TURKCELL ÇEVRE POLİTİKASI
Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler vizyonuyla hareket eden Turkcell, Çevre Politikası
ile güvenli bir iş yeri sağlar ve faaliyetlerinde çevresel sorumluluklarının bilinciyle hareket eder.
Ekosisteminin de böyle hareket etmesi için teşvik edici projeler, uygulamalar hayata geçirir.
1. AMAÇ
Faaliyetlerinde mümkün olduğunca çevreyi dikkate alan, çevreye verilen zararı minimuma indiren,
çalışanlarını çevre duyarlılığı konusunda eğiten, temiz teknolojileri kullanan, ekolojik çevrenin
korunması için yeni projeler gerçekleştirmeyi ön planda tutan bir anlayış benimseyen Turkcell, bu
politikayı değer zinciri boyunca çevresel etki bilinciyle, döngüsel ekonomi bilincini geliştirerek
ekonomiye katkı sunma ve uzun vadeli çevresel sürdürülebilirliği karşılamak amacıyla hayata
geçirmiştir.
2. İLKELER
Turkcell üstün dijital hizmetleriyle daha iyi bir gelecek için ürün ve servislerini geliştirirken içinde
ayak izinin bulunduğu habitatı korumaya, kaynakları verimli kullanmaya ve muhafaza etmeye
özen gösterir. ISO 50001 ve ISO 14064 sertifikalarına sahip ilk Türk mobil operatör olan Turkcell,
çevreye etki eden operasyonlarını mümkün olduğunca aşağıdaki ilkeleri gözeterek hayata geçirir:
•
•
•
•

İnsan yaşamı ve sağlığına uygun işleyiş
Kaynakların verimli kullanımı
Atıkların bertaraf edilmesi, azaltılması ve geri dönüşümü
Yenilenebilir enerji üretimi, tüketimi ve kullanılmasının teşvik edilmesi

Turkcell benimsediği bu ilkelerin, tedarikçileri, iş ortakları nezdinde de benimsenmesi ve hayata
geçirilmesini teşvik eder.
3. UYGULAMA
Turkcell, çevre ile ilgili mevzuata uymak başta olmak üzere yukarıda yer verilen ilkeleri ve
Politikada genel olarak ortaya konulan sorumlu anlayışı hayata geçirmek amacıyla;
• Çevresel zararın ve risklerin tespit edilmesi ve en aza indirilmesi için strateji geliştirmeyi,
hedefler belirlemeyi, izlemeyi, ölçmeyi (CDP, ISO 14064) ve değerlendirmeyi; karar
alırken bu verileri göz önünde bulundurmayı,
• Operasyonlarında kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, yeniden kullanma, geri
dönüşüm prensibini uygulayarak döngüselliği teşvik etmeyi,
• Çevrenin korunmasına matuf ya da bu konuyla bağlantılı kamu politikalarının
oluşturulması sürecine katkıda bulunmayı, araştırma ve çalışmalar yapmayı,
• Ürün ve hizmetlerin çevreye etkisini de göze alarak verimli, uyumlu çevreye saygılı, çevre
dostu teknoloji, ürün ve hizmetler geliştirmeyi, kullanmayı ve kullanılmasını sağlamayı,
• Satınalma süreçlerinde çevresel etkileri göz önüne alınarak “Yeşil Satınalma Politikası”
uygulamayı,
• Operasyonel süreçlerinde “Yeşil Lojistik Politikası” kapsamında süreçlerini ilerletmeye
öncelik vermeyi,
• Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması için standartlar kapsamında yeni sürdürülebilir
yaşam biçimlerini destekleyen girişimlerde bulunmayı,
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•

•
•
•

Elektromanyetik emisyon üreten ağ altyapılarının tasarlanması, kurulması ve işletilmesi ile
kablosuz bağlantılar üzerinden veri ve ses iletip alabilen ekipman ve cihazların alım
satımında yasal sınırlara uygunluğu sağlamak için uygun araçların benimsenmesini,
gelişen standardizasyon kuruluşlarının sürekli izlenerek elektromanyetik alanların
biyolojik sistemler ve insan vücudu üzerindeki etkileri üzerine bilimsel araştırmalardaki
ilgili standartları takip etmeyi ve çevre politikası kapsamında belirlenmiş tüm eylemleri
uygulamak için gerekli bilgilerin temin edilmesini teşvik etmeyi,
Olası birleşme ve devralmaların değerlendirmesinin bir parçası olarak çevresel
sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate almayı,
Çevre sorunlarına doğru yaklaşıma dayalı bir kültürün teşvik edilmesi için çalışmalarda
bulunmayı,
Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik olarak ofis uygulamalarında, iş süreçlerinde
dijitalleşmenin sağladığı kaldıraç etkisiyle çalışmalarda bulunmayı, çalışanlarının,
müşterilerinin ve diğer paydaşlarının da karbon ayak izi azaltımı için farkındalık projeleri
geliştirmeyi esas alır.

4. ROL ve SORUMLULUKLAR
Çevre Politikası, Turkcell yönetiminin, çalışanlarının, iş ortaklarının ve yüklenicilerinin insana ve
çevreye duyarlı iş yapış konusunda hassasiyet göstermesi için hazırlanmış bir metindir.
Turkcell bu kapsamda iş ortaklarına, yüklenici ve alt-yüklenicilerine yönelik Politikaya uyumlu
çalışmak ve bu konuda iş birliği yapmak için uygulamalar ve projeler geliştirir.
Diğer paydaşlarının da bu politikaya uygun hareket etmesi için teşvik edici faaliyetlerde bulunur.
Şirket, bu Politikanın ilke ve amaçlarını benimsetmek ve hayata geçirmek için çalışır.
5. POLİTİKAYA KARŞI İHLALLER
Politikanın ihlaline ilişkin herhangi bir durumun varlığı halinde bu husus, Turkcell İletişim
Hizmetleri A.Ş. İdari İşler Direktörlüğüne veya Kurumsal İletişim Direktörlüğü Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğüne ve Etik Komiteye bildirilir.
Bu Politikanın ihlali halinde ihlal eden çalışan ise, ilgili çalışan hakkında gerekli süreçlerin
işletilmesini değerlendirilmek üzere konunun Etik Komite’ye iletilmesi gündeme gelebilir.
Politikanın iş ortakları ve yükleniciler tarafından ihlal edilmesi durumunda mevcut iş süreçleri
gözden geçirilir.
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TURKCELL ENVIRONMENTAL POLICY
Under its Environmental Policy, Turkcell, reflecting its vision of superior digital services for a
better future, provides a safe workplace and operates in the awareness of its environmental
responsibilities in all its activities. It carries out incentive projects and practices whereby its
ecosystem acts accordingly.
1. PURPOSE
Turkcell, in adopting an understanding that considers the environment to the full, minimizes
damage to the environment, educates its employees on environmental awareness, and uses clean
technologies. Turkcell prioritizes running new projects that protect the ecological environment in
which it operates, has put this policy into practice so as to contribute to the economy by developing
circular economy awareness, and to maintain long-term environmental sustainability with the
awareness of environmental impact across the value chain.
2. PRINCIPLES
Turkcell is attentive to protecting the habitat within its footprint, to using resources efficiently and
to preserving the same while developing its offering for a better future through its superior digital
services. Turkcell, the first Turkish mobile operator holding ISO 50001 and ISO 14064
certification, carries out its operations of environmental impact by observing the following
principles to the greatest possible extent,
•
•
•
•

Operating suitable for human life and health
Efficient use of resources
Disposal, reduction and recycling of wastes
Promoting production, consumption and use of renewable energy

Turkcell encourages all of its suppliers and business partners to adopt and actualize these principles
it has adopted.
3. IMPLEMENTATION
In order to generally put the principles mentioned above and the responsible understanding set out
in this Policy into practice for the purpose of compliance, especially with environmental
legislation, Turkcell is geared towards;
• developing strategies in order to identify and minimize environmental damage and risk,
setting targets for this purpose, monitoring, measuring (CDP, ISO 14064) and evaluating
considering the resulting data in decision making,
• using resources in the most effective way in its own operations and encouraging cyclicality
by applying the principle of reuse and recycling,
• contributing to the process of establishing public policies intended to, or in connection with
the protection of the environment, conducting research and studies related thereto,
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•

•
•
•
•

•
•
•

developing, using and encouraging others to use efficient, compatible, environmentally
respectful and eco-friendly technologies, products and services by considering the
environmental impact of all products and services,
implementing the "Green Purchasing Policy" by considering the environmental impacts of
purchasing processes,
prioritizing the improvement of its operational processes within the scope of "Green
Logistics Policy",
taking initiatives which support new sustainable lifestyles within the scope of the standards
intended to limit greenhouse gas emissions,
adopting appropriate tools in order to ensure compliance with legal limits in design,
installation and operation of network infrastructures generating electromagnetic emissions,
as well as in the purchase and sale of equipment and devices which can transmit and receive
data and sound over wireless connections, following the applicable standards used in
scientific research regarding the effects of electromagnetic fields on biological systems and
the human body by constantly monitoring the standardization organizations and
encouraging the provision of information necessary to implement all of the actions
designated under environmental policy,
Considering the environmental sustainability criteria as part of the evaluation process of
possible mergers and acquisitions,
working to encourage a culture based on the right approach to environmental issues,
working towards reducing the carbon footprint of office applications, by leveraging
digitalization in business processes and developing awareness projects to reduce the carbon
footprint of its employees, customers and other stakeholders.

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES
The Environmental Policy is a text prepared for Turkcell management, employees, business
partners and contractors in order to be responsive in human and environmentally sensitive work
performance.
In this context, Turkcell develops practices and projects for its business partners, contractors and
subcontractors in order to work in compliance with the Policy and to cooperate in this regard.
Turkcell carries out encouraging activities to also have other stakeholders act in accordance with
this policy.
The Company strives to adopt and implement the principles and purposes of this Policy.
5. POLICY VIOLATIONS
In case of any violation of the Policy, the issue is reported to the Administrative Affairs Directorate or the
Corporate Communications Directorate, Corporate Social Responsibility and Sustainability Office and the
Ethics Committee of Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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In case of violation of this Policy, if the violating party is an employee, the issue may be submitted to the
Ethics Committee in order to consider the execution of the necessary processes regarding the relevant
employee. In case of violation of the Policy by business partners and contractors, current business processes
are reviewed.
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