap 
verilebilir şekilde yapılmasını iş yapış 
şeklimizin merkezine koyuyoruz. Bu 
anlayış ışığında oluşturduğumuz etik 
kurallarımız, Turkcell Ortak Değerleri 
ve İş Etiği Kuralları iç yönergesiyle 
düzenleniyor. Paydaşlarımız ve toplumla 
ilişkimizi düzenleyen Turkcell İş Etiği 
Kuralları’na, yönetim kurulu, yöneticiler 
ve iş ortaklarımız dâhil olmak üzere tüm 
çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin 
uymasını bekliyoruz. 

Tüm çalışanlarımız kural ve 
düzenlemelerin yer aldığı Turkcell 
Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları 
El Kitabı’na aykırı durum veya bir 
aykırılığın oluşabileceğine dair makul 
düzeyde şüphe olan durum ve duyumları 
Etik Hattı aracılığıyla Turkcell Etik 
Komitesi’ne iletebiliyor. Çalışanlarımız 
ayrıca Şirket’in mevzuata aykırı ve etik 

açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket 
intraneti, şirket içi formlar, telefon ya 
da elektronik postayla Etik Komite 
vasıtasıyla dolaylı veya doğrudan 
Denetim Komitesi’ne aktarabiliyor. Buna 
ek olarak, müşteri ve tedarikçilerimiz 
Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan 
uygun olmayan işlemlerini ihbar ve 
şikâyet yoluyla iki Komite’den herhangi 
birine iletebiliyor. 

Turkcell İş Etiği Kuralları’nın 
benimsenmesi amacıyla yıl boyunca 
Turkcell Akademi de dâhil olmak üzere 
çeşitli kanallardan çalışanlarımıza 
eğitim ve bilgilendirmeler yapıyoruz. 
Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği 
Kuralları (TODİEK) ismini verdiğimiz 
çalışan eğitimimizi 2016 yılı içerisinde 
tüm Turkcell Grubu bünyesinde 
4.139 çalışanımız başarılı bir şekilde 
tamamladı.

Turkcell’de üstün kurumsal yönetim anlayışımızı 
destekleyen politikalarımızı iç düzenlemelerimizin ve uyum 
gösterdiğimiz yasal düzenlemelerin bütünleşik bir parçası 
olarak görüyoruz. 

Turkcell İş Etiği Kurallarına aşağıdaki adresten erişebilirsiniz. 
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-
kurallarimiz

Yıl boyunca bu alanda yaptığımız 
çalışmalara ivme kazandırdık. Ocak 
ayında Yönetim Kurulu kararıyla 
kabul edilerek yürürlüğe giren Bağış 
Politikası’nı oluşturduk. Politika Genel 
Kurul tarafından da onaylandı. Bağış 
Politikamız, toplumsal ve kurumsal 
sorumluluk anlayışıyla toplumsal 
ihtiyaçlara cevap vermek, ülkemizin 
kalkınmasına katkıda bulunmak 
amacıyla eğitim, sağlık, kültür-
sanat, spor, teknoloji, engellilerin 
topluma kazandırılması gibi çeşitli 
alanlarda kamuya yararlı faaliyetlerin 
karşılıksız bağışlarla desteklenmesi 

konusunu düzenliyor. Ayrıca Politika, 
kurumsal bağışların yönetilmesi, 
kurallara bağlanması, raporlama ve 
sorumlulukların dağılımını da içeriyor. 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Politikamızı da bu yıl oluşturarak 
uygulamaya aldık. Politika, rüşvet ve 
yolsuzluğun, tüm Turkcell ve bağlı 
ortaklıklarının faaliyetlerinde önlenmesi 
için gerekli ilke, kural ve risklerin 
belirlenmesi, azaltılması, yönetilmesi ve 
bu konuda bilgilendirme, raporlama ve 
sorumlulukların belirlenmesi konularını 
kapsıyor. 
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RISK YÖNETIMI 

Turkcell’in hedeflerinin gerçekleşmesini 
etkileyecek kurumsal riskleri finansal, 
operasyonel, stratejik ve yasal gibi 
başlıklar altında topluyor ve detaylı 
değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. 
Bu çerçevede, risklerin bölümler 
bazında belirlenmesi, proaktif risk 
analizi ve değerlendirme çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi, alınması gerekecek 
aksiyonların planlanması ve sonuçların 
raporlandırılarak şirket yönetimi ile 
paylaşılması ve takip edilmesini içeren 
önceden belirlenmiş bir Kurumsal Risk 
Yönetimi (KRY) sürecimiz bulunuyor. 

Kurumsal risk yönetimi sürecini, Grup 
İç Denetim Direktörlüğü çatısı altında 
bulunan Kurumsal Risk Yönetim Birimi 
sorumlu olarak koordine ediyor. 

Şirketin varlığını, gelişmesini ve 
devamlılığını etkileyecek risklerin 
erken tanımlanması, saptanan risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin alınması ve 
risk yönetimi çalışmaları yapılması 
amacıyla kurulan Riskin Erken 
Saptanması Komitesi 2012 yılından bu 
yana Yönetim Kurulu’na destek oluyor. 
Komite tarafından her 2 ayda bir risk 
raporlaması yapılıyor ve yapılan raporlar 
Yönetim Kurulu’nun yanı sıra bağımsız 
bir denetim şirketine de gönderiliyor. 
Raporlama sonrasında Yönetim Kurulu 
tanımlanan risklere dair düzenli olarak 
değerlendirmede bulunuyor. 

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi 
kapsamında finansal, operasyonel, 
stratejik, yasal ve düzenleme, itibar ve iş 
sürekliliği risk başlıkları altında rekabet 
koşulları, regülasyon değişiklikleri, global 
ekonomik dengeler, siyasal istikrarsızlık, 
kur değişimleri, baz istasyonları ile ilgili 
iddialar, iş sürekliliği, mali kontrollerde 
suiistimal ve hata ihtimali, hızla değişen 
teknolojiye ayak uydurma gibi finansal 
ve finansal olmayan riskleri takip 
ediyoruz.

Turkcell Kurumsal Risk Yönetimi 
Birimi’nin riskleri tanımlama, 
değerlendirme ve yönetme sürecini; 
COSO Şirket Risk Yönetimi Çerçevesi ve 
ISO 31000 Risk Yönetimi standardı ile 
uyumlu risk yönetim prosedürü başta 
olmak üzere, çalıştaylar, beyin fırtınası 
toplantıları, risk kontaklarından alınan 
raporlamalar, mülakatlar ve araştırma 
raporları gibi farklı metotlar kullanarak 
gerçekleştiriyoruz.

Turkcell’in risk yönetimi ve iç 
denetim faaliyetleri hakkında ayrıntılı 
bilgiye Faaliyet Raporumuzdan 
ulaşabilirsiniz.  
http://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-raporlar
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TURKCELL VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 

Dünya çapında 4,7 milyar insan, yani 
yaklaşık olarak dünya nüfusunun 3’te 
2’si mobil hizmetlerden yararlanıyor. 
Bu rakamın 2020 yılında 5,6 milyara 
ulaşması bekleniyor. Dünyanın birçok 
bölgesinde mobil araçlar sadece 
iletişimin değil, internete erişimin de 
kapısını açıyor. Çok yakın gelecekte 
şehirlerin, her gün milyonlarca insanın 
sağladığı veri girdisiyle daha akıllı 
modellerle yönetildiğini göreceğiz. 
Dijitalleşme ile birlikte endüstriyel 
süreçler hızlanıyor ve maliyet 

bakımından daha avantajlı hale geliyor. 
Yani teknolojiler sayesinde şehirlere 
uzak bölgelerde yaşayan kişiler de sağlık 
hizmetleri ve finansal servislerden 
faydalanabiliyor. Bilgi dijitalleşiyor, her 
yaştan insan uzaktan eğitim alabiliyor. 
Mobil ve internet hizmetleri haberleşme 
ve acil durum yönetimi gibi konularda 
iletişimi kolaylaştırıyor. 

Dünya Bankası’na göre 
telekomünikasyon sektörü, kentsel 
ve kırsal bölgelerde yaşayan nüfus 

arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak 
için önemli bir kaldıraç olma özelliğini 
taşıyor. Entegre teknoloji hizmetleri 
sunan bir şirket olarak Küresel 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşılmasında önemli bir role sahip 
olduğumuzun farkındayız. Turkcell 
olarak bu konuda üzerimize düşen 
sorumluluğu heves ve kararlılıkla yerine 
getirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, 
her bireyin teknolojinin sunduğu 
fırsatlardan yararlanmasını görevimiz 
olarak görüyoruz. 

Turkcell’de bilgi ve 
teknolojiyi gelişimin ve 
kalkınmanın anahtarı 
olarak görüyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımız, faaliyet 
alanlarımızın sunduğu fırsatları herkes 
için erişilebilir kılmaktan geçiyor. 
Kurumsal sorumluluğu hayırseverlik 
faaliyetlerimizden öte, yaptığımız işe 
entegre bir anlayış olarak tanımlıyoruz. 
Paydaşları, ülke ve dünya için değer 
yaratma bilinciyle ürün geliştirirken, 
hizmet sunarken, proje hazırlarken 
daima göz önünde bulunduruyoruz. 
Her faaliyetimizi ortak değer yaratma 
perspektifinden değerlendirerek, nasıl 
daha çok sayıda kişiye erişebiliriz, 
yarattığımız etkiyi nasıl artırabiliriz 
gibi sorular sorarak ele alıyoruz. Bu 
yaklaşım sayesinde hem Türkiye’nin hem 
Dünya’nın karşı karşıya olduğu riskleri 
fırsata dönüştürecek bir yaklaşımla 
hareket ediyoruz. Çalışmalarımız ve 
yürüttüğümüz projelerle insana yakışır 
istihdam olanakları yaratmaktan, 
eşitsizlikleri azaltmaya kadar farklı 
alanlardaki Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne katkıda bulunuyoruz. 
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Turkcell’de hayata geçirdiğimiz 
birçok proje, küresel kalkınma 
gündemindeki birden fazla konuyu 
kapsıyor. Kardelenler projesiyle hem 
kız çocuklarının eşit imkânlardan 
yararlanmasını sağlayarak toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesine 
katkıda bulunduk hem de kız öğrencilerin 
nitelikli eğitim olanaklarına erişimini 
sağlıyoruz. Zeka Küpü projesiyle Dünya 
Ekonomik Forumu’na göre geleceğin en 
önemli yetkinlikleri arasında yer alan 
kod yazmakla ilgili eğitimler vererek 
hem Türkiye’nin dört bir yanındaki 
özel yetenekli öğrencilerin gelişimini 
destekliyor hem de ekonominin ihtiyaç 
duyduğu yetkinliklerin erken yaşta 
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. 
Ekonomiye Kadın Gücü projesiyle 
kadın girişimcilere finansman olanağı 
sağlayarak toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin önemli bir adımı olan 
ekonomik bağımsızlığın başarılmasında 
kadınlarımıza ve ekonomiye destek 
olduk. Benzer şekilde yaptığımız birçok 
proje domino etkisi yaratarak birden 
fazla alanda fayda sağlıyor. Sunduğumuz 
ürünler yenilikçilik, altyapı ve sanayinin 
gelişimine destek olurken aynı zamanda 
erişilebilirlik özellikleriyle eşitsizliklerin 
azaltılmasına yardımcı oluyor. 

SÜRDÜRÜLEBILIR 
KALKINMA HEDEFI

TURKCELL’IN KATKISI

• Zeka Küpü 

• Engelsiz Eğitim Programı

• Turkcell Akademi

• Kardelenler / Turkcell Eğitim 
Bursları

• Merhaba Umut uygulaması ve 
eğitim merkezi

• Ekonomiye Kadın Gücü

• Kardelenler / Turkcell Eğitim 
Bursları

• Ekonomiye Kadın Gücü

• Turkcell İş Ortağı Adaylığı 
Programı

• Turkcell Arıkovanı

• Turkcell Akademi

SÜRDÜRÜLEBILIR 
KALKINMA HEDEFI

TURKCELL’IN KATKISI

• Turkcell İş Ortağı Adaylığı 
Programı

• Turkcell Arıkovanı

• Turkcell M2M Teknolojisi

• Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi

• Turkcell Gebze Veri Merkezi 

• Hayata Dokunan Turkcell 
Patentleri

• Ekonomiye Kadın Gücü

• Engelsiz Eğitim Programı

• Hayata Dokunan Turkcell 
Patentleri

• Turkcell Diyalog Müzesi

• Turkcell Akademi

• Merhaba Umut uygulaması ve 
eğitim merkezi

• Turkcell M2M Teknolojisi

• Baz istasyonlarında yenilenebilir 
enerji kullanımı

• LEED Platinum sertifikalı Genel 
Merkez

• LEED Gold sertifikalı Gebze Veri 
Merkezi
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EKONOMIK 
ETKIMIZ Bu etkiyi telekomünikasyon alanındaki 

en yeni ve en hızlı teknolojilerle, her 
geçen gün yatırımlarımızı artırdığımız 
inovasyon ve Ar-Ge alanındaki 
çalışmalarımızla, ticarileştirdiğimiz 
fikirlerimiz, yenilikçi ürün ve 
hizmetlerimizle yaratıyoruz. Gerek 
gayri safi milli hasılada (GSMH) artış 
kaydedilmesine, gerek sunduğumuz yeni 
iş imkânlarıyla ülke genelindeki istihdam 
olanaklarının artırılmasına ve kapsayıcı 
büyümeye katkıda bulunuyoruz.

KAPSAYICI VE DOLAYLI İSTİHDAM 
YARATMA

İstihdam olanaklarının insana yakışır 
işlerle artırılmasının sürdürülebilir 
kalkınmada kritik önemi olduğuna 
inanıyoruz. Küresel gündemin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yön 
verdiği gibi, tam ve üretken istihdamın, 
toplumun tüm kesimlerine hitap edecek 
şekilde sağlanmasına önem veriyoruz. 
Sektöre, çağın gereklerine ayak 
uydurabilen insan gücü kazandırmayı, 
herkes için fırsat eşitliği yaratarak 
daha kapsayıcı bir ekonomiye katkıda 
bulunmayı sorumluluklarımız arasında 
görüyoruz.

TURKCELL GRUP İSTİHDAM ORANLARI 
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TFŞ Mobil Finans

Çalışma çağındaki bireylerin 
yeteneklerini geliştirmelerine olanak 
sağlayarak iş ve servis kalitemizi 
iyileştiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve 
sunduğumuz servislerle bölge halkının, 
özel sektör temsilcilerinin ve yerel 
üreticilerin hayatlarını kolaylaştıracak 
yenilikçi hizmetlerden faydalanmalarını 
sağlıyoruz. Kamunun sağlık, eğitim ve 
ulaştırma gibi temel hizmetleri kesintisiz 
verebilmesine katkıda bulunarak, 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek 
oluyoruz.

Türkiye’nin pek çok bölge ve 
yöresinde telekomünikasyon alanında 
kurduğumuz teknolojik altyapılarla, 
çağrı merkezi ağını genişleten, akıllı 
şebeke sistemlerini ve makineler arası 
iletişimi geliştirecek yatırımlarla, faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerin ekonomik 
hayatına katkıda bulunuyoruz. 

Faaliyet gösterdiğimiz 
sektörün, diğer sektörlerin 
büyümesinde, buna bağlı 
olarak Türkiye’nin sosyo-
ekonomik kalkınmasında 
ve ilerlemesinde oynadığı 
rolün ve çarpan etkisinin 
bilincindeyiz.

8.5  
2030’a kadar gençler 
ve engelliler de 
dâhil bütün kadın ve 
erkeklerin tam ve 
üretken istihdama 

ve insana yakışır işlere erişimlerinin 
sağlanması
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AR-GE VE INOVASYON

Ar-Ge ve inovasyon, bugünün dünyası 
ve toplum geneli için ortak değer 
yaratmayı hedefleyen özel sektör 
aktörleri bakımından büyük bir öneme 
sahip. Ar-Ge ve inovasyon alanında 
yapılan yatırımlarla sağlanan her türlü 
gelişme, diğer sektörlerde ve toplumda 
dönüştürücü bir etki yaratarak çarpan 
etkisi oluşturuyor. Bu özellikleriyle 
sürdürülebilir kalkınma odaklı büyüme 
stratejilerinin merkezinde olan Ar-Ge ve 
inovasyon, genç nüfus potansiyelinin en 
etkin şekilde kullanılması, maliyetlerin 
azaltılması, erişilebilirliğin artırılması, 
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi 
gibi önemli fırsatlar yaratıyor. Turkcell 
olarak biz de Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nde vurgulandığı gibi 
sürdürülebilir kalkınmanın, yüksek etkili 
ve yenilikçi iletişim teknolojileriyle 
katma değerli ürün ve hizmetlerden 
geçtiğine inanıyoruz. İnsanı odağa 
alarak yürüttüğümüz çalışmalar, yüksek 

katma değerli ürün ve hizmetlerimizi 
yurtdışına ihraç ederek uluslararası 
piyasalarda daha etkin olmamıza aracı 
oluyor. Bu yolla telekomünikasyon 
sektöründeki liderliğimizi güçlendirerek 
toplum ve ekonomi için eş zamanlı 
olarak değer yaratıyoruz. Bu 
doğrultuda 700’ün üzerinde Ar-Ge 
çalışanımızla, kendimizi bir inovasyon 
şirketi olarak tanımlayarak, yaratıcı 
kültürü içselleştiriyor, süreçlerimizi, 
çalışan katılımını artıran ve yaratıcılığı 
destekleyen mekanizmalarla 
güçlendiriyoruz. Tüm paydaşlarımızdan 
aldığımız yenilikçi fikirleri kapsamlı 
değerlendirmelerden geçiriyor ve iş 
birimlerimizin özenli çalışmalarıyla katkı 
değeri yüksek olanları hayata geçirmek 
üzere çalışıyoruz.

Çalışmalarımız daha çok Büyük Veri 
İşleme, İş Zekası Uygulamaları, Müşteri 
İlişkileri Yönetimi ve Çözümleri, Şebeke 
Yönetimi Çözümleri, Konum Tabanlı 
Teknolojiler, Yeni Nesil Katma Değerli 
Servisler, SIM Teknolojileri, Mobil 
Finansal Sistemleri, Müzik ve Eğlence 
Servisleri, IP TV Servisleri, Gelir 
Yönetimi Yetkinlikleri, Bulut Bilişim, 
Terminal Uygulamaları, Mobil Pazarlama 
Çözümleri, Nesnelerin İnterneti ve 
Kampanya Yönetim Sistemleri alanlarına 
odaklanıyor.

Stratejik önceliğimiz olarak gördüğümüz 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yerel 
ve uluslararası alanda birçok işbirliği 
gerçekleştirerek güçlendiriyoruz. Pazar 
odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek 
ürün ve süreçlerin geliştirilmesine 
yönelik projelerin desteklendiği 
Avrupa Birliği’nin uluslararası Ar-Ge 
ve inovasyon ağı olan EUREKA ağı 
altında ortaklıklarımızı sürdürüyoruz. 
EUREKA’nın yazılım alanında çalışmalar 
yürüten ITEA kümesinde de işbirlikçi 
analitik platformuna katılım sağlıyoruz. 
Bu platformda parçası olduğumuz 
projelerle sağladığımız deneyim, ulusal 
yenilik ekosisteminde yer alan diğer Türk 
şirketlerinin de bu alandaki uluslararası 
işbirliği platformlarına katılımını teşvik 
ediyor. EUREKA kapsamında 10’a 
yakın devam eden proje ve işbirliğimiz 
bulunuyor.

Ayrıca Horizon 2020 etkinliklerine aktif 
katılım sağlayarak yeni proje başvuruları 
üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 
Bunun yanı sıra Turkcell Teknoloji, 
üniversitelerin araştırma odak alanları, 
lisansüstü programları, araştırma 
laboratuvarları ve öncelikli araştırma 
konuları, araştırma proje portföyleri ve 
teşvik projelerine katılımları hakkında 
bilgi alarak yeni proje başvuruları 
gerçekleştiriyor. 

 

700+ 
 AR-GE ÇALIŞANI 

9.5  
Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler olmak 
üzere bütün ülkelerde, 
2030’a kadar 
yenilikçiliğin teşvik 

edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki 
araştırma geliştirme alanında çalışan kişi 
sayısının, kamu araştırmalarının, özel 
araştırmaların ve hükümet 
harcamalarının önemli ölçüde artırılması 
yoluyla bilimsel araştırmanın 
geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin 
teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi

Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi, 
Turkcell şirketlerinin yanı sıra yaklaşık 
15 ülkeye farklı ürünlerle hizmet veriyor. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
onaylı Merkezimiz’deki verimliliğe 
büyük çapta etkisi olan ürün ve hizmet 
geliştirme süreçlerini Küçükyalı 
Teknoloji Plaza’da, tek yapı altında, 
700’ün üzerinde Ar-Ge personeliyle 
yürütüyoruz. Ar-Ge ekibinin gelişimini 
sağlayan imkânlar sunuyor, akademik 
araştırmaları teşvik ediyoruz. 2013 
yılından bu yana her sene Şirket 
içerisinde, Özyeğin Üniversitesi ile ortak 
bir yüksek lisans ve doktora programı 
devam ediyor.
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FIKRI HAKLAR VE HAYATA DOKUNAN PATENTLER

Bireylerin hayatlarına değer katan 
çalışmalarımızın devamlılığı ve bu 
çalışmaların ekonomik değerinin 
sürdürülebilmesi için inovasyon,  
Ar-Ge ve bilimsel araştırmalarımızla elde 
ettiklerimizin patentlerle korunmasına 
önem veriyoruz. Uygulamalarımızın fikri 
haklarının korunması, rekabet avantajı 
sağlayan önemli bir yatırım olarak, 
ulusal ve uluslararası pazarlardaki 
başarımızı koruyabilmemiz yani ticari 
avantajlarımızı artırmamız bakımından 
öne çıkıyor. 

Geliştirdiğimiz yeni alanlarda, ürün ve 
hizmetlerde patent başvuru hazırlığımızı 
öğretici bir süreç olarak kullanıyor, 
sektörümüzü yakından ilgilendiren 
tüm patent ve çalışmaları inceleyerek 
rekabet ve trendler hakkında bilgi sahibi 
oluyoruz. Bu, fark yaratacağımız alanlara 
daha stratejik bir değerlendirmeyle 
odaklanmamızı sağlıyor.

Entegre telekomünikasyon sektörünün 
liderliğinde belirleyici olan patent 
sayısına sahip olabilme hedefimizle, 
inovasyon ve Ar-Ge üssü olan 
iştirakimiz Turkcell Teknoloji’nin 
çalışmalarını destekliyoruz. 2016 yılında 
açıklanan 2015 yılı patent başvuruları 
değerlendirme sonuçlarına göre Turkcell 
Teknoloji, geliştirilen 145 buluş için 
patent başvurusunda bulunarak iletişim 
ve haberleşme sektöründe liderliğini 
sürdürdü. Böylece 2012’den bu yana 
üst üste patent başvuru sıralamasında 
sektörde ilk sırada yer alıyoruz.

788 
ULUSAL 

79 
ULUSLARARASI  
PATENT BAŞVURUSU

2008 yılından beri yapılan 788 ulusal, 79 uluslararası 
patent başvurusuyla Turkcell Teknoloji, Türkiye’deki 
telekomünikasyon sektöründe lider konumda yer alıyor.

HAYATA DOKUNAN TURKCELL PATENTLERİ

Sosyal fayda sağlama odaklı inovasyon yaklaşımıyla, bireylerin kritik anlarda ihtiyaç 
duydukları hizmetlere erişimini kolaylaştıracak ürün ve teknolojiler geliştiriyoruz. Afet ve 
hastalık durumları başta olmak üzere acil durumlarda erişilebilirliklerini artırmak ve iletişim 
ağından kesintisiz faydalanabilmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz.

Uzaktan Hasta Yönetim Cihazı 
Kronik hastalıklarla mücadele eden 
hastaların periyodik kontrollerden kolayca 
ve yorulmadan geçerek değerlerinin 
analiz edilmesini ve gerekli durumlarda 
hasta yakınıyla ilgili sağlık personellerinin 
bilgilendirilmesini sağlayan bir çözüm olarak 
Uzaktan Hasta Yönetim Cihazı’nı ürettik.

Afetzedenin Yerini Belirleme Yazılımı 
Afet anında göçük altında ya da afet 
bölgesinde kalan abonelerin lokasyonlarının 
kullanılarak hareket bilgilerinin belirlenmesini 
ve otomatik olarak gerekli yerlere iletilmesini 
sağlayan yazılım geliştirdik.

Tek Merkezden Kontrol 
Birbirine bağlı cihazların tek bir sistemden 
kolaylıkla izlenebilmesini ve yönetilebilmesini 
sağlayan tek merkezden kontrol sistemi 
geliştirerek, bağlı cihazların her yerden 
yönetilebilmesini sağlayan çözüm sunduk. 
Söz konusu çözüm, kendi cihazlarını 
tanımlayabilme, cihaz paylaşabilme, 
güvenlik, bağlı cihaza komut, dosya, içerik 
gönderebilme, bağlı cihazın komuta reaksiyon 
göstermesi – komutu uygulaması, bağlı 
cihazın bildirim üretmesiyle kullanıcılara bağlı 

cihazların her yerden yönetilebilmesi gibi 
imkânlar sunuyor.

Araç Içi Bilgi Sunma ve Acil Yardım Cihazı 
ve Servisi 
Araç içerisinde araba kullanırken, sürücünün 
ya da yolcuların aracın seyrine ara vermeden 
ve ellerini ya da telefonlarını kullanmadan 
istedikleri bilgiye konum tabanlı olarak ulaşma 
ihtiyacına bir cevap olarak araç içi bilgi sunma 
ve acil yardım cihazını geliştirdik. Cihaz aynı 
zamanda üzerindeki hasar sensörü sayesinde 
herhangi bir çarpışmayı algılama ve çağrı 
merkezine bildirme fonksiyonuna sahip. 
Çağrı merkezi çalışanı aracı cihaz üzerindeki 
mikrofon ve hoparlör sayesinde en geç 1 
dakika içerisinde arayarak herhangi bir yardıma 
ihtiyacı olup olmadığını soruyor. İhtiyaç 
halinde ya da cevap alınmaması durumunda 
acil durum mercilerine haber veriyor.

Çipli Kartlarda Kart Sahibinin 
Doğrulamasını Sağlayan Sistem ve Yöntem 
Çipli kartların POS cihazlarında kullanımında 
kart sahibini doğrulamak için mobil imzanın 
kullanılmasını sağlayan sistem geliştirerek, 
kullanıcılara verimli zaman kullanımı ve 
harcama yapılma imkânı sunulmasını 
hedefliyoruz.
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GIRIŞIMCILIĞE DESTEK

Katma değer yaratan 
yüksek etkili girişimlerin 
teşvik edilmesini ve 
girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesini 
önemsiyoruz.

Bugün toplumsal sorun ve ihtiyaçları 
yenilikçi fikir ve yaklaşımlarla çözmeye 
yönelen girişimler, sürdürülebilir 
kalkınmanın merkezde olduğu kapsayıcı 
büyümeye ve sorunların çözümüne 
doğrudan hizmet ediyor. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nde de altı çizildiği 
gibi gelecekte iş ortaklarımız olma 
potansiyeline sahip girişimlerin ve tüm 
iş ortaklarımızın çalışmalarını teşvik 
ediyoruz. 

8.3  
Üretim faaliyetlerinin, 
insana yakışır 
istihdam yaratmanın, 
girişimciliğin, 
yaratıcılık ve 

yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma 
odaklı politikaların desteklenmesi ve 
finansal hizmetlere erişim yoluyla 
mikro, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve 
büyümelerinin teşvik edilmesi

Türkiye her alanda Gerçek Zamanlı Makineler ile gelişiyor.

Yazar Kasa

Ekip/Varlık

BinaTarım

Sağlık
Enerji

Endüstri

Araç

Şirket olarak, katma değer yaratan yüksek 
etkili girişimlerin teşvik edilmesini ve 
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini 
önemsiyoruz. Çünkü bugün girişimler, hem 
ülkemiz geneli için değer yaratmak hem de 
faaliyet gösterdiğimiz telekomünikasyon 
sektöründeki hizmetlerimizin gelişimi 
ve rekabet avantajı sağlamak için 
fırsat sunuyor. Girişimcilik odağıyla 
kurduğumuz işbirlikleriyle yerel 
ve uluslararası uzmanları bir araya 
getirerek, deneyimlerin paylaşılması ve 
girişimcilerin gelişimi için gerekli ortamı 
sağlıyoruz. Özellikle teknolojiyi odağa 
alan girişimcilerin artırılmasını, daha fazla 
sayıda kişinin iş gücüne katılmasını ve 
girişimlerin sürdürülebilir iş modelleriyle 
büyümesini teşvik ediyoruz.

Turkcell Iş Ortağı Adaylığı Programı

Erken aşamadaki teknoloji girişimlerine 
maddi ve manevi destek olmak amacıyla 
geliştirilen Turkcell İş Ortağı Adaylığı 
Programı’yla, 11 erken aşama girişime 
destek verdik. Hızlandırma programıyla; 
yıl boyunca makineler arası iletişim 
ve nesnelerin interneti, telekom bulut 
çözümleri, mobil ödeme, medya, eğlence 

ve topluluk yönetimi alanlarında hizmet 
sunan erken aşama şirketleri; pazar 
büyüklüğü, değer teklifleri, takım 
kapasitesi ve büyüme oranı bakımından 
değerlendirdik. Süreç sonunda hızlı 
gelişim kapasitesi gösteren şirketler 
Turkcell İş Ortaklığı Ağı’na dâhil 
olabiliyorlar. 
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Turkcell Arıkovanı

Ülkemizin teknolojik alandaki 
ihtiyaçlarına, girişimcilerin 
dinamizminden ilham alarak yenilikçi 
çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bunun 
için yeni teknolojik girişimlere katkı 
sağlamayı hedefleyen sosyal girişim 
Arıkovanı projesine devam ediyoruz. 
Girişimcilerin, fikirlerini geliştirmek için 
ihtiyaç duydukları finansal kaynağa, 
toplumsal kaynak yaratma sistemi 
aracılığıyla Arıkovanı platformu 
üzerinden ulaşmalarını hedefliyoruz. 

Arıkovanı projesinin bizim için bir diğer 
önemi de açık inovasyon yönetimiyle 
ekosistemden öğrenilenleri şirket içi 
inovasyon kültürüne katıyor olmamız. 
2016 yılının Ocak ayında ilk 3 projenin 
fonlama sürecini başlattık. Mart ayında 
ise Twin Bilim Kiti projesinin 182.879 TL 
gibi bir tutarla fonlanmasıyla Türkiye’de 
bir rekor kırılmış oldu. Bu rekoru, 
Arıkovanı üzerinden 339.733 TL ile 
şimdiye kadarki en çok fonu toplayan 
Outliers Akıllı Not Defteri projesi takip 
etti. Kampanya sonunda 289.971 TL fon 
toplayan ve görme engelli bireylerin 
hayatlarına değer katmak için geliştirilen 
WeWALK Akıllı Beyaz Baston 
Projesiyse, ilk 24 saatte 140.000 TL fon 
toplayarak başka bir ilke imza attı.

Yıl içerisinde 20 yeni proje platformda 
yer alarak 13 proje toplamda 1,75 milyon 
TL fon yarattı. Bu potansiyel Turkcell 
olarak hem Türkiye’de hem de dünya 
çapında daha fazla girişimciyi potansiyel 
müşterilerle buluşturarak desteklemek 
konusunda bize ilham veriyor.

TURKCELL  
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 2016

EKONOMİK ETKİMİZ

23



fizy 

2016 Nisan ayında 
Turkcell Müzik servisini 
diğer operatörlerin 

müşterilerinin de kullanabildiği 
bir yapıya geçirdik. Bu şekilde 
Turkcell abonelerinin yanı sıra diğer 
operatörlerden de abone alımına 
başladık. Aynı dönemde Nisan ayında 
video özelliğinin de eklenmesiyle 
uygulama Turkcell Müzik’ten fizy’ye 
dönüştü. Yerli ve yabancı yüzbinlerce 
video klibi 4.5G hızı ve kalitesinde 
kullanıcılara sunduk. Video klip ve canlı 
konser yayınıyla Türkiye’nin en büyük 
müzik platformu olan fizy’nin canlı 
yayınladığı 9 konser 1,6 milyon kez 
izlendi.

ÜRÜN VE HIZMETLER

Entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri 
sunan küresel bir şirket olma 
vizyonumuzla Türkiye’de ve bölgede 
entegre telekom lideri olarak küresel 
ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu 
hedeflere giden yolda Türkiye’deki 
konumumuzu güçlendirmek, mevcut 
pazarlarda geliştirdiğimiz dijital servis ve 
ürünlerle yer almak temel stratejilerimiz 
arasında yer alıyor. Stratejilerimizi, 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak 
ve ihtiyaçlarına en uygun çözümler 
sunacak şekilde kurguluyoruz. Tüm 
teknolojik gelişme ve ilerlemelerin 
toplumun yaşam kalitesini artıracak 
yeni özellik ve uygulamalarla pratiğe 
dökülmesine önem veriyoruz. Topluma 
birçok alanda farklı katkıları olan BiP, 
fizy, Paycell, lifebox, Hesabım, Gamecell, 
Goller Cepte, Turkcell Akademi Online, 
Turkcell TV+ dijital servislerimiz en 
değerli hizmetlerimiz arasında yer alıyor.

BiP

Yeni nesil dijital iletişim 
platformu BiP’i bu yıl da 
geliştirmeye devam ettik. 
Sesli ve görüntülü görüşme, 

kaybolan mesaj ve CAPS oluşturma 
özelliklerinin yanı sıra konum takip etme 
ve yeni bir pazar yeri olarak konumlanan 
“Keşfet” özelliğini hayata geçirdik. Keşfet 
altında toplam 70 resmi hesap bulunurken, 
bir yıl içinde 3 milyon kullanıcı tarafından 
takip edildi. Kategori başlığı altında 
kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran 
bankacılık işlemleri, havayolu check in 
özelliği, spor, magazin, haber gibi günlük 
içeriklerden eğlenceli hesaplara kadar 
pek çok farklı konuda kanallar açıldı. BiP 
Akıllı Faks özelliğiyle bir anlık mesajlaşma 
uygulaması üzerinden faks gönderimi ilk 
defa BiP’le mümkün oldu. 

Türkiye’den sonra en çok indirilen ülkeler 
arasında Ukranya, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Almanya gelmektedir. Toplam 192 ülkede 
1,2 milyonu yurt dışından olmak üzere 11,1 
milyon kişi tarafından indirilme sayısına 
ulaştık. Söz konusu kullanıcıların %41’i 
diğer operatör müşterilerinden oluşuyor.

11,1  
MİLYON İNDİRME 

8  
MİLYON İNDİRME 

PAYCELL

2015 yılında kurulan 
Turkcell Ödeme 
Hizmetleri A.Ş., 

2016 yılında Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldığı 
ödeme kuruluşu lisansıyla mobil ödeme 
alanında Turkcell’in lisanslı ilk operatör 
iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Paycell 
markası ile 2 binin üzerinde üye iş yerine 
ve 5 milyonun üzerinde müşterisine 
hızlı ve kolay ödeme hizmeti sunan 
Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş., ürün 
ve müşteri portföyünü genişleterek 
Türkiye ve bölgedeki başka ülkelerde, 
müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine 
uygun şekillendirdiği alternatif ve 
inovatif ödeme çözümleriyle değer 
katmaya devam etmeyi hedefliyor.
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HESABIM

Müşterilerimizin 
hayatlarını kolaylaştırmak 
ve Turkcell’le ilgili 
aradıkları her şeye, 
her yerden kolayca 

ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 
2014 yılında Hesabım uygulamasını 
kullanıma sunduk. Uygulamamız 
14 milyondan fazla indirildi ve aylık 
10,1 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 
Müşterilerimiz, Hesabım uygulamasıyla 
çağrı merkezini aramaksızın hatlarıyla 
ilgili kalan kullanımları, fatura detayları 
gibi bilgilere hızlıca ulaşabilir, fatura 
ödeme, paket satınalma, TL yükleme, 
yurt dışı, internet ve arama ayarlarını 
değiştirme gibi işlemleri kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyorlar.

14,2  
MİLYON İNDİRME 

0,9  
MİLYON İNDİRME 

DERGILIK

Türkiye’nin popüler yüzlerce 
dergisini dijital olarak tek 
platformdan okuma imkânı 
sunan Dergilik uygulamamızı 

2016 yılında yeni yüzüyle kullanıcılarımızın 
hizmetine sunduk. Kullanıcı dostu 
deneyiminin yanı sıra, dergi indirme, dergi 
okuma performansını da iyileştirerek 
kullanıcılarımız için dergi okumayı daha 
keyifli hale getirdik. Portföyündeki 250 
dergiyle Türkiye’nin en zengin ve en 
popüler dijital dergi okuma platformu olan 
Dergilik, okuma deneyimini zenginleştiren 
çevrimdışıyken okuma, tek talimatla takip 
edilen derginin güncel sayısını otomatik 
olarak cihaza indirme, favori listesine alınan 
dergilerin güncel sayılarından haberdar 
olma, tek dergi fiyatına yüzlerce dergi 
okumaya imkân veren abonelik teklifi gibi 
birçok özellik sunuyor. 

GAMECELL

Gamecell, 
Türkiye’nin ilk 

entegre oyun platformudur. Oyun 
endüstrisinin farklı dinamiklerini tek 
bir çatı altında birleştirerek bir ilki 
gerçekleştiren Gamecell, Buzz, Hive, Pin, 
Market ve APP bileşenlerinden oluşuyor;

• Buzz, oyuncuların güncel sektörel 
haberleri takip edebileceği medya 
platformudur. 

• İlk yerel e-spor markası olan Hive, 
kullanıcılar arası etkileşimi de artıran 
turnuvalara ev sahipliği yapıyor.

• Pin, Market, kullanıcılara uygun 
fiyatlar ve farklı ödeme seçenekleriyle 
oyun ve oyun aksesuarlarını satınalma 
imkânı sunuyor.

• APP, mobil uygulamalar ve yerli 
geliştiricilerin uygulamalarının son 
kullanıcıya gösterildiği alandır.

lifebox

Fotoğraf, video, 
müzik ve diğer 
dosyaları güvenle 

saklayıp paylaşma imkânı sunan Akıllı 
Depo’yu tüm operatörlere ve dünyaya 
açarak yepyeni özelliklerle lifebox olarak 
yeniledik. Kullanıcılarımıza 4.5G hızında 
kullanabilecekleri ücretsiz saklama 
alanı sağlayan hizmetimiz 2016 yılında 
kullanıcı sayısını 2 katına çıkararak 
en çok bilinen ikinci bireysel bulut 
platformu oldu. lifebox kullanıcılarımız 
yeni tasarımıyla fotoğraf ve videoların 
arasında tarihe veya fotoğrafın çekildiği 
yere göre arama yapabiliyor, fotoğraf 
ve videolarından dilediklerini seçip 
kendi hikâyelerini oluşturarak bu 
hikâyeleri sosyal medyadan kolayca 
paylaşabiliyorlar.

3,6  
MİLYON İNDİRME 
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Goller Cepte

Taraftar uygulaması olan 
GollerCepte, uygulamayı 
kullananlara haftanın 
gollerini anlık takip 
edebilme, seçtikleri 

takımlara dair haberleri alma ve maç 
özetlerini izleme imkânı sunan bir 
platform olarak ön plana çıkıyor. 
Uygulamayla 2016 yılı itibariyle 2,9 
milyon indirmeye ulaştık.

Turkcell TV+

2016 yılı, Turkcell TV+ 
için önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir yıldı. 
4.5G’nin hayatımıza 
kattığı gelişmeler ve 
kolaylıklar sayesinde 

tüketicilerimiz yüksek internet hızı ve 
kota gerektiren tüm mobil uygulamaları, 
zamandan ve mekândan bağımsız olarak 
istedikleri anda kullanabilme ayrıcalığına 
kavuştular. Mobil dönüşümle değişen 
izleme alışkanlıklarının da etkisiyle 
bugün çok fazla kişi için birincil kaynak 
olan televizyon içeriğine hızlı erişim 
ihtiyacı ön plana çıkıyor. 

2,9  
MİLYON İNDİRME 

2,3  
MİLYON İNDİRME 

Cep telefonlarını ve tabletleri birer 
televizyon haline getirmeyi hedefleyen 
Turkcell TV+ sayesinde tüm TV içeriği 
izleyicilerin evlerinin yanı sıra mobil 
cihazlarından da erişilebilir hale geldi. 
Bunun yanı sıra kullanıcılar izleme 
deneyiminde aranan önemli ihtiyaçlar 
olan durdurma, geri alma, kaydetme gibi 
imkânlarla kullanım esnekliğine sahip 
oldular. 

Turkcell TV+, güçlü içerik stratejisi ve 
Turkcell PLATINUM,GNCTRKCLL üyelerine 
sağladığı odaklanmayla birlikte iki 
katından fazla büyüme yakaladı. İzlenme 
süresinde ise artan müşteri bazımızın yeni 
nesil mobil izleme alışkanlıkları sayesinde 
5 kata yakın artış gerçekleşti. Tüm bu 
hizmetlerle Turkcell TV+ izleyici sayısı 
2016 yılında 1 milyon kullanıcıyı aştı.

Turkcell TV+ ile Zamanda Yol-
culuk – Altın Mixx (Rich Me-
dia Display Advertising) 

Turkcell TV+ ile Zamanda Yol-
culuk – Gümüş Mixx (Native 
Advertising)

Reklamcılık alanında ödüller 
veren Kristal Elma’da, Turkcell 
olarak Radyo Hizmetimizle 

Kristal Elma, Radyo Kampanyasıyla Gü-
müş Elma, Teknoloji Hizmetlerimizle Bronz 
Elma ödüllerine layık görüldük.
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TEKNOLOJIK ÇÖZÜMLER

Erişilebilir ve yenilikçi bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi, toplumsal 
hayattaki sorunlara 
çözümler bulunması ve 
farklılıkların ortadan 
kaldırılması için önemli 
fırsatlar sunuyor. 
Turkcell olarak farklı 
sektörlerin bireylerin 
yaşamını kolaylaştıracak 
aynı zamanda özel 
sektörün de verimlilik 
kapasitesini artıracak 
teknolojik yetkinliklerin 
geliştirilmesine fayda 
sağlayacak altyapı 
yatırımlarına ağırlık 
veriyoruz. 

Bu fırsatları ortaya çıkaran 
yatırımlarımızı gerçekleştirme 
arzumuz, teknolojide lider olmak için 
sektörümüzde her yeniliğe öncülük 
etme ve buna bağlı olarak sunduğumuz 
ürün ve hizmetlerin kalitesini artıracak 
çalışmaları ilk hayata geçiren olma 
vizyonumuzla örtüşüyor.

5G TESTİ

Mobil teknolojiler, değişen üretim 
ve tüketim alışkanlıklarının yön 
verdiği bugünün dünyasının olmazsa 
olmazı olan iletişimin sürekliliğinin 
sağlanması için büyük öneme sahip. 
Sosyal ve ekonomik değeri artırarak bu 
kazanımları sürdürülebilir kılmanın hali 
hazırda var olan teknolojilerden çok 
daha gelişmişini ve hızlısını sunmakla 
mümkün olabileceğine inanıyoruz. 
Bunun için stratejik anlamda önemli 
fırsatlar sunacağını öngörerek 5G 
ekosisteminin geliştirilmesine önem 
veriyoruz. 5G’nin geliştirilmesi, teknoloji 
konusunda yaptığımız birbirine bağlı 
cihazların düşük gecikme süreleriyle 
gerçek zamanlı olarak haberleşmesinin 
sağlanması gibi önemli yatırımlarımızın 
da olumlu sonuçlara ulaşmasını 
sağlayacak.

Bu doğrultuda 2015 yılında 
Huawei, Aselsan ve Ericsson’la 5G 
anlaşmaları yaparak başladığımız saha 
çalışmalarımıza 2016 yılının sonunda 
15GHz bandında gerçekleştirdiğimiz 
testlerle devam ettik ve saniyede 24,7 
Gbit hıza ulaştık. Türkiye’de bu testi 
gerçekleştiren ilk operatör olurken, 
dünyada ise gerçekleştiren sayılı 
operatörler arasına girdik. 

Uluslararası arenada NGMN (The 
Next Generation Mobile Networks 
Alliance) ve Dünya GSM Birliği’nin 
(GSMA) 5G çalışmalarında yer 
alıyoruz. GSMA gerçekleştirdiği 5G 
odaklı iş paketlerinde rol alarak, 
NGMN’de yapılan 5G test ve deneme 
faaliyetlerinde 5G teknolojisinin yol 
haritasının çizilmesinde liderlik ediyoruz. 
Bunların yanı sıra Avrupa Birliği 5G 
Faz-2 proje süreçlerine geliştirdiğimiz 
kritik projelerle dâhil oluyoruz. Dikey 
sektör gereksinimlerinin akademik dünya 
tarafından geliştirilen ürünlerle bir araya 
gelmesinde kilit rol oynayarak, 5G odaklı 
çalışmaların Türkiye’deki araştırmacı ve 
akademisyenler tarafından yürütülmesi 
için de anlaşma ve çerçevelerle katma 
değeri yüksek yerli ürünlerin teşvik 
sürecini katkı sağlıyoruz.
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NESNELERIN INTERNETI 

Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gelişim 
ivmesinde önemli bir 
dönüm noktası yaratan 
nesnelerin interneti 
teknolojileri, sektörün 
en önemli yatırımlarının 
yapıldığı alan olarak 
karşımıza çıkıyor.

Ekonomik ve sosyal değişimde büyük 
rolü olan söz konusu teknolojik 
altyapılar nesneler ve makineler 
arası iletişimi sağlayarak üretim 
verimliliğinden akıllı çözümlere, fiziki 
güvenlik ve sağlığa erişimden çevresel 
etkilerin yönetilmesine birçok farklı 
alanda fırsatlar sunuyor. Dijitalleşmenin 
yaygınlaşması ve artan yatırımlar insan 
hayatını iyileştirerek ve kolaylaştırarak 
daha fazla insanın ürün ve hizmete 

200  
BİNİN ÜZERİNDE  
YENİ NESİL  
YAZAR KASA 

21 elektrik dağıtım 
şirketinde 225 bin sayaç 
“Akıllı Enerji Servisi” ile 
izleniyor.

erişiminin sağlanması için çalışmaları 
teşvik eden Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne de katkıda bulunuyor. 

Turkcell olarak bu potansiyelin bilinciyle 
Türkiye’nin ilk makineler arası iletişim 
(M2M) platformunu kurarak, 2016’da 
2 milyon Turkcell SIM kartı içeren 
bir sisteme dönüştürdük. Türkiye’de 

yaklaşık 150 milyon uzaktan yönetilme 
potansiyeline sahip cihaz olduğunu da 
göz önüne alarak ülkemizin iletişim 
altyapısını yenilikçilikle donatarak, 
önemli tasarruf potansiyelini 
gerçekleştirmeyi ve bu alandaki 
liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.

AKILLI FAKS 
Müşterilerimize Akıllı Faks ile 
geleneksel olanın çok ötesinde 
yenilikçi hizmet sunduk. Akıllı Faks 
uygulamasıyla işletmeler artık faks 
cihazına ihtiyaç duymadan, cep 
telefonundan, e-postadan ve internet 
üzerinden faks alıp gönderebiliyorlar. 
Böylece uygulama, çalışanlara faks 
gönderimlerini ofise ulaşmaya gerek 
kalmadan gerçekleştirme imkânı sunuyor 
ve kullanıcılar bulutta saklanan fakslara 
istenilen yerden kolayca erişebiliyor. 
2016’da müşterilerimiz Akıllı Faks 
ile 2 milyon faks alıp göndererek bu 
uygulamanın sunduğu kolaylıklardan 
yararlandı.
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Nesnelerin interneti yalnızca özel 
sektör için değil, şehir yaşamında da 
önemli fırsatlar sunuyor. Konutlardaki 
enerji sistemlerinden ulaştırmaya, 
şehri ve şehir yaşamını etkileyen 
her alanda potansiyel ifade ediyor. 
Modern altyapı ve akıllı konut yönetim 
sistemlerine artan ihtiyaçlarla, birbiriyle 
iletişim kuran makine ve çözümlere 
yatırımlarımızı artırmaya öncelik 
veriyoruz. 

100  
BİNE YAKIN  
EKİPMOBİL  
MÜŞTERİ SAYISI  

Bina içi navigasyon sistemiyle özellikle 
büyük binalarda müşterilerin istenilen 
mağazaları kolaylıkla bulabilmesi, 
otoparka park edilen araçlarına 
kolayca ulaşabilmeleri, AVM içerisinde 
gezerken anlık olarak bir mağaza 
önünden geçerken kendilerini mağaza 
içerisine davet edip özel teklifler 
sunmayı sağlayacak mesajları almalarını 
sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz TechCity projesi 
kapsamında yeni teknolojiler, geliştirilen 
ilk özellikler ve yetkinlikler teknoloji 
şehri seçilen Ankara’da hayat buluyor. 
Sahip olduğumuz LTE altyapısıyla 
birçok yeniliği teknoloji şehrinde 
abonelerimizin hizmetine sunarak, 
büyük alışveriş merkezlerinde gezinirken 
gidecekleri mağazaları, arabalarının 
yerini kolaylıkla bulup, kampanyalardan 
anında haberdar olmalarını sağlayarak 
hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 

LTE Broadcast teknolojisi 4.5G ile birlikte 
hayatımıza girecek yepyeni bir özellik 
olarak kullanıcı bazlı değil doğrudan 
belirli bir alana içerik sunuyor. Bu yolla 
sunulan içerik, kullanıcı sayısı ne kadar 
artarsa artsın kapsama alanındaki 
herkese ulaştırılabiliyor. Bu teknoloji 
yakın gelecekte M2M cihazlarının ve ilan 
panolarının uzaktan güncellenmesinden 
yüksek kalite müzik yayınına, dijital 
dergi ve gazetelerin binlerce kişiye aynı 
anda gönderilmesinden radyo ve TV 
yayını yapılmasına hatta kamu yararına 
olan bilgilerin o bölgedeki herkese aynı 
anda ulaştırılmasına kadar çok çeşitli 
alanlarda kullanılma imkânı sunuyor.

120 bin işletmede 650 
bine yakın araç “Araç 
Takip Sistemi” ile kontrol 
ediliyor.

Toplumsal büyük olay ve afet durumunda kamu kurum ve 
kuruluşlarının olaylara hızlı müdahalesi ve koordinasyonu 
için gerekli teknoloji ve servislerin altyapısını da 
hazırlıyoruz.

Sunduğumuz LiTRA teknolojisi 
sayesinde toplumsal büyük olay ve 
afet durumlarında kamu kurum ve 
kuruluşlarının olaylara hızlı müdahalesi 
ve koordinasyonu için gerekli teknoloji 
ve servislerin altyapısını hazırladık. 
Bu teknoloji sayesinde ilgili ekipler 
birbirleriyle sesli ve görüntülü 
görüşme yapma imkânıyla daha iyi bir 
koordinasyon sağlayabiliyorlar.
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VERİ MERKEZLERİ PROJESİ

Büyük ve hızlı bir e-dönüşüm sürecinden 
geçen Türkiye’nin dijital veri yönetimi 
ihtiyacını en etkin şekilde karşılamayı 
sorumluluk olarak görüyoruz. Hem 
bireylerin hem de kurumların bu 
taleplerine en etkin şekilde yanıt 
verebilmek üzere ülkenin en büyük 
veri merkezi olan Turkcell Gebze 
Veri Merkezi’ni hizmete açtık. Tier-3 
tasarım ve operasyon sertifikalarına 
sahip veri merkezini, ayrıca yeşil bina 
ile enerji verimliliğini en üst seviyede 
koruyacak şekilde tasarladık. Bu yolla 
müşterilerimize bulut, güvenlik ve 

erişim hizmetlerini uçtan uca sunuyoruz. 
Gelecek iki yılda Türkiye genelinde 
veri merkezi sayımızı 8’e çıkartmayı ve 
17.500 m2 beyaz alana sahip veri merkezi 
alanımızı 2018 senesinde  
30.000 m2’ye yükseltmeyi planlıyoruz.

Müşterilerimize, Gebze Veri Merkezi’nde 
kendi fiber altyapımız üzerinden  
yedekli altyapının yanı sıra operatör 
yedekliliği de sağlıyoruz. Gebze Veri 
Merkezi %99,98 altyapı erişilebilirliğiyle, 
güvenlik standartları ve coğrafi konumu 
ile müşterilerimizin ve ülkemizin verisi 

için gerekli stratejik güvenceyi  
sunuyor.

Müşteri odaklılığımız, çalışmalarımızın 
hangi alanlarda yoğunlaşması gerektiğine 
de yön veriyor. Müşterilerimizin 
sistemlerinin ölçeklenebilir, kesintisiz 
ve güvenli bir altyapı ile desteklenmesi 
amacıyla güvenlik çözümlerine yatırım 
yapmaya devam ediyoruz.  Özellikle veri 
alışverişinin kurumlar için artan kritik 
önemi karşısında yükselen siber güvenlik 
tehditlerine karşı güvenlik çözümleri 
portföyümüzü genişletiyoruz. 

Bu yıl DDoS koruma kapasitemizi %83 
oranında artırdık. Yönetilebilir güvenlik 
ürünleri portföyüne eklediğimiz DDoS+ 
ürünü ile birlikte uygulama katmanı 
ataklara karşı da koruma sağlayarak ileri 
DDoS koruması ile müşterilerimize hizmet 
veriyoruz.

Veri merkezi projesinin bir diğer önemli 
gelişmesini de Oracle Türkiye ile stratejik 
işbirliğimiz oluşturuyor. Bu yıl Oracle Bulut 
yapısını en yeni teknolojilerle donatılmış 
Gebze Veri Merkezi’nde açmak üzere 
çalışmalar başlattık. 2017 yılında açılması 
planlanan veri merkezi, Oracle’ın PaaS 
ve IaaS bulut hizmetlerinin kurulumunu 
destekleyecek. Bu yapı verinin nerede 
konuşlandırılması ile ilgili yerel 
düzenlemeleri desteklerken, şirketlere 
bulut çözümlerini daha fazla kullanma 
olanağı vererek, şirketlerin maliyetlerinin 
azaltılmasına ve esnekliklerinin artmasına 
imkân sağlayacak.
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GSMA Mobil Dünya Kongresi 
kapsamında organize edilen 
ve mobil teknoloji dünyasının 

küresel ölçekteki en prestijli ödülü olarak 
nitelendirilen Global Mobil Ödülleri’nde 
“Erişilebilirlik ve Sosyal Hayata Dâhil 
Edilme Alanında Mobilin En İyi Kullanımı” 
kategorisinde Turkcell’in YGA işbirliğiyle 
ve Sesli Betimleme Derneği’nin desteğiy-
le görme engelliler için geliştirerek Turk-
cell Hayal Ortağım’a eklediği “Cepten 
Sesli Betimleme” hizmetiyle birinci olduk.

2016’DA  

7.000 KATILIMCI,  

10 SAAT CANLI YAYIN,  

376 BİN KİŞİYE ERİŞİM 

TURKCELL TEKNOLOJI ZIRVESI

Turkcell olarak dijitalleşme ve teknoloji 
konusunda yaşanan ilerlemeleri, bu 
olanaklarla iş ilişkisinin sağlanması 
adına konferans, zirve gibi bilgilendirme 
ve farkındalık artırıcı çalışmaları 
önemsiyoruz. 

Bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz Turkcell 
Teknoloji Zirvesi’nde 50 oturumda 106 
fikir önderini bir araya getirdik. Zirveye 
7.000 ziyaretçi katılırken, yapılan 
10 saatlik canlı yayınlarla 376.000 
kişi Zirveyi www.turkcell.com.tr/
teknolojizirvesi adresinden takip etti. 
Zirvenin internet ortamında erişime 
açılmasıyla, işlerinde fark yaratmak ve 
başarıyı artırmak isteyen 81 ile yayılan 
tüm şirketler, teknolojinin işlerine 
nasıl değer katacağını, işlerini nasıl 

büyütüp verimliliklerini artıracağını 
fikir önderlerinden canlı dinledi. 
Zirvede “Bir Dijital Eğitim Macerası: 
Öğren, Unut, Yeniden Öğren”, “4.5G’nin 
Yıldız Cihazları”, “Dijitalleşen Finansal 
Servisler Ekosistemi”, “Mobil Dünyada 
Pazarlama”, “Girişimci Beynim İş 
Başında”, “Marka ve Bireyin Dijital 
Aşkı”, “Android TV hayatımıza giriyor”, 
“Bireysel Bulut ve Veri Saklama 
Mimarileri” ve “IPTV için Uygulama 
Geliştirme” gibi paneller gerçekleştirildi.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ

Mobil dünyanın buluştuğu ve 
sektörümüzün en önemli etkinliklerinden 
sayılan, GSMA’nın düzenlediği yaklaşık 
200 ülkeden 2.100’ü aşkın teknoloji ve 
iletişim şirketini ağırlayan uluslararası 
Mobil Dünya Kongresi’nde Turkcell 
olarak biz de yer aldık. Zirve’nin açılış 
konuşmasını Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu gerçekleştirdi. Kongrede 
deneyim odaklı iş modelimizi, ana 
sahneden teknoloji ve telekomünikasyon 
dünyasıyla paylaştık ve bugün teknoloji 
konusundaki ürün ve hizmetlerimizin 
yarattığı domino etkisinden ve bireylerin 
hayatlarına kattığı gelişmelerden 
örnekler verdik.
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SOSYAL 
ETKIMIZ

Paydaşlarımızın bizden beklentilerini 
farklı kanallardan öğreniyor, iletişim 
yöntemlerini çeşitlendirerek ve 
temas sıklığını artırarak görüş ve 
önerileri sistematik olarak karar alma 
mekanizmalarımıza entegre ediyoruz. 

Megatrendlerin getirdiği risk ve 
fırsatları yönetmek ve ortak küresel 
sorunlara çözüm için paydaşlarımızla 
farklı şekillerde ve sıklıklarda 
işbirlikleri kurmanın gerekliliğine 
inanıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nden Hedef 17: Hedefler İçin 
Ortaklıklar sürdürülebilirlik hedeflerine 

PAYDAŞ DIYALOĞUMUZ

Turkcell’de paydaşlarımızla 
olan doğrudan ve dolaylı 
etkileşimlerimizi ortak 
değer yaratma anlayışı 
üzerine kuruyoruz. Çalışan, 
müşteri, hissedar gibi kilit 
paydaşlarımız başta olmak 
üzere tüm paydaşlarla 
kurduğumuz ilişkilerde 
açık olmayı ve beklentilere 
yanıt vermek temel 
ilkemiz.

ulaşılmasında işbirliklerinin, birlikte 
çalışmanın ve ortak hareket etmenin 
önemini vurguluyor.

Bu doğrultuda, faaliyetlerimizden 
etkilenen ve bizim faaliyetlerimizi 
etkileme özelliğine sahip, 
sorumluluğumuz olan ve görüş ve 
önerileriyle gelişmemize katkıda 
bulunan, yakın ilişkide olduğumuz 
paydaşlarımızı tanımlıyoruz. 

• Müşteriler

• Çalışanlar

• Hissedarlar ve Yatırımcılar

• İştirakler

• Kamu Kurumları

• Sivil Toplum Kuruluşları / Spor 
Federasyonları /Müzeler 

• Uluslararası Örgütler

• Tedarikçiler ve İş Ortakları

• Medya ve Sosyal Medya

• Üniversiteler / Akademi

• Sosyal Sorumluluk Projeleri ile 
Dokunduğumuz Bireyler
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Müşteriler Müşterilerimizin beklentilerini en doğru şekilde anlamak ve 
onlara eşsiz bir deneyim sunmak için Turkcell Global Bilgi, Çağrı 
Merkezi, Turkcell İletişim Merkezleri, sosyal medya kanalları, BiP, 
web chat, e-posta gibi kanallardan bildirimlerini alıyor ve onları 
en doğru şekilde bilgilendiriyoruz. Her türlü soru ve görüşlerini 
bize iletmeleri için sunduğumuz kanalları düzenli olarak 
çeşitlendiriyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri 
onlara en iyi hizmeti sunmak üzere değerlendiriyoruz. 

  Ayrıntılı bilgiye raporumuzun Müşteri Deneyimi bölümünden   
  ulaşabilirsiniz.

Çalışanlar Çalışanlarımıza mükemmel deneyimi sunmak için çok çeşitli 
kanallar üzerinden diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Çalışan Bağlılığı 
Anketleri, Söz Sende, İnovasyon Platformu, İşte Buna Ödül 
Verilir, İletişim Toplantıları kanallarıyla görüş ve öncü fikirleri 
alıyoruz. Salı Pazarı, Sosyal Kulüpler, Turkcell Sosyal Aktivite 
Grubu, Mentorluk Sistemi, Beyaz Gölge, Inside, Pikcell, Mobilim 
üzerinden iletişimimizi sürdürüyor ve çalışanlarımızla bağlarımızı 
güçlendiriyoruz. Aldığımız geri bildirimleri daha iyi bir çalışma 
ortamı yaratmak üzere kullanıyoruz. 

Ayrıntılı bilgiye raporumuzun Çalışanlarımız bölümünden 
ulaşabilirsiniz.

Hissedar ve 
Yatırımcılar

Hissedar ve yatırımcılarımıza azami fayda sağlamak, 
şirketimizin değerini artırmak, ülkemiz ve bölgemizdeki lider 
pozisyonumuzu sağlamlaştırmak başlıca amacımız. Hissedar ve 
yatırımcılarımızla ilişkilerimizi Yatırımcı İlişkileri departmanımız 
üzerinden yönetiyoruz. Yatırımcı ilişkileri sayfamızda duyurular, 
tahvil ve hisse bilgileri yer alıyor. Basın bültenleri, finansal 
ve operasyonel verileri içeren sunumlar, telekonferanslar ve 
her çeyrek yayımladığımız finansal raporlarla yatırımcılarımızı 
güncel gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz. Yatırımcı 
İlişkileri servisimizin ayrıca mobil uygulaması bulunuyor. 
Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her konuda 
mevzuat gereği açıklamalara ek olarak, yatırım ve analistlerle 
görüşmeler, konferans, seminer, panel ve road show’lara katılım 
gerçekleştiriyoruz. 

  Ayrıntılı bilgiye internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünden  
  ulaşabilirsiniz.

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri?place=footer

İştirakler Turkcell olarak    , yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile geniş bir 
coğrafyada teknoloji ve iletişim faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. İştiraklerimizle sürekli çift yönlü iletişim halindeyiz. 
İştiraklerimizle ilgili bilgilere hem internet sitelerinden hem de 
faaliyet raporlarımızdan ulaşılabiliyor. 

  Ayrıntılı bilgiye internet sitemizin İştiraklerimiz bölümünden  
  ulaşabilirsiniz. 

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/
istiraklerimiz?place=footer
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Kamu 
Kurumları 

Türkiye genelinin etkin iletişim ve dijitalleşme altyapısına sahip 
olabilmesi için büyük projelerimizi hayata geçirirken gereken 
izinleri almak, denetimlerden geçmek ve yatırımları yapabilmek 
için kamu kurumlarıyla yakın ilişki içerisinde çalışıyoruz. Tüm 
faaliyetlerimizi yasal mevzuat ve düzenlemelerle uyum içerisinde 
yürütüyoruz. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
başta olmak üzere T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve farklı 
kurumlarla toplumsal yatırım alanında önemli işbirliklerini hayata 
geçiriyoruz.

Sivil Toplum 
Kuruluşları 
/ Spor 
Federasyonları 
/ Müzeler

Farklı konu alanlarında, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerine 
imza atıyoruz. Toplumsal yatırımlarımızı konularında uzman 
kuruluşlarla ortak olarak uzmanlıklarından istifade ederek 
yapıyoruz. GSMA Vakfı’nın oluşturduğu afet halinde kesintisiz 
iletişim taahhüt eden İnsani Durumlar İletişim Sözleşmesi’ni 
imzacı olarak destekledik. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Görme Engelli Spor Federasyonu işbirliği ile Görme Engelli 
Futbol Milli Takımı’na destek oluyoruz. Kültür sanat alanında ise 
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’ne İletişim ve Teknoloji 
sponsoru olduk ve teknoloji gücümüzle, müzenin sanatseverlere 
daha iyi hizmet verebilmesi için destek oluyoruz. Ayrıca, çeşitli 
dernek, vakıf ve kuruluşlara bağış ve sponsorluklar yoluyla da 
finansal destek sağlıyoruz. Türk Kızılayı ile “Yardım İçin Güç Birliği” 
adı altında, geleceğe yönelik çalışmalarımızı kapsayacak iyi niyet 
protokolü imzaladık ve 2016 yılında Kızılay’a 5 milyon TL destek 
sağlamayı taahhüt ettik. Merhaba Umut Projesi kapsamında AFAD 
ve Prodea Systems işbirliğiyle Kahramanmaraş Geçici Barınma 
Merkezi’nde Merhaba Umut Eğitim Merkezi’ni kurduk. 

Raporumuzun Toplumsal Yatırım bölümünde Sivil Toplum 
Kuruluşları, spor federasyonları ve müzeler gibi paydaşlarla 
yaptığımız çalışmalara detaylı yer verdik. 

Uluslararası 
Örgütler

Etki ve faaliyet alanlarımızda uluslararası örgütlerle birlikte 
çalışmalar yürütüyoruz. BM Özel Sektör Forumu’na ve WEF 
(Dünya Ekonomik Forumu) yıllık toplantılarında konuşmacı olarak 
yer aldık ve teknoloji ve iletişim hizmetlerini sosyo-ekonomik 
kalkınma için seferber ettiğimiz projelerimizi aktardık. Bölgesel 
anlamda da Avrupa Birliği’nin uluslararası Ar-Ge ve inovasyon ağı 
olan EUREKA ağı altında işbirlikleri gerçekleştirdik.

Tedarikçiler ve 
İş Ortakları

Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı Turkcell 
ekosisteminin bir parçası olarak görüyoruz. Tedarikçilerimiz 
bizimle Turkcell Tedarikçi Portalı üzerinden doğrudan irtibat 
kurabiliyor. Etik ilkelerimiz, satınalma kriterlerimiz ve diğer önemli 
konularda gerekli bilgilendirmeleri de yine bu platform üzerinden 
yapıyoruz. 

  Ayrıntılı bilgiye raporumuzun Tedarikçi İlişkileri ve Satınalma  
  bölümünden ulaşabilirsiniz.

Medya ve 
Sosyal Medya

Hem Türkiye’de hem yurt dışında ürün ve hizmetlerimiz ve sosyal 
çalışmalarımızla medyada yer buluyoruz. Paydaşlarımıza gerekli 
bilgilendirmeleri basın toplantıları, reklamlar, ilanlar, röportajlar 
ve haberler üzerinden yapıyoruz. Geleneksel medyanın yanında 
sosyal medyayı da etkin kullanarak anlık ve birebir iletişim 
kurabiliyoruz. 

Üniversiteler / 
Akademi

Üniversitelerle bir yandan yetkinliklerimizi artırmak diğer yandan 
geleceğin yeteneklerini bugünden şekillendirmek amacıyla  
sürekli iletişim halindeyiz. Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde  
Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yetkinliklerimizi artırmak üzere 
geliştirdiğimiz yüksek lisans ve doktora programı gibi işbirlikleri 
çalışmalarımıza, akademik camiadan sürekli bir girdi akışı sağlıyor.
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ÇALIŞANLARIMIZ

Entegre telekom lideri olma hedefimize 
ulaşmanın kaynağında çalışanlarımızın 
yer aldığına inanıyoruz. Çalışanların 
ihtiyaçlarına odaklanan, insana 
değer verilen mutlu ve sağlıklı bir 
çalışma ortamında mükemmel çalışan 
deneyimini yaşatmayı amaçlıyoruz. 
Yenilikçi uygulamalar kullanarak sürekli 
iyileştirdiğimiz çalışma ortamıyla, seçme 
ve yerleştirmeden yetenek yönetimine 
tüm iş süreçlerinde şeffaf ve adil bir 
sistemle, çok yönlü diyalog kanallarıyla 
çalışanlarımıza sürekli daha iyisini sunma 
amacıyla ilerliyoruz. 

Çalışanlarımıza yakışır işler sunmaya 
hem Turkcell hem sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için büyük önem 
veriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nden kesintisiz, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin, 
tam ve üretken istihdamın ve herkes 
için insana yakışır işlerin desteklenmesi 
hedefine katkı vermek üzere çalışıyoruz.

ÇALIŞAN VAATLERİMİZ

Mükemmel çalışan deneyimine ulaşmak 
için yönetim takımımızla birlikte, 
çalışanlarımıza Turkcell’deki çalışma 
hayatlarında en iyi deneyimi nasıl 
yaşatabiliriz diye düşündük ve bir yol 
haritası çizerek “Çalışan Vaatlerimiz”i 
oluşturduk. Çalışanlarımızın mutluluğuna 
ve gelişimine katkı sağlayacak 24 
konuda yönetim ekibimizle birlikte 
çalışanlarımıza söz verdik. Verdiğimiz 
sözlerin daha güçlü bir Turkcell için kilit 
önemde olduğuna inanıyoruz.

Kesintisiz, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümenin, 
tam ve üretken 
istihdamın ve herkes 
için insana yakışır 

işlerin desteklenmesi

ÇALIŞAN BİLGİLERİ

Turkcell İletişim Hizmetleri 
A.Ş. çalışan sayısı: 3.870

Turkcell Grup çalışan 
sayısı: 18.999

% 24

% 76

Kadın 
Yönetici

Kadın

Erkek 
Yönetici

Erkek% 69

% 31
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IK YENIDEN

Çalışanlarımıza vaatlerimiz ve 
mükemmel çalışan deneyimi yaşatma 
vizyonumuz doğrultusunda Turkcell 
Grup İnsan Kaynakları uygulamalarını 
yenilemeye başladık. “İK Yeniden” 
girişimini başlatarak 14 proje ekibi 
oluşturduk. Farklı fonksiyonlardan 
850 çalışanımız aktif olarak sürece 
katkı sağlıyor. Düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz “Açık Kapı İK” 
toplantılarıyla insan kaynakları 

süreçlerini çalışanlarımızın görüşlerini 
alarak tekrar yapılandırıyoruz.

Yeniden yapılandırma çalışmalarımıza İK 
Analitiği çalışmaları önemli girdi sağlıyor. 
Çalışan bağlılığı anketi, performans 
değerlendirme sonuçları ve diğer 
çalışan verileri üzerine uyguladığımız 
veri madenciliğiyle çalışan beklenti 
ve ihtiyaçlarını derinlemesine analiz 
ediyoruz. 

Çalışanlarımızın bağlılıklarını etkileyen 
önemli faktörleri tespit ediyor ve 
ihtiyaçlarını anlıyoruz. Ortaya çıkan 
sonuçlar çerçevesinde süreçlerimizi 
gözden geçirerek iyileştiriyoruz. 
Analizler ve bulgulardan, kurumsal 
proje tasarımı, kariyer yönetimi, liderlik 
modeli ve kurum kültürü çalışmaları gibi 
pek çok alanda yararlanıyoruz. Veriye 
dayalı çalışan yönetimini odağımıza 
alarak yaygınlaşmasına öncülük etmeyi 
hedefliyoruz.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE  
İNSAN HAKLARINA SAYGI

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

“Kadının Güçlendirilmesi 
Prensipleri”ni imzalayan ilk 
Türk teknoloji şirketiyiz.
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Fırsat Eşitliği Politikamız:

Kapsayıcı fırsat eşitliği sunma 
anlayışımız içinde Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri arasında da yer 
alan kadının her alanda güçlendirilmesi 
odak alanlarımızdan birini oluşturuyor. 
“Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri”ni 
imzalayan ilk Türk teknoloji şirketi 
olarak çalışanlarımızdan başlayarak tüm 
kadınların ekonomiye katılımını artırmak 
için çalışıyoruz. Kadını güçlendirme 
çalışmalarımızı “Güçlü Kadın, Güçlü 
Türkiye” çatısı altında yürütüyor, 
eğitimde ve iş dünyasında fırsat eşitliğini 
sağlamayı hedefliyoruz.

Özellikle kadın çalışanlarımıza Turkcell 
Akademi altında Hayata Ait Programlar 
eğitimleri sunuyor, şirket içi iletişim 
platformlarında kadın sağlığına yönelik 
birçok konu işliyoruz. Anneler için 
ilk gün izni, esnek çalışma koşulları 
sağlıyoruz. Cinsiyet eşitliğine duyarlı 
uygulamalarımız doğrultusunda, 2014’te 
KAGİDER’in Dünya Bankası desteği ile 
verdiği “Fırsat Eşitliği Sertifikası”nı aldık.

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

Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması 
ve tüm kadınların 
ve kız çocuklarının 
güçlenmesi  

PERFORMANS VE YETENEK YÖNETİMİ

Performans ve yetenek yönetimi 
ile Turkcell çalışanlarına uzun 
dönemli kariyer olanakları sunmak, 
kariyer gelişimlerine destek olmak, 
yetenekleri çekerek bünyemizde tutmak 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. 
2016’da da bu alanda önemli adımlar 
attık. Flex Performans Sistemi ile daha 
esnek, birimlerin ihtiyacına uygun bir 
performans sistemine başladık, genç 
yetenekleri çekmek için GNÇYTNK 
yenilikçi işe alma sürecini uyguladık. 
Yönetim katmanlarını yalınlaştırarak 
yönetici başına çalışan sayısında %40 
iyileşme gerçekleştirdik. Bu şekilde 
daha hızlı karar alabilen, çevik ve sade 
bir organizasyon yapısı hedefledik. 
Grup içindeki yönetim pozisyonları 
için “Yetenek Yönetimi” sürecimizle 
yedekleme planlarını uygulamaya 
koyduk ve bu şekilde %84 iç terfi oranını 
yakaladık.

YENİ NESİL İŞE ALIM: GNÇYTNK 

İnovasyon ve teknolojinin temel 
yapı taşları olduğu Turkcell Grubu 
için genç ve yetenekli çalışanları 
çekmenin büyük önemi bulunuyor. 
Teknolojiyi genç yetenekleri işe alım 
süreçlerimizde de ön plana çıkararak 
inovatif GNÇYTNK programını 
başlattık. Program çerçevesinde 
adaylar dijital platformlar üzerinde 
geliştirilen eğlenceli ve interaktif işe 
alım süreçleriyle değerlendiriliyor. 
Online oyun, online soru ve web 
tabanlı mülakat aşamalarıyla dijital 
teknolojiler kullanarak farklı bir işe alım 
deneyimliyor.

İş alımdan sonraki oryantasyon süreci 
de farklılaşan yenilikçi eğitimler içeriyor. 
VR gözlükler eşliğinde Turkcell’i anlatan 
sanal gerçeklik filmi, üst yönetim 
sunumları, oyun ve öğrenmeyi birleştiren 
aktiviteler ve sosyal sorumluluk projeleri 
bu sürecin bir parçası olarak sunuluyor.

2016’da programa 
başvuran 26.000 kişiden 
165’i tam zamanlı, 125’i 
stajyer olarak Turkcell 
bünyesine katıldı.

İnovatif programımız GNÇYTNK 
uluslararası olarak da tescil-
lendi ve Avrupa’nın en prestij-

li organizasyonu “European Excellence 
Awards in HR” tarafından kariyer ve işe 
alımda mükemmellik ödülünü aldı.
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FLEX PERFORMANS SİSTEMİ

Performans yönetimi 2016’da yenilik 
getirdiğimiz alanlardan bir diğeri oldu. 
Stratejik hedeflerimizle uyumlu, her işin 
kendi dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduran Flex Performans 
Sistemi’ni hayata geçirdik. Bu sistem 
tek tip bir performans yönetim sistemi 
yerine her işin ihtiyaçlarına uygun hedef 
ve değerlendirme yapılmasına olanak 
sağlıyor. 

Her bir iş grubu kendi performans 
yönetim sistemini belirliyor ve buna göre 
performanslarını yöneterek çalışanların 
iş hedeflerinin hayata geçirilmesindeki 
katkısını değerlendiriyor. Bu şekilde 
aynı anda farklı performans yönetim 
sistemleri kullanılabiliyor. Aynı 
zamanda çalışanlar yaptıkları işlerin 
performanslarına etkisini, kendilerine 
hedefleriyle ilgili yıl boyunca görevler 
atanmasına imkân sağlayan ve sürekli 
geri bildirimi destekleyen yapısıyla 
daha yakından takip edebiliyor. Bu 
sistemle hem performansın daha etkin 
olarak değerlendirilmesini hem de ortak 
hedefler yoluyla kurum içindeki işbirliğin 
artırılmasını hedefliyoruz.

LİDERLİK PROGRAMI VE MENTORLUK 
SİSTEMİ

Yetenekleri bünyemize çekmenin 
yanı sıra çalışanlarımızın Turkcell’de 
gelişimlerine de büyük önem 
veriyoruz. Liderlik Gelişim Programları 
ile yöneticilerimize ve yönetici 
adaylarımızın kariyer gelişimlerine 
destek vermeyi hedefliyoruz. Senelik 
stratejilerimiz çevresinde şekillenen 
programlar kapsamında mentorluk 
sistemi, uzaktan öğrenme, MBA 
programları gibi farklı olanaklar 
sunuyoruz. Yeni yöneticilerimiz 

mentorluk sisteminin yanında finans, 
hukuk ve insan kaynakları sistemlerini 
öğrendikleri sınıf içi ve uzaktan öğrenme 
programlarından yararlanabiliyor. 
Deneyimli yöneticilerimiz gelişim 
ihtiyaçlarına yönelik sınıf içi 
eğitimlerden geçiyor veya birebir 
koçluk görüşmelerini de içeren proje 
çalışmalarına katılıyor. Tüm yönetici 
kademelerimiz Harvard Business 
School’un uzaktan öğrenme aracı 
Harvard Manage Mentor ve dünyanın 
en büyük online kütüphanesi olan 
GetAbstract’tan yararlanabiliyor.

Mentorluk sistemi ise şirket içi 
birbirinden öğrenmeyi ve liderlik 
gelişimini destekliyor. Bu sistemde 
gelecek vadeden yeteneklerimizi 
üst düzey çalışanlarımızdan gönüllü 
mentorlarla eşleştiriyoruz. Çalışan 
seçimiyle belirlenen bireysel gelişim 
alanlarına uygun mentoru atıyoruz. 

Seçim yaparken çalışanın 
kariyer sürecinde karar 
verici olmayan farklı grup 
şirketi, fonksiyon veya 
bölümlerden olmasına 
dikkat ediyoruz. 

Programın kalitesi, bütünlüğü ve 
katılımcılarla iletişimi Turkcell Akademi 
tarafından yönetiliyor.
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MUTLU VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışanlarımızı odağa koyarak onların 
mutluluğu ve sağlığına yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz. Kaza ve hastalıklarının 
önüne geçmek üzere eğitimler düzenliyor 
ve önlemler alıyoruz. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Politikamız çerçevesinde İş 
sağlığı ve güvenliği (İSG) konularını 
takip ediyor ve yönetiyoruz. İSG takibini 
Turkcell Grup İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi aracılığıyla yapıyoruz. Turkcell 
bünyesinde kanunlara uyumu sağlamak 
üzere 10 adet İSG Kurulu yer alıyor. İSG 
Kurulları, işveren vekilleri önderliğinde 
her ay düzenli olarak toplanıyor. 
Toplantılar aracılığıyla olası riskleri ve 
İSG konularını tespit ediyor, risklere karşı 
proaktif önlemler alıyoruz. 

Çalışanlarımızın kurallara ve prosedürlere 
her an ulaşabilmeleri için şirket içi 
iletişim sayfası olan “Turkcell İSG Portal“ 
üzerinden İSG Politikası, yasal mevzuat 
ve prosedürleri paylaşıyoruz. 

Sene içinde Turkcell şebekesindeki 
sahalarda İSG risk analizi çalışmaları 
yaparak önlemler alıyor, denetim ve 
gözetim faaliyetleri yürütüyoruz. 
Çalışanlarımızı; network çalışanları, 
sahada araç kullanan çalışanlar ve ofis 
çalışanları olmak üzere üç ana risk 
grubuna ayırıyoruz. Saha koşullarına 
ve işin niteliğine göre kişisel koruyucu 
donanım temin ediyor ve bu donanımın 
kullanılması konusunda eğitimler 
düzenliyoruz. Kuleli sahalarda güvenli 
çalışma ortamının yaratılmasına 
katkıda bulunmak üzere dikey yaşam 
hatları barındırıyoruz. İş yerlerinin 
tehlike sınıfına uygun olarak verdiğimiz 
İSG eğitimleriyle çalışanlarımızın 
bu alandaki bilgi ve yetkinliklerini 
artırıyoruz. Tehlikeli görevlerde yer alan 
çalışanlarımız için yüksekte çalışma, 
güvenli sürüş gibi konularda ayrıca 
eğitimler düzenliyoruz. 

Çözüm ortağımız şirketlerin de İSG 
politikamıza uymalarını, eğitimler vererek 
önlem almalarını bekliyoruz.

Kazaların takibini İSG uzmanlarımız 
aracılığıyla yapıyoruz. Hazırladığımız 
kaza raporları, kaza nedenlerinin 
belirlenmesinde ve kazaların 
önlenmesinde önemli rol oynuyor. 
İSG çalışmaları ve kaza raporları üst 
yönetime aylık olarak sunuluyor. 
Raporlar sonucunda ortaya çıkan riskler 
üst yönetim tarafından ele alınıyor ve 
gelecek hedeflerimizi belirlemede rol 
oynuyor.

İSG Kurullarımızla ilgili ayrıntılı bilgiye 
2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nun 43. 
sayfasından ulaşabilirsiniz: 

http://d.turkcell.com.tr/Downloads/
hakkimizda/pdf/Turkcell_UNGC_
Raporu_2906.pdf

2014 2015 2016

Toplam İSG Eğitim Saati 640 500 4.970

Kaza Sıklık Oranı 0,9 1,44 2,67
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ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Mutlu ve bağlı çalışanlar için mükemmel 
çalışan deneyimi sunma yaklaşımını 
benimsiyoruz. Çalışma ortamının 
iyileştirilmesi, iş-yaşam dengesinin 
gözetilmesi, sosyal platform ve 
aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve iletişimin 
güçlendirilmesini mükemmel çalışan 
deneyiminin parçası olarak ele alıyoruz. 
Çalışanlarımıza Turkcell’deki çalışma 
hayatlarında en iyi deneyimi yaşatabilmek 
için, onların yanında olmaya çalışıyor 
ve kendilerini özel hissetmelerini 
sağlayacak uygulamaları hayata 
geçiriyoruz. Çalışanların yanında ailelerine 
de dokunarak, bağlılığı pekiştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Çalışma ortamına büyük önem veriyor, 
müzik odasından, hobi atölyelerine, 
basketbol sahasından fitness alanına 
1.700 m2’lik spor salonundan diyetisyen 
hizmetine kadar pek çok uygulamaya 
çalışma ortamında yer veriyoruz.

Çalışanlarımıza en iyi deneyi-
mi yaşatma yolunda sunduğu-
muz esnek çalışma, sosyal ak-

tiviteler, açık platformlar, ödüllendirme 
gibi olanak ve hakları bir çatı altında top-
layan “Çalışan Yolculuğu” programımız 
ile The Peer Awards for Excellence ödül 
töreninde “Bölge” kategorisinde birincili-
ğe layık görüldük.

Çalışanlarımızın bağlılık ve 
memnuniyetlerini her sene 
gerçekleştirilen ve Turkcell’deki tüm 
tam zamanlı çalışanların dâhil olduğu 
Çalışan Bağlılığı Değerlendirme 
Anketi’yle izliyoruz. Şirket, fonksiyon 
ve bölüm bazında bağlılık skorlarını 
ölçüyoruz. Sonuçları üst yönetim ile 
değerlendirerek gelişim alanlarını tespit 
ediyor ve oluşturduğumuz aksiyon 
planlarının yıl içinde takibini yapıyoruz. 
2016 yılında gerçekleştirdiğimiz %78 
oranında katılım sağlanan anket sonucu 
bağlılık skoru geçtiğimiz yıla göre 
artarak 76 olarak gerçekleşti. 

ESNEK ÇALIŞMA

Çalışanlarımıza esnek çalışma 
koşulları sunmak amacıyla bu yıl farklı 
uygulamalar hayata geçirdik. 

“Mobil Çalışma”, “Günü 
Planla”, “Part-time 
çalışma” ve “Ofistasyon” 
adını verdiğimiz farklı 
yerlerdeki ofislerimizden 
çalışma esnekliği ile 
çalışanlarımıza işlerini 
daha etkin ve verimli 
yönetme imkânı 
sunuyoruz. 

Teknolojik altyapı ve mobil platformlar 
ise iş süreçlerini tamamen ofis dışından 
yönetmeye; böylece fiziksel mekâna 
bağlı olmadan işimizi devam ettirmemize 
olanak sağlıyor. 

Ayrıca yeni doğum yapan kadınlar, 
çalışma hayatına daha çabuk adapte 
olmaları ve iş-yaşam dengelerini 
koruyabilmeleri için esnek çalışabiliyor. 
Çalışanlarımıza sunduğumuz farklı 
çalışma modelleri ile her yerde 
fikir üretimini mümkün kılmayı ve 
çalışanlarımızın yaratıcılığını tetiklemeyi 
hedefliyoruz. 

SAĞLIK VE ZİNDELİK

Çalışanlarımızın sağlığına 
büyük önem veriyoruz. 

Farklı konularda sağlık seminerleri, spor 
eğitmeni eşliğinde ofis egzersizleri, 
ofis çalışanlarında sık görülen obezite 
riski için diyetisyen desteği ile sağlıklı 
beslenme ve kilo kontrolü, omurga 
sağlığına yönelik pilates egzersizleri, 
yoga-zumba dersleri sunuyoruz. Göz ve 
diş tarama, omurga duruş check-up’ı gibi 
sunduğumuz olanaklarla çalışanlarımızın 
sağlığına büyük önem veriyoruz.
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EK MENFAATLER

Esnek çalışma, sağlık ve zindelik 
uygulamalarına ek olarak 
çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak 
ve mutluluğunu artırmak için farklı 
menfaatler sunuyoruz. Ek doğum 
günü izni, anlaşmalı şirketlerle 
kampanyalardan yararlanma hakkı, 
sağlıklı yaşam konusunda yol gösterici 
yenilenme programı gibi pek çok olanak 
sağlıyoruz.

• Esnek ek menfaat programımız Flex 
Menu alışveriş çeklerinden tatil 
paketine, bireysel emeklilik ara 
ödemesinden sağlıklı yaşam paketine 
kadar pek çok seçeneği barındırıyor. 
Çalışanlarımız ihtiyaç ve isteklerine 
göre seçim yapıyor ve kendi menfaat 
programlarını oluşturabiliyor.

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

• Yedi yıl ve üzerinde çalışanlara 
“Yenilenme İzni” kullanma hakkı 
sunuyoruz. Bu izin ile çalışanlarımız 
iş hayatlarına 3 aya kadar ara 
vererek bu zamanı isteklerine göre 
değerlendirebiliyor.

ÇALIŞAN PLATFORMLARI

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını 
öğrenebilmek, yeni fikirleri ortaya 
çıkarmak ve en iyisini sunabilmek için 
çalışanlarımızla sürekli diyalog içinde 
olmaya önem veriyoruz. İnovasyon 
Platformu üzerinden çalışanlar iş 
birimleri tarafından açılan sorularla 
ilgili fikirlerini iletebiliyor ve kazanan 
fikirler ödüllendiriliyor. “İşte Buna Ödül 
Verilir” diyerek yenilikçi ve fark yaratan 
çalışmalara ödül veriyoruz. Yönetim 
takımıyla çalışanları buluşturduğumuz 
iletişim toplantıları, çalışanların ilgili fikir 
ve önerilerini paylaştıkları “Söz Sende” 
toplantıları yapıyor, Salı Pazarı’nda 
konusunda uzman kişileri davet ettiğimiz 
iç seminerler düzenliyoruz. Bunların 
yanında çalışanlarımız çeşitli sosyal 
kulüplerde ve Turkcell Sosyal Aktivite 
Grubu’nda (TSAG) ilgi alanlarına yönelik 
diğer çalışanlarla paylaşım yaparak, 
aktiviteler düzenliyor.
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TURKCELL AKADEMI

Sürdürebilir kalkınmanın yolunun 
eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu 
kapsamda Turkcell Akademi platformu 
üzerinden farklı kategorilerde eğitimler 
sunuyor, bu yolda önemli adımlar atmaya 
devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri arasında bulunan insana 
yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe 
yönelik teknik ve mesleki becerileri 
de kapsayan ilgili becerilere sahip 
gençlerin ve yetişkinlerin artırılması için 
bilgiyi teknolojimizle harmanlayarak 
geniş kitlelere ulaşma misyonuyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İnsana Yatırım değerimize uygun 
olarak oluşturduğumuz Türkiye’nin 
ilk “Kurumsal Üniversitesi” Turkcell 
Akademi ile topluma ve sektöre 
değer katmayı hedefliyoruz. 2014’te 
dijitalleşerek tüm Türkiye’nin kullanımına 
açtığımız Turkcell Akademi “yine ve 
yeniden” öğrenme misyonuyla bilgiye ve 
teknolojiye bağlılığımızı ortaya koyuyor. 
Sanal sınıf, web-video, e-öğrenme 
ve mobil öğrenme gibi en güncel 
teknolojileri sunuyor, “eğitimde fırsat 
eşitliğine” odaklanıyoruz. 

4.4  
2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe 
yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip 
gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması 

2014

Katılan Kişi Sayısı

Toplam Eğitim Saati

2015 2016

SAYILARLA TURKCELL AKADEMİ 
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2014 2015 2016
Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı 825.657 924.579 2.118.056

Toplam Eğitim Saati 2.161.862 1.890.400 2.566.012

Akademi Eğitmen Sayısı 700+ 800+ 700+

İnternet Tabanlı Eğitimlerin  
Tüm Eğitimlere Oranı %87 %80 %92

Eğitim İş Ortağı Sayısı 400+ 400+ 400+
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TURKCELL EKOSİSTEMİ

Turkcell Akademi’de sunduğumuz 
eğitimlerle çalışanlarımızın ve 
yöneticilerimizin gelişimlerine 
odaklanıyor ve gelişimlerinin sürekliliğini 
sağlıyoruz. İş ortaklarımıza ve 
teknoloji konusunda gelecek vadeden 
gençlerimize de gelişme fırsatı sunuyor 
ve destekliyoruz. 

Çalışanlarımıza sunduğumuz eğitim 
programları: 

• Liderlik Gelişim Programları

• Fonksiyonel Gelişim Programları: 
Finans, İnsan Kaynakları gibi her 
fonksiyona özel gelişim programı 
tasarlanarak, hayata geçirilir.

• Teknoloji Programları: Teknolojiyi 
üreten, kullanan tüm fonksiyonların 
eğitimleri bu kapsamda ele alınır.

• Kişisel Gelişim Eğitimleri: HAP 
(Hayata Ait Programlar)

• Turkcell Perakende Sertifikasyon 
Eğitimleri: Tüm bayi çalışanlarının 
müşterilerimize daha iyi hizmet 
vermesi için uygulanır.

• Müşteri Gelişim Programları: Müşteri 
ile direk temasta olan Pazarlama- 
Satış Fonksiyonları ve Bayi 
Kanallarına verilen eğitimleri içerir.

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

2016 yılında Turkcell Grup 
ekosisteminde yer alan 2,1 
milyon kişiye ulaşılarak 
toplam 2,6 milyon saat 
eğitim verildi; ortalama kişi 
başı eğitim saati ise önceki 
yıla göre yaklaşık %60 
artış göstererek 57 saat 
olarak gerçekleşti. 

SATIŞ EKİPLERİNİN UZMANLIKLARINI ARTIRMA

Turkcell İletişim Merkezi (TİM), 
Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezi ve 
Fiber Çözüm Merkezi çalışanlarımızın 
çağın gereklerine uygun olarak gelişim 
göstermeleri konusunda destekliyoruz. 
Müşteri temas noktalarında ve satış 
ekiplerinde çalışanların Turkcell kalite 
standartlarında hizmet vermesini 
önemsiyoruz. İşe yeni başlayan 
çalışanlarımıza video eğitim, “iş başı 
koçluk” çözümleri ve sınıf içi vaka 
uygulamalarını içeren İşe Başlangıç 
Programları sunuyoruz. Müşterilerle 
temastaki Türkiye’nin dört bir yanındaki 
çalışanlarımıza ise özel olarak 
Sertifikasyon Programı hazırladık. Bu 
şekilde daha yetkin ve donanımlı bayi 
çalışanları ile en iyi hizmeti vermeyi 
hedefliyoruz. Programda Turkcell 
Akademi’nin geniş eğitmen kadrosunun 
tecrübelerinden ve Dijital Akademi’nin 
Sertifika Programları’ndan faydalandık.

Turkcell Akademi 
Sertifikasyon Yolculuğu 
kapsamında Türkiye 
çapında 5.500 çalışanımıza 
özel eğitimler verdik.

Ağustos ve Kasım aylarında 40 şehirde 
43 noktada gerçekleştirilen sınavlarda 
çalışanlarımızın bilgi seviyelerini ölçtük 
ve başarılı çalışanlar Yüz Yüze Gelişim 
Merkezi’ne katılma hakkı kazandı. 
Gelişim Merkezi Bireysel Sonuç 
Raporları’nı inceleyerek 2017 yılı için 
gelişim planlarını hazırladık. 

Kurumsal müşterilerimize entegre 
çözümler sunmak için Turkcell 
Kurumsal Satış Gelişim Programı 
kapsamındaki çalışmalarımızı da 
sürdürdük. Ekiplerimizi çok daha 
donanımlı ve uzman hale getirmeye 
yönelik programda sabit telekom ve IT 
çözümleri eğitimleri, öğrenilenlerin iş 
hayatına transferini kolaylaştıran atölye 
çalışmaları, birebir vaka çalışmaları ve 
koçluk seansları gerçekleştirdik.
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BÖLGESEL AKADEMİ EĞİTMENLERİ 
DESTEĞİ

Kurumsal Çözüm Merkezleri, Fiber 
Çözüm Merkezleri ve TİM’lerdeki 
çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin 
artırılması için bölgesel akademi 
eğitmenlerimiz aracılığıyla yerel 
ihtiyaçlara özel çözüm üretilmesine 
katkıda bulunuyoruz. TİM’lerde eşsiz 
müşteri deneyimi odaklı hizmet sunmak 
üzere yenilenen 60 mağaza çalışanımız 
ile “TİM Dönüşüm Gelişim Programı”mızı 
uyguladık. Çalışanlarımızın ve mağaza 
müdürlerimizin birlikte katıldığı 
programda perakendecilik, akıllı 
cihazlar, müşteri süreç ve sistemleri, 
tek noktadan hizmet ve satış becerileri, 
eşsiz müşteri deneyimi, mağaza yönetimi 
başlıkları kapsamında dijital ve sınıf içi 
eğitimlerle öğrenmeyi artırıcı simülasyon 
uygulamalarımıza yer verdik.

TEKNOLOJİ GELİŞİM PROGRAMLARI

Dijitalleşme trendinin getirdiği en 
önemli konulardan biri olan “big 
data” (büyük veri) alanında Turkcell 
çalışanlarının farkındalıklarını artırmaya 
ve uzmanlaşmalarını sağlamaya önem 
veriyoruz. “Data Scientist Bootcamp 
Gelişim Programı” ile katılımcılar 
büyük veri analizi konusunda teorik 
bilgi almanın yanı sıra proje çalışmaları 
yaparak stratejik karar alma, riskleri 
yönetebilme ve inovatif ürün geliştirme 
konularında yetkinliklerini artırıyor. 
Bootcamp kapsamında Coursera ve 
EdX’le işbirliği yaparak Data Scientist 
konusunda sertifikalı eğitimleri hayata 
geçirdik. 

Data Center’ların etkin ve verimli 
yönetilmesi amacıyla teknik 
ekiplerimizin yetkinliklerini artırmak 
için Data Center Uzmanlık Programı’nı 
hayata geçirdik. Turkcell şebeke 
kalitesinin devamlılığı için yaklaşık 
2.500 kişinin çalıştığı Bölge Çözüm 
Ortaklarımız için özel bir program 
tasarladık. Program kapsamında Mobil 
Şebeke, Sabit Şebeke, 4.5G Teknolojisi, 
Kule Altyapı Sistemleri konularını karma 
eğitim yöntemleriyle ele aldık.

4.5G EĞİTİMLERİ 

4.5G Turkcell için 2016 yılının en 
önemli teknolojik gelişmesi oldu. 
4.5G dönüşümünü sağlayacak 
müşterilerle temas noktalarındaki 
tüm çalışanları ve Turkcell 
müşterilerini donanımlı hale getirmek 
amacıyla 4.5G Gelişim Programı’nı 
hayata geçirdik.

Çalışanlarımızın yanı sıra değer 
zincirimizde yer alan bölge çözüm 
ortaklarının, bayilerin ve müşterilerin 
gelişimini hedefledik. Program en iyi 
4.5G deneyimini yaşatmak için “Şebekeyi 
Dönüştür”, “Bilgiyi Dönüştür”, “Hayatı 
Dönüştür” olarak adlandırdığımız üç 
aşamalı eğitimleri kapsadı.

TURKCELL  
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 2016

SOSYAL ETKİMİZ

45



LIDERLIK GELIŞIM PROGRAMLARI

GELECEĞİN LİDERLERİ

Liderlik ve yetenek gelişimi 
çözümlerimizle, yeni yöneticiden 
genel müdür yardımcısı seviyesine 
Turkcell Grubu‘nu geleceğe taşıyacak 
yatırımlarla, şirket için değer yaratmayı 
amaçlıyoruz. 700 yöneticiyi hedefleyen 
programlarla 2016 yılında da Turkcell 
Grup liderlerini geliştirmeye devam ettik. 
Yeni yönetici seviyesinde iki yıllık olan 
gelişim programını, “self-team-business” 
odaklarında üç yıllık gelişim yolculuğuna 
dönüştürdük ve fonksiyonların 
ihtiyaçlarına özel geliştirilen Fonksiyona 
Özel Liderlik Programları’nı hayata 
geçirdik. Bu şekilde hedeflerimize ve iş 
sonuçlarımıza katkı sağlayan programlar 
yaratmayı hedefledik.

MIT İŞBİRLİĞİNDE İNOVATİF LİDERLİK 
PROGRAMI 

Turkcell Akademi, dünyanın önde gelen 
üniversitelerinden Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ile yeni 
bir işbirliğine imza attı. MIT’nin bir şirket 
için hazırladığı ilk eğitim programı olan 
Turkcell - MIT Liderlik ve İnovasyon 
Bootcamp adlı programda, GNCYTNK’ler 
MIT’nin dünyaca ünlü “New Venture (Yeni 
Oluşum)” programına katılıyor, global 

yeni teknolojileri ve global ürün/servis 
yaşam döngülerini öğrenirken, iş planı 
oluşturma, sunum becerilerini geliştirme 
gibi eğitimleri de alıyor. Bir haftalık yoğun 
programın ardından, ekipler Turkcell ve 
MIT jürisine projeler sunuyor. İlk 3’e kalan 
proje ve ekip, 2017 yılı Mayıs ayında 
MIT Boston kampüsünde çalışmalara 
devam etme hakkı kazanıyor ve şampiyon 
olan ‘’Nesnelerin İnterneti, Yüz Tanıma 
Sistemleri ve Görüntülü Arama’’ projeleri, 
dünyaca ünlü profesörler ve mentorlar ile 
geliştirilmeye devam ediyor. Bu programla 
geleceğin inovatif liderleri yetişiyor. 

YAKINSAMA PROGRAMI

Entegre telekom pazarında lider olma 
hedefimiz doğrultusunda “Yakınsama 
Projesi”ni başlattık. Proje kapsamında 
Turkcell Grup ve müşteri temas 
noktalarındaki tüm çalışanların sabit ve 
mobil ürün ve hizmetlerimize, gelecek 
hedeflerimize hakim olmasını hedefledik. 
Projenin amacına ulaşabilmesi için 
Turkcell Akademi yaklaşık 20 bin kişide 
kültür, bilgi ve beceri dönüşümünü 
sağlayacak en doğru gelişim programını 
tasarlamak ve uygulamak için çalıştı. 
Bu program sonunda çalışanlarımızın 
müşterilerimize en iyi deneyimi 
yaşatmasını amaçlıyoruz.

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

Kişisel gelişimi desteklemek amacıyla 
hazırladığımız Hayata Ait Programlar 
(HAP) eğitimlerimize devam ediyoruz. 
Deneyimsel uygulamalı eğitimlerin yanı 
sıra çalışanlarımızın eşleriyle birlikte 
katılabilecekleri eğitimler de sunduk. 
Canlı yayınla Türkiye’nin her yerindeki 
çalışanlarımızın eğitimlere katılımını 
sağlıyoruz. HAP ile hem çalışanlarımızın 
kişisel gelişimlerine hem de çalışan 
bağlılığına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ

Sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek 
için gerçekleştirdiğimiz üniversite sanayi 
işbirlikleri sayesinde gençlerin gelişim 
yolculuğuna destek oluyoruz. 2016 
döneminde Turkcell Akademi tarafından 
hazırlanan dokuz sertifika programıyla 
15 üniversitede 2.500’den fazla 
öğrenciye erişerek bilişim sektörüne 
nitelikli iş gücü kazandırdık. Turkcell 
Grup yöneticileriyle 50 üniversiteden, 
16 bin öğrenciyi, 70’den fazla etkinlikte 
bir araya getirdik. Etkinliklerde “4.5G 
ile Toplumdaki Dönüşüm”, “Yeni 
Teknolojiler”, GNCYTNK, “Liderlik”, gibi 
konularda Turkcell vizyonunu aktardık. 

Turkcell Akademi, Brandon Hall 
HCM Excellence in Technology 
Awards’ta, Turkcell Akade-

mi Kurumsal Eğitim Yönetimi Platformu, 
Akademim Mobil Uygulaması ve Turkcell 
Hizmet Satış Modeli Simülasyonu ile üç 
ayrı ödüle layık görüldü. Turkcell Akademi 
Kurumsal ile “Eğitim Yönetimi Teknoloji-
lerinde En İyi Gelişim”, Akademim Mobil 
Uygulaması ile “En İyi Mobil Eğitim Tek-
nolojisi” ve Turkcell Hizmet Satış Modeli 
Simülasyonu ile “En iyi Oyunlaştırma ve 
Simülasyon Uygulamaları” kategorilerinde 
Turkcell’in başarısı tescillendi.
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TURKCELL DIJITAL AKADEMI

Bilginin birleştirici gücüyle topluma 
değer katma misyonuyla bilgi ve gelişim 
alanlarındaki uzmanlığımızı tüm Türkiye 
ile paylaşmak istiyoruz. Bu doğrultuda 
2014 yılında “bilgiye erişimde fırsat 
eşitliği yaratmak” amacıyla bilgisayar 
ve mobil cihazlar üzerinden erişilebilen 
Turkcell Dijital Akademi’yi kurduk. 
Kurulduğu zamandan bu yana 3 binden 
fazla eğitim içeriği, 20 milyondan fazla 
eğitim görüntüleme, 700 binden fazla 
kişiye İngilizce eğitimi ve sınava hazırlık 
imkânı sunan, 1,2 milyondan fazla kullanıcı 
tarafından indirilen Dijital Akademi, zengin 
içeriğiyle kısa zamanda bireyler ve kurumlar 
için önemli bir kaynak haline geldi.

Dijital Akademi programları kapsamında 
dünyaca ünlü pek çok eğitim platformuyla 
işbirlikleri gerçekleştirdik. Dünyanın en 
zengin ücretsiz öğrenim platformu olarak 
bilinen Khan Academy Türkçe işbirliğinin 
yanı sıra platform üzerinden İngilizce, 
Sınavlara Hazırlık, Sertifika Programları, 
KOBİ’ler için Faydalı Bilgiler, Kişisel 
Gelişim, Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji, 
Engelsiz Eğitim gelişim kategorilerini 
kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 

Birinci sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar 
örgün eğitime ait tüm derslerle ilgili 
yardımcı kaynakları ve lisans öğrencilerinin 
yararlanabileceği bir arşivi barındıran 
platformdaki data kullanımından 
Turkcell müşterilerinin ücretsiz olarak 
faydalanabilmesine imkân sağlıyoruz.

EĞITIMDE ÖNCÜ MOBIL 
UYGULAMALAR

Sosyal sorumluluk anlayışımızın parçası 
olarak engellilerin istihdamına, eğitimine 
ve günlük hayattaki engelleri ortadan 
kaldırmaları için eğitimde öncü mobil 
uygulamalar geliştiriyoruz. Bu yöndeki 
çalışmalarımız ve Engelsiz Eğitim’le 
toplumsal farkındalığın artmasına katkı 
sağlıyoruz. Turkcell Dijital Akademi 
bünyesinde sunulan temel eğitimler 
sayesinde hem engellilere hem de 
ailelerinin gelişimine destek oluyoruz.

MERHABA UMUT

Türkiye’deki göçmen 
Suriyelilerin 
entegrasyonunu 
kolaylaştırmak için 
hayata geçirdiğimiz 
Merhaba Umut 

mobil uygulamasıyla tüm operatörlerin 
Suriyeli müşterilerine hizmet vermesine 
imkân sağlıyoruz. Turkcell Akademi’nin 
geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan 
uygulama sayesinde kullanıcılar Türkçe 
öğrenebiliyor, sesli tercüme ve hizmet 
noktalarına ulaşım gibi özelliklerden 
faydalanabiliyor. Projeyle ilgili 
ayrıntılı bilgiye Toplumsal Sorumluluk 
bölümünden ulaşabilirsiniz.

KURUMLARIN EĞITIM ORTAĞI

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında 
perakende, sağlık, teknoloji, finans, gıda, 
hizmet, enerji gibi sektörlerde faaliyet 
gösteren ve farklı dinamiklere sahip olan 
şirketlerin 100 bine yakın çalışanını yeni 
nesil öğrenme metotlarıyla ve eğitim 
danışmanlığı hizmetleriyle geliştiriyoruz. 
Turkcell Akademi Kurumsal üzerinden 
kurumsal müşterilerimize şirket 
çalışanlarının gelişimini daha verimli 
hale getiren online eğitimler sunuyoruz. 
Eğitimlerle iş yapış şekillerine ve 
gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çalışanlar; 
her an, her yerden eğitim alabiliyor, 
sınav sistemiyle değerlendirilebiliyor, en 
güncel ve doğru bilgiye Turkcell Akademi 
eğitim altyapısı üzerinden ulaşabiliyor.
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MÜŞTERI DENEYIMI

Müşterilerimizin istek ve beklentilerini 
sonuna kadar karşılayan, hayatı 
kolaylaştıran benzersiz müşteri 
deneyimi sunmak Turkcell’in temel 
prensipleri arasında yer alıyor. Kurumsal 
stratejilerimiz, Türkiye’deki konumumuzu 
güçlendirmek ve mevcut ve yeni 
pazarlarda genişlemek doğrultusunda 
ürün ve hizmetlerimizle eşsiz bir 
deneyim yaşatmaya odaklanıyoruz. 
Değişen istek ve beklentilere hızlı ve 
güvenilir çözümler bulmak amacıyla 
müşterilerimizle interaktif ve pozitif 
bir iletişim kuruyoruz. Böylece, 
müşterilerimizin ilettiği görüş, öneri 
ve şikâyetleri yakından takip ediyor 
ve zamanında, çözüm odaklı şekilde 
geri dönüş yapmaya öncelik veriyoruz. 
Müşteri memnuniyetini sürdürülebilir 
kılmak için müşterilerle olan 
etkileşimimizi sürekli gözden geçiriyor, 
müşteri bağlılığını her geçen gün 
kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. 

Müşteri deneyimi bizim için her şeyden 
önce, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru 
anlamak anlamına geliyor. Bu nedenle; 
piyasa ve teknolojideki değişimleri 
yakından takip ederek sunduğumuz ürün 
ve hizmetleri sürekli iyileştirmeye ve 
çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en 
uygun çözümleri bulmak için her 
etkileşim noktasında “müşterinin 
sesi”ni dinliyoruz. Bu sayede, 
müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına hitap 
eden kişiselleştirilmiş değer teklifleri 
sunabiliyor, satış sonrası hizmetlerimizle 
müşterilerimize destek olmaya devam 
ediyoruz.

Farklı kanallardan aldığımız müşteri geri 
bildirimlerini ürün ve hizmetlerimizin 
yanı sıra Turkcell müşterilerinin 
deneyimlediği süreçleri iyileştirmek 
için kullanıyoruz. Ürün geliştirmeden 
ücretlendirmeye kadar olan farklı 
aşamalarda müşteri beklentilerini 
süreçlerimize daima entegre ediyoruz. 

Odak gruplar, pazar anketleri ve saha 
ziyaretleri gibi çeşitli yöntemlerle 
edindiğimiz izlenimleri ve bilgileri 
müşteri deneyimi yönetimimize dâhil 
ediyoruz. 

Böylece müşterilerimiz hakkında 
elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri, 
müşterilerimizle her gün temas halinde 
olan çalışanlarımızla paylaşıyor, 
çalışanlarımızın müşteri hizmeti 
yaklaşımında bu öğrenimlerden 
faydalanarak mükemmel müşteri 
deneyimi sunmasını amaçlıyoruz. 
Müşteri odaklı çalışmalarımızı ayrıca 
senelik olarak yönetim seviyesinde de 
değerlendiriyoruz.

Uluslararası geçerliliği olan “Net Tavsiye 
Skoru” araştırması müşterilerimiz 
tarafından ne kadar tavsiye edildiğimizi 
düzenli olarak ölçüyor, birlikte 
çalıştığımız bağımsız araştırma 
şirketleriyle müşterimizin gözünden 
Turkcell’i görüyoruz. 2016 yılında 
operatörler arasında sabit ve mobil 
bireysel en çok tavsiye edilen şirket 
olduk. 

2016’da Turkcell Superonli-
ne’da başlatılan Ezber Bozan 
Süper Kahramanlık Hikâyele-

ri’yle müşteri deneyimi alanında dünya-
nın en önemli ödüllerinden olan Stevie 
Awards’da “Telekomünikasyon Sektörü 
Müşteri Servislerinde İnovasyon” kate-
gorisinde Gümüş ödüle layık görüldük.
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MÜŞTERİ VAATLERİMİZ

Turkcell’de müşterilerimizi en ön sırada 
tutuyoruz. Çalışanlarımızın ve yönetim 
ekiplerinin de en önemli öncelikleri 
ve sorumlulukları arasında benzersiz 
müşteri deneyimi sağlamak yer alıyor. 
Tüm Türkiye’de benzersiz ve mükemmel 
hizmet sağlamayı, müşteri deneyimini 
öncelikle müşterimizi daha yakından 
tanıyarak değişen isteklerine karşılık 
vermeyi güvence ediyoruz. Bununla 
birlikte, satış ve sonrasını kapsayan 
hizmetlerimizle günümüz ve gelecekte 
Turkcell müşterisi olmanın ayrıcalığını 
yaşatmak için çalışmayı taahhüt 
ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz 
vaatler hizmet kalitesi ve acil durum 
desteği gibi konuları kapsıyor. Müşteri 
Vaatlerimizi 4.5G lansmanı ile birlikte 
kamuoyu ile paylaştık. 

TURKCELL GLOBAL BILGI

Müşteri hizmetleri, teknik destek, 
müşteri değerinin geliştirilmesi ve 
müşteri bilgileri yönetimi gibi alanlarda 
telekom sektörünün yanı sıra birçok 
sektöre hizmet veren Turkcell Global 
Bilgi, kurumsal müşterilerin kendi 
işlerine odaklanmasını sağlarken 
sahip olduğu teknoloji ile benzersiz 
müşteri deneyimi sağlıyor. Müşteri 
deneyimindeki 17 yıllık tecrübesinin yanı 
sıra hizmetlerini sürekli güncelleyerek 
inovatif ürünler sunan Turkcell Global 
Bilgi, Turkcell dâhil olmak üzere 60’tan 
fazla firmanın müşteri ihtiyaçlarına 
çözümler üretiyor. 

Çağrı Merkezi, Turkcell İletişim 
Merkezleri, turkcell.com.tr, superonline.
net, sosyal medya kanalları, BiP, web 
chat, e-posta ve yüz yüze olmak üzere 
farklı kanallardan müşteri ve tüketici 
iletişimini gerçekleştiren Turkcell Global 
Bilgi, müşteri hizmet yolculuklarını 
baştan sona dek ele alıyor ve sahip 
olduğu tasarım ekibi ile müşteriye özel 
çözümler geliştirebiliyor. Bu kanalların 
başında Türkçe ve birçok yabancı dilde 
kesintisiz hizmet veren Çağrı Merkezimiz 
bulunuyor. Müşteri memnuniyeti 
yönetimini ISO 10002 sistemine uygun 
gerçekleştiriyoruz. 

2017 itibariyle
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Birinci aşamada 
çözülemeyen ve 

kapsamlı araştırma 
gerektiren nitelikte 

şikayet 

Anında 
çözülebilecek 

nitelikte 
şikayet

Front Office şikayeti 
cevaplar.

Şikayet kaydı temel  
nedenine göre sınıflandırılarak 

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

şikayetin durumu hakkında  
bilgi verir.

Front Office olarak 
adlanırılan birim, müşteri 
ifadelerine uygun olarak 
şikayet kaydı oluşturur.

Müşterilerimizle etkileşim 
sırasında açık ve şeffaf 
olmaya önem veriyoruz. 

Turkcell’e iletilen şikâyetleri, iletildiği 
kanal fark etmeksizin üç aşamada 
cevaplıyoruz.

Daha fazla bilgi için: https://www.
global-bilgi.com.tr/hizmetlerimiz/
musteri-hizmetleri-yonetimi/musteri-
hizmetleri-ve-teknik-destek/back-
office-yonetimi

Müşterilerimizin kullandığı öneri ve 
şikâyet kanallarını düzenli aralıklarla 
gözden geçiriyor ve gelişime açık, 
verimliliği artırılabilecek alanları tespit 
ederek iyileştirmeler yapıyoruz. 

Önceden şikâyet aldığımız konuların 
tekrar etmesini önlemek için 
faaliyetlerde bulunuyoruz. En çok 
şikâyet alınan konuları düzenli olarak 
takip ediyor ve yapılan iyileştirmeler 
sonrasında şikâyetlerde görülen 
değişim oranlarını gözlemliyoruz. 

Ayrıca şikâyet alınan konular üzerinde 
kök neden analizi gerçekleştirerek, 
şikâyetlerin asıl nedenlerini belirliyor, 
gerekli aksiyonların alınmasını 
sağlayarak tekrarlanmasını önlüyoruz.

Çağrı merkezi sektörünün 
dünya çapındaki en büyük ve 
güvenilir organizasyonu “Con-

tactCenterWorld.com” tarafından verilen 
“2016’nın En İyisi” ödüllerinde Turkcell 
Global Bilgi “En İyi Müşteri Deneyimi” ka-
tegorisinde dünya birincisi oldu. Bu dünya 
birinciliği ödülü ile Turkcell Global Bilgi’nin 
aynı organizasyonun farklı kategorilerinde 
kazandığı dünya birinciliği ödülleri sayısı 
9’a yükseldi. 
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BIREYSEL MÜŞTERILERIMIZLE

Gencaver 875 sms chat 

Webchat 600 görüşme

BiP 82 görüşme

Çağrı Merkezi 7.5 K çağrı

IVR 13.2 K 

Özel Hizmet Ekibi 40 ziyaret

Web sitesi 40 K ziyaret

Hesabım login 38 K login

TİM 52k ziyaret

 
KURUMSAL MÜŞTERILERIMIZLE

Çağrı merkezi 540 çağrı

IVR 125 işlem

SMS 7.5 K işlem

Web sitesi 2.2 K ziyaret

Dijital kanallar 36.5 K işlem

TİM 200 işlem

 
SABIT MÜŞTERILERIMIZLE

IVR 2.5 K

Çağrı Merkezi 1.5 K çağrı

Web sitesi 2 K ziyaret

Hesabım ve online 
işlemler

818 login

Yüz yüze kanallar 220 temas

Çağrı Merkezi 1.5 K çağrı

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

YIL BAZLI MÜŞTERI MEMNUNIYETI ORANLARI*

Kanal 2015 Mobil 2015 Sabit

Çağrı Merkezi 4,02 3,19

IVR 3,43 3,00

Bayi 4,10 4,12

Dijital Kanal 3,93 3,75

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

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ 
GÜVENLİĞİ

Dijitalleşen dünyada, sanal olarak 
iletilen bilgilerin korunması konusu 
hükümetlerden özel şirketlere hatta 
bireylere kadar her düzeyde önem 
taşıyor. Turkcell’de bireysel, kurumsal ve 
sabit müşterilerimizin bilgi güvenliğini 
faaliyetlerimiz için esas kabul ediyoruz. 

2008 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
ve Yönetim Sistemi Danışmanlığı 
sertifikasını alarak telekomünikasyon 
sektöründe bilgi güvenliği yönetim 
sistemi sertifikası alan ilk şirket olduk. 

Abonelerimize ait tüm kişisel verileri, 
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerinin yasal 
düzenlemelerine uygun şekilde kayıt 
altına alıyor ve saklıyoruz. Kendi 
bünyemizde, yetki güncellemesi olarak 
adlandırdığımız bir süreçle, kritik 
bilgilere erişim yetkilerini düzenli olarak 
gözden geçiriyoruz.

E-öğrenme platformları, şirket içi LCD 
panelleri, sınıf içi eğitimler gibi farklı 
kanallar üzerinden çalışanlarımızın 
müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği 
konularında eğitim ve farkındalık 
seviyesini artırıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.
turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik
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TEDARIKÇI ILIŞKILERI VE SATINALMA

Ürün ve hizmetlerimiz dışındaki 
faaliyetlerimizi de sosyal, çevresel ve 
yönetimsel sorumluluk anlayışımız 
çerçevesinde planlıyoruz. Her 
faaliyetimizde gözettiğimiz sorumluluk 
anlayışımızı yaygınlaştırmak 
için ekosistem ortaklarımızla ve 
tedarikçilerimizle daha yakın çalışmamız 
gerektiğinin, ancak bu sayede daha geniş 

bir alanda olumlu etki yarattığımızın 
farkındayız. 

Tedarikçilerimizle iletişimimizi 
güçlendirmek amacıyla kurduğumuz 
Tedarikçinin Sesi uygulamamızla, 
tedarikçilerimizin ürün, süreç ve 
sistemleri geliştirmeye dair yeni fikir, 
proje önerisi, soru, şikâyet, talep ve 

önerilerini alabiliyoruz. Bu platform 
sayesinde tedarikçilerimiz iş ortağı gibi 
gelişimimize katkı verebiliyor. 

Turkcell Tedarikçi Portalı ise, 
tedarikçilerle direkt iletişim sağlayan 
bir platform görevi görüyor. Portal 
sayesinde satınalma ekibi ve tedarikçiler 
arasındaki iletişimi kolaylaştırıyoruz. 

Turkcell ile çalışmak isteyen aday 
tedarikçiler, Portal üzerinden 
başvurularını iletebiliyor. Verimli iş 
ortaklıkları kurabilme kapasitesine sahip, 
etik kurallarımıza uygun yeni tedarikçiler 
satınalma ekiplerince değerlendirildikten 
sonra portföyümüze dâhil oluyor. 

İş ortakları ekosistemimizde değer 
yaratmak için birlikte çalıştığımız 
tedarikçilerin temel çevresel, sosyal ve 
etik kurallara uyumunu önemsiyoruz. 
Tedarikçi seçme aşamasında sorumlu 
satınalma anlayışımız çizgisinde 
oluşturduğumuz Turkcell Grup Satınalma 
Etik Kuralları’na uygunluğu gözetiyoruz. 

Satınalma Etik Kuralları hem 
tedarikçilerimizle olan birlikteliğimizi 
daha standart ve şeffaf bir hale 
getirmemize yardımcı oluyor hem 
de tedarik zincirimiz boyunca temel 
sürdürülebilirlik kriterlerine uyumu ve 
bu yönde gelişimi cesaretlendiriyor. 
Kurallar çerçevesinde çocuk işgücü, 
taciz, rüşvet, iş güvenliği ve çevre gibi 
konuları kontrol ediyoruz. 
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Etik Kurallarımızı, 
oluşturduğumuz portal 
üzerinden ve basılı olarak 
paylaşıyor, satınalma 
yaptığımız paydaşlarımızın 
genel hukuki mevzuata 
ve Satınalma Etik 
Kuralları’na uyumundan 
Tedarikçi Yönetim Sistemi 
aracılığıyla emin oluyoruz. 
Portföyümüzde yer alan 
tedarikçileri, Yönetim 
Sistemi kapsamında 
değerlendiriyor ve 
dönemsel olarak 
denetliyoruz. 

YEŞİL SATINALMA 
Faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimize etmek amacıyla dışarıdan yaptığımız 
satınalmalarda tedarik ettiğimiz ürünlerin çevre dostu olmasına özen gösteriyoruz. Bu 
doğrultuda, altyapıdan ofis malzemesine satınalmalarda enerji verimliliği gibi bazı temel 
çevresel kriterlere uygunluk da arıyoruz. 

2016 yılı içerisinde 120.000 adet ürünü Yeşil Satınalma prensipleri doğrultusunda satın 
aldık. Yeşil Satınalma anlayışımız çerçevesinde, enerji verimliliği sağlıyor ve karbon 
salımı düşük ürünleri tercih ediyoruz. Böylelikle, tedarikçilerimizin ürettiği ürünlerin 
temel çevresel kriterlere olan uygunluğunu gözetmiş oluyoruz. 

Turkcell Satınalma ekibi satınalma aşamasında maliyet ve kalite gibi standart kriterlerin 
yanında uygulanabilir olduğu durumlarda yeşil satınalma prensiplerine uygunluğu da 
değerlendiriyor. Bu kapsamda;

• Şebeke ekipmanlarımızın enerji-verimli olmasına önem veriyoruz. Baz istasyonu 
şebekemiz içinde kendi enerjisini üreten istasyonlarımız bulunuyor.

• Veri merkezi sistem odalarında bulunan iklimlendirme cihazlarını ve enerji altyapısını 
daha verimli son teknoloji ürünlerle yeniledik.

• Kurumsal satın alımlarımızda çevre dostu mobilyalar, sensörlü musluklar, geri 
dönüştürülmüş plastikten üretilmiş bardaklar ve ofis ürünleri gibi çevre dostu ürünler 
satın alıyoruz. 

• Ofis içerisinde kâğıt kullanımını azaltmak amacıyla Mobilim ve Masrafım gibi iş 
takip uygulamaları geliştirdik ve kâğıt kullanım ihtiyacını en aza indirdik. E-arşiv 
sistemimizle kâğıt tüketim oranının düşük seviyelerde kalmasını sağlıyoruz. 

• 2016 yılı içerisinde şebeke kaynaklı 3.644.000 kg atığın geri dönüştürülmek üzere 
satışını gerçekleştirdik.

Söz konusu değerlendirme ve 
denetimlerde; Turkcell satınalma 
politikalarının uygulanmasını 
desteklemek suretiyle tedarikçi 
yönetiminde standart prensiplerin 
uygulanmasını, kurulan iletişimin 
daha şeffaf hale getirilmesini, 
tedarikçi kalite yönetim sürecinin 
oluşturulmasını ve yeni tedarikçi 
yönetim stratejileri geliştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Değerlendirme sonucu ortaya 
çıkabilecek uygunsuzlukları 
tedarikçilerimizle paylaşıyor, 
iletişime geçilen tedarikçimizden 
uygunsuzlukların giderilmesine dair 
bir aksiyon planı talep ediyor ve 
belirlenen zaman planı dâhilinde 
alınan aksiyonların tatbikini 
sağlıyoruz.
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TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMLARI

Kurulduğumuz günden itibaren 
Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik 
gelişimine paralel olarak büyümemizi 
sürdürüyoruz. Toplum geliştikçe biz, 
biz geliştikçe toplum gelişir anlayışıyla; 
attığımız her adımda sahip olduğumuz 
teknoloji gücünü herkes için faydaya 
dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin 
dört bir yanına yayılan entegre hizmeti 
ağımızla, ekonomik kalkınmanın anahtarı 
olan iletişim ve teknolojiyi herkes için 
erişilebilir hale getirdik. Toplumsal 
ihtiyaçlara en doğru şekilde yanıt 
verebilmek için sosyal eşitliği hedef alan 
programlar geliştirdik, tüm dezavantajlı 
grupların; kadınların, engellilerin, 
mültecilerin, gençlerin ve çocukların 
teknolojinin sunduğu olanaklara 
kısıtlar olmadan, rahatça erişmesini ve 
kendilerini geliştirmesini destekleyen 
girişimler tasarladık. 

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 
hayata geçirdiğimiz sayısız proje ve 
program aracılığıyla paydaşlarımızın 
hayatında kalıcı etki uyandıracak 
çalışmalara imza atıyoruz. Yaptığımız 
çalışmalarla Küresel Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlıyoruz. 
Özellikle eğitim projeleriyle, Hedef 
4. Nitelikli Eğitim ve Eşitsizliklerin 
Azaltılması’na destek oluyoruz.

2016 yılında gelirimizin 
%1’lik kısmını toplumsal 
yatırım çalışmalarına 
ayırdık.

Entegre bir iletişim şirketi olarak 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran 
çözümler üretiyor, çalışmalarımızla 
ise her yerde herkesin aynı koşullara 
sahip olmasını sağlamayı hedefliyoruz. 
Yatırımlarımız, kadının sosyal ve 
ekonomik olarak güçlenmesinden 
eğitime, engelli bireylerin tıpkı diğer 
bireyler gibi sosyal hayata katılmasından 
özel yetenekli çocuklara, insani yardım 
çözümlerinden kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere birçok alanı kapsıyor.

MERHABA UMUT PROJESİ

Hizmet verdiğimiz her bireyin eşit 
fırsatlardan yararlanmasını önemsiyoruz. 
Dünyada en fazla sayıda Suriyeli 
mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye’de 
yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor ve 
1,3 milyonuna Turkcell olarak hizmet 
veriyoruz. Mültecilerin sosyal hayata 
katılımındaki en büyük engellerden 
biri olan dil problemini aşmalarına 
destek olmak adına “Merhaba Umut” 
uygulamasını geliştirdik. Uygulama; 
sesli çeviri, Türkçe’de gündelik hayatta 
sık kullanılan kelime ve cümleleri yazılı 

ve sesli olarak öğrenme, Türkiye’deki 
gündelik hayat için yardımcı olacak 
bilgilere kolayca erişim ve Turkcell 
Arapça Çağrı Merkezi’ne kolay ulaşım 
özelliklerini barındırıyor. Suriyelilerin 
günlük hayatlarını kolaylaştırmayı, 
adapte olmuş bir yaşam şansı elde 
edebilmelerini amaçladığımız ve tüm 
operatörlerin müşterilerine açık olarak 
tasarlanan uygulama, bugüne kadar 
yaklaşık 400 bin mobil uygulama indirme 
rakamına ulaştık. 
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• Khan Academy’nin K12 eğitimlerini, 
haber ve sağlıkla ilgili içeriklerini 
sunuyoruz.

Suriyeli mültecileri teknoloji ve iletişim 
yoluyla toplumsal hayata dâhil etme 
çalışmalarımız GSMA, Birleşmiş Milletler 
ve Dünya Ekonomik Forumu’nun da 
dikkatini çekti. Genel Müdürümüz 
Kaan Terzioğlu, Merhaba Umut mobil 
uygulamasını BM Genel Kurulu sırasında 
düzenlenen BM Özel Sektör Forumu’nda 
ve CNN International yayınında 
anlattı. Ek olarak, Terzioğlu, Davos’ta 
düzenlenen WEF Dünya Ekonomik 
Forumu yıllık toplantısında, Merhaba 
Umut kapsamında Kahramanmaraş 
Barınma Merkezi’ne fiber bağlantı 
götürülmesi ve Suriyeli’lerin Türkçe 
öğrenme, iletişim ve bilgiye ulaşması 
üzerine de bir konuşma yaptı.

• Merhaba Umut, UNESCO Pearson 
Initiative for Literacy’e yaptığı 
başvuru sonrasında 14 ülkeden 130 
proje arasında seçilen 15 projeden biri 
seçilerek vaka incelemesi olmaya hak 
kazandı. 

• GSMA (Dünya GSM Birliği) Mobil 
Dünya Kongresi kapsamında 
düzenlenen Glomo Ödülleri’nde 
(Glomo Awards - Global Mobile 

Ülkemiz sınırları içerisine dâhil 
olan bireylerin bizlerle birlikte 

yaşarken aynı koşullara sahip olmasını 
istedik. Bu amaç doğrultusunda, Eylül 
2016’da Turkcell Akademi tarafından 
geliştirilen ‘Merhaba Umut’u lanse et-
tik. Suriyelilerin günlük hayatlarını ko-
laylaştırmayı, adapte olmuş bir yaşam 
şansı elde edebilmelerini amaçladığımız 
projemizle bugüne kadar yaklaşık 300 
bin mobil uygulama indirme rakamına 
ulaştık. Glomo Awards kapsamında layık 
görüldüğümüz ödül, Merhaba Umut’un 
başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok 
mutluyuz. Ülkemizdeki mültecilerin için-
de bulundukları uyum sürecinde tekno-
lojimizle yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Kaan Terzioğlu -   
Turkcell Genel Müdürü

Merhaba Umut mobil uygulamamızı 
Kahramanmaraş Barınma Merkezi’nde 
pilot uygulama olarak hayata 
geçirdiğimiz fiber bağlantılı teknoloji 
merkeziyle tamamladık.  Projeyi bir 
adım daha ileriye taşıyarak Merhaba 
Umut Eğitim Merkezi’ni kurduk. 
AFAD ve Prodea Systems işbirliğiyle 
Kahramanmaraş Geçici Barınma 
Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz 
merkezimizde: 

• Türkiye’de mültecilerin eğitimi için 
sunulan ilk ücretsiz fiber internet 
bağlantı hizmetini,

• Turkcell T tabletlerde Türkçe 
öğrenme, iletişim ve bilgiye ulaşma 
ihtiyaçlarına çözüm olan Merhaba 
Umut uygulamasını,

• fizy ile müzik dinleme ve TV+ ile 
televizyon izleme imkânını,

Awards) “Sosyal ve Ekonomik Gelişim” 
kategorisinde “Olağanüstü ya da İnsani 
Durumlarda Mobil İletişim” ödülüne layık 
görüldük.

• Turkcell, GSMA’in bünyesinde yer 
alan ve OCHA (Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından 
desteklenen “Humanitarian Connectivity 
Charter”ı (İletişimin Devamlılığı için 
İnsani Sözleşme) Türkiye’de imzalayan ilk 
telekomünikasyon şirketiyiz.
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EKONOMİYE KADIN GÜCÜ

Toplumsal hayatta kadınların rolünü 
geliştirmeye önem veriyoruz. Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliğiyle 
2012 yılında başladığımız “Ekonomiye 
Kadın Gücü” programı 2016 yılı itibariyle 
150 bin dar gelirli kadına ulaştı ve 
hayallerinin gerçekleşmesine olanak 
sağladı. 

4 YILDA 

150.000 
KADINA ULAŞTIK 

Program sayesinde Türkiye’nin dört bir 
yanında, 69 ilde, hizmet, hayvancılık, 
tarım, üretim ve ticaret gibi pek çok 
alanda işlerini geliştiren veya büyüten 
kadın girişimciler, hayalini kurdukları 
işlere sahip oldu. Girişimci kadınlar 
toplam 4.224 adet işletme açtı ve 
yarattıkları toplam istihdam sayısı 

9.831’e ulaştı. 4 yılda 1 milyon TL’yi aşan 
kredi desteği ile girişimci kadınlar hem 
kendi hem de ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek duruma geldiler. 
Ekonomiye Kadın Gücü kapsamında 
70.000 kişiye mikrokredi desteği 
sağlandı.

5  
Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması 
ve tüm kadınların 
ve kız çocuklarının 
güçlenmesi

10.2  
2030’a kadar yaşa, 
cinsiyete, engelliliğe, 
ırka, etnik kökene, 
dine, ekonomik ya 
da başka bir statüye 

bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi 
ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak 
kapsanmasının desteklenmesi

İletişim ve teknoloji gücünü 
dar gelirli, girişimci kadınlar 
ile buluşturma amacıyla 
hayata geçirdiğimiz 
“Ekonomiye Kadın Gücü” 
projesi, 4 yılda 150 bin 
kadına ulaştı.
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Kapsayıcı ve 
eşitlikçi, nitelikli 
eğitimin güvence 
altına alınması ve 
herkes için yaşam 
boyu öğrenimin 

desteklenmesi

Zeka Küpü Laboratuvarı öğren-
ciler ve öğretmenler üzerinde 

çok büyük heyecan yarattı. Derse 40 
dakika bağlanamayan öğrencilerin 8 
saat boyunca gözlerini kırpmadan der-
si dinlediklerini ve büyük ilgi göster-
diklerini gördük. Öğrenciler alanında 
profesyonel bireyler gibi davranmaya 
başladılar. Proje biz öğretmenlerin de 
profesyonel gelişimine katkı sağladı.

Yıldız Ertunç -   
Erzincan BİLSEM - Öğretmen

Ayrım yapılmaksızın tüm çocuklara, 
kaliteli, ücretsiz ve iyi eğitim imkânları 
sunulması Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri arasında da önemli bir 
rol oynuyor. Projeye bir yandan da 
yeni yeteneklere, diğer bir değişle 
gelecekte iş dünyasında daha fazla 
ihtiyaç duyulacak yeteneklere yatırım 
yapıyoruz.

ZEKA KÜPÜ PROJESİ

Zeka, yaratıcılık, liderlik kapasitesi, 
özel akademik alanlardan birinde veya 
birkaçında yaşıtlarına göre yüksek 
düzeyde performans gösteren “özel 
yetenekli” öğrencilerin potansiyellerini 
açığa çıkaracakları imkânlar sunarak 
“teknolojiyi tüketen değil, üreten bir 
nesil” olma hedefiyle 2016 yılında 
başlattığımız projeyi Millî Eğitim 
Bakanlığı himayesinde sürdürüyoruz. 

Zeka Küpü projesiyle Bilim ve Sanat 
Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim 
gören özel yetenekli öğrencilerin, 
günümüz teknolojileri ve proje tabanlı 
öğrenme modelleriyle desteklenerek 
bireysel yeteneklerini keşfetmeleri 
ve kapasitelerini geliştirmelerini 
hedefliyoruz.

Projeyi üç aşamada hayata geçiriyoruz:

BIRINCI ADIM

BİLSEM’lerin 
içinde teknoloji 
laboratuvarlarının 
kurulması.

IKINCI ADIM

Öğretmen ve öğrenciler için Tasarım & 
Üretim, Elektronik ve Yazılım çatısı altında 
hazırlanan özel müfredatla hem yüz yüze 
hem de online olarak eş zamanlı eğitsel 
gelişiminin sağlanması. Laboratuvarlarda 
verilen yüz yüze eğitimlerin,  
www.zeka-kupu.com üzerinden verilen 
online eğitimlerle desteklenmesi.

ÜÇÜNCÜ ADIM

Maker (kendin yap) 
ve kodlama kitlerinin 
tüm BİLSEM 
öğrencilerine 
ulaştırılması. 

Bu çalışma sayesinde, Türkiye’deki özel 
yetenekli gençlerin, dünyanın her yerinde 
teknoloji üretenlerle aynı dili konuşmasını 
ve küresel olarak ön planda olan “kendin 
yap” (maker) kültürünü benimsemelerini 
sağlıyoruz. İlk etapta Ordu, Adana, Erzincan, 
Ankara, İstanbul, Kütahya ve Şanlıurfa’daki 
BİLSEM’lerde hayata geçirilen proje, BİLSEM 
bünyesinde toplamda 80 ilde 106 laboratuvar 
kurularak, 3 yılda öğrenci, öğretmen ve 
veliler dâhil 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

2017 itibariyle
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ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAYICI TEKNOLOJİ

Toplumsal yatırımlara bakış açımızın 
merkezinde ortak değer yaratmak 
çabamız yer alıyor. Kurumsal 
faaliyetlerimizi ve kârlılığımızı artırırken, 
yeni pazarlara, geleneksel olarak 
teknoloji ve iletişim hizmetlerine kolay 
erişimi olmayan kesimlere bu hizmetleri 
götürmeyi hem kendi stratejimiz hem 
de kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmaya 
katkımız için belirgin önemde görüyoruz. 
İhtiyaçlarını anlamak ve en doğru 
çözümü sunmak için abonelerimizi 
dinliyoruz. Çağrı merkezleri aracılığıyla, 
web üzerinden ya da yüz yüze 
görüşmelerle müşterilerden ürün ve 
hizmetlere yönelik geri bildirimler 
alıyor ve bu bilgiler raporlanarak 
şirketin tüm ilgili bölümleri tarafından 
değerlendiriliyor. Bu şekilde müşteriler 
bazen doğrudan bazen de dolaylı 
olarak üretim aşamasına dâhil ediliyor. 
Sunduğumuz ürün ve hizmetler 
vasıtasıyla tüm bireylerin farklı 
ihtiyaçlarına yanıt verirken, koşullarını 
iyileştiriyoruz ve yeni müşteriler 
kazanıyoruz. 

ENGEL TANIMAYANLAR

Engelli bireylerin yaşamlarını 
kolaylaştırmak, hayatın içinde daha 
çok yer almalarını, kapasitelerini 
geliştirmelerini ve meslek sahibi 
olmalarını kolaylaştırmak adına 

spor, sanat, eğitim, teknoloji gibi 
alanlarda yürüttüğümüz projeleri 
Engel Tanımayanlar başlığı altında 
gerçekleştiriyoruz. 

ENGELSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Engelli çocukların gelişimine destek 
olmak amacıyla 2015 yılında MEB 
işbirliğiyle Engelsiz Eğitim Programı’nı 
başlattık. Proje kapsamında oluşturulan 
teknoloji ve mesleki eğitim sınıfları 
engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına 
göre tasarlandı ve özel ekipmanlarla 
donatıldı. İlk etapta 12 okulda mesleki 
atölye ve teknoloji sınıfları oluşturuldu, 
2016 yılında ise bu sayı 47’ye ulaştı. İki 
yıl sürmesi planlanan projemizle; görme 
engellilere özel 15, işitme engellilere 
özel 20 okulda kurmayı hedeflediğimiz 
“Teknoloji” ve “Bilişim Teknolojileri” 
sınıflarıyla öğrencilere teknoloji eğitimi 
vereceğiz. Bu eğitimlerle istihdama 
yönelik profesyonel gelişimlerinin 
desteklenmesini amaçlıyoruz. 2017 itibariyle
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Ayrıca 45 adet Özel Eğitim Mesleki 
Eğitim Okulu’nda kurulacak meslek 
atölyelerinde, işitme ve görme engelli 
öğrencilerin okul sonrası iş hayatına 
hazırlanmasına yardımcı olacağız. 2017 
yılsonu itibariyle 80 okula ve 10.000 
çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.

Programın devamında ise “teknoloji” 
ve “bilişim teknolojileri” alanında 
başarılı olan görme engelli öğrencilere, 
Turkcell - Young Guru Academy Liderlik 
Programı’na katılıp eğitimlerine daha 
ileri seviyede devam edebilme imkânı 
sunuyoruz. Program kapsamında, 
ortaöğretimde okuyan 50 görme engelli 
öğrenci 10 haftalık eğitim programına 
katılıyor. Programı üstün başarıyla 

tamamlayan 25 görme engelli öğrenci 
ise beş günlük Liderlik Kampı’na dâhil 
oluyor. Kamp boyunca öğrenciler 
rol model liderleriyle vakit geçiriyor, 
onlardan ilham alıyor, katıldıkları proje 
çalışmalarıyla da “birlikte başarmayı” 
deneyimleyerek öğreniyorlar. 10 haftalık 
eğitim programı sonunda seçilen yıldız 
öğrenciler rol modellerinden birebir 
koçluk alıyorlar.

Kapsayıcı ve 
eşitlikçi, nitelikli 
eğitimin güvence 
altına alınması ve 
herkes için yaşam 
boyu öğrenimin 

desteklenmesi

 Bu proje bana gören insanlardan  
bir farkım olmadığını hissettiri- 

yor... Proje sayesindedaha sosyal oldum, 
iletişimim kolaylaştı ve teknolojiyle 
tanıştım.

Engelsiz Okul Projesi -  
Görme Engelli Öğrenci

 Eğer bu proje gerçekleşme-
seydi bilgisayar ve internetle 

tanışmayan öğrenciler olacaktı çünkü 
herkes aynı imkâna sahip değil. Ödev 
araştırmada sürekli yardım almak zo-
runda kalıyorlardı artık kendi başları-
na yapabiliyorlar. Gören ögrenciler gibi 
gündemi ve yenilikleri takip edebiliyor-
lar, olmasaydı bu konuda eksik kalırlardı.

Engelsiz Okul Projesi -  
Öğretmen

2017 itibariyle
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TURKCELL DİYALOG MÜZESİ

Görme engelli bireylerin toplumsal 
hayatta karşılaştığı sorunlara 
odaklanan sergi, ilk defa Almanya’da 
gerçekleştirildikten sonra 2013 yılında 
İstanbul’da Istanbul Social Enterprise 
tarafından hayata geçirildi. Turkcell’in 
desteğiyle 2016 yılında Turkcell Diyalog 
Müzesi adı altında kalıcı olarak hizmet 
vermeye başlayan müzede, “Öğrenmenin 
yolu karşılaşmaktan geçer” mottosu 
ile katılımcılar ağırlanıyor. Turkcell 
Diyalog Müzesi, günlük hayatı engelli 
bireylerin deneyimlediği koşullar altında 

deneyimlememizi sağlayarak görme ve 
işitme engellilerin yaşamları konusunda 
toplumsal bilinç oluşturulmasına 
odaklanıyor. Ayrıca, müzede Karanlıkta 
Futbol etkinliği düzenliyoruz. Karanlıkta 
Futbol, Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde 
olduğu gibi zilli top ile zifiri karanlıkta 
futbol oynayabilecekleri bir etkinliktir. 
Maç on dakika sürüp, her bir takım 
en fazla iki kişiden oluşur. Ayrıca 
etkinlik gece görüşüne sahip kameralar 
tarafından kayıt altına alınır ve dileyen 
ziyaretçiler bu görüntüleri daha sonra 
edinebilir.

Kulaklarınla gör, gözlerinle duy.   
http://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/sosyal-sorumluluk/
turkcell-diyalog-muzesi

TURKCELL HAYAL ORTAĞIM

Görme engellilerin sosyal hayata 
aktif katılımlarının desteklenmesi 
kapsamında hayata geçirilen Turkcell 
Hayal Ortağım uygulaması, görme 
engellilerin güncel haber, köşe yazısı, 
sesli kitap, eğitim, dergi gibi bilgi 
içeriklerine ulaşabilmelerini sağlıyor. Bu 
ücretsiz servis aynı zamanda AVM’lerde 
sesli navigasyon ve sinemalarda 
sesli betimleme teknolojilerinden 
faydalanabilmeleri hizmeti sunuyor. 
Uygulamaya www.hayalortagim.com  
adresi üzerinden veya 8020 kısa 
numarasından da ulaşılabiliyor.

Turkcell Hayal Ortağım, Felis Ödülleri 
kapsamında üç (Medya Bölümü, Hedef 
Kitle: Özel Hedef Kitle  
Kitleler, Medya Bölümü, Sektörel: 
İletişim - Telekomünikasyon, Sağlık 
İletişimi Bölümü, İyi Yaşam Kategorileri: 
En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Kampanyası) ödül aldı. Mobile 
Ecosystem Forum tarafından 13. kez 
gerçekleştirilen Meffys’de Sosyal Etkide 
İnovasyon kategorisinde ise büyük ödüle 
layık görüldü.

2017 itibariyle
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ACİL İLETİŞİM İHTİYAÇLARININ 
KARŞILANMASI

Acil durumlarda sahip olduğumuz 
teknolojik altyapımızı seferber etmek 
topluma yönelik sorumluluklarımızın 
arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt 
dışında yaşanan doğal afet ve 
olağanüstü olaylarda müşterilerimizi 
yalnız bırakmıyor, acil iletişim 
ihtiyaçlarını karşılayıp yakınlarına 
ulaşabilmeleri için ücretsiz konuşma, 
SMS ve internet yüklemesi yapıyoruz. 

Üstün şebeke teknolojimizle her koşulda 
halkımızın kesintisiz iletişimini sağlamak 
adına tüm gücümüzle çalışıyor ve 
hiçbir hizmetin aksamaması için gerekli 
tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 
Afet Durumu Şebeke Yönetimi projesi 
geliştirdik. Proje, Türkiye’nin herhangi bir 
yerinde olabilecek afet kaynaklı şebeke 
yoğunlukları 7/24 yönetilerek, şebeke 
kaynakları hızlı ve doğru bir şekilde 
optimize ediliyor ve acil durumlarda 
haberleşmeye imkân tanıyor. Ek olarak, 
olaya müdahale edecek ekipler de 
birbiriyle rahat bir şekilde haberleşerek 
koordinasyon sağlayabiliyor. 

KIZILAY: YARDIM İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Türk Kızılayı ile Yardım İçin Güç 
Birliği adı altında, geleceğe yönelik 
çalışmalarımızı kapsayacak iyi niyet 
protokolü imzaladık ve 2016 yılında 
Kızılay’a 5 milyon TL destek sağlamayı 
taahhüt ettik. Yıl boyu süren ayni 
ve nakdi yardımlarla taahütümüzü 
gerçekleştirmek için çalışmalar 
yürüttük. Bu bağışa ek olarak teknoloji 
konusunda da Kızılay’a verdiğimiz 
desteği artıracağız. İmzaladığımız 
protokole göre, afet durumlarında 
yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç 
sahiplerinin Kızılay ile birlikte yanında 
olup, onlara teknoloji ve iletişim imkânı 
sağlayacağız. Bağış ve gönüllülükte öncü 
olmak, toplumsal farkındalık yaratmak, 
faaliyet alanlarında katma değer 
sağlamak, Türkiye ve dünyaya örnek 
bir işbirliği modeli yaratmak bu proje 
kapsamındaki hedeflerimizi oluşturuyor. 
Kızılay’ın yönlendirmeleriyle mama, bez 
ve temizlik malzemelerinden oluşan 
bebek yardım paketlerinin dağıtımı 
gerçekleştirildi bile. Ek olarak, giyim ve 
oyuncaktan oluşan bağış da Öncüpınar 
kampında ihtiyaç sahiplerine iletildi. 
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SPONSORLUKLAR / KURUMSAL 
DESTEĞIMIZ

Toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak, 
kurulduğumuz günden bu yana temel 
sorumluluklarımız arasında yer alıyor. 
Bu doğrultuda eğitim, kültür sanat ve 
spor gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen 
projelere, sponsorluklar ve yürüttüğümüz 
işbirlikleri ile yatırım yapıyoruz. Bu yıl da 
basketbol, futbol, yelken, bisiklet, atletizm, 
yüzme, koşu, balıkçılık ve golf branşlarına 
sağladığımız sponsorluk desteğini sürdürdük.

TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE DESTEĞİMİZ

A Milli Futbol takımımıza ilk kez 2002 
yılında “Resmi İletişim Sponsoru” olduk. 
2005 yılından itibaren desteğimizi “Ana 
Sponsor” olarak sürdürüyoruz. Fransa’da 
gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda 
da (Euro 2016) olduğu gibi, ülkemizi 
temsil eden A millilerimizin 2018 Dünya 
Kupası’nda da yanında yer alacağız. Bu 
yıl Kulüpler Birliği ile “Spor Toto Süper 
Lig Resmi İletişim Sponsorluğunu” da 
üstlendik. 

Turkcell Haftanın Maçı 
projesi ile 10 ildeki 11 
maçta yaklaşık 120 bin 
taraftara ulaştık.

Ülker Sports Arena’nın, açıldığı yıl 
olan 2012’den beri ana sponsorluğunu 
yapıyoruz. Ayrıca, sponsorluk 
kapsamında Türkiye’nin ilk akıllı 
stadı olan Ülker Sports Arena’nın 
tüm teknolojik altyapı sistemlerinin 
kurulumunu da gerçekleştirdik. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel 
Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliğiyle 
Türkiye tarihinde Türkiye Olimpiyat 
kafilesini destekleyen ilk marka olduk. 

Görme Engelli Futbol Takımı ve Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Görme Engelli Spor Federasyonu 
işbirliği ile 2013 yılında başladığımız 
Görme Engelli Futbol Milli Takımı’na 

olan desteğimize “Ana Sponsorluk” 
olarak devam ediyoruz. Ayrıca yine 2013 
yılında başlayan Turkcell Sesi Görenler 
Ligi isim sponsoruyuz. Görme Engelli 
Futbol Milli Takımı 2015 yılında Avrupa 
şampiyonluğunu kazanmasının ardından, 
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda da 
ülkemizi başarıyla temsil etti. 

Basketbol 

Ülkemizi başarıyla temsil eden Basketbol 
Milli Takımı’nın 14 yıldır yanındayız. Bu 
desteğimizi 2019 yılına kadar uzatma 
kararı aldık ve kapsamını genişleterek 
Kadın Milli Takımımızın da sponsoru 
olduk. 2017 EuroBasket Kadın ve 
Erkek Avrupa Şampiyonaları’nda Milli 

Takımlarımızı etkinlik ve projelerle 
desteklemeyi sürdüreceğiz. 

Yüzme ve Atletizm

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
himayesinde, 2013 yılında başladığımız 
Yüzme ve Atletizm Performans 
Projeleri’ne, 2020 yılına kadar 
toplam 28 milyon TL yatırım yapmayı 
planladık. Projede temel amacımız 
amatör sporcuları destekleyerek, Türk 
sporunun başarısını ve lisanslı sporcu 
sayısını artırmak. Atletizm ve Yüzme 
Federasyonları ile birlikte çalıştığımız 
proje yönetim, sporcu seçimi ve 
gelişim yöntemleri ile kurumsal gelişim 
danışmanlığını da kapsıyor.
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Desteklerimiz ile:

• Sadece üç yıl içinde, lisanslı yüzücü 
sayısını 18 binden 38 bine çıkardık,

• Türkiye’nin ilk sertifikalı Yüzme 
Öğrenme Sistemi’ni kurduk ve 40 
ilde 34 bin çocuğa uygun teknikte 
yüzmeyi öğrettik,

• Bob Bowman Programı kapsamında 
ABD’de 6 sporcu ve 21 antrenöre 
sportif gelişim imkânı sunduk,

• Türkiye tarihinde ilk kez Milli 
Takım’dan 2 yüzücüyü A Barajı ile 
olimpiyatlara gönderdik,

• Altı şehirde devam eden Turkcell 
Yüksek Performans Programı ile Milli 
Takımlara 40 elit sporcu kazandırdık 
ve uluslararası yarışmalarda 80 
madalya aldık,

• Atletizmde ismimizi ve desteğimizi 
verdiğimiz 64 yarışta 32.000’den fazla 
genç sporcuya ulaştık,

• 2016 Rio Olimpiyatları’na 31 sporcu 
gönderdik,

• Turkcell Olimpik Yüksek Performans 
Merkezi ile Türkiye’nin IAAF sertifikalı 
ilk kamp merkezinin inşasına devam 
ediyoruz.

Turkcell Gelibolu Maratonu

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz, 
Türkiye’nin “Barış” temalı ilk maratonu 
olan Turkcell Gelibolu Maratonu, Barış 
için Koşuyoruz sloganıyla ve 6.000’den 
fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 
Maraton kapsamında, her koşucu için 
bir fidan dikerek Çanakkale’de “Turkcell 
Barış Ormanı” oluşturduk. Projemizi 
Çanakkale’ye Mektuplar Projesi ile de 
birleştirerek, yangında yok olan Güzelyalı 
bölgesi çamlık ormanına 10 bin fidan diktik.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Turkcell olarak, Türkiye’nin en önemli 
uluslararası spor organizasyonlarından 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun iletişim ve teknoloji sponsoru 
olduk. 17 takımın katıldığı, Avrupa Turu 
kapsamındaki 52. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda 24 Nisan’da 
İstanbul’dan başlayarak Kapadokya, 

Konya, Alanya ve Marmaris’ten geçilerek, 
1 Mayıs’ta Selçuk’ta tamamlandı. Tura 140 
bisikletçi katıldı. Tur’un başlangıç ve bitiş 
yerlerine kurduğumuz 4.5G çadırı ve Sanal 
Gerçeklik uygulaması ile yarışın heyecanını 
izleyicilerin deneyimlemesine olanak 
sağladık.

Turkcell PLATINUM Golf Challenge 

İstanbul’da Kemer Country Golf 
Kulübü’nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
ve iki gün süren turnuva 200’ün üzerinde 
katılımcı ile gerçekleşti. 

Turkcell PLATINUM Bosphorus Cup

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Turkcell 
Platinum Bosphorus Cup’ın 2015 yılından 
beri isim sponsorluğunu yapıyoruz. 
Yarışlar, Turkcell Platinum uygulaması 
üzerinden de canlı seyredildi. Sporseverler, 
Turkcell’in 4.5G teknolojisiyle yarışı 
farklı kamera açılarından seyretme 
imkânı bulurken, “Tam Burada” servisi 
ile de yelkenlilerin konumlarını bir harita 
üzerinden takip edebildi. 

Turkcell PLATINUM Alaçatı Uluslararası 
Balıkçılık Turnuvası

Her yıl iş dünyasının önemli isimlerinin 
katılımıyla gerçekleşen Turkcell Platinum 
Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası bu 
yıl dokuzuncu kez düzenlendi. Turnuvada, 
iş dünyasının önde gelen isimleri 
profesyonel sporcular ile yarıştı.

Turkcell Platinum  
Bosphorus Cup
2015’den 2016’ya
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KÜLTÜR VE SANAT

Kültür sanat alanında verdiğimiz 
destekle 2012 yılından bu yana 
İstanbul Modern’in iletişim ve teknoloji 
sponsorluğunu sürdürüyoruz. Yaptığımız 
çalışmalarla, Türkiye’nin ilk Beacon 
entegre müze uygulamasına imza 
attık. Uygulama sayesinde İstanbul 
Modern ziyaretçileri Turkcell teknolojisi 
rehberliğinde müzeyi gezebiliyorlar. 
Beacon teknolojisi ile donatılan müzede 
ziyaretçiler akıllı telefonlarından eserler, 
bulundukları yer, mağaza ve restoran da 
dâhil olmak üzere pek çok kılavuz bilgiye 
ulaşılabiliyor.

Sakıp Sabancı Müzesi Sponsorluğu 

2014’te S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’ne 
İletişim ve Teknoloji sponsoru olduk ve 
bu tarihten itibaren teknoloji gücümüzle, 
müzenin sanatseverlere daha iyi hizmet 
verebilmesi için destek oluyoruz. 

“Biletim Cepte” uygulaması kapsamında 
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi ile 
gerçekleştirdiğimiz işbirliği modern 
müzecilik anlayışını yeni bir boyuta 
taşıyor. Sanatseverlere mobil bilet 
seçeneği sunan uygulama, Müze’de 
yer alan sergilere ve etkinliklere özel 
teslimat noktalarına gitmeden ve kuyruk 
beklemek zorunda kalmadan erişim 
sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa 0-36 
ay arası çocuklarla ailelerinin birlikte 
müze ziyareti yapabileceği eğitim 
programları gerçekleştiriyoruz.

EXPO 2016

Ana iletişim ve teknoloji sponsoru 
olduğumuz ve 22 Nisan’da açılışı yapılan 
EXPO 2016’yı 5 milyon kişi ziyaret 
etti. EXPO, uluslararası botanik sergisi 
ile birlikte Turkcell Amfitiyatro’da 
düzenlenen 85 yerli 3 yabancı konsere 
de ev sahipliği yaptı. Teknolojimizle 
destek verdiğimiz fuarın tüm altyapısını 
kurduk ve katılan yerli ve yabancı 
misafirlere ücretsiz wi-fi hizmeti sunduk.

Turkcell Yıldızlı Geceler

İstanbul, İzmir ve Bodrum’da gerçekleşen 
Turkcell Yıldızlı Geceler yazın uzun 
süreli ve geniş katılımlı konserler serisini 
oluşturuyor. Bu yıl 50 sanatçının sahne 
aldığı, toplam 32 etkinliği 150 bin kişi 
konser alanından izledi. Türkiye’nin dört 
bir yanından ise yaklaşık 1 milyondan 
fazla izleyici fizy ve Turkcell Facebook 
sayfası üzerinden konserleri canlı olarak 
izleme fırsatı buldu. 
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ÇEVRESEL 
ETKIMIZ

Gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarından ödün 
vermeden, sürdürülebilir 
bir büyüme sağlamanın 
ülkemiz adına öneminin 
farkındayız. 

Sektörümüz baz istasyonları, veri 
merkezleri, ofis binaları gibi ana 
faaliyet alanları ile sağladığımız 
ürün ve hizmetlerden kaynaklanan 
çevresel etkilere yol açabiliyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz sektöre bağlı 
olarak, çevresel etkilerimizi minimuma 
indirmek kadar, iş dünyasının çevre 
üzerindeki etkilerini azaltmasına 
katkıda bulunmak da sorumluluklarımız 
arasında yer alıyor. Sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerde olduğu gibi, çevreye 
karşı sorumlulukların yerine getirilmesi 
konusunda da liderlik gösteriyoruz. 
Entegre iş modelimiz doğrultusunda, 
çevresel sorumluluklarımızı, iletişim ve 
teknolojiyle ilgili ulusal ve uluslararası 
gelişmeleri yakından takip ederek ve 
etkimizin en yüksek olduğu alanlarda 
gelişime odaklanarak yönetiyoruz.

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 

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 
Çevre Yönetim Politikamız 
doğrultusunda, üst düzey yönetimimizin 
denetiminde gerçekleştiriyoruz. Aynı 
zamanda, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini bu konuda önemli bir rehber 
olarak görüyoruz. Faaliyetlerimizi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
çerçevesinde çevresel performansa 
katkıda bulunacak şekilde düzenliyoruz. 
Buna göre, iklim değişikliğiyle mücadele 
ve sera gazı salımlarının azaltılmasına 
öncelik veriyoruz. 

Enerjiyi verimli kullanmaya 
yönelik teknoloji ve 
uygulamaları iş süreçlerinin 
her aşamasında hayata 
geçiriyoruz. Karbon ayak 
izimizi sürekli olarak 
takip ediyor, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ve 
enerji tüketiminde azaltım 
sağlayacak uygulamalara 
yatırım yapıyoruz. Sorumlu 
doğal kaynak kullanımına 
ve etkin atık yönetimine 
öncelik veriyoruz. Tüketimi 
azaltarak hem olumsuz 
olabilecek çevresel 
etkimizi sınırlıyor hem de 
tasarruf sağlıyoruz.
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IKLIM DEĞIŞIKLIĞI VE ENERJININ ETKIN YÖNETIMI

İklim değişikliği tüm dünyanın karşı 
karşıya olduğu, çağın en önemli çevresel 
sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. 
Buna uygun olarak, iklim değişikliğini 
stratejik bir risk olarak tanımladık. 
Turkcell olarak, iklim değişikliği ile 
mücadele adına attığımız adımları, “İklim 
Eylemi” Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Enerji 
tüketimi ve sera gazı salımını yakından 
takip ederek ve enerji verimliliğine 
yatırım yaparak, karbon ayak izimizi 
azaltmaya yönelik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 

ISO 50001 ve ISO 14064 
sertifikalı ilk mobil 
operatör TURKCELL.

İklim değişikliğiyle mücadele 
çalışmalarımızda sistematik, şeffaf 
ve proaktif bir yaklaşımla ilerliyoruz. 
Performansımızı, belirlediğimiz hedefler 
doğrultusunda takip ediyoruz. Enerji ve 
sera gazı yönetimi konusunda sektöre 
liderlik etmeye yönelik uygulamalar 
geliştirmeye devam ediyoruz. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Standardı ve ISO 14064 Kurumsal Sera 
Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve 

Raporlanması sertifikalarını almaya hak 
kazanan ilk mobil operatör olmamızın 
yanı sıra bu sertifikaların denetim 
ve güncellemelerini de titizlikle 
sürdürüyoruz. Ayrıca, paydaşlarımızla 
iklim değişikliği performansımızı şeffaf 
bir şekilde paylaşmak amacıyla CDP 
(Karbon Saydamlık Projesi) raporlaması 
yapmaya devam ediyoruz.

Enerji yönetimi kapsamında altyapı 
yatırımlarımıza devam ederken iş 
süreçlerinde çevre dostu çözümler 
geliştiriyoruz. Veri merkezlerine yüksek 
enerji tüketimi ihtiyacı nedeniyle 
verimlilik çalışmalarımızda öncelik 
veriyoruz. Ayrıca, baz istasyonları ve 
ofis binalarımızda da enerji verimliliği 
yüksek, yeni nesil ekipmanlar kullanarak 
enerji tasarrufu sağlıyor, karbon ayak 
izimizi azaltıyor ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunuyoruz.

İklim değişikliği 
azaltım, iklim 
değişikliğine uyum, 
etkinin azaltılması 
ve erken uyarı 
konularında eğitimin, 

farkındalık yaratmanın ve insani ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Altyapı yatırımlarımız kapsamında 
4.5G şebekesine yatırım yapmaya 
devam ederken, diğer yandan 2G ve 3G 
şebekelerini de en son teknolojiler ile 
yenilemeyi sürdürüyoruz. 2016 yılında 
başlattığımız ve 2017 sonuna kadar 
devam edecek olan modernizasyon 
projemiz kapsamında altyapıda kullanılan 
bileşenleri, daha yüksek enerji tasarrufu 
sağlayan ürünler ile yeniliyoruz. Böylece, 
projenin tamamlanmasıyla günde yaklaşık 
200.000 kWh, yılda toplam 73 milyon 
kWh enerji tasarrufu sağlayacağız. 
Modernizasyon projemizle bir yandan 
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kapasite 
artırımına giderken, diğer yandan 5G de 
dâhil olmak üzere, uçtan uca gelecek 
nesil iletişim teknolojilerine hazır, yüksek 
kalitede bir altyapıya geçişi sağlıyoruz.

2016 yılında plaza binalarında LED 
aydınlatma kullanımının yaygınlaştırılması, 
Ankara ve Diyarbakır Plaza’larda chiller 

2014 yılından bu yana CDP ra-
porlaması yapıyoruz. 2015 yı-
lında endeksin en üst %10’luk 

grubuna dâhil olan beş şirketten biri olarak 
“CDP 2015 İklim Saydamlık Liderliği” (Tur-
key Climate Disclosure Leadership) ödülü-
ne layık görüldük.

değişimleri, bina pompa ve klima revizyon 
çalışmalarıyla yıllık 600.000 kWh’nin 
üzerinde enerji tasarrufu sağladık. 
Buna ek olarak, veri merkezlerimizde 
kullanmadığımız sunucuları kapatarak ve 
yine veri merkezlerimizde kullandığımız 
iklimlendirme sistemlerini daha verimli 
iklimlendirme sistemleriyle değiştirerek 
toplamda yıllık 1.350.000 kWh’nın üstünde 
enerji azaltımına ulaştık. 2016 yılında plaza 
binalarımızda ve veri merkezlerimizde 
tamamladığımız enerji verimliliği projeleri 
sayesinde toplam yaklaşık 2.000.000 
kWh’lik enerji tasarrufu sağlarken 1.176 
ton CO

2
 sera gazı salımının önüne geçtik.

Toplam Sera Gazı Salımları (ton CO
2
e)

Yıl Kapsam 1 Kapsam 2
2014 13.471 276.612

2015* 15.155 288.560

2016** 10.054 357.080

* 2015 yılından itibaren sera gazı salım 
hesaplamaları kapsamına Superonline dâhil 
edilmiştir.
** 2016 yılından itibaren yeni genel merkez ve 
veri merkezi sera gazı salım hesaplamalarına 
dâhil edilmiştir.

İklim değişikliği performansımız 
hakkında detaylı bilgiye CDP 

raporlarımızdan erişebilirsiniz:  
http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/
corporate-social-responsibility/sustainability
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BAZ ISTASYONLARI

Entegre iletişim ve teknoloji hizmetlerimizin 
yüksek kalite standartlarını korurken, 
müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik adımları atabilmemiz 
adına baz istasyonları yüksek derecede 
önem taşıyor. Baz istasyonları konusunda 
stratejik bir yaklaşımla ilerleyerek, 4.5G 
şebekesi ve yakın gelecekte kullanılacak 
5G şebekesini içeren ihtiyaçları, şebeke 
performansı doğrultusunda iletilen 
müşteri geri dönüşleri, yatırım analizleri 
ve hücrelerin bulunduğu coğrafi yapı 
gibi ölçütlere bağlı olarak her adımda 
değerlendirerek ilerlemeye devam ediyoruz.

Baz istasyonlarının planlanmasından, 
kullanım ve bakım aşamasına kadar her 
adımda insan sağlığı ve güvenliği ile 
çevresel etkimizi sınırlandırmaya öncelik 
veriyoruz. Baz istasyonlarımızla ilgili 
süreçleri ulusal ve uluslararası standart 
ve yönetmeliklere uyumlu bir şekilde 
yönetiyoruz. Buna bağlı olarak kurulum 
ve denetim aşamalarında elektromanyetik 
alan şiddetini düzenli olarak ölçüyor, 
istasyonların her zaman güvenli ve yüksek 
kalitemizi koruyacak şekilde çalışmasını 
sağlıyoruz.

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

2016 yılında, şebeke enerjisi bulunmayan 
26 iletişim noktamızda bulunan güneş 
panelleri ve rüzgâr türbinleri aracılığıyla 
ve 30 iletişim noktamızda şebekeye 
destek amacıyla kullanılan güneş panelleri 
sayesinde toplamda 450 MWh elektrik 
üretimi gerçekleştirdik.

İklim değişikliği ile mücadele 
çalışmalarımızda bir diğer odak noktasını, 
önemli ölçüde enerji tüketimine sebep 
olan baz istasyonları oluşturuyor. 
Baz istasyonlarının enerji tüketimi 
düzeyini düzenli olarak takip ediyor, 
gerekli bakım, onarım ve yenileme 
çalışmalarını yürütüyoruz. Enerji verimliliği 
çalışmalarımızın yanı sıra, baz istasyonlarında 
yenilenebilir enerji kullanımımızı artırarak, 
sera gazı salımlarımızı azaltıyoruz. 2016 
yılında baz istasyonlarımızda enerji verimli 
on-off inverter klima değişimleri, pasif 
soğutma sistemlerinin ve verimli dış mekân 
kabinetlerine geçişin de dâhil olduğu 
çalışmalar aracılığıyla enerji tasarrufu 
sağlamaya devam ettik. Ürün seçiminde 
enerji verimi yüksek tercihlerle, iletişim 
noktalarımızda inverterli klima, yüksek 
verimli güç kaynakları, pasif soğutma 
cihazı, yerli üretilmiş dış mekân kabinlerin 
kullanımı ve güç kaynakları modül sayısı 
optimizasyonuyla yıllık 72 milyon 270.000 
kWh enerji tasarrufu sağlarken 43.362 ton 
CO

2
 sera gazı salımının önüne geçtik.

SU YÖNETIMI

Suyun verimli kullanımını sağlamak 
çevresel sorumluluklarımızın arasında 
yer alıyor. Su tüketimimizin en büyük 
payı ofis binalarımızdaki kullanımdan 
kaynaklanıyor. Bu nedenle etkin su 
yönetimini sağlamak amacıyla ofis 
binalarımıza öncelik vererek su tasarrufu 
sağlayan projeler geliştiriyoruz.

Tasarruf ve iyileştirme çalışmalarımız 
arasında, binalarımızda bulunan su 
armatür başlıklarına, hava ile suyu 
karıştırarak su tasarrufu sağlayan 
perlatörlerin eklenmesi ve eski 
armatürleri, suyu daha verimli kullanan 
yeni nesil armatürlerle değiştirmek 
bulunuyor. Suyun verimli kullanımı 

ve tasarrufu konusunda yaptığımız 
yatırımlar sayesinde yıllık 75.000 TL 
tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca, atık suların 
farklı alanlarda kullanımı amacıyla 
geri kazandırılması konusunda çeşitli 
çalışmalar geliştirmeye devam ediyoruz.

Toplam Su Tüketimi

Yıl Hacim (m3)

2014 66.196

2015 67.386

2016 112.761
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ATIK YÖNETIMI

Turkcell’de atık yönetimi anlayışımız 
minimum seviyede atık oluşumuna 
ve maksimum seviyede atığın geri 
dönüşümünü sağlamak üzerine 
kuruludur. Buna bağlı olarak, 
atıklarla ilgili tüm süreçleri çevresel 
sorumluluğumuz olarak görüyor, 
ilgili yönetmeliklere uyumlu şekilde 
yönetiyoruz.

Ofis binalarımızda kâğıt ve toner 
kullanımının azaltımına yönelik 
uygulamalar gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Ofislerimizde oluşan 
kâğıt, plastik ve evsel atık gibi diğer 
atıkları ayrıştırarak topluyoruz. Ofis 

binalarımızın bulunduğu il ve/veya 
ilçe belediyeleri ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde çalışarak, ayrıştırılmış 
atıkları geri dönüşüm tesislerine 
yönlendiriyoruz. Buna ek olarak, 
kullanılmış yağları tutucu sistemler 
aracılığıyla ayrıştırarak yağların atık 
suları kirletmesine engel oluyoruz. 
Faaliyetlerimiz sonucunda kullanılan 
pil, toner, oluşan elektronik atıklar, 
akümülatör, kablo ve sarf malzeme 
atıkları gibi tehlikeli atıkların yönetimini 
gerekli lisanslara ve yetkinliğe sahip 
geri dönüşüm firmalarıyla birlikte 
gerçekleştiriyoruz.

Çevre üzerindeki etkimizi azaltarak 
daha az atık üretimi ve daha az doğal 
kaynak kullanımı sağlayan sistemlerin 
kullanılması ile birlikte önleyemediğimiz 
atıklarımızı da kaynağında ayrıştırarak 
kendi atık yönetim planlarımız 
doğrultusunda geri dönüşüme 
kazandırılması için faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. 

ŞEBEKE KAYNAKLI ATIKLARIMIZ

Baz istasyonlarımızda kullandığımız 
cihazları, telekomünikasyon 
teknolojilerindeki yenilikler ve teknolojik 
ihtiyaçlar paralelinde enerji verimliliği 
yüksek, teknolojik özellikleri üstün 
olanlarla değiştiriyoruz. Şebekemizde 
kullanım sonrası açığa çıkan cihazlarımız 
için yeniden kullanım imkânlarının 

Toplam Atık Miktarı (ton)

Atık Türü 2014 2015 2016

Evsel Atık 513,1 587,3 563,3

Atık Yağ 2,8 3,1 5,7

Kâğıt 44,5 76,7 55

Pil 0,9 1,4 1,1

değerlendirilmesini ve şirketimize 
daha fazla gelir sağlamak adına ikinci 
el piyasasında satılmasını sağlıyoruz. 
Yeniden kullanıma imkân sağladığımız 
cihazlar ile hem şirketimize daha fazla 
gelir sağlamış hem de özkaynaklarımızın 
korunmasını da sağlamış oluyoruz.

Bunun mümkün olmadığı durumlarda 
yasalar ve uluslararası yönergeler 
doğrultusunda geri dönüşüm 
faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Atık yönetimi sistemimiz dâhilinde, 
kontrollü olarak topladığımız şebeke 
atığı miktarı 2016 yılında 3.759 ton 
olarak gerçekleşti. Atık yönetim 
sistemiz doğrultusunda, atık depolama 
sahalarımıza depolanan 3.759 ton atık, 
lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından 
geri dönüştürüldü.
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IYI UYGULAMALAR

E-FATURA VE SMS FATURA

Turkcell olarak çevre bilincimizi 
müşterilerimize yaymayı hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda hem kâğıt tüketimini 
hem karbon salımını azaltan e-fatura ve 
SMS-fatura kullanımını teşvik ediyoruz. 
Faturalarını elektronik ortamda almayı 
kabul eden müşterilerimizle, her ay 105 ton 
daha az kâğıt kullanımı gerçekleştirerek 
ayda yaklaşık 1.800 ağacın kesilmesinin 
önüne geçiyoruz. Böylece yılda yaklaşık 
21.500 ağacı korumuş oluyoruz.

GÜVENLİ DİJİTAL İMZA

Turkcell olarak Türkiye’nin dijitalleşmesi 
yolunda öncü bir adım daha atarak 
“güvenli dijital imza”yı hayata geçirdik. 
Güvenli dijital imza ile evrak işleri hem 
daha güvenli hem de hızlı ve kolay bir 
şekilde tamamlanabilecek. Öncelikle 
kendi bayilerimizde pilot uygulamasına 
başladığımız “güvenli dijital imza” ile 
evrakların dijitalleşmesi ve bu şekilde 
arşivlenmesini hedefliyoruz. Çevre dostu bu 
uygulama sayesinde kâğıt israfının önüne 
geçerek su ve enerji tasarrufu sağlayacağız. 
Uygulamamızın yaygınlaşmasıyla Turkcell 
olarak tek başımıza 40 milyon TL, ülke 
ekonomisi genelinde ise yılda 300 milyon 
TL’nin üzerinde katkıda bulunacağımızı 
öngörüyoruz.

M2M TEKNOLOJİSİ

Makineler arası iletişim (M2M) 
teknolojisi gün geçtikçe yaygınlaşıyor. 
Yakın gelecekte, milyarlarca cihazın 
sürekli iletişimde olduğu, her evde 
ortalama 500 sensörün çalışacağı 
bir dünyada yaşayacağız. M2M 
teknolojisinin sunduğu akıllı çözümler 
insan hayatını kolaylaştırmaya ve 
verimliliği artırmaya devam ediyor. 

Turkcell olarak, hem sunduğumuz 
M2M çözümleriyle çevresel etkilerin 
azaltılmasına destek oluyor hem de 
4.5G altyapımız ile sağladığımız hızla 
ülke çapında M2M teknolojisinin daha 
etkin kullanımına destek oluyoruz. 
İşletmeler sağladığımız teknolojilerle 
enerji tüketimlerini anlık olarak 
takip edebiliyor. Enerji yönetimini 
kolaylaştırarak önemli miktarda enerji 
ve ekonomik tasarruf sağlanmasına 

M2M teknolojisi sayesinde 2015 yılında 
80,2 milyon kWh saat daha az enerji 
tüketerek 30.000’e yakın hanenin bir 
yıllık enerji tüketimi kadar tasarruf 
sağladık.

destek oluyoruz. 2016 yılında da M2M 
çözümlerinin uygulanmasıyla ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaya devam 
ettik. 

Lojistikten tarıma, su ve elektrik 
sayaçlarından beyaz eşya sektörüne 
ve konutlara kadar geniş yelpazedeki 
kullanım alanı olan teknoloji sayesinde 
2013-2015 yılları arasında ülke 
ekonomisi için 2,1 milyar TL’nin üzerinde 
değer yarattık. 

Turkcell M2M Akıllı Araç çözümlerimizle 
de sadece trafikteki araçların yakıt 
tüketiminin azalmasıyla 1,5 milyar 
TL tasarruf sağlanmış oldu. Uzaktan 
Otomatik Sayaç Okuma Projesi ile kayıp 
kaçak oranlarını %70’lere varan oranda 
azaltıyor ve enerji israfını engelliyoruz.
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AKILLI ŞEHİR GAZİANTEP 

Sunduğumuz akıllı şehircilik çözümleriyle çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunmaya 
devam ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız işbirliği ile önemli yeniliklere 
imza attık. Gaziantep’in teknolojik altyapısını dönüştürerek, Gaziantep’in hem çevreye 
daha duyarlı bir kent olmasına hem de insanların hayatı kolaylaştırılırken milyonlarca liralık 
tasarruf sağlamasına katkıda bulunduk. 

• Yaptığımız yatırımlarla Gaziantep’in dört Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 900 adet 
elektrik sayacı, gerçek zamanlı olarak okunabiliyor, anlık enerji tüketimi ve güç bilgileri 
abone bazında alınabiliyor. Akıllı Sayaç teknolojimizle elektrik şebekesindeki kaçak 
kullanımın yaklaşık yüzde 90 oranında önüne geçildi. Böylece yılda 25,5 milyon lira 
tasarruf sağlanıyor.

• Kısıtlı su kaynaklarına sahip şehrimizde 50’ye yakın derin su kuyusu ve su deposunu 
uzaktan takip ederek suyun daha verimli kullanılmasına ve su taşmalarının önüne 
geçilmesine katkıda bulunduk. 

• 17 dönümlük alandan oluşan Botanik Park’ın toprağı ve havasındaki nem oranını ölçerek 
otomatik sulama altyapısı geliştirdik. Toprağın ihtiyacı kadar sulama yaparak yaklaşık 
%15 su sağladık. 

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, taşeron firmalara ait 900’ü aşkın hafriyat 
kamyonunu takip edebilmesini sağladık. Böylece, hafriyatın daha önce belirlenen alanlara 
boşaltılması sağlanarak, çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuyoruz.

LEED GOLD SERTİFİKALI GEBZE VERİ MERKEZİ

Günümüzde, ülkemiz büyük çaplı ve 
hızlı bir elektronik dönüşüm sürecinden 
geçiyor. Gerek kurumsal gerekse bireysel 
alanda dijital veri yönetimi ihtiyacını 
olabilecek en etkin şekilde karşılamak 
amacıyla 2016 yılında Turkcell 
Gebze Veri Merkezini kurduk. Veri 
Merkezimizle bulut, güvenlik ve erişim 
hizmetleri ile müşterilerimizin uçtan uca 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gebze Veri 
Merkezi, aynı zamanda USGBC Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi LEED programı 
kapsamında yüksek çevresel ve sosyal 
standartları karşılayarak kategorisinde 
LEED Gold sertifikasının tek sahibi oldu.

Gebze Veri Merkezi’nin tasarım 
aşamasından başlayarak 
değerlendirildiği sertifika programında, 
veri merkezimiz su verimliliği ve 
inovasyon konularında gösterdiği üstün 
performansla tam puana layık görüldük. 
Buna ek olarak, “Power Monitoring 
System” ile güç izleme otomasyon ve 
optimizasyonunu gerçekleştirdiğimiz 
Gebze Veri Merkezi’ni, aynı zamanda 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile 
sertifikalandırdık. Böylece, yüksek 
enerji verimliliği sağlayarak sera gazı 
salımlarımızı sınırlandırıyoruz.
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GRI VE KIS 
INDEKSI

GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa / Kaynak BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi 
Ilkeleri 

G4-1 Kuruluşun (CEO, Başkan veya eşdeğer 
üst düzey pozisyon gibi) en üst düzey 
karar merciinden sürdürülebilirliğin 
kuruluşla ilgisi ve kuruluşun 
sürdürülebilirlik konusundaki stratejisi 
hakkında beyanı

4 - 8 

G4-2 Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların 
tanımı

4 - 8, 15

G4-3 Kuruluşun adı 3

G4-4 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler 24 - 26, http://www.turkcell.com.tr/
urunler-ve-hizmetler?place=menu

G4-5 Genel merkezin bulunduğu yer 10

G4-6 Kuruluşun faaliyet gösterdiği 
ülke sayısını ve kuruluşun belirgin 
faaliyetlerinin olduğu ya da raporda 
anlatılan sürdürülebilirlik konu 
başlıklarıyla bilhassa ilgili olan ülkelerin 
adları

10
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GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa / Kaynak BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi 
Ilkeleri 

G4-7 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği 13

G4-8 Hizmet verilen pazarlar 10

G4-9 Kuruluşun ölçeği: 
Toplam çalışan sayısı 
Toplam işlem sayısı 
Net satış (özel sektör kuruluşları için) 
veya net gelir (kamu sektörü kuruluşları 
için) 
Borç ve özkaynak bakımından 
bölüştürülmüş toplam işletme sermayesi 
(özel sektör kuruluşları için)  
Sağlanan ürün veya hizmetlerin miktarı

11 - 13, 19

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

36

G4-12 Tedarik zincirinin tarifi 52, 53

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

13, 52

G4-14 Kuruluşun ihtiyati yaklaşımı 15

G4-17 Kuruluşun konsolide bilançolarına veya 
eşdeğer belgelerine dahil edilmiş bütün 
kuruluşların bir listesi 
Kuruluşun konsolide bilançosuna veya 
eşdeğer belgesine dahil edilmiş herhangi 
bir kuruluşun rapor kapsamı dışında 
tutulmuş olup olmadığı 

3, 10, 11
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GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa / Kaynak BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi 
Ilkeleri 

G4-18 Rapor içeriği ve Unsur Çerçevelerini 
tanımlamaya yönelik süreç 
Kuruluşun, Rapor İçeriğinin 
Belirlenmesine İlişkin Raporlama 
İlkelerini ne şekilde uyguladığı

3

G4-28 Raporlama dönemi 3

G4-30 Raporlama sıklığı 3

G4-31 Raporun içeriği ile ilgili sorular için 
iletişim bilgileri

3

G4-34 En yüksek yönetişim organının komiteleri 
de dahil olmak üzere kuruluşun 
yönetişim yapısı

13

G4-38 En yüksek yönetişim organının ve 
komitelerinin bileşimleri; 
İcrada görevli olma veya olmama 
Bağımsızlık 
Yönetişim organındaki görev süresi 
Herbir bireyin başka belirgin konum ve 
taahhütlerinin sayısı ve taahhütlerin 
niteliği 
Toplumsal cinsiyet 
Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal 
gruplara üye olma 
Ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle 
ilgili yetkiler 
Paydaş temsili

13
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GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa / Kaynak BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi 
Ilkeleri 

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

13

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

14

G4-57 Etik ve yasal davranışla ve kurumsal 
dürüstlükle ilgili konular hakkında öneri 
alınmasına yönelik yardım hatları veya 
danışma hatları gibi dahili ve harici 
mekanizmalar

14

G4-58 Etik olmayan ve yasadışı davranışlar 
hakkındaki kaygıların ve kurumsal 
dürüstlükle ilgili konuların bildirilmesine 
yönelik; hat yönetimi kanalıyla uyarı, 
bildirim mekanizmaları ve yardım hatları 
gibi dahili ve harici mekanizmalar

14
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ÖZEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa / Kaynak BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi 
Ilkeleri 

G4-EC1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer: 
Gelirler 
İşletme giderleri 
Çalışan ücretleri ve yan haklar 
Sermaye sağlayıcılara ödemeler 
Devletlere yapılan ödemeler (ülke 
bazında) 
Toplumsal yatırımlar

11

G4-EC7 Altyapı yatırımlarının ve desteklenen 
hizmetlerin gelişimi ve etkisi

27 - 30

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

19

G4-EN6 Enerji tüketiminin azaltılması 67, 68

G4-EN8 Kaynak bazında toplam su çekimi 68

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

67

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

67

G4-EN19 Sera gazı (GHG) emisyonlarının 
azaltılması

67, 68
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ÖZEL STANDART AÇIKLAMALARI

GRI Genel Standart Göstergeleri Konu Sayfa / Kaynak BM Küresel Ilkeler Sözleşmesi 
Ilkeleri 

G4-EN23 Tür ve bertaraf yöntemine göre toplam 
atık ağırlığı

69

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

14

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

40

G4-LA10 Yetenek yönetimi ve yaşam boyu 
öğrenim programları

38, 39

G4-LA12 Yönetişim organlarının bileşimi 36 - 38

G4-PR5 Müşteri memnuniyetini ölçen araştırma 
sonuçları

48 - 50
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Raporumuzla ilgili geri bildirimleriniz bizim için önemli.
Görüş ve önerileriniz için:
kurumsalsosyalsorumluluk@turkcell.com.tr

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 içerikler 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.

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

Rapor Danışmanlığı:
S360
www.s360.com.tr

Rapor Görsel Tasarımı ve  
Grafik Uygulama:
MYRA
www.myra.com.tr
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