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RAPOR HAKKINDA

01

Rapor, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemindeki sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımını,
faaliyetlerini, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sergilediği performansı ve bunlar sonucunda elde ettiği başarıları kapsar.

Sürdürülebilirlik Raporumuz için belirlediğimiz odak noktalarını, tüm
paydaşlarımız için önem arz eden konulardan oluşması, bilgilendirici ve öğretici
olması adına titizlikle ele alıyoruz.
Rapor bütününde yer verilen “Turkcell” ve “şirket” ifadeleri Turkcell İletişim AŞ
adına kullanılmıştır. Uluslararası raporlama standardı olan Global Reporting
Initiative (GRI) Standartları temel “core” seçeneğini referans alarak
hazırladığımız rapor, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, 01 Ocak 2018-31 Aralık
2018 dönemindeki sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımını, faaliyetlerini, çevresel,
sosyal ve ekonomik açıdan sergilediği performansı ve bunlar sonucunda
elde ettiği başarıları kapsar. Gelecek yıllarda da sürdürülebilirlik adı altında
yaptığımız tüm çalışmaları yıl bazında raporlamaya devam ederek her
geçen yıl daha iyi bir performans sergilemeyi, yeni başarılara imza atmayı
hedefliyoruz.

İlerleme Bildirimi olma niteliğine sahiptir. Bu ilkeler doğrultusunda yaptığımız
çalışmaları paylaşmaya devam ederek sorumlu iş prensiplerine desteğimizi
sürdürüyoruz. Aynı zamanda, raporun ilgili bölümlerinde inceleyebileceğiniz,
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları adı altında yaptığımız
çalışmaları ve bu hedefleri gerçekleştirme yolunda sağladığımız katkıları
paylaşıyoruz.
Turkcell olarak paydaşlarımızla ortak bir değer yaratmak adına teknolojinin
gücünden yararlanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı temel
sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı günden
güne daha iyi bir noktaya taşıma hedefiyle paydaşlarımızın öneri ve geri
bildirimlerini önemseyerek, raporumuzda çalışmalarımız hakkındaki görüşlerine
de yer veriyoruz. Raporumuza ve raporda yer alan çalışmalarımıza dair
geri bildirimlerinizi kurumsalsosyalsorumluluk@turkcell.com.tr e-posta adresi
üzerinden bize iletebilirsiniz.

Raporumuz, 2007 yılında imzaladığımız küresel şirketlerin faaliyetlerine rehber
olma hedefiyle hazırlanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10.
TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,

GÖRSEL

Ahmet AKÇA
Yönetim Kurulu Başkanı
TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
GİRİŞ

Dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyonun çok hızlı gelişerek
sektörümüzü ve tüm dünyayı dönüştürdüğü bir çağı yaşıyoruz. Toplum
ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi dijital teknolojiler ve bu teknolojilere
erişim, kapsayıcı ekonomik büyümeye ve küresel kalkınmaya katkı
sağlıyor. Turkcell olarak refah ve mutluluk Ziçin ekonomik büyümenin
yeterli olmadığını düşünüyor, faaliyetlerimizi insani fayda oluşturma
hassasiyetinde yürütüyoruz. Sürdürülebilirliği sosyal, çevresel ve ekonomik
açılardan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, bütün çalışanlarımız ve
paydaşlarımızla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet
ediyoruz. 2018 yılı bizim için öncüsü olduğumuz telekomünikasyon
sektöründesunduğumuz katma değeri yüksek, yenilikçi ve
güvenilir dijital hizmetlerle müşterilerimizin memnuniyetini kazanmayı,
yatırımcı ve hissedarlarımıza iktisadi fayda sağlamayı ülkemiz
ve toplumumuz için değer oluşturmayı başarıyla sürdürdüğümüz
bir yıl oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında
yürüttüğümüz projelerle toplumumuzun refahına ve sürdürülebilir
kalkınmasına katkı sunmayı sürdürdük. Türkiye’nin ilk mobil operatörü
olmanın ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yaşayan müşterilerimizin
hayatına bire bir dokunmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz.
Geride bıraktığımız 24 yıllık süre zarfında en yeni teknolojiler ışığında
uzmanlığımızı derinleştirerek ve çeşitlendirerek müşterilerimizi yenilikçi

ürün ve hizmetlerle tanıştırmayı sürdürdük. Ana faaliyet sektörümüz
olan teknoloji alanında 1.000’e yakın Ar-Ge personelimizle
gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz .2018
yılında aldığımız 8 patent ile başarımızı taçlandırdık. Dijitalleşmenin
inovatif ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Küresel ölçekte dijital
dönüşüm süreci ile 2G ve 3G sahalarımızın modernizasyonunu
gerçekleştiriyor, 4.5G şebekesini hayata geçirerek elde ettiğimiz
liderliğimize, 5G şebekesi geliştirme hazırlıklarıyla devam ediyoruz.
Endüstri 4.0 dünyasında en iyi şekilde konumlanmak ve müşterilerimize
zengin bir müşteri deneyimi sunmak için aralıksız çalışmaya
devam ediyoruz. Servislerimizin tamamının verisini “Türkiye’nin verisi
Türkiye’de kalsın” yaklaşımımız doğrultusunda Türkiye’de tutuyoruz.
Gebze’de 2016 yılında hizmete sunduğumuz dünya standartlarında en
yüksek teknoloji ve güvenlik imkânlarıyla donatılmış veri merkezimize
ek olarak, 2018’de İzmir’de açtığımız veri merkezimizle hem coğrafi
yedeklilik, hem de kapasite anlamında daha güçlü hizmet sunma
imkânına eriştik. Son dönemde büyümemize güçlü bir şekilde katkı
getiren dijital ürün ve servislerimizi lifecell Ventures şirketimizle artık
dünyaya da ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, 2018 yılı
başında başlattığımız dijital ihracat hamlemizi daha da ileri taşıyacak
ve dijital servislerimiz ile ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam
edeceğiz.
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2018 yılında
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
kapsamında yürüttüğümüz projelerle
toplumumuzun refahına ve sürdürülebilir kalkınmasına
katkı sağlamayı sürdürdük.

Sürdürülebilir ekonomik gelişimin yanı sıra, sosyal refahın arttırılmasında ve çevresel
olumsuzluklarla mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hayata
geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerini, toplumsal yatırımlarımızı ve sponsorluk
faaliyetlerimizi; daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksektoplumsal
fayda oluşturacak bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılının en
önemli gelişmelerinden bir tanesi Turkcell Vakfı’nı hayata geçirmemiz oldu.
Toplumsal yatırımlarımızla engelliler, mülteciler ve kadın girişimciler için fırsat
eşitliği oluşturacak imkânlar sunarken geleceğimizin teminatı olan özel yetenekli
öğrencilerimizin eğitimine de destek olmaya devam ediyoruz.

kullanımı konusunda üzerimize düşen hassasiyeti gösteriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede
çevresel etkimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı istikrarla sürdürüyoruz. Gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını gözeterek etkileşimde bulunduğumuz çevrenin korunması gerektiğinin bilinciyle faaliyet ve
operasyonlarımızda çevresel etkilerimizin en etkin şekilde yönetimine, sorumlu kaynak kullanımına ve
çevre dostu iş süreçlerinin geliştirilmesine özen gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz modernizasyon
projemiz kapsamında altyapıda kullanılan bileşenleri, daha yüksek enerji tasarrufu sağlayan ürünlerle
yeniliyoruz. Bunun sonucunda 2018 yılında, söz konusu sahalarda yeni nesil ürünlerle %35’e varan enerji
tasarrufu sağladık. 20.000’i aşkın kişiye sağladığımız istihdam, gerçekleştirdiğimiz yüksek teknoloji ihracatı
ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlarken, etkileşimde bulunduğumuz
tüm topluluklara karşı sorumlu, etik değerlere bağlı veçevreye duyarlı bir yaklaşımla hizmetlerimizi
sunacağız ve küresel ölçekterekabet üstünlüğümüzü sürdürülebilir kılacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz.
Sürdürülebilir bir gelecek için odağımıza aldığımız sürdürülebilir kalkınmaya katkısunan faaliyetlerimizi
ve ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı içeren 2018 Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu’nu siz
kıymetli paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Raporumuzu beğeniyle okumanızı temenni ediyor
ve sizlerin desteğiyle daha emin adımlarla yoluna devam edecek Turkcell Ailesi adına sizlere teşekkür
ediyorum.

Selam ve saygılarımla,
Ahmet AKÇA
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin en büyük iletişim ve teknoloji markası olarak; bir arada yaşamanın
getirdiği en temel ihtiyaç olan iletişimi kolaylaştırma konusundaki sorumluluğumuzun
bilincinde, mültecilere yönelik uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Turkcell
olarak sorumlu üretim ve tüketim anlayışımızı devam ettirerek sınırlı doğal kaynakların
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Genel Müdür’ün Mesajı
Değerli paydaşlarımız,
Ülkemizde telekomünikasyon sektörünün lider aktörü olarak,
sürdürülebilirlik konusunda taşıdığımız sorumluluğun
bilincindeyiz. Bu doğrultuda iş stratejimizin temel bir
parçası olarak gördüğümüz sürdürülebilirliği, Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ışığında, kapsayıcı ekonomik büyüme,
teknoloji, endüstri ve altyapıların geliştirilmesi, insana yakışır
iş, güçlü kurumlar, nitelikli eğitim, fırsat eşitliği, kadının
güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, toplumlarda
barış, adalet ve toplumsal kalkınma yaklaşımı temelinde
yönetirken sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele
alarak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte; insan
refah ve mutluluğunu önceliğimiz olarak görüyoruz.

Murat ERKAN
Turkcell Genel Müdürü
TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
GİRİŞ

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefiyle
insana yatırım yapıyor, faaliyetlerimizde insan refahı
ve mutluluğunu her zaman odak noktamızda tutuyoruz.
İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini artırma
amacımızla teknolojiyi hayatın hizmetine sunuyoruz.
Dijitalleşmenin etkin kullanılmasının, geleceğin dünyasında
belirleyici gücü olacağına inancımızla güçlü adımlar
attığımız başarılı bir faaliyet yılını daha geride bıraktık. Bu

doğrultuda dijital dönüşümü, müşterilerimizin hayatının her dakikası için
değer yaratmayı hedefleyerek yönetiyoruz.
2018 faaliyet dönemimizde, dijital operatör yolculuğumuzun en önemli
yapıtaşlarından olan dijital ürün portföyümüzü genişleterek, yeni özelliklerle
zenginleştirdik. Dakikalarından daha çok ve daha yüksek değer yaratan
bir pay alarak dijital servislerimizde 169 milyon indirmeye ulaştık.
Dijital ürünlerimizden BiP, fizy, Yaani, Playcell, TV+, Dergilik, Lifebox, Upcall
başta olmak üzere geliştirdiğimiz ürün ve servislerden aldığımız itici güç ile
kendimizi “Dünyanın İlk Dijital Operatörü” olarak tanımlıyoruz.
2018 yılında da teknolojimizi ve gücümüzü Türkiye başta olmak üzere
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin büyümelerine
katkıda bulunmak için
kullandık.
“Türkiye’nin
verisi,
Türkiye’de kalsın” yaklaşımımızla
ülkemizin veri depolama, işleme
ve işlenmiş veriyi ekonomiyi
büyütecek öngörülere dönüştürme
yetkinliğini artıracak adımlar attık.
Haziran ayında İzmir’de açtığımız
veri merkezimiz ile Türkiye’nin en

Türkiye’nin verisi,

Türkiye’de kalsın.
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büyük veri merkezi işletmecisi konumuna geldik.
Türk ekonomisinin taşıyıcı projelerinden biri olacak yeni İstanbul Havalimanı’nı en yüksek
teknolojiyle kapsadık. Gelişimine katkıda bulunduğumuz ilk yerli baz istasyonu ULAK’ı
Evrensel projesi kapsamında ülkemizin pek çok bölgesinde devreye alarak hizmet vermenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Geleceğe yatırımın aynı zamanda insan gücüne de yatırım olması gerektiği bilinciyle, bu yıl
232 genç arkadaşımızı GNCYTNK Projemiz kapsamında Turkcell Ailesine kattık. Zeka Gücü
projesiyle üstün zekalı çocuklarımızın, Engelsiz Eğitim projesiyle engelleri aşan çocuklarımızın
eğitimine destek oluyoruz. DQ – Dijital Zeka alanında Singapur’dan DQ Institute ile yaptığımız
iş birliğiyle, çocuklarımızın dijital alandaki farkındalığının gelişmesini ve güçlü birer dijital
vatandaş olmalarını destekliyoruz.
Kitlesel fonlama platformumuz Arıkovanı başta
olmak üzere pek çok proje ve
uygulamamızla girişimciliği ve girişimcilerimizi de destekliyoruz. “Geleceği Yazan Kadınlar”
platformumuzda bu yıl kadın girişimcilerimiz için ayrı bir program başlattık. Katılımcıların
bir kısmı girişimcilik yolunda ilerlerken, 100 katılımcımız Turkcell’in en çok rağbet gören 10
uygulamasının kullanıcı deneyiminin testçileri olarak iş gücümüzün bir parçası oldular.
Türkiye’deki Suriyeli misafirlerimize yönelik uygulamamız “Merhaba Umut” 1 milyona yakın
indirilme rakamına ulaştı. Bir iletişim ve teknoloji firması olarak, iletişime ihtiyaç duyan bireylerin
hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz.

Management Systems Society) en üst noktası olarak kabul edilen “Seviye 7 Tam Dijital
Hastane” sertifikasyonunu alan Avrupa’da ilk ve tek hastane olması bizi gururlandırdı.
Bu çerçevede önemli bir adım daha atarak kurduğumuz Turkcell Vakfı ile Türkiye’nin
teknolojide tüketen değil üreten ülke olması vizyonuna katkı sağlamak üzere çalışmalar
yapacağız. Önümüzdeki dönem tüm dünyada 5G, yapay zeka, blok zinciri, artırılmış ve
sanal gerçeklik gibi teknolojilerle şekillenecek. Turkcell olarak, 5G alanındaki çalışmalarımız
ile ilgili olarak son iki yıldır hem uluslararası hem de ulusal arenada önde gelen teknoloji
şirketleri ve üniversiteler ile stratejik iş birlikleri başlattığımız hazırlıklarımızı, 2018 yılında da
sürdürdük.
Çevreye olan etkimizi en aza indirmek için doğal kaynakların sorumlu kullanımı prensibini
benimsiyoruz. Operasyon ve faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkları bertaraf etmeden
önce mümkünse geri kazanımını sağlamaya özen gösteriyoruz.
Küreselleşme vizyonumuz çerçevesinde, dijital ayak izimizi sadece operatör olarak faaliyette
bulunduğumuz ülkelerde değil, tüm dünyada da operatör iş birlikleriyle genişletmeyi
hedefliyoruz.
Dijital operatöre dönüşme sürecini önemli başarılarla taçlandırdığımız 2018 yılındaki
faaliyetlerimizde her zaman desteklerini hissettiğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi
sunuyorum. Önümüzdeki dönemde de paydaşlarımızın güveni ve desteği ile başarı
hikâyemizin süreceğine gönülden inanıyorum.
Saygılarımla,

Tarımdan sağlığa, akıllı şehirlerden ulaşıma, sektörlerin dijital dönüşümüne destek
olduk. Dijital entegrasyon hizmeti verdiğimiz proje sayısını 550’ye taşıdık. Bilgi teknolojileri
altyapısı Turkcell tarafından kurulan ve yönetilen Yozgat Şehir Hastanesi’nin, dünyada
sağlık teknolojileri konusunda en çok itibar gören HIMSS’in (Healthcare Information and
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KURUMSAL PROFİL
Vizyonumuz
Dijital Operatör Turkcell
(The Digital Operator)

Stratejilerimiz
Dijital Servislerle
Küresel Liderlik

Türkiye'deki konumuzu güçlendirmek

Sürdürülebilir hissedar getirisine odaklanmak
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Turkcell Hakkında
Türkiye’de bulunan genel merkezimizle

öncülük etme vizyonumuz
sürdürürken Türkiye, Ukrayna,
Belarus, Kuzey Kıbrıs ve
Almanya olmak üzere 5 ülkede
faaliyet gösteriyoruz.

sunuyoruz.

36,7
48,9

Bu sayede sayımızı

milyonu Türkiye’de olmak üzere
toplam
ve hizmetlerimizi sunmaya
devam ediyoruz.

günden güne artırarak

2014 yılından bu yana

Temmuz 2000 yılından
günümüze hem NYSE’de
31 Aralık 2018 itibarıyla 2018
gelirimiz 21,8 milyar TL,

olarak NYSE’de kote

milyar TL’dir.

unvanına sahibiz.

1 Nisan 2016’da LTE servislerimizin lansmanını

42,8

Evlere kadar saniyede

10

Gbps’e varan hızlarda ﬁber data

hizmet veriyoruz.

yer alıyoruz.

Raporu’nda, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, 1,2
Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2 operatöründen

biri olarak örnek gösterildik.
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yararlanması adına sektörde
birçok ilke imza atıyoruz.

tam anlamıyla yerine getirme

Turkcell olarak Türkiye ile birlikte
ediyoruz.
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5 ÜLKEDE TOPLAM 48,9 MİLYON MÜŞTERİ, DÜNYA GENELİNDE 42,8 MİLYAR TL VARLIK
1 Nisan 2016’da LTE servislerimizin lansmanını yaptığımızdan beri LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı
birleştirme teknolojileri ile Türkiye’de 81 ilde hizmet vererek, evlere kadar saniyede 10 Gbps’e varan
hızlarda fiber data erişimi sağlıyoruz.
Gigabit LTE ağlarının referans alındığı ve en hızlı indirme ağlarının açıklandığı Mayıs 2018 Küresel
Durum Raporu’nda, dünyanın ilk dijital operatörü olarak 1,2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2
operatöründen biri olarak örnek gösterildik.
Turkcell olarak Türkiye ile birlikte yurt dışında verdiğimiz hizmetleri de geliştiriyor, müşterilerimizin
görüş ve isteklerini tam anlamıyla yerine getirme hedefiyle yaptığımız Ar-Ge ve yatırımlarla
çalışmalarımıza devam ederek dijital dönüşüme öncülük ediyoruz.

2018 yılında toplam mobil abone sayımız, son 7 yılın en yüksek değeri olan 2,6 milyon net abone
kazanımı ile 36,7 milyona ulaştı. Toplam abone bazı içindeki faturalı abone oranımız ise %55,7 olarak
belirlendi. Sabit tarafa bakacak olursak 2018 yılında fiber müşteri sayımız 1,385 milyona ulaşırken
ADSL müşteri sayımız 905 bine ulaştı. IPTV müşteri sayımız ise yıllık bazda 107 bin artış göstererek
613 bine ulaştı.
https://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2018-TR.
pdf

Operasyonel ve Finansal Bilgiler

2017 (Milyon TL)

Turkcell olarak 2018 yılında 36,7 milyonu Türkiye’de bulunmak üzere toplamda 48,9 milyon
müşteriye ulaşarak onları da ailemizin bir parçası hâline getirdik. Pazardaki yerimizi koruyarak yıl
sonunda %20,8 büyüme ile 21,3 milyar TL ciroya ulaşırken %41,1 artışla 8,7 milyar TL FAVÖK’e ulaştık
ve FAVÖK marjımızı %41,3 ‘e çıkardık.

Net Kâr

Tazminatlarının Toplamı

2018 (Milyon TL)

17.632

21.292,5

1.979

2.021

1.669,8

1.884,5

Hissedarlara Yapılan Ödemeler

51,4

Devlete Yapılan Ödemeler

571,7

495,4

15.045,1

16.053,6

8,1

9,3

Toplumsal Yatırım Giderleri
21.292

2018

Borç ve Özsermaye Cinsinden
Sermayesi

2017

17.632

Planı

20.8% Büyüme
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2018 Gelişmeleri

Ortaklık Yapısı ve Üst Yönetim

Turkcell olarak 2018 yılında 36,7 milyonu Türkiye’de bulunmak üzere toplamda 48,9 milyon müşteriye
ulaşarak onları da ailemizin bir parçası hâline getirdik. Pazardaki yerimizi koruyarak yılsonunda
%20,8 büyüme ile 21,3 milyar TL ciroya ulaşırken %41,1 artışla 8,7 milyar TL FAVÖK’e ulaştık ve FAVÖK
marjımızı %41,3 ‘e çıkardık.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Turkcell’in ana hissedarı şirketin %51’ine sahip olan Turkcell Holding
AŞ’dir. Turkcell Holding AŞ’nin ana hissedarları, halka açık kaynaklardan alınan bilgiye göre
TeliaSonera Finland Oyj (Sonera), Çukurova Grubu ve Alfa Telecom Turkey Limited’dir (Alfa).

REKOR GELİR VE FAVÖK
• Grup gelirleri %20,8 yıllık artışla 21,3 milyar TL’ye, FAVÖK’ü ise %41,1 artışla 8,8 milyar TL’ye yükseldi.
%41,3 FAVÖK MARJI
• İki yıllık kümülatif bazda %90,2 FAVÖK artışı ile FAVÖK marjı %41,3 oldu.
566,7 MOBİL ÇOKLU TEKLİF ABONESİ
• Mobil çoklu teklif abonesi olan müşteri payı yıllık 10,9 puan artışla %66,7’ye ulaşırken TV’li
çoklu oyun müşterileri oranı 4,2 puan artışla %48,6’ya yükseldi.
%91 4.5G ABONE PENETRASYONU
• %74 akıllı telefon penetrasyonuna ulaştı, %80 4.5G uyumlu akıllı telefon NPS
• Müşteri memnuniyetini gösteren Net Tavsiye Skoru (NPS)’na göre Turkcell, 2018 yılında,
müşteri memnuniyetinin sektörde en yüksek olduğu şirket olarak belirlendi.
1,2 Gpbs EN HIZLI 4.5G
• Turkcell, dünyanın en hızlı iki operatöründen biri olarak gösterildi.
8 GB DATA KULLANIMI
• 4.5G abonelerinin ortalama aylık data kullanımı, 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla 8 GB’a
yükseldi.
GÜÇLÜ HİSSEDAR GETİRİSİ
• 2010 yılından bu yana net kârımızın yaklaşık %60’ını hissedarlarımıza dağıttık.
%15 MOBİL ARPU ARTIŞI
• Mobil ARPU1 %15 oranında arttı.

1

Hissedar

Pay Oranı
1.222.000

51,00%

996

0,05%

1.077.004

48,95%

2.300.000

100,00%

Şirketin iş ilişkileri, şirketin pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim
Kurulu’nun talimatı altında yönetiliyor. Yönetim Kurulumuz 3’ü bağımsız 6 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 Komitelerinin yapısı, işleyişi ve bağımsızlığına ilişkin daha
fazla bilgiye https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
adresinden ulaşabilirsiniz.

M2M hariç
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Kurumsal Yönetim

İş Etiği ve Etik İlkelerimiz

Türkiye’de kurulmuş entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri veren bir şirket olarak bugün, ürün ve
hizmetlerimizle 5 ülkede çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş uygulamalarımızı sürdürülebilir kılmanın
yolunun etkin bir kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle Kurumsal Yönetim alanındaki
uygulamalarımızı devam ettirmekle birlikte diğer alanlarda da kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığımızı
sürdürerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Faaliyetlerimizin başından sonuna kadar her aşamasında şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik gözeterek
iş etiği yaklaşımımızın temelini bu ilkeler ışığında oluşturuyoruz. Bu yaklaşımla Etik Komitemiz tarafından
oluşturulan etik kurallarımızı Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları iç yönergesi aracılığıyla bildirerek
yönetim kurulu ve yöneticiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızdan, çalışanlarımızdan ve
tedarikçilerimizden de bu kurallara uyum sağlamasını bekliyoruz.

Turkcell olarak iş ilişkilerimizi, şirketin pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu
olan Yönetim Kurulu’nun talimatı altında yönetiyoruz. Kurulun sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı
olmamakla birlikte şirketin vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak, kısa
ve uzun vadeli hedefleri belirlemek de bunlara örnek verilebilir.

Turkcell İş Etiği Kuralları’nın benimsenmesi amacıyla çeşitli kanallardan çalışanlarımıza Turkcell Ortak
Değerleri ve İş Etiği Kuralları (TODİEK) adını verdiğimiz eğitimler sunarak çalışanlarımızın bu konuda
bilinçlenmesine katkı sağlıyoruz.

Yılın belli aralıklarında Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Yönetim
Kurulu’nun sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla ek Yönetim Kurulu toplantıları da düzenleyerek
belirli ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyoruz.
Kurumsal yönetim alanındaki performansımızı ve her yıl devamını sağladığımız çalışmalarımızı Faaliyet
Raporlarımızda yer verdiğimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları adı altında paylaşıyoruz.

Kurumsal Yönetim
Kadrosu Görseli
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Turkcell Topluluğu adına hareket eden veya topluluğa hizmet veren iş ortaklarının ilke ve kurallara
aykırı davranışları halinde, sorumlu tutulabileceğimizi dikkate alarak iş ortaklarının da “Turkcell Ortak
Değerleri ve İş Etiği Kuralları”, ilgili iç düzenleme ve prosedürler ile bu politikada öngörülen kuralları
bilmelerini, anlamalarını, eksiksiz biçimde uygulamalarını; bu ilke ve kurallara uygun hareket etmelerini,
bilgilendirme, eğitim vb. yollarla sağlıyoruz.
Turkcell Grup İç Denetim ekibi, kurumların iş ahlakı ve etik değerlere bağlılığını değerlendiren Türkiye
Etik Ödülleri kapsamında ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödülü’nü kazandı. Bu sayede şirketimiz sektörde bu
ödüle layık görülen ilk şirket oldu.
Çalışanlarımız kural ve düzenlemelerin yer aldığı Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları El Kitabı’nda
yer alan düzenlemelere aykırı veya bir aykırılığın oluşabileceğine dair makul düzeyde şüphe ve
duyumlarını Etik Hattı (532 210 4444) aracılığıyla Turkcell Etik Komitesi’ne iletebiliyor. Aynı zamanda
çalışanlarımıza şirket ile ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan konu ve süreçleri şirket
intraneti, şirket içi formlar, telefon, elektronik postayla (etikbildirim@turkcell.com.tr) ya da Etik Komite
vasıtasıyla dolaylı veya doğrudan Denetim Komitesi’ne (auditcommittee@turkcell.com.tr) aktarabilme
imkânı tanıyoruz. Çalışanlarımızın yanı sıra müşteri ve tedarikçilerimiz de şirketin mevzuata aykırı ve etik
açıdan uygun olmayan işlemlerini iki komiteden herhangi birine ihbar ve şikâyet yoluyla bildirebiliyor.
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Kurumsal Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği
Çalışanlarımızın yanı sıra, müşteri ve tedarikçilerimiz de şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun
olmayan işlemlerini iki komiteden herhangi birine ihbar ve şikâyet yoluyla bildirebiliyor.
Turkcell olarak kurumsal risklerimizi, hedef ve stratejilerimizi gerçekleştirme yolunda buna engel
olabilecek ya da etki edebilecek bilgi güvenliği, finansal, iş sürekliliği, operasyonel, pazar, stratejik ve
yasal risk başlıkları altında sunuyor, çeşitli finansal ve finansal olmayan riskleri analiz ederek detaylı
olarak değerlendiriyoruz.
Kurumsal Risk Yönetimi bazında risklerin değerlendirilmesi ve risk önleme faaliyetlerinin Turkcell ve
Global Bilgi içindeki direktörlükler ve grup şirketleri gözetiminde koordine edilmesi ile elde edilen
sonuçların Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlanması Kurumsal Risk Yönetimi ekibimizin
sorumluluğundadır. Her direktörlük kendi alanındaki Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinden sorumludur.
Turkcell olarak Kurumsal Risk Yönetim sürecini temel yönetim süreçleri ile birlikte yürüttüğümüz bir
yaklaşım sergiliyoruz. Bunu sağlayabilmek adına, COSO Kurumsal Risk Yönetim çerçevesi ve ISO 31000
standardı ile uyum içinde bir Kurumsal Risk Yönetimi prosedürü ile sürece dair çerçeveyi tanımlıyoruz
Buna ek olarak çalıştaylar, beyin fırtınası oturumları, risk kontakları ile yapılan çalışmalar, mülakatlar ve
araştırma raporları gibi farklı metotları da bu sürece dahil ediyoruz.
2012 yılında Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere “Riskin Erken Saptanması
Komitesi”ni kurduk. Komitemiz şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığı için tehlike arz eden risklerin
erken teşhisiyle gerekli önlemlerin alınarak uygulanması ve risk yönetimi amacıyla çalışmalar yaparak
Yönetim Kurulu’na destek sağlıyor. Komitemizin 2 ayda bir yaptığı risk raporlaması, yönetimimizin yanı
sıra bağımsız bir denetim şirketine de gönderiliyor. Yönetim Kurulu ise raporlamadan sonra teşhis edilen
riskler için düzenli olarak değerlendirmede bulunuyor.
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Turkcell ve grup şirketlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gerekli ilke, kural ve sorumlulukların
belirlenmesi amacı ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı uygulamaya başladık.
Aynı hedefle 2017 yılında kurduğumuz Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisimiz yıllık iş planı
doğrultusunda çalışmalarına devam ederken Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele programımızın risk
analizi aşamasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının veri tabanlarından yararlandık. Şirketimiz bu
kapsamda ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerini yerine getirmektedir. Aynı zamanda New
York Borsası’na da kote olmamız nedeniyle özellikle kamu ve temsilcileri ile ilişkilerimizde ilgili
mevzuata uygun hareket etmenin yaşamsal önemi vardır.
“ISO 22301, “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” standardında uygun olarak hazırlandığımız ve geliştirdiğimiz
Turkcell İş Sürekliliği Yönetimi, grup şirketlerimizi ve tedarikçilerimizi de kapsayacak şekilde
çalışmalarına devam ediyor. Bu yönetim sistemiyle afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak
can güvenliğini sağlamayı; grup şirketlerimizle birlikte güvenilir, itibarlı ve sağlam iletişim operatörü
imajımızı korumayı; konuşma, mesajlaşma, internet ve toplumsal güvenlik hizmetlerimizin sürekliliğini
sağlamayı, müşteri beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği
planlarımızı hazırlamayı hedefliyoruz. Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak
üzere ise düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.
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Turkcell ve Sürdürülebilirlik
Dünya nüfusu, teknolojiyle birlikte gelişen telekomünikasyon trendlerine hızla adapte oluyor. Mobil
hizmetlerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, mobil kullanıcılarının sayısını her geçen gün arttırıyor ve
mobil araçların sunduğu hizmetler geliştirilerek günlük yaşantının daha da önemli parçası haline geliyor.
Toplumun her kesimine hitap eden pratik bir yapı olmasıyla
mobil iletişim; yaygınlaşarak toplumları ve kültürleri günden güne
dijitalleşmeye yöneltiyor. Sağlık, eğitim, güvenlik ve acil durum
müdahaleleri gibi ihtiyaçlara erişimi pratikleştirerek etkin
ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlarken endüstriyel süreçlerin
hızlanmasına ve maliyetlerinin düşmesine de doğrudan etki
ediyor.
Ülkelerin kalkınmışlık düzeyini belirleyen önemli faktörlerden
birinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim olduğunun
bilincindeyiz. Bu hizmetlere erişim seviyesinde toplumlar arası
farklılıkların, büyük uçurumlara sebep olabileceği farkındalığıyla
faaliyetlerimizi yürütüyor ve toplumumuza hizmet veriyoruz.
Toplumun her kesiminin yüksek kalitedeki gelişmiş teknolojiye
eşit seviyede ulaşması ve dijital uçurumların ortadan kalkması
için gelişen fırsatlar ile paralel olarak Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na ulaşılmasında önemli bir yerde olduğumuzun
bilincindeyiz. Entegre teknoloji hizmetleri sunan bir şirket olarak
çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sivil toplum kuruluşları dahil
olmak üzere tüm paydaşlarımızı sürdürülebilirlik stratejimize
entegre ediyor, imkân ve fırsatları toplumun her ferdi için ulaşılabilir
ve eşit bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Sürdürülebilirliği hedeflerimize ulaşmamız için bir yardımcı olarak görüyor ve stratejilerimizi
bu doğrultuda geliştiriyoruz. Beraber çalıştığımız her paydaşımız için sürdürülebilirliği aynı
düşüncede yaklaşılması gereken bir olgu olarak içselleştiriyoruz.
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Entegre teknoloji hizmetleri sunarken çevre ve topluma olan etkilerin en aza indirilmesi için
paydaşlarımız ve faaliyet bölgelerimizdeki yerli halk ile uzun vadede değerler oluşturuyoruz.
Böylelikle iş modelimizi güçlü bir temel üstünde başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Proje hazırlama ile
başlayan, ürün geliştirme ve hizmet sunma aşamasına kadar olan her sürecimizi paydaşlarımızı
gözeterek gerçekleştiriyoruz.
Hayata
geçirdiğimiz her projede daha fazla kişiye ulaşmayı,
yarattığımız etkiyi artırmayı, Türkiye’nin ve Dünya’nın karşı karşıya
olduğu ekonomik, çevresel ve sosyal riskleri azaltarak fırsata çevirmeyi
hedefliyoruz.
İnsana yakışır istihdam anlayışımız, girişimcilik desteğimiz, eşitsizlikleri
azaltmaya yönelik çalışmalarımız ve yatırımlarımız sayesinde dengeli
ve sürdürülebilir ekonomik gelişime katkıda bulunuyoruz.
2018 yılında imza attığımız ve devam ettirdiğimiz tüm projelerimizle
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları paralelinde birçok konuya çözüm
gerçekleştirdik: Merhaba Umut uygulamasıyla Türkiye’de yaşayan
Suriyeli mülteciler için anında sesli çeviri teknolojisi sunarak mültecilerin
Türkiye’ye adaptasyonlarını kolaylaştırıyor ve toplumsal eşitsizliklerin
azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Dijital Zeka uygulamasıyla 8-12 yaş
çocukların dijital gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi için oyunlaştırılmış
eğitimler sunuyoruz. Zeka Gücü uygulamasıyla öğrenciler için
teknoloji, yapay zekâ, robotik kodlama eğitimleri vererek ekonomiye
ihtiyaç duyulan yetkinliklerde bireyler kazandırıyoruz. Hayal Ortağım
uygulamasıyla görme engelliler için kapalı alanlarda navigasyon,
vizyon filmlerinde sesli betimleme ve akıllı ulaşım teknolojileri sunuyoruz.
İşaret Dilim uygulamasıyla işitme engelliler ve sosyal çevreleri için anlık
işaret dili çeviri teknolojisi sunuyoruz. Hayal Ortağım ve İşaret Dilim uygulamaları aracılığıyla görme
ve işitme engelli olmayan kişilerin efor harcamadan ulaşabildikleri hizmet ve çözümlere, görme ve
işitme engellilerin de teknoloji yardımıyla eşit ve engelsiz erişimlerini destekliyoruz. İçimdeki Hazine
uygulamasıyla otizmli çocuklar, aileleri ve öğretmenleri için oyunlaştırılmış eğitimler sunuyoruz.
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LEED Gold Sertifikalı

Ulusal ve Uluslararası

Gebze Veri Merkezi
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EKONOMİK ETKİMİZ
Öncüsü olduğumuz telekomünikasyon sektöründe en yeni ve en
hızlı teknolojilerle yürüttüğümüz inovasyon ve Ar-Ge alanındaki
çalışmalarımıza yönelik yatırımlarımızı günden güne artırıp ticari
ortama aktardığımız yenilikçi fikirlerimizle katma değeri yüksek
ürün ve hizmetler sunuyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle gayri
safi milli hasılada (GSMH) artış kaydediyor ve gerçekleştirdiğimiz
faaliyetler doğrultusunda yarattığımız yeni iş imkânlarıyla ülkemizde
istihdamı arttırmaya ve iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz.
Yarattığımız fayda ve sağladığımız pozitif ekonomik etkimizle
ülkemizde kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye destek
oluyor.

Kapsayıcı ve Dolaylı İstihdam Yaratma
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ülke ekonomisine
katkı sağlamak ve topluma sürdürülebilir değer kazandırmak adına
insana yakışır iş fırsatları yaratmanın öneminin bilincindeyiz. Bu
anlayış doğrultusunda oluşturduğumuz iş uygulamaları ve temeli
fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikalarımızla ülke
genelinde istihdama katkı sağlıyoruz.
Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde tam ve üretken istihdamı, toplumun
her kesimine hitap etmesini sağlayacak şekilde yönetiyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz sektör gereği, güncel trendlere uyumlu
ürünler geliştirebilen ve modern çağın
ihtiyaçlarına yönelik
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çözümler sunabilen fırsat eşitliği temelli insan gücü yetiştirmeyi ve
ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ olarak “istihdama katkı” misyonumuzu
sürdürerek 2018 yılında 352 kişiye yeni istihdam sağlamanın yanı
sıra çalışma hayatına adım atabilecek bireylerin yeteneklerini
geliştirmesi adına onlara çeşitli fırsatlar sağlayarak iş ve servis
kalitemizde iyileştirmeler yapıyoruz.

2018 yılında
352 kişiye
yeni istihdam
Bulunduğumuz coğrafyanın çeşitli
bölgelerinde kurmuş
olduğumuz telekomünikasyon altyapılarıyla çağrı merkezi ağını
genişleten, akıllı şebeke sistemlerini ve makineler arası iletişimi
geliştirecek yatırımlarla topluma, özel sektör temsilcilerine ve
yerel üreticilere yenilikçi hizmetler sunarak faaliyet gösterdiğimiz
bölgelerde ekonomik kalkınmaya destek oluyoruz.
Kamu tarafından sağlanan sağlık, eğitim ve ulaştırma gibi temel
hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınma
alanında üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.

2030’a kadar gençler ve engelliler
de dahil cinsiyet ayırmaksızın
bütün kadın ve erkeklerin tam ve
üretken istihdama ve insana yakışır
işlere erişimlerinin sağlanması

Turkcell Grup bünyesinde

20.120 kişiye

istihdam

Çalışan sayımız 31 Aralık 2018 itibarıyla 4.065 olup Turkcell Grup
çalışan sayımız ise 20.120’ye ulaşmıştır.
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AR-GE ve İnovasyon
Özellikle özel sektörde bir yapı taşı olarak görülen araştırma
geliştirme çalışmaları, diğer sektörlerde de dönüşüme öncülük
ederek toplum için ortak bir değer yaratmayı amaçlıyor.
Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme stratejilerinin odağında
bulunan Ar-Ge ve inovasyon, genç nüfusun yarattığı dinamik
potansiyelden
yararlanılmasını, maliyetlerin azaltılmasını,
erişilebilirliğin artırılmasını, girişimcilik ruhunun geliştirilmesini ve bu
gibi imkânların daha ileri adımlara taşınmasını sağlıyor.
Turkcell olarak araştırma geliştirme çalışmalarımızda
sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve verimlilik ilkelerine bağlılığımızı
korurken bu çalışmalar sonucu sebebiyet verdiğimiz ekonomik,
çevresel ve sosyal etkileri gözeten ürün ve üretim süreçlerini
geliştirmek adına yolumuza devam ederek, sürdürülebilir üretim
teknolojileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda karbon ayak
izimizi azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz.
İnsan odaklı yürüttüğümüz tüm faaliyetlerle rekabet gücünü
de artırarak, yurt dışına ihraç ettiğimiz yüksek katma değerli
ürün ve hizmetlerimizle uluslararası piyasalarda daha etkin bir
rol üstlenerek yol almaya devam ediyoruz. Telekomünikasyon
sektöründe öncü şirket olma imajımızı sürdürürken aynı zamanda
toplum ve ekonomi için de katkı sağlıyoruz. İnovatif yaklaşımın
kurum kültürümüze entegre edilmesini hedefleyen 894 ArGe çalışanımızla yaratıcılık ilkesini temel alarak faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerine

894 Ar-Ge Çalışanı
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önem veriyor, yaptığı girişimleri destekliyor ve yarattığı fikirleri
uygulayabilmeleri için teşvik edici bir yaklaşım sergiliyoruz.
Ar-Ge çalışmalarımızı genellikle Akıllı Bulut Platformu, Mobil
Pazarlama Çözümleri, Veri Analizleri ve Platform Üzerinde
Geliştirilen Çözümler, Yapay Zeka, IOT Çözümleri, İş Zekası
Uygulamaları, Mobil Haberleşme Çözümleri, Mobil Pazarlama
Çözümleri ve 5G Altyapısına Yönelik Projeler alanlarında
yürütüyoruz (CAP, EWATCH, SOLOMON, MEASURE, SPEAR, PARFAIT,
SOMEDİ).
İş Stratejimizin odağında bulunan bu çalışmaların, yerel ve
uluslararası alanda yaptığımız iş birlikleri ile güçlendirilmesine
destek oluyoruz. Kurduğumuz ortaklıkları pazar odaklı, kısa
sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik
projelerin desteklendiği Avrupa Birliği’nin uluslararası Ar-Ge ve
inovasyon ağı olan EUREKA altında sürdürüyoruz.
EUREKA’ya bağlı ITEA kümesinde yazılım alanında çalışmalar
yapılırken yine EUREKA’ya bağlı CELTIC kümesinde altyapı
ağırlıklı projelere katılıyor; yer aldığımız projelerde elde ettiğimiz
tecrübeler doğrultusunda diğer Türk şirketlerinin de bu yöndeki iş
birliklerine dahil olmasında teşvik edici rol üstleniyoruz. EUREKA
kapsamında ITEA ve CELTIC kümelerinin yönetim kurulunda yer
alıyoruz ve bu sayede Avrupa’nın inovasyon ve teknoloji odak
alanına farklı bakış açıları kazandırabiliyoruz.
Turkcell olarak sektörde öncü olma bilinciyle Ar-Ge ve inovasyon
kapsamında müşterilerimize yeni ürün, servis ve altyapılar
sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan bazıları; Turkcell Kopilot,
Turkcell Filiz, Turkcell CDN, Super CAM, Geliştirilmiş Ses Biyometrisi,

ONEDESK, Port-out Yapay Zeka ile Evrak Reddi, Real Time Trend
Monitoring, Real Time Action, Otomat, FEEDUP, Retail Mode,
PERISKOP şirketlerimiz ile birlikte yaklaşık 15 ülkeye daha Turkcell
Teknoloji Ar-Ge Merkezi olarak farklı ürünlerle hizmet sunuyoruz.
Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve Yenilik Programı Horizon 2020
etkinliklerine de katılarak yeni proje başvurularında bulunuyoruz.
Turkcell Teknoloji olarak
üniversitelerin araştırma alanları,
lisansüstü programları, araştırma laboratuvarları ve öncelikli
araştırma konuları, araştırma proje portföyleri ve teşvik projelerine
katılımları hakkında bilgi e dinerek yeni projelerimize başvuru
yolunda ilk adımı atıyoruz. Aynı zamanda 36’sı TÜBİTAK
tarafından desteklenen 54 adet ulusal ve uluslararası proje
üzerinde çalışıyoruz. 2018 faaliyet döneminde de 20 yeni proje
fikriyle TÜBİTAK’a başvurularımızı yaptık ve inovatif yaklaşımımızı
sürdürdük.

Fikri Haklar ve Hayata Dokunan Patentler
Teknoloji dünyasında rekabeti artık yeni ürün ve servislerden çok
patentler belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Turkcell Teknoloji’nin
ürün, servis ve altyapılarının yenilikçi, fark yaratan ve rekabetçi
olması ve ihracat potansiyeli taşımasında, patent başvuru
sürecimizin önemli katkısı bulunuyor. Ulusal ve uluslararası
pazarlarda ürün, servis ve altyapılarımızın, başka şirketlerin sahibi
olduğu fikri haklarla önünün kesilmesi ya da hızlıca taklit edilmesini
patentlerimizle önleme hedefiyle 2011 yılında şirket içerisindeki
patent kültürünü yaygınlaştırmak ve bilinirliği artırmak üzere patent
sistemini hayata geçirdik.
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PATENTLER

1135

2016

2017

2018

0

0

1

8

8

8

275

353

453

194

312

369

Patent

523
Buluş

Patent sistemi üzerinden patent araştırma kanallarına erişim
imkânının, inovasyon ortamımızı zenginleştireceği ve patent
ticarileşme potansiyellerini artıracağını görüşündeyiz.
Özellikle faaliyet gösterdiğimiz alanlarda patent başvurusu
olmayan, boş kalmış konularda yeni çalışmalar yapmanın küresel
bir şirket olmak için stratejik bir kapı açtığının bilincindeyiz.
2018 yılında, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon sürecine geliştirdiği
katma değeri yüksek yeni teknolojilerle büyük katkıları olan
şirketimize ait toplam 1135 patent sisteme girildi, 523 buluş patent
komitesi tarafından onay aldı ve birçoğunun da başvuruları
tamamlandı.

İşitme Engelli Bireyler İçin Bilgilendirme Sistemi

taşımaya başladı. Geliştirdiğimiz sistemle akıllı telefonların,
telefon açık olduğu sürece, dışarıdaki sesleri, ses sensörleri
ile algılamasını, bu sesleri arkada çalışan akıllı sistem ile
sınıflandırmasını, hangi tür bir ses olduğunu belirledikten sonra
da kullanıcısına çeşitli kanallar ile bilgilendirme yapabilmesine
imkân sağladık. Telefon kullanıcısının ise bu bilgilendirmeyi
aldıktan sonra sisteme tekrar girdi girebileceği, bilgilendirmenin
doğruluğuna göre sistemi eğitebileceği bir yöntem geliştirdik.
Böylelikle kullanım arttıkça sistemin daha akıllı bir hale gelerek
her girdi ile eğitilmeye devam etmesini ve bu şekilde çok daha
kesin sonuçlar elde edilmesini sağladık. Turkcell olarak bu sistem
sayesinde işitme engellilerin günlük yaşantılarında karşılaştığı
birçok zorluğa çözüm bulmayı amaçladık.

Akıllı telefon kullanımı ve dolayısıyla mobil uygulama kullanımının
yaygınlaşması ile işitme engellilerin de birçoğu bu telefonları
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Giden Çocukların
Günlük Durum Bilgisini Otomatik Olarak Belirleyen
Bir Sistem
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) kreş ve anaokullarında, velilerin
çocuklarını internet üzerinden kamerayla izlemesine olanak
veren sistemleri yasakladı. Bakanlık, sistemin amacı dışında
kullanılması, kötü niyetli kişilerce suistimal edilmesi, öğretmenleri
olumsuz etkilemesi, çocukları oyundan ve arkadaşlarından
koparması ve çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilemesi
gibi nedenleri gerekçe göstererek bu kararı aldı. Bu doğrultuda
geliştirdiğimiz sistem ile velilere önceden belirlenmiş kurallar ile
detaylı ve daha objektif bir şekilde çocukların günlük durum
bilgisinin çıkarılmasını amaçladık. Böylelikle çocukların duygu
durumunun analizi, kalabalık içindeki konuşması, hareket
durumu, kalabalık ile iletişimi vb. durumları yerinde kameradan
izleme yoluyla çıkarılan sonuçların bildirildiği ve ileriye dönük
davranışların toplandığı ve yorumlandığı bir sistem geliştirdik.

Deprem Bilgilendirme Sistemi
Baz istasyonlarına eklenecek deprem sismik sensörleriyle öncül,
deprem ve artçı sarsıntıları anında tespit eden, lokasyon ve
sarsıntı bilgileri ile birlikte merkezi bir sisteme iletecek ve belli
kriterler sağlandığında daha önce sistemde tanımlanmış olan
afet toplanma alanlarına yönlendirecek (en kısa/hızlı/kolay)
rotayı öneren bir yöntemi hayata geçirdik. . Bu sistem ile mevcut
baz istasyonlarını daha efektif ve sosyal sorumluluk kapsamında
kullanılmayı hedefledik.
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Uzaktan Hasta Yönetim Cihazı
Kronik hastalıkları olan hastalar için geliştirdiğimiz cihazımızla
periyodik kontrollerin kolayca yapılmasını, ölçüm değerlerinin
analiz edilmesini ve gereken durumlarda hasta yakınıyla ilgili
sağlık personellerinin bilgilendirilmesini sağlayan Uzaktan Hasta
Yönetim Cihazı’nı kullanıma sunduk.

Afetzedenin Yerini Belirleme Yazılımı
Geliştirdiğimiz yazılımla göçük altında ya da afet bölgesinde
kalan abonelerimizin lokasyon bilgilerinin belirlenmesini ve ilgili
birimlere otomatik olarak iletilmesini sağladık.

Tek Merkezden Kontrol

ulaşma ihtiyacına bir cevap olarak tasarladık. Ayrıca üzerindeki
hasar sensörü aracılığıyla herhangi bir çarpışmayı algılaması ve
çağrı merkezine bildirmesini sağlayan bir fonksiyon geliştirdik. Bu
sayede çağrı merkezi çalışanı, aracı cihaz üzerindeki mikrofon
ve hoparlör sayesinde en geç bir dakika içerisinde arayarak
herhangi bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorguluyor ve
ihtiyaç halinde ya da cevap alınmaması durumunda acil durum
birimlerine haber veriyor.

Çipli Kartlarda Kart Sahibinin Doğrulamasını
Sağlayan Sistem ve Yöntem
Kullanıcılara zamanı verimli kullanma ve harcama yapma
imkânı sunmayı hedefleyerek çipli kartların POS cihazlarında
kullanımında kart sahibini doğrulamak için mobil imzanın
kullanılmasını sağlayan bir sistem geliştirdik.

Geliştirdiğimiz sistem sayesinde, sahip olunan bağlı cihazların
(connected device) tek bir sistem üzerinden kolaylıkla
izlenebilmesine ve yönetilebilmesine imkân vererek kendi
cihazlarını tanımlayabilme, cihaz paylaşabilme, güvenlik, bağlı
cihaza komut, dosya, içerik gönderebilme, bağlı cihazın komuta
reaksiyon göstermesi ve komutu uygulaması, bağlı cihazın
bildirim üretmesiyle kullanıcılara bağlı cihazların her yerden
yönetilebilmesi gibi ayrıcalıklar sunuyoruz.

Araç İçi Bilgi Sunma ve Acil Yardım Cihazı ve Servisi
Cihazımızı araç içinde araba kullanırken sürücünün ya da
yolcuların, aracın seyrine ara vermeden ve ellerini ya da
telefonlarını kullanmadan istedikleri bilgiye konum tabanlı olarak
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Ürün ve Hizmetler
Müşterilerimizin çağımızın iletişim ve dijital çözümlerinden en iyi şekilde yararlanması adına, 25 yıldır çabalayarak ve bu çabalar sonucunda sektörde birçok ilke imza atarak küresel nitelikte
yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi gururla sunuyoruz. Gelecekte de müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak yenilikçi ürün ve
hizmetler sunmanın yanı sıra küresel ölçekte rekabet üstünlüğümüzü sürdürülebilir kılan ve kılmaya devam edecek yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hedeflediğimiz bu yolda müşterilerimizin
ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve toplumun yaşam kalitesini artırmak adına yeni uygulamalar sunmaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda fayda sağlayan; BİP, fizy, Paycell, Lifebox, Dijital Operatör,
Playcell, Goller Cepte, Turkcell Akademi Online, Turkcell TV+, Yaani, Filiz ve Upcall gibi birçok dijital servisimizle hizmet veriyoruz.

BİP

192

Ülke

34,6

Milyon
İndirme

Dijital iletişim ve yaşam platformumuz olan BİP, bu yıl
sunduğu mesajlaşma deneyimi, çoklu görüntülü arama
ve sesli görüşme gibi hizmetlere tek cihazda iki hat
kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha
ekledi. Sunulan hizmetin günden güne iyileşmesiyle ilgi
artarak 2018 yılında 192 ülkede kullanılan BİP’te 34,6
milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcı sayısına
ulaştık. Her ay 4 milyara yakın mesaj gönderilen BİP’te,
20 milyona yakın çağrı ile toplam 2 milyon saate yakın
görüşme yapılıyor.
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BİP’in keşfet platformu altında konumlandırılan 200’den
fazla servis ile toplam takip sayısı 50 milyona yaklaştı.
BİP Keşfet alanından Sürpriz Nokta Kampanyası’nı takip
edip hediye bulunan konuma giden müşterilerimize
hediyeler kazandırarak Nisan 2018’den bu yana 7 milyon
abonenin kanalı takibiyle birlikte 50 milyon hediye
kazandırdık.
Özel sektör, kamu kurumları ve belediyelerde çalışan
kurumsal müşterilerimize yönelik uygulama ve dijital
yetkinliklerimizi geliştirdik. İş verimliliği uygulamalarımızın
yanı sıra BİP içinde bulunan “BİP’te Keşfet” özelliğiyle
kurumların kullanıcılara erişimini kolaylaştırma yolunda
bir adım attık.

Canlı yayında, para ödüllü mobil bilgi yarışması fikriyle
yola çıkan Vipme; BİP’in stratejik iş ortağı olarak ‘’Hadi
Bilgi Yarışması’’ ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Hadi
Bilgi Yarışması kanalı 2 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
BİP, yurt dışındaki iletişim çalışmalarına hız katarak
devam ediyor. Dünya medyasının en trend mecralarında
adından bahsettiren uygulamamızın ilk adresi, en yakın
rakibinin ülkesi Amerika oldu.
2018 yılında gerçekleşen “ULAK Baz İstasyonlarının
Devreye Alınması”
lansmanında Sayın Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız ile Sayın Genel
Müdürümüz Kaan Terzioğlu birlikte BİP üzerinden ilk
görüntülü görüşmeyi gerçekleştirdiler.
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Paycell
Paycell, tüm müşterilerine bir telefon numarasıyla anında farklı
ödeme yöntemleri sunduğumuz Türkiye’nin en kapsayıcı ödeme
platformudur. Kullanıcılarımız bu platformu kullanarak dilediği
bankanın dilediği kredi kartını kaydederek veya Paycell
Kart alarak anlaşmalı noktalarda tek tıkla güvenli alışveriş
yapabiliyorlar. Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini
karşılamak adına devam ettiğimiz bu yolda 3 binin
üzerinde üye iş yerine ve 5 milyonun üzerinde
kullanıcımıza hızlı ve kolay ödeme hizmeti sunmaya
devam ediyor, gelecek yıllarda da daha fazla gelişme
ve yenilikle sayımızı artırmayı hedefliyoruz.

fizy

21 Milyon
İndirme
Yaratmış olduğumuz müzik platformu fizy ile
kullanıcıların mobil datalarını harcamadan
milyonlarca şarkı ve video klibe, çok özel
fizy video içeriklerine, yüzlerce müzik listesine,
Türkiye’nin sevilen radyo kanallarına ve daha
fazlasına ulaşma imkânı sunduk. Bugüne
kadar 21 milyon indirilme sayısının yanı sıra
2018 yılında günlük ortalama 7 milyon şarkının
dinlendiği fizy ile 3,2 milyon aktif kullanıcıya
ulaşarak kullanıcıların her gün 48 dakikasını
müzik ve eğlence ile geçirmesini sağladık.
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2017 yılında ilk defa Ukrayna’da radyo
uygulaması ile kapılarını dünyaya açan fizy,
2018 yılında Mart ayında Almanya’da, Mayıs
ayında ise Belarus’ta kullanıma açıldı. fizy,
Almanya lansmanını Tarkan ile altı konserlik
özel Almanya turnesiyle yaptı. 2019 yılında
dünya geneline yayılmayı hedefleyen fizy,
çalışmalarına hızla devam ediyor.
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Dergilik
Türkiye’nin en popüler dijital dergi ve gazete okuma
platformu olan Dergilik, sunduğu birçok özellikle
okuma hevesini artırarak Türkiye’nin en güçlü dijital yayın
bayisi olma yolunda hızla ilerliyor.

12,5 Milyon
Aktif Kullanıcı

Dergilik uygulamamız, 2018 yılında 10,5 milyon
indirmeye ulaşarak dergi ve gazetelerin günde 522
bin kez okunmasına imkân sağladı.

Dijital Operatör

19,2 Milyon
Kullanıcı
Müşterilerimizin
ihtiyaçlarına ve dijital
anlamda beklentilerine yönelik olarak
geliştirdiğimiz ve en fazla tercih edilen kanala
dönüşen Hesabım uygulamamız, 2018 yılında
38,8 milyon indirmeye ulaşırken 4. çeyrekte
3 aylık aktif kullanıcı sayısı 19,2 milyon oldu.
Müşterilerimiz ayda 300 milyon işlemi
Hesabım’da gerçekleştirdi.
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Uygulama ile kullanıcılarımıza müşteri
hizmetlerini aramaya gerek kalmadan
kalan kullanımlarını görme ve kullanımları
doğrultusunda kendileri için uygun paket ve
servisleri çeşitli kampanyalarla birlikte tanıma
fırsatı sağladık.
2019 yılı Şubat ayında Hesabım uygulaması
yeni özellik ve güncellemeleriyle ad
değiştirdi ve Dijital Operatör uygulamasına
dönüşerek günden güne daha iyi bir hizmet
kalitesi sunma hedefiyle gelişmeye devam
ediyor.

Portföyüne yabancı dergileri de ekleyen Dergilik,
Türkiye’de gazetelerin akşam baskısının yeniden
yayınlanmasına da vesile oldu ve 4.çeyrekte 3
aylık aktif kullanıcı sayısını 12,5 milyona
ulaştırmama başarısı yakaladı.
Ayrıca sadece Dergilik
uygulamasında yer alan,
3 ayda bir yayımlanan süreli
yayınımız TURKSPORU dergisini hayata
geçirdik. TURKSPORU ilk sayısı ve Turkcell
Gelibolu Maratonu özel sayısıyla 40
binden fazla okunma başarısına
eriştik.
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UpCall

lifebox

3,5 Milyar
Saklanan Dosya
lifebox ile 155 farklı ülkede bulunan kullanıcının
telefon ya da tabletindeki fotoğraf, video,
müzik ve diğer dokümanların otomatik
olarak uygulamaya yüklenmesini ve güvenli
bir şekilde saklanıp paylaşılmasını sağladık.
Uygulamamızda saklanan dosya sayısı 3,5
milyarı geçerken 2018 yılında 10,1 milyon
indirmeye ulaştık.
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Kullanıcıların
kullanımını
kolaylaştırmak
amacıyla 2018 yılında “Yüz ve Nesne”
tanıma özelliği sunan lifebox, fotoğrafları yüz
ve nesnelere göre otomatik gruplamaya
başladı. Bu yıl lanse ettiğimiz bir diğer özellik
ise “Otomatik Hikâye Yaratma” oldu. Bu özellik
ile kullanıcıların lifebox arşivinden otomatik
hikâyeler yaratarak anılarını yaşatmayı
amaçladık.
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça,
Ukraynaca ve Romence olarak 7 dil desteği
veren uygulamamız, 2018 yılında dünya
üzerindeki
kitlesini daha da genişletme
amacıyla İspanyolca dil desteği de vermeye
başladı.

Sunduğu özelliklerle müşterilerimize zengin bir
arama deneyimi sunarak kolaylık sağlayan UpCall,
rehberde kayıtlı olmayan bir numara aradığında
kimin aradığını ekranda görmeyi sağlarken arama
deneyiminizi eğlenceli hale getirmek
adına aramanızı başlatıp Emocan
ve çeşitli çıkartmalar eklemenizi
sağlıyor. Aynı zamanda
UpCall,
isimden numara sorgulama özelliği
ile bilinmeyen bir kişi veya mekânın
numarasını kolaylıkla bulabilme, grup
oluşturma özelliğiyle de oluşturulan
gruptaki herkesi çoklu aramayla aynı
anda konuşturabilme imkânı sunuyor.

5 milyonu aşan indirme sayısına ulaşan
Upcall ile yakın bir zaman içerisinde diğer
operatör abonelerine de hizmet sunmaya
başlayacağız.

UpCall’un uygulamaya özgü Operatör
İsim Ayarı özelliği sayesinde
kullanıcılar telefon ekranında
yer alan operatör ismini
kişiselleştirerek
dilerlerse
kendi
isimleriyle
bile
değiştirebiliyorlar.
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SUPERCAM

3,4 Milyon
Aktif Kullanıcı

SUPERCAM, Haziran 2018 itibarıyla iç ve dış kamera
seçenekleri ile müşterilerimizin ev ve iş yeri güvenliğini
sağlamak amacıyla ailemize katıldı. Kısa süre zarfında
yoğun ilgi görüp beğeni kazanan SUPERCAM, yüzlerce
müşteri tarafından satın alındı.
Sunulduğundan birkaç ay sonra binin üzerinde
müşteri kitlesi yaratan
SUPERCAM, ev ve iş yeri
sahiplerine, gelişen ve
değişen teknolojiye ayak
uydurarak hazırladığımız
akıllı özellikleri ile iyi
bir deneyim sunmaya
devam ediyor.

Turkcell TV+
3,4 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan TV+, kullanıcılarına dilediği
yerde ve zamanda istedikleri dizi, film ve televizyon programlarını
izleyebilmelerini sağlayarak şirketimizin dijital operatör vizyonunda
önemli bir rol üstleniyor.
Bu yıl TV+ için aramıza yeni katılan içeriklerimizi müşterilerimizle
buluşturduk. Ulusal ve yerel kanal çeşitliliğimizi ve HD, UHD formatta
yayın yapan kanal sayımızı artırıp zenginleştirmeye devam ederek
Türkiye’nin en çok UHD kanala sahip olan platform olma başarısını
yakaladık.
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Dünyadaki en prestijli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Ligi
ve Alman Ligi olan Bundesliga’nın yanı sıra dünya basketbolunun
kalbi NBA karşılaşmalarının, motor sporlarına düşkün olanlar
içinse Formula 1 ve MotoGP gibi yarışların yayıncısı olduk. Aynı
zamanda tenis denildiğinde ilk akla gelen Wimbledon ve FIBA
Şampiyonlar Ligi de TV+ ile yayınlandı.
Hollywood’un gişe rekortmeni, dünyada en çok ses getiren dizi
ve filmlerin yanı sıra Türk sinemasındaki en yüksek gişeli ve
klasikleşmiş filmleri de TV+’da yayınlamaya başladık.

TV+’dan çeşitli konserler ve etkinlikleri, spor ve magazin
programlarını canlı olarak yayınlamaya başlandık. İzleyici
sayışımızı artırmak adına E-Spor, at yarışı, maç yayınları, canlı
yorum programları yapmaya yönelik yeni fikirler geliştiriyoruz.
Performansımızı günden güne iyileştirecek ve kullanıcılarımızın
taleplerini en iyi şekilde yerine getirecek altyapı geliştirmeleri ile
televizyon ve video izleme deneyimi sunmaya devam ederken
değişen dünya trendleriyle uyumlu bir TV+ deneyimini yaşatmak
için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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Lifecell
Herkesin kendi istekleri doğrultusunda paketler
bulabildiği Lifecell, 2018 yılında da bünyesine
yeni dijital servisler katıp 30’a yakın dijital
servise ulaşarak müşterilerimizin iletişimini
sağlamaya devam etti. Toplamda 2,5 milyon
müşteriye hizmet sunan Lifecell’de ortalama
8,6 GB data tüketildi.

Yaani

7,6 Milyon
İndirme

Özelliklerine bir yenisini daha ekleyen Yaani,
Alışveriş Arama Dikeyi ile kullanıcıların başka
bir sayfaya geçmesine gerek kalmadan,
istedikleri ürünlerin fiyat ve tedarikçi bazında
karşılaştırılmasını sağlayarak kolaylık sağlıyor.

2017 yılı biterken ailemize kattığımız Türkiye’nin
yerli arama motoru Yaani, 7,6 milyon kez
indirildi ve 3 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.
Kullanıcılarımız Yaani üzerinden günde 2,7
milyon arama gerçekleştirdi.

Kullanıcılarımızın
alışkanlıklarına
göre
tasarladığımız Yaani ile internet üzerinden
aranılan
sorulara
cevap
bulmalarını
kolaylaştırarak akıllarındaki soru işaretlerini
silmelerini sağlıyoruz.

zamanda 2018 yılında, Ukrayna’yı 4.5G ile
tanıştıran ilk operatör olan Lifecell, %75,9’luk
akıllı telefon penetrasyonuyla piyasadaki dijital
operatör duruşunu sağlamlaştırdı.

Sunduğumuz paketlerle BİP ile sesli/görüntülü
görüşme yapıp anlık mesajlaşma imkânı bulan
müşterilerimiz, fizy ile müzik dinleyip TV+ ile
film, dizi ve video gibi içeriklere ulaşabiliyorlar.
Anılarını taze bırakabilmek adına ise Lifebox’a
depolayabiliyorlar.
Lifecell Mix “Yiyosa Gelin” kampanyamızda
yaptığımız
başarılı entegre
iletişimiyle
Kristal Elma’da genel ve hizmet kategorilerinde
Gümüş ve Bronz ödüle layık görüldük. Aynı

Yaani’nin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla
kullanıcıların, Yaani’yi kullandıklarında internet
paketlerinden kota harcamadan sadece Yaani
kotalarından harcama yapması sağlandı.
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Turkcell KOPİLOT – Aracınız Güvende
Kurumsal filolarda kullanılan araç takip hizmetleri
Temmuz 2018 itibarıyla Turkcell Kopilot ile birlikte bireysel
kullanıma da açılmış oldu. Otomobillerde bulunan Araç
Sistem Kontrol Soketi OBD2’ye (On-Board Diagnostics
2) bağlanan ve içerisinde IoT SİM kartı takılı olan
Turkcell Kopilot cihazımız ile akıllı telefonlar için indirilen
uygulamayla eşleştikten sonra kullanıcılara anlık bilgi
akışı sağladık.

Goller Cepte

İlk Medya
Kullanımı
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Taraftarlara özel sunduğumuz GollerCepte
uygulamamız
günden
güne
yenilenen
içerikleriyle 2018 yılında kullanıcılarımıza Goller
Cepte 1903, Goller Cepte 1905, Goller Cepte
1907,
Goller Cepte 1967 uygulamaları ile
istedikleri takımların son dakika haberlerini,
anlık maç gollerini, dünya futbolundan canlı
skorları, ligdeki puan durumlarını, canlı maç
anlatımlarını ve kaçıranlar için maç özetlerini
izleme imkânı sunduk.

Sürücüye akıllı ve güvenli bir sürüş keyfi sağlayan ve
Türkiye’de bir ilk olan Turkcell Kopilot’un sağladığı bu bilgi
akışıyla yolcu, araç ve seyahat deneyimini en üst düzeye
çıkardık.

Super Lig maçlarında 2018-2019 sezonu
itibarıyla kullanılmaya başlanan VAR (Video
Aided Referee) yayınlarını TURKSPORU ve
GollerCepte ile kullanarak TV’de bir ‘’ilk medya’’
kullanımı yapmış olduk.

30

Hızlı Giriş
Hızlı Giriş, cep telefon numarasının kullanıcı adı olarak kullanılmasını sağlayarak
kişiye özel şifre belirliyor. Bu sayede mobil uygulamalara, mobil ve online web
sitelerine girişi güvenilir ve hızlı hale getiren uygulamamız, bugüne dek 15,3 milyon
kullanıcı tarafından 232 milyon kez kullanıldı.
Dünya Mobil Operatörler Birliği (GSMA) tarafından sağlanan Mobile
Connect servisi ile uyumlu olan Hızlı Giriş, 2018 yılında büyük bir gelişim
göstererek GSMA tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini
sağlayan ilk global uygulama oldu.

E-Şirket
IDC Cloud 2018 değerlendirmesinde yılın en iyi bulut ürünü
ödülünü
almaya hak kazandığımız
Turkcell
e-Şirket,
müşterilerine muhasebe ve e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, Office
365 (e-mail) gibi e-dönüşüm ürünleri ile şirketlerin dijital
dönüşümüne destek olarak finansal süreçlerini tek platformdan
yönetme, bulut teknolojisi sayesinde ise internetin olduğu tüm
ortamlarda yönetebilme imkânı sunuyor.
Müşterilerimiz uygulama üzerinden anbean şirketlerinin
mali durumunu takip ederek ihtiyaç duydukları raporları
oluşturabiliyor. Yarattığımız bu uygulama sayesinde kâğıt israfını
önleyerek daha iyi bir çevre için destek oluyoruz.
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Filiz
Dijital tarıma öncülük etme hedefiyle Kasım
2018’de Turkcell Filiz ürünümüzün lansmanını
gerçekleştirdik. Turkcell Filiz, IoT cihazı ve akıllı
telefonlara indirilebilen mobil uygulaması
sayesinde çiftçilerin tarlalarının kolayca takibini
sağlayıp sulama ve mantar hastalıklarına karşı
önlem almak için yetiştiricilik önerileri sunarak
verimlerini artırmasını sağlıyor.
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SOSYAL
ETKİMİZ

04

Paydaş Diyaloğumuz
Çalışanlarımız
İK Yeniden
Turkcell Akademi
Müşteri Deneyimi

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Müşteri Gizliliği ve Bilgi Güvenliği
Tedarikçi İlişkileri ve Satın Alma
Toplumsal Yatırım Programları
Sponsorluklar

03

SOSYAL ETKİMİZ
PAYDAŞ DİYALOĞUMUZ
Değer zincirimizin sürdürülebilirliğini çalışanlarımız,
müşterilerimiz ve hissedarlarımız gibi kilit paydaşlarımız
başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarımız ile sürekli
iletişim ve etkileşimde bulunarak sağlıyoruz. Bu doğrultuda
paydaşlarımızdan aldığımız öneri ve istekler doğrultusunda
süreçlerimizi yönetiyor ve geliştiriyoruz.

Proje Görseli
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En iyi hizmet kalitesini sunmaya devam edebilmemiz için paydaşlarımızla olan
doğrudan ve dolaylı etkileşimlerimizi önemli bir basamak olarak görüyoruz. Bu
doğrultuda tüm paydaşlarımızla farklı iletişim kanalları aracılığıyla sürekli olarak
sağladığımız diyalog sonucunda beklenti ve önerilerini öğrenerek tüm süreçlerimize
dair yaptığımız çalışmalara bir yol çiziyoruz. Bu yolda Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nden 17. Hedef ’’Hedefler için Ortaklıklar’’ ışığında gelişmemize katkıda
bulunan 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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MÜŞTERİLER

HİSSEDAR VE YATIRIMCILAR

Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayıp onlara edindikleri en
iyi deneyimi sunma hedefiyle Turkcell Global Bilgi, Çağrı Merkezi, Turkcell
İletişim Merkezleri, sosyal medya, BİP, web chat, e-posta gibi iletişim
kanallarımız vasıtasıyla aldığımız geri dönüşler sonucu sunduğumuz
hizmetlere yön veriyoruz. Müşterilerimizle sürekli iletişim halinde kalmak
adına kullandığımız kanalları çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Hissedar ve yatırımcılarımıza maksimum fayda sağlamak, şirketin piyasa değerini
ve hisselerin işlem hacmini artırmak, ülkemiz ve bölgemizdeki lider pozisyonumuzu
koruyup daha da güçlendirmek amacıyla aramızdaki ilişkiyi, Yatırımcı İlişkileri
departmanımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Yatırımcı İlişkileri sayfamızda bulunan
duyurular, tahvil ve hisse bilgilerine ek olarak basın bültenleri, finansal ve operasyonel
verileri içeren sunumlar, telekonferanslar ve çeyrek bazlı yayımladığımız finansal
raporlar aracılığıyla yatırımcılarımızın güncel gelişmelere dair bilgi edinmesini
sağlıyoruz. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her konudan mevzuat
açıklamalarıyla birlikte yatırımcı ve analistlerle görüşmelere, konferanslara,
seminerlere, panellere ve road show’lara katılım sağlıyoruz.

ÇALIŞANLAR
Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayıp fikir ve önerilerini hayata
geçirmek için Çalışan Bağlılığı Anketleri, Söz Sende, İnovasyon Platformu,
İşte Buna Ödül Verilir, İletişim Toplantıları kanallarını aracı olarak
kullanıyoruz. Bu sayede daha iyi bir çalışma ortamı yaratmayı ve çalışan
motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz. Salı Pazarı, Sosyal Kulüpler,
Turkcell Sosyal Aktivite Grubu, Mentorluk Sistemi, Beyaz Gölge, Inside,
Pikcell, Mobilim uygulamaları üzerinden de diyaloğumuzu sürdürerek
çalışanlarımızla olan bağımızı güçlendiriyoruz.

Ayrıntılı bilgiye internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz.
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri?place=footer

İŞTİRAKLER
Turkcell olarak yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz ile teknoloji ve iletişim faaliyetlerimizi
geniş bir coğrafyada sürdürüyoruz. Hem internet sitelerinden hem de faaliyet
raporlarımızdan iştiraklerimizle ilgili detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.
Ayrıntılı bilgiye internet sitemizin İştiraklerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.

Turkcell Çalışanlarının Fotoğrafı

TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
SOSYAL ETKİMİZ

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

TEDARİKÇİLER VE İŞ ORTAKLARI

Türkiye genelinde iletişim ve dijitalleşme altyapısını geliştirmek için projelerimizi hayata geçirirken
gerekli izinleri almak, denetimlerden geçmek ve yatırımları yapabilmek için kamu kurumlarıyla birlikte
çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi yasa, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başta olmak üzere T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve farklı kurumlarla toplumsal yatırım alanında önemli iş
birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı titizlikle seçerken, onları Turkcell ekosisteminin
önemli bir parçası olarak görüyoruz. Aynı zamanda tedarikçi uygulamalarını takip ederek
performans artışı sağlamaları için destek veriyoruz. Tedarikçilerimizle doğrudan ve sürekli bir iletişim
kurmak adına yarattığımız Turkcell Tedarikçi Portalı üzerinden etik ilkelerimiz, satın alma kriterlerimiz
ve diğer önemli konular için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz.

MEDYA VE SOSYAL MEDYA
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI / SPOR FEDERASYONLARI / MÜZELER
Turkcell olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmanın gücüne inanıyor ve bu doğrultuda farklı
alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Bilişim, ekonomi ve tüketici hakları gibi farklı alanlarda faaliyetlerine
devam eden ulusal ve uluslararası STK’lar ile iş birlikleri gerçekleştirirken toplumsal yatırımlarımızı
ise konularında uzman kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. GSMA Vakfı’nın oluşturduğu afet
halinde kesintisiz iletişim taahhüt eden İnsani Durumlar İletişim Sözleşmesi’nin imzacısıyız. Türkiye
Futbol Federasyonu ve Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı’na desteğimizi sürdürürken kültür
sanat alanında ise Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’ne İletişim ve Teknoloji sponsoru
olarak müzenin sanatseverlere daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca finansal alanda da
çeşitli dernek, vakıf ve kuruluşlara bağış yapıp sponsor oluyoruz. Raporumuzun Toplumsal Yatırım
bölümünde sivil toplum kuruluşları, spor federasyonları ve müzeler gibi paydaşlarımızla birlikte
hayata geçirdiğimiz projeleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Ürün ve hizmetlerimiz doğrultusunda sosyal çalışmalarımızla hem Türkiye hem de yurt
dışı kapsamında medyada aktif olarak yer alıyoruz. Paydaşlarımız için yapmamız gereken
bilgilendirmeleri basın toplantıları, reklamlar, ilanlar, röportajlar ve haberler aracılığıyla yapıyoruz.
Medyaya ek olarak sosyal medyayı da etkin kullanarak anlık ve birebir iletişim kurabiliyoruz.

ÜNİVERSİTELER / AKADEMİ
Yetkinliklerimizi artırmak ve geleceğin yeteneklerini keşfetmek amacıyla üniversitelerle sürekli bir
iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliğinde
Ar-Ge ve inovasyon alanındaki yetkinliklerimizi artırma hedefiyle çalışmalarımızı yüksek lisans ve
doktora programı kapsamında akademik platformlardan gelen verilerle destekliyoruz.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Etki ve faaliyet alanlarımızda çalışmalarımızı uluslararası örgütlerle birlikte yürütüyoruz. BM Özel
Sektör Forumu ve WEF (Dünya Ekonomik Formu) yıllık toplantılarında konuşmacı olarak yer alarak,
sosyoekonomik kalkınma için teknoloji ve iletişim hizmetleriyle birlikte projelerimizden bahsettik.
Bölgesel kapsamda ise Avrupa Birliği’nin uluslararası Ar-Ge ve inovasyon ağı olan EUREKA adı altında
iş birliklerimizi gerçekleştirdik.
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İlgili Görsel
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Turkcell Grup olarak kurumsal paydaşlık kurduğumuz ulusal ve
uluslararası sivil toplum kuruluşları;

ACC

IIC

TELAS

AKÜDER

IPTV

TELKODER

ATC

ITU

TİDE

AUSDER

ISO

TİM

BELINFOCOM

İTO

TKYD

BGD

KALDER

TOBB

BİED

KMD

YUİD

CEO CLUB

MOBİSAD

TUYAD

CSR

MTOD

TUSİAD

ÇMD

MÜSİAD

TUYİD

DEİK

ÖDED

WEF

EBA

PERYÖN

UAPR

ECTA

PCAOB

YASED

GSMA

RVD

YES

INTERNET
SECURITES

şikayetvar

IAB

TEİD
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Yönetim Kurulu Üyeliklerimiz;
Turkcell Grup olarak kurumsal paydaşlık kurduğumuz
ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları;

Sivil Toplum
Kuruluşu

Yönetim
Kurulu Üyemiz

BGD (Bilgi
Güvenliği Derneği)

BURHANETTİN AL

GSMA (GSM
ASSOCIATION)

KAAN TERZİOĞLU
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ÇALIŞANLARIMIZ
Entegre Telekom lideri olma yolundaki hedefimize,
çalışanlarımızla aramızdaki güçlü iletişim ve etkileşim
sonucu ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Çalışan Bilgileri

Turkcell İletişim Hizmetleri
AŞ çalışan sayısı: 4.065

Turkcell Grup
çalışan sayısı: 20.120

(31 Aralık 2018 itibarıyla)

En değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla olan etkileşimimizde
onları
fark eden, dinleyen ve anlamaya çalışan bir anlayış benimsedik.
Önceliğimiz olan çalışan memnuniyetinin sağlanmasında, çalışanlarımızın
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı
yaratmanın başarılarımızın ardındaki en önemli faktör olduğunun bilinciyle
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda her sene bir öncekinden daha
iyi başarılara imza atmaya ve insana yakışır işler sunmaya önem veriyoruz.

Çalışan Vaatlerimiz
En önemli sermayemiz olan deneyimli ve nitelikli insan kaynağımıza, Turkcell
çatısı altındaki çalışma hayatları süresince en iyi deneyimi yaşatıp mutlu ve sağlıklı
bir çalışma ortamı sağlamak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak adına bir
değer paketi sunuyoruz. Bu değerleri “Çalışma Vaatlerimiz” adı altında topladık.
Sunduğumuz bu değerlerde iyileştirmeler yapmak amacıyla çalışanlarımıza
çeşitli anketler yaparak elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda kendimizi sürekli
olarak yeniliyor ve geliştiriyoruz.

Turkcell Çalışanları
Fotoğrafı
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İK YENİDEN
Turkcell Grup İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımıza mükemmel bir çalışan deneyimi
yaşatmak adına üzerimize düşen görevin bilincindeyiz.
Çalışan deneyimini mükemmelleştirmek için iyileştirmeler ve yeniliklerle tasarlayarak 2016
yılında başlattığımız “İK Yeniden” girişiminin olumlu çıktılarını bu senede almaya devam
ediyoruz. Bu inisiyatif çatısı altında bulunan proje ekiplerimizde, her kademeden ve farklı
fonksiyonlardan yaklaşık 800 çalışanımız bulunuyor. Düzenli geliştirdiğimiz toplantılarla
belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda insan kaynakları uygulamalarımızı
değerlendirmeye tabii tutarak çalışanlarımızın görüş ve önerileri ile birlikte onlara daha
fazla fayda sağlayacak ve ek değer yaratacak yeni uygulamalar geliştirirken var olan
uygulamalarımızı ise yeniden yapılandırıyoruz. Çalışanlarımızdan oluşturduğumuz yüksek
koordinasyona sahip ekipler, dünyada eşi olmayan yenilikçi uygulamalar geliştiriyor. Daha
sonra geliştirilen uygulamalar test ediliyor ve bu aşamadan da geçenleri uygulamaya alıyoruz.

Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik
büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes
için insana yakışır işlerin desteklenmesi
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İnsan Kaynakları olarak Turkcell’i yetenekli insanların başarılı işlere imza attıkları bir kurum
haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışanlarımızdan da onlara sunduğumuz mükemmel
deneyimi, müşterilerimize aktarmalarını bekliyoruz.
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Kariyer Yönetimi
Çalışan deneyimine verdiğimiz değere paralel
olarak Turkcell’liye daha fazla fayda sağlayacak
uygulamalar geliştirmek adına Kariyer Yönetimi
Projesi’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında,
çalışanlarımıza kariyerleri boyunca rehberlik
ederken kendi potansiyellerini keşfetmelerine
yardımcı olacak fırsatlar da yaratmayı hedefledik.

İşinde Ustalaşmak İsteyenlere: Çıraklık
Programı
Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında onlara
rehberlik edecek ve potansiyellerini keşfetmelerini
sağlayacak yeni araçlarımızdan biri de Çıraklık
Programı. Turkcell’lilerin ‘’ilham verici’’ olarak
tanımladıkları bu ufuk açıcı program kapsamında,
her kademeden Turkcell’li başka bir ekibe bir
haftalığına “çırak” olarak katılabiliyor.
Program, birlikte iş yapan farklı departman
çalışanlarının birbirleri ile ilgili daha net öngörülerle
empati geliştirebilmelerine olanak sağlıyor. Daha
da uyumlu ve birbirini daha iyi anlayan büyük
bir ekip olarak Turkcell’liler, Çıraklık Programı
sayesinde birbirlerini çok daha iyi anlayabiliyor
ve en zorlu zamanlarda bile tek bir ekip olarak
çalışabilme yetisini kazanıyorlar.
2018’de Çıraklık Programı sayesinde 95 Turkcell’li
farklı bölümleri deneyimleme fırsatı bulurken
çırak olarak gittikleri ekiplere de farklı bir vizyon
kazandırdılar.
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Fırsat Eşitliği ve İnsan Haklarına Saygı
Tüm iş süreçlerimizi insan haklarına saygı ve fırsat
eşitliği kavramları çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu
çerçeve doğrultusunda; işe alım süreçlerimizde
ve iş ortamımızda cinsiyet, yaş, inanç, etnik
köken, milliyet, medeni durum, sağlık durumu,
fiziksel kapasite, cinsel yönelime bağlı ayrımcılığa
yer vermiyoruz. Gerek çalışanlarımıza karşı
gerek çalışanlarımız arasında yapılan her türlü
ayrımcılığa ve tacize net bir şekilde karşı çıkarak,
bu konularda taviz vermiyoruz. İnsan haklarına
saygıyı benimseyen bir şirket olarak hiçbir koşulda
çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermezken zorla işçi
de çalıştırmıyoruz. Tedarikçilerimizle yaptığımız
Çerçeve Sözleşmemizde bulunan bu madde
çocuk iş gücünü engellemeye yöneliktir: “Çocuk İş
gücü: Firma çocuk iş gücü kullanmamalıdır. Yerel
kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği
sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve
15 yaşın altında bulunan (Uluslararası Çalışma
Örgütü (“ILO”) sözleşmesi No.138’de belirtilen
kapsamda) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18
yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde
ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.” Sendikalaşma
ve toplu sözleşme hakkına saygı duyarak tüm
insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel
ilkeleri benimseyerek uyguluyoruz.

Kadın

Erkek

M

79,35%

79,35%

-6,72%

P

66,20%

66,20%

-6,15%

Toplam

67,60%

67,60%

-13,50%

Performans ve Yetenek Yönetimi
Yetenekli insanların daha etkin görevler alabilmesi için farklı uzmanlıklar geliştirmelerine
yardımcı oluyoruz. Böylece hem çalışanımıza yatırım yapıyor hem de kitle kaynak yolu
ile elimizdeki iş gücünü çok daha etkin kullanmış oluyoruz.

FLEX PERFORMANS SİSTEMİ
Stratejik hedeflerimize paralel olarak 2017 yılında hayata geçirdiğimiz her işin kendi
dinamik ve ihtiyaçlarını esas alan Flex Performans sistemiyle çalışanlarımıza destek
olabilmek ve SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) tanımına uygun
hedefler belirlemek için belirli iş kollarından seçtiğimiz “Performans Koçları” ile danışmanlık
sağlayarak çalışma imkânı tanıyoruz.
Belirlenen SMART hedeflere yönelik değerlendirmeler ise sistemin düzenli geribildirim
özelliği sayesinde güncel olarak yapılabiliyor. Bu sayede, çalışanlarımız yaptıkları işlerin
performanslarına etkisini sürekli olarak takip edebiliyor.
Grup içi yönetim pozisyonları için “Yetenek Yönetimi” sürecimizle yedekleme planlarını
uygulamaya alarak, iç terfi oranlarındaki başarımızı artırmaya devam ediyoruz.
2016

2017

2018

%57,35

%66,99

%87
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DİJİTAL ÇAĞIN “FLEX” İNSAN KAYNAKLARI
Dünyanın
varlık
ekonomisinden
platform
ekonomisine geçiş yaptığı, şirketlerin hızla
dijitalleşme sürecine girdiği, hepimize heyecan
veren bir çağdayız. Turkcell İnsan Kaynakları
olarak biz de uygulamalarımızı dijital çağa ve
genç nesle uygun hale getirdik. Teknoloji ve
inovasyon alanındaki liderliğimizi korumak ancak
insan kaynaklarımızın yönetimi dahil her alanda
lider rolünü üstlenmemiz ve vizyon belirleyici
olmamızla mümkün. İşte bunun için Turkcell’de İK
uygulamalarımızı tamamen yenilikçi bir anlayışla
“Flex” adını verdiğimiz esnek bir platform olarak
ele alıyor ve özgün uygulamalarımızla daha etkin
bir yönetim anlayışını hayata geçiriyoruz.
Flex İK uygulamalarımız, insan kaynakları
olarak çalışanlarımıza sunduğumuz hemen her
uygulamayı, çalışanın kendi ihtiyaçlarına göre
şekillendirip kişiselleştirebilmesine olanak sağlıyor.
2018 yılında İnsan Kaynakları olarak gerek
teknolojik gerekse çalışma kültürümüze dair
yaptığımız çalışmalarla “Dijital Operatörün Dijital
İK’sı” olma yolunda pek çok önemli adım attık.
Bir yandan süreçlerimizi dijitalleştirmeye öncelik
verirken, diğer yandan yeni dijital araçlarımızla
elde ettiğimiz verilerden değer yaratarak Flex
platformumuzu daha da geliştirdik.
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FLEXSOURCING İLE DAHA ETKİN, ÇEVİK
İNSAN KAYNAKLARI

2018’de çevik takımlar konusunda aldığımız mesafe, bizi takımları daha da etkin
kullanma konusunda cesaretlendirdi ve FlexSourcing başlığı altında proje bazlı iç
kitle kaynak fırsatları sunmaya başladık.
FlexSourcing, çalışanlarımızın kendi sorumlulukları dışında kalan projelerde
çalışmalarına olanak sağlayan, bu sayede hem çalışanlarımızın etki alanlarını
genişleten ve elimizdeki yetenekleri çok daha etkin kullanmamıza izin veren bir
uygulama olarak hayata geçti. FlexSourcing sayesinde takımlar arası etkileşim
artarken Şirketimizi ileriye taşıyacak olan projelere hizmet eden çevik takımların
oluşturulması, işlerimizin artık rutin bir parçası haline geldi.

Turkcell Grup İnsan Kaynakları olarak esnek
ve çevik
bir organizasyon ile çalışıyoruz.
Çalışanlarımızın yetenek ve deneyimlerinden tam
anlamı ile yararlanabilmek hedefiyle 2018’de çevik
ekip sayımızı %20 artırarak 85’e, çevik ekiplerde
yer alan çalışan sayımızı ise %44 artırarak 900’e
çıkardık. 2018’de ayrıca ilk defa bölümler arası çevik
çalışan takımlar kurduk ve bu takımlarımıza
destek vermek üzere çevik koç pozisyonunu
devreye aldık.

2018’de çevik ekip sayımızı
%20 artırarak 85’e, çevik ekiplerde yer alan
çalışan sayımızı ise %44 artırarak
900’e çıkardık.

FLEXTALENT: DOĞRU YETENEK, DOĞRU EKİP, DOĞRU PROJE
Tekrar dizayn ettiğimiz İnsan Kaynakları platformumuzun etkin işlemesi için
çalışanlarımızın yetenek, deneyim ve ilgi alanı bilgilerinin data anlamında doğru
tanımlı olması, yani elimizde çalışanlarımız ile ilgili maksimum doğru verimizin olması
için 2018’de FlexTalent platformunu tasarladık ve devreye aldık.
FlexTalent, tüm Turkcell’lilerin bir profil sayfasının olduğu profesyonel ve
sosyal platformumuz. Çalışanlarımız FlexTalent profil sayfalarında Şirket’teki
pozisyonlarından profesyonel deneyimlerine, içinde yer aldıkları proje gruplarından
kazandıkları ödüllere, konuştukları yabancı dillerden çalabildikleri enstrümanlara,
tuttukları takımdan besledikleri hayvana kadar, kendileri hakkında her türlü bilgiyi
paylaşabiliyorlar.
Ayrıca FlexTalent’la bütünleşik işleyen “T-Arama” (Turkcell’li Arama) motoru
sayesinde herhangi
bir konuda deneyimine ihtiyaç duyulan Turkcell’lilere
ulaşılabiliyor, profesyonel çalışma takımları veya sosyal etkinlik grupları kurulabiliyor.
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GNCYTNK İLE GELECEK TURKCELL’LE GELECEK
Dünyanın varlık ekonomisinden platform ekonomisine
geçiş yaptığı, şirketlerin hızla dijitalleşme sürecine
girdiği, hepimize heyecan veren bir çağdayız. Turkcell
İnsan Kaynakları olarak biz de uygulamalarımızı dijital
çağa ve genç nesle uygun hale getirdik. Teknoloji
ve inovasyon alanındaki liderliğimizi korumak
ancak insan kaynaklarımızın yönetimi dahil her
alanda lider rolünü üstlenmemiz ve vizyon belirleyici
olmamızla mümkün. İşte bunun için Turkcell’de İK
uygulamalarımızı tamamen yenilikçi bir anlayışla
“Flex” adını verdiğimiz esnek bir platform olarak ele
alıyor ve özgün uygulamalarımızla daha etkin bir
yönetim anlayışını hayata geçiriyoruz.

2018’de başvuran
62 bin GNCYTNK’ten 232’si
Turkcell’de işe başladı.
Flex İK uygulamalarımız, insan kaynakları olarak çalışanlarımıza sunduğumuz hemen her uygulamayı,
çalışanın kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirip kişiselleştirebilmesine olanak sağlıyor.
2018 yılında İnsan Kaynakları olarak gerek teknolojik gerekse çalışma kültürümüze dair yaptığımız
çalışmalarla “Dijital Operatörün Dijital İK’sı” olma yolunda pek çok önemli adım attık. Bir yandan
süreçlerimizi dijitalleştirmeye öncelik verirken, diğer yandan yeni dijital araçlarımızla elde ettiğimiz
verilerden değer yaratarak Flex platformumuzu daha da geliştirdik.
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YUPO İLE DAHA DA YÜKSEKLERE
Turkcell’de başarının peşinde koşan; müşterisine, ülkesine, ekibine ve kendine fayda yaratmak için
proaktif bir şekilde çabalayan Turkcell’lilerin motivasyonel bir ayrıcalığı fazlasıyla hak ettiklerini
düşünerek 2018 yılında YUPO’yu (yüksek potansiyel) devreye aldık.
Ayırt edici yetenekleri olan, bu yeteneklerini yüksek performansa dönüştüren ve bu performansını
şirketin kültür ve değerleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirerek Turkcell’in geleceğini yazan
Turkcell’lilere ulaşmak üzere tasarladığımız YUPO, gönüllülük prensibiyle dahil olunan bir sistem.
YUPO’lar uluslararası üniversitelerin sertifika programları, yurt içi ve yurt dışı çıraklık programları,
konferans ve seminerlere katılım konusunda önceliğe sahip oluyorlar. Bunun yanında, kendilerine
tanınan çeşitli networking fırsatları sayesinde hem etki alanlarını artırabiliyor hem de birikimlerini
paylaşabilecekleri ortamlara erişim sağlayabiliyorlar.

Liderlik Programı ve Mentorluk Sistemi
Turkcell ailesine katılan yeni yeteneklerin keşfedilmesinin yanı sıra çalışanlarımızın gelişimlerine de
büyük önem veriyoruz. Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerimize ve yönetici adaylarımızın
kariyer gelişimlerine destek vermeyi hedefliyoruz. Yıllık stratejilerimiz çerçevesinde şekillendirdiğimiz
programlar kapsamında mentorluk sistemi, uzaktan öğrenme, MBA programları gibi farklı imkânlar
sunuyoruz.
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Yeni yöneticilerimiz mentorluk sisteminin yanı sıra finans, hukuk ve insan kaynakları sistemleri
hakkında bilgi edinmeleri amacıyla sınıf içi ve uzaktan öğrenme programlarından faydalanabiliyor.
Deneyimli yöneticilerimiz ise gelişim ihtiyaçlarına göre sınıf içi eğitimlerden geçiyor veya birebir
koçluk görüşmelerini de barındıran proje çalışmalarına dahil oluyor.

Turkcell şebekesindeki sahalarda yıl boyunca İSG risk analizi çalışmaları yapıyor, bu analizlere
bağlı önlemler alıyor, denetim ve gözetim faaliyetleri yürütüyoruz. Çalışanlarımızı; network
çalışanları, sahada araç kullanan çalışanlar ve ofis çalışanları olmak üzere üç ana risk grubunda
değerlendiriyoruz.

Tüm yönetici kademelerimiz Harvard Business School’un uzaktan öğrenme
aracı Harvard Manage Mentor ve dünyanın en büyük online kütüphanesi
GetAbstract’tan faydalanabiliyor.

Tüm sahalarımızda, saha koşullarına ve işin niteliğine göre çalışanlarımız için kişisel koruyucu
donanım temin ediyor, bu donanımın kullanılması konusunda çalışanlarımıza eğitimler veriyor, İSG
kapsamında uyarıcı levhalar bulunduruyoruz. Ayrıca, kuleli sahalarda güvenli çalışma ortamının
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla dikey yaşam hatları barındırıyoruz.

Mentorluk sistemi ile şirket içi birbirinden öğrenmeyi ve liderlik gelişimini destekliyoruz. Bu sistem
kapsamında gelecek vadeden yeteneklerimizi üst düzey çalışanlarımızdan gönüllü mentorlarla
eşleştiriyoruz. Programın kalitesi, bütünlüğü ve katılımcılarla iletişimini Turkcell Akademi üzerinden
yönetiyoruz.

Mutlu ve Güvenli Çalışma Ortamı
En değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza mutlu ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamaya
önem veriyoruz. İş ortamımızda kaza, yaralanma ve meslek hastalıklarını; aldığımız tedbirler,
verdiğimiz eğitimler ve riskleri önceden belirlemeye yönelik çalışmalarla önleyebileceğimize
inanıyoruz.

Turkcell bünyesinde bulunan iş yerlerinin tehlike sınıfına uygun olarak düzenlediğimiz İSG
eğitimleriyle çalışanlarımızın konuyla ilgili bilgi ve yetkinliklerini artırıyoruz. Tehlikeli görevlerde
bulunan çalışanlarımıza yüksekte çalışma, güvenli sürüş gibi konularda ek eğitimler de sağlıyoruz.
Çözüm ortağımız olan firmaların da İSG politikamıza uymalarını bekliyor ve bu çerçevede önlem
almaya teşvik ediyoruz. İSG uzmanlarımız aracılığıyla iş yerlerimizde ve dışarıda gerçekleşen
kazaların takibini yapıyoruz.
2016

2017

2018

Turkcell Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz İSG takibinden sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği
Politikamız çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında yasal yükümlülükleri yakından
takip ediyor, düzenli olarak denetliyor ve uygunluğunu kontrol ediyoruz.
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Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

1.590

3.380

2.826

6.102

928

1013

Turkcell bünyesinde İSG yükümlülüklerine ve yönetmeliklerine uyumumuzu sağlamak üzere
Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Levent, Teknoloji, Beyoğlu, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Bursa
lokasyonlarında 11 iş yerinde İSG Kurullarımız bulunuyor. İSG Kurulları, işveren vekilleri önderliğinde
her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar aracılığıyla olası riskleri ve İSG konularını tespit
ederek risklere karşı proaktif önlemler alıyor.

2,67

2,67

3,9

1,67

2,37

1,85

Tüm çalışanlarımızın, İSG ile ilgili politikalarımız ile yasal mevzuat ve prosedürlere ihtiyaç
duydukları her an ulaşabilmeleri için şirket içi iletişim sayfası olan “Turkcell İSG Portal“ını oluşturarak,
çalışanlarımızın kullanımına açtık.
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*Yenileme eğitimleri ile beraber

Hazırladığımız kaza raporları sonrasında oluşturduğumuz istatistiksel çalışmalar, kaza nedenlerinin
belirlenmesinde ve kazaların önlenmesinde önemli bir etken. Aylık olarak üst yönetime
sunduğumuz raporlar sonucunda ortaya çıkan riskler, üst yönetim tarafından ele alınırken aynı
zamanda gelecek hedeflerimizi belirlemede de rol oynuyor.
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TURKCELL İSG POLİTİKASI
Turkcell değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana dolayısıyla çalışanlarımıza
verdiğimiz değer yer alır.

İletişim ve teknoloji alanında lider olan Turkcell, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal
yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu
kontrol eder.

Turkcell çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, kârlılık ve
yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder
ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak Büyük Turkcell ekosisteminin
mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Liderlik Programı ve Mentorluk Sistemi

79 Asker Uğurlama
260 Hoşgeldin Bebek
175 Evlilik Hediyesi
45 Terfi Hediyesi

Turkcell Müzik Odası,
Hobi Atölyesi vs.
Görüntü

Turkcell Türkiye’nin her yerindeyse Turkcell’liler olarak her yerde
birlik olmalıyız dedik ve insan kaynakları olarak “BirlİKteyiz” adı
altında lokasyon ziyaretlerimizi daha yapılandırılmış şekilde hayata
geçirmeye başladık. Birlİkteyiz kapsamında 2018 yılı içerisinde
Turkcell çalışanlarıyla 30 farklı lokasyonda toplam 621 kere yakın
iletişim kurduk.
Turkcell deneyimi sadece Turkcell’de çalışmaktan ibaret değil. Biz
kocaman bir aileyiz. Her bir Turkcell’li, hayatının pek çok değerli,
önemli dönüm noktasını Turkcell çatısı altındayken yaşıyor ve
biz de İnsan Kaynakları olarak bu deneyimlerin en güzel şekilde
hatırlanması, Turkcell’lilerin kendilerini bu büyük aileye ait hissetmeleri
için çabalıyoruz.
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Bu sebeple 2018 yılı başında datasını dijitalleştirdiğimiz Çalışan
Yolculuğu Programımız kapsamında yıl boyunca çalışanlarımıza 79
adet asker uğurlama, 260 adet hoş geldin bebek, 175 adet evlilik ve
45 adet terfi hediyesi verdik.
Mükemmel çalışan deneyimini sağlamak adına çalışma ortamını
iyileştirmek, iş ve yaşam dengesini gözetmek, sosyal platform ve
aktiviteleri çeşitlendirmek, iletişimi güçlendirmek adına faaliyetlerde
bulunuyoruz. Çalışanlarımıza sunduğumuz deneyimleri en iyi
seviyeye getirebilmek için onların yanında olarak kendilerini özel
hissetmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçiriyoruz.
Çalışanlarımızın katılımıyla her yıl gerçekleştirdiğimiz Çalışan Bağlılığı
Değerlendirme Anketi’yle çalışan bağlılığı ve memnuniyetini
ölçüyor, sonuçları üst yönetim ile birlikte değerlendirerek gelişim
alanlarını tespit ediyor ve oluşturduğumuz aksiyon planlarının
takibini yapıyoruz.
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Esnek Çalışma
Çalışanlarımıza kolaylık sağlamak adına sunduğumuz hızlı
ev interneti sayesinde zaman ve mekân fark etmeksizin
bağımsız çalışabilme olanağını yenilikçi bir çalışma modeli
olarak iş yaşantımıza entegre ettik ve ofise olan bağımlılığı
ortadan kaldırdık. Turkcell çalışanları, birbirleriyle mesajlaşma
uygulamamız BiP üzerinden hızlı bir şekilde haberleşme
sağlayabiliyor, e-postalarına ve VPN sayesinde sistemdeki
bütün dosyalarına istedikleri yerde ve zamanda ulaşabiliyorlar.
“Mobil Çalışma”, “Günü Planla”, “Part-time Çalışma” ve
“Ofistasyon” uygulamalarımızla farklı yerlerdeki ofislerimizden
çalışma esnekliği ile çalışanlarımıza işlerini daha etkin ve
verimli yönetme fırsatı veriyoruz. “Günü Planla“ uygulamamız
ile çalışanlarımız ofiste bulunacakları saatlere, günlük çalışma
saatini doldurmak kaydıyla kendileri karar verebilirken “Mobil
Çalışma” ile çalışanlarımıza ayda 4 kere istedikleri yerden
çalışma insiyatifini sunuyoruz. “Ofistasyon” uygulamamızla ise
Turkcell’lilere istedikleri herhangi bir Turkcell lokasyonundan,
kendilerine özel olarak hazırlanan alanı kullanarak çalışma
şansı tanıyoruz.

Sağlık ve Zindelik
Çalışanlarımızın sağlığını önemseyerek 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 sağlığını korumaya
yönelik pilates egzersizleri, yoga ve zumba gibi dersler organize
ediyoruz. Bunlara ek olarak göz ve diş tarama, omurga duruş
check-up’ı da çalışanlarımıza sağladığımız imkânların başında
geliyor.
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kadar ara vererek bu zamanı kendi istekleri doğrultusunda
değerlendirebiliyor.

Turkcell’de “Anne” Olmak
Çalışan annelerimizin çocukları ile birlikte geçirdiği verimli zamanın iş
hayatlarına da olumlu bir şekilde yansıdığının farkındayız. Bu nedenle
Turkcell’li annelere çeşitli özel imkânlar sunuyoruz:
Yeni anne olan çalışanlarımıza bebekleri 16 aylık olana kadar
saat 10.00-15.00 arası ofiste, geri kalan zamanlar istediği yerden
işini yapabilme fırsatı tanıyoruz. Bu sayede çalışanlarımızın iş ve
özel yaşam dengesini korumalarına destek olurken verimliliklerini
de artırıyoruz.ü
▯

Ek Menfaatler
Çalışanlarımıza esnek çalışma, sağlık ve zindelik uygulamalarının
yanı sıra farklı menfaatler de sağlayarak onları mutlu etmeyi ve
hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Doğum günlerine özel
izin, anlaşmalı şirketlerde kampanyalardan faydalanma, sağlıklı
yaşam için yol gösterici yenilenme programı gibi birçok fırsat
sunuyoruz.
Esnek ek menfaat programımız Flex Menü alışveriş çeklerinden
tatil paketine, bireysel emeklilik ara ödemesinden sağlıklı yaşam
paketine kadar pek çok seçeneği barındıran menfaatler
içerisinden çalışanlarımız ihtiyaç ve isteklerine göre seçim
yaparak 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 çalışanlarımıza “Yenilenme İzni” kullanma
hakkı tanıyoruz. Bu izin ile çalışanlarımız iş hayatlarına 3 aya

Anne olan çalışanlarımıza okulların açıldığı ilk günler çocuklarıyla
olabilmeleri için özel izin tanımlıyoruz.
▯

Aynı zamanda bu yıl içerisinde annelerimize özel Doğum İzni
Rehberimiz, Çalışma Modellerimiz Rehberimizi hazırladık ve
Expat’larımız için derlediğimiz oryantasyon rehberlerimizi de bu yıl
yayınladık.

Çalışan Platformları
Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını öğrenebilmek, yeni fikirleri ortaya
çıkarmak ve en iyisini sunabilmek için çalışanlarımızla sürekli
iletişim halinde olmaya önem veriyoruz. Yönetim takımımız
ile çalışanlarımızı düzenli olarak buluşturduğumuz Infoday,
Liderler Toplantısı, İletişim Toplantıları, Çeyrek Sunumları, All
Hands gibi toplantılar aracılığıyla bilgi paylaşımı yapıyoruz.
Plazalarımızda sık sık konusunda uzman kişileri ve kurumları
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ağırlayarak çalışanlarımız için iş hayatı, aile, kişisel gelişim ve
sosyal konularda seminerler düzenliyoruz. Salı Pazarı’nda birçok
sektör ve alandan konusunda uzman kişileri davet ettiğimiz
iç seminerler düzenleyerek farklı bakış açılarında ufuk açan
söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında çalışanlarımız
Anne&Baba,
Bloggers,
Taraftar Kulüpleri, Hayvanseverler,
Motosiklet, Sinema gibi çeşitli sosyal kulüplerde ve Turkcell Sosyal
Aktivite Grubu’nda (TSAG) ilgi alanlarına yönelik diğer çalışanlarla
birlikte aktiviteler düzenleyebiliyorlar.

Tüm geliri Turkcell Grup çalışanlarının yaptığı bağışlardan oluşan “Turkcell Gönüllüleri” ile meraklı, iletişimi kuvvetli, teknolojiyi kullanan,
katılımcı, çevreci ve sorgulayan çocuklar yetiştirebilmek için gönüllü projeler gerçekleştiriyoruz.
Çalışanlarımızın desteğiyle oluşturduğumuz gezi ve hobi kulüplerimiz ile çalışanlarımıza yönelik seyahat, hobi, sanat ve spor
aktivitelerini desteklerken müzik ve tiyatro ekiplerimizle etkinlikler organize ederek sosyal bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz.
Turkcell çalışanlarına özel yüksek oranda indirim sunan Turkcell Avantaj Platformumuzla çalışanlarımızın şirket dışı yaşamlarının her
alanında onlara sosyal ve ekonomik ayrıcalıklar sağlıyoruz.

Başarıyı birlikte kutlamayı Turkcell kültürümüzün ayrılmaz
bir parçası olarak görüyoruz. “CEO ve CXO Ödülleri” ile
Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımız, üstün
performanslarıyla fark yaratan çalışanlarımızı eş zamanlı olarak
ödüllendiriyor. Anında Ödüllendirme Platformumuz sayesinde,
tüm kademelerdeki yöneticilerimiz, Mobilim üzerinden fark
yaratan ekip üyelerini anlık olarak ödüllendirebiliyorlar. “İşte Buna
Ödül Verilir” ile şirketimize değer katan yenilikçi ve fark yaratan
çalışmalarımıza ödül veriyoruz.
“İnovasyon Platformu” sayesinde, iş birimleri tarafından belirlenen
konularla ilgili çalışanlarımızın fikirlerini topluyor ve kazanan fikirleri
ödüllendiriyoruz. 5, 10, 15 ve 20. yılını tamamlayan çalışanlarımıza
özel hazırladığımız kıdem tebrik kutusu eşliğinde onlar ile birlikte
geçen başarılı yılları kutlamak üzere ”Kıdem Ödül” töreni
gerçekleştiriyoruz. Şirket çalışanlarımızdan oluşan “Kurumsal
Spor Takımları” hem çalışanlarımıza bir spor takımı disiplini ile
antrenman yapma imkânı sağlıyor hem de şirketimizi liglerde
başarıyla temsil ediyoruz.
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TURKCELL AKADEMİ
Turkcell çalışanlarını dünya çapında fark yaratan
öğrenme modelleriyle geleceğe taşıyoruz.

Turkcell’in kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi olarak çalışanlarımıza
yenilenme, değişim ve dönüşüm yollarını açma misyonuyla öğrenme
kültürünü yaymak için çalışıyoruz. Kurumsal iş planlarımıza yön veren yeni
teknolojilerle oluşan iş alanları, uzmanlıklar, meslekler için mutlak gerekli
yeni yetkinlikleri çalışanlarımıza kazandırıp Turkcell’i ve Türkiye’yi geleceğin
işlerine hazırlıyoruz. Eğitimde ‘’herkese eşit fırsat sağlama’’ yaklaşımını
benimseyerek şirket içerisindeki görev ve sorumluluklarından bağımsız
olarak tüm çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatı sağlıyoruz.

Turkcell Dijital Masters Programı ile dünyadaki en büyük
kurum içi dijital dönüşüm seferberliğini başlattık.
Turkcell Akademi olarak hayata geçirdiğimiz Digital Masters Programı ile
çalışanlarımızın bu alandaki uzmanlık seviyesini en üst seviyeye taşıdık.
Digital Masters Programı kapsamında Data Foundation, Introduction
to Programming, Business Analyst, Data Analyst, Machine Learning,
Artificial Intelligence alanlarında online eğitimler verdik. Sekiz aylık
program sürecinde 1.093 katılımcıdan 721’i zorlu eğitim ve projeleri
tamamlayarak Udacity Nanodegree sertifikasını almaya hak kazandı.
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Turkcell Akademi Fotoğrafı

Program sürecinde MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından seçilen 25 katılımcı ise gelecek teknolojilerin ana
kaynağı olan IoT konusunda MIT’de önde gelen profesörlerden eğitim aldı. Katılımcılarımız aldıkları bu eğitimler ile sadece
müşterilerimiz için değil Türkiye için sağlık, tarım, lojistik, eğitim ve çevre gibi birçok alanda yenilikçi ürün ve servisler üreterek
global çözümler yaratmaya devam edecekler.

Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu Turkcell
Geleceği Yazanlar ile Türkiye’yi eğitiyor ve güçlendiriyoruz.
Geleceği Yazanlar, 2013 yılından bugüne ücretsiz yazılım, eğitim, gelişim ve kazanım imkânları sunuyor. Teknoloji ile yaşamları
geliştirmek ve toplumun tüm kesimlerinin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak için sayısal uçurumu, fırsat eşitsizliğini,
maddi imkânsızlıkları, yetersiz kaynağı ve rol model eksikliğini gideriyor, Türkiye’nin yazılım geliştirme konusunda öncü ülke haline
gelmesi için çalışıyoruz. Turkcell Geleceği Yazanlar platformuyla; Geleceği Yazan Kadınlar, Tester Kadınlar, çocuklar olmak üzere
topluma değer katan birçok alanda bütünleşik eğitim ve gelişim çözümü sunarak Türkiye’yi güçlendirmek için çalışıyoruz.
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Dört milyon kişinin hayatında dokunduk.

100
Farklı
Ülke

4
Milyon
Kullanıcı

Bugüne kadar 100
farklı ülkeden dört
milyon kullanıcı;
yetişkinlere
ve
çocuklara yönelik Türkçe mobil ve web programlama başta olmak
üzere yeni teknolojilerle ilgili içerikler barından Geleceği Yazanlar
portalından 400 bin saat faydalandı. 137 bin kayıtlı kullanıcısı
olan Geleceği Yazanlar platformunda online eğitimleri başarıyla
tamamlayan 17 bin kişi, 37 bin başarı belgesi almaya hak kazandı.
Sadece online eğitim platformu sunmakla kalmayıp KKTC’de ve
ülkemizin 81 ilinde, 105 farklı üniversitede 10 bin öğrenciye yüz yüze
mobil uygulama geliştirme eğitimi vererek Türkiye’nin en büyük
yazılım topluluğu haline geldik.

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR

660 kadın arasından
100’üne istihdam sağladık.
Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde başlatılan
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile 18 ilde 6 aylık eğitimlerle kadınları
yazılım konusunda eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine
destek olduk. Sınıf içi ve uzaktan Mobil Uygulama Geliştirme
eğitimlerini tamamlayan 761 kadından 319’u 203 proje fikri ile
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mobil uygulama geliştirdi. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde
eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 660 kadından Turkcell ürün
ve servislerinin son kullanıcı testlerini yapacak 100 kadına Turkcell
tarafından istihdam sağlandı. Türkiye’nin 21 farklı şehrinden 100 test
uzmanı kadın uzaktan çalışma imkânı ile her gün Turkcell ürün ve
servislerini uçtan uca deneyimleyerek gerçek bir son kullanıcı gözü
ile yapılması gereken iyileştirmeleri paylaşarak ürün ve servislerin
geliştirilmesine katkı sağladı. 27 Kasım 2018 tarihinde Ankara
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Geleceği Yazan
Kadınlar proje lansmanını gerçekleştirdik. Proje ile yeni dönemde
daha fazla ilde, dijital okuryazarlık eğitimlerinin de yer alacağı daha
kapsamlı içeriklerle, binlerce kadına ulaşmayı hedefliyoruz.

Çocukları 21. yüzyıl becerileriyle donatıyoruz.
Turkcell’in Çocukları Geleceği Yazıyor Projesi ile 7-18 yaş arasındaki
660 çocuğa Code.org, MIT tarafından geliştirilen Scratch ve App
Inventor eğitimleri ile kodlamayı eğlenceli bir şekilde öğrettik. Tüm
dünyada 33 milyon çocuğun aktif olarak oyun, animasyon ve
hikâye geliştirmek için kullandığı MIT Scratch kodlama platformunun
Türkçeleştirilmesine liderlik ediyoruz.

Geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.
Turkcell olarak dijital operatör olma vizyonumuzla, Turkcell
inisiyatiflerini ve stratejilerini baz alarak hazırladığımız Liderlik Gelişim
Programları ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversite ve
kurumları ile iş birlikleri yaparak Turkcell Grup liderlerini yeni dünyaya
öncü liderler olarak hazırlıyoruz.

Bu programları Müdür Yedeklerinden C-Level seviyesine kadar
altı farklı liderlik seviyesinde, yaklaşık 700+ Turkcell Grup Lideri’nin
gelişimine odaklanarak hayata geçiriyoruz.
2017 ve 2018 senelerinde ayrıca IMD Business School tarafından
direktör seviyesine verilen IMD Global Leadership Programı’nın
odağında yer alan Digital Business Transformation Programı’nı
dijital operatör olma vizyonumuzu desteklemek amacıyla bu yıl tüm
yöneticilerimiz için tasarladık. IMD Global Leadership Programı’nı
tamamlayan 15 gönüllü direktörümüz ile yaklaşık 500 kişilik müdür
hedef kitlesine program aktarılmıştır.
Müdür yedekleri ve yeni yönetici hedef kitleleri için ise Koç
Üniversitesi iş birliği ile Building Leaders sertifika programı tasarlanıp
hayata geçirdik. 11 gün süren bu program ile hedef kitlenin Stratejik
Düşünme, Stratejik Pazarlama, Networking, Finans, Dijital Dönüşüm
alanlarında gelişmesini amaçladık.

TURKCELL AKADEMİ GNÇYTNK PROGRAMI
Turkcell
Akademi
olarak
GNÇYTNK
Programı
ile
yeni işe başlayan gençlere,
özel hazırlanan ve bir yıla
yayılan
eğitim
programı
sunuyoruz. 6 modülden oluşan
programımızda da; Turkcell’liler
Burada,
Müşteri
Burada,
Teknoloji Burada, Yeni İş Dünyamız Burada, Kültür Burada ve
Girişimci Liderler Burada’dan oluşan yüzlerce eğitim, dijital öğrenme,
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deneyimsel öğrenme ve yüz yüze öğrenmenin birlikte uygulandığı
farklı öğrenim metotları sunuyoruz.
Turkcell Akademi Fonksiyonel ve Liderlik programlarıyla Turkcell’de
sürekli öğrenmeyi destekliyor.

HAP+
Turkcell çalışanlarının kişisel gelişimlerinde fayda sağlayacak HAP+
eğitimleriyle seminer ve sınıf içi eğitimlerle yüz yüze öğrenme
dışında, deneyimsel öğrenme ve uzaktan öğrenme gibi yöntemlerle
çalışanlarımıza yeni perspektifler
kazandırarak vizyonlarını
genişlettik.

CX Lab
CX Lab Customer Experience Gelişim Programı ile müşteri deneyimi
ekiplerimizin “Tasarım Odaklı Bakış Açısı” ile Müşteri Deneyim
yolculukları tasarlamalarına ve Turkcell’de bu bakış açısını ve iş yapış
şeklini olgunlaştırmalarına imkân sağladık.

Teknoloji Gelişim Programı
Gelişen teknolojiler ve Turkcell’in stratejik önceliklerine paralel olarak
Teknoloji Gelişim Programlarımızda Big Data, Hadoop, IOS, Android,
İş Analizi, UX, IOT, Sanallaştırma, LTE, 5G ve Security konularına
odaklandık. 2.500 çalışanımıza, online eğitim platformları ve sınıf içi
eğitimlerle 123 bin saat eğitim verdik.

NT Expert Programı ile değişen Turkcell Network dünyasına hızlı
uyum sağlanması ve Network’ün ana domainlerinde yetkinliklerin
geliştirilmesini amaçladık. Bu kapsamda NT ekipleri içerisinde
seçilen 34 kişi,
Huawei ile birlikte düzenlenen bu program
kapsamında sınıf içi eğitimlerini Türkiye’de, uygulama eğitimlerini
Çin’de alarak gelişim yolculuğunu tamamladı.

Türkiye’nin en gelişmiş teknoloji sertifika
programlarıyla Türkiye’de istihdama ve iş gücü
geliştirmeye katkıda bulunuyoruz.
2016 yılından bu yana sürdürdüğümüz Teknoloji Perakendeciliği
Sertifika Programı ile çalışanlarımızın sadece teknik yetkinliklerini
artırmakla kalmayıp müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmeleri
ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmalarını da hedefledik. Buradan
yola çıkarak Sertifika Programı kapsamında yetkinlik ve davranış
geliştirmeye yönelik eğitimler verdik. Saha çalışanlarımızın işe
başlangıç eğitimlerinden, iş stratejilerine uygun odak eğitimlerine
kadar birçok eğitimi farklı eğitim teknolojileriyle birleştirerek
çalışanlarımızı saha dönüşümünde hazır hale getirdik. 10.000
çalışanımız; Turkcell Akademi Sertifikası ile daha donanımlı ve
uzman hale getirildi. Temel Sertifikasyon’un yanı sıra İleri Sertifika
Programı, IOT, Turkcell Finansal Servisler, Dijital Servis ve Çözümler
Sertifika Programları ile dikey uzmanlıklarla çalışanlarımızın
uzmanlıklarını daha da derinleştirmeye devam ediyoruz.

Teknoloji konusunda gelecek vadeden gençleri
destekliyoruz.
Yerli ve millî araştırma odaklarında çalışmaları desteklerken
Turkcell’in uzmanlığıyla hazırladığımız teknoloji programlarıyla
gençlerin gelişim yolculuklarında yeni iş alanlarına daha donanımlı
hazırlanmalarına destek oluyoruz. Yapay zekâ alanında çalışan
doktora öğrencilerinin araştırmalarına burs ile destek sağlarken
üniversitelerde bilgi birikimimizi aktardığımız 18 sertifika programıyla
binlerce öğrencinin bilişim sektörüne nitelikli iş gücü kazanmasında
önemli rol oynuyoruz. Türkiye’nin değerli üniversiteleri içerisinde yer
alan 10 farklı üniversitede, Turkcell Akademi eğitmenlerimizle birlikte
planladığımız Mobil İletişim Teknolojileri ve Yazılım Testi derslerimizle
Türkiye’nin gençlerini hem teknoloji sektörü ile tanıştırıyor hem de
çalışanlarımızın bilgi birikimleri ile donanımlarına destek oluyoruz.
Ayrıca üniversite öğrencileri tarafından planlanan etkinlikler
kapsamında, alanında uzman yöneticilerimizin yer almasını
sağlayarak bilgi paylaşımı seanslarında bulunuyor ve kısa süreli
eğitim programlarımız ile öğrencilerin gelişimine destek oluyoruz.
2018 yılında yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşma fırsatı bulduk.
2018
3.889.094
2.084.035
600+
93%
400+
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MÜŞTERİ DENEYİMİ
“Müşterilerimizin sesi”ne
kulak vererek onların istek ve
beklentilerine en uygun çözümleri
bulabileceğimize inanıyoruz.
İletişim ve teknoloji sektöründeki lider konumumuzu müşterilerimizin memnuniyet
ve güvenine borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Öncelikli paydaşlarımızın
merkezinde yer alan müşterilerimizin sunduğumuz hizmetler kapsamında yaşadığı
deneyimlerdeki memnuniyet ve takdirler her zaman önceliklerimiz arasında
bulunuyor.
Eşsiz bir müşteri deneyimi sunma anlayışıyla oluşturduğumuz çalışan ve yönetim
ekiplerimizle müşterilerimizin istek ve beklentilerini hızlı, güvenilir ve kişiye özel
çözümlerle yerine getiriyoruz. Bu sayede Türkiye’deki konumumuz güçlenirken
yeni pazarlara da açılma fırsatı yakalıyoruz.
Değişen dünya şartları paralelinde müşterilerimizden gelen talep ve istekleri
yerine getirirken müşterilerimizle interaktif ve pozitif bir iletişimi en üst seviyede
tutuyor, çözüm odaklı stratejiler geliştiriyoruz. Müşterilerimizle olan iletişimimizin
sürekliliğini sağlamak, bu etkileşimi güçlendirmek ve gelecek yıllarda da ailemizin
bir parçası olmaları için kaliteli ürün servisi, yenilikçi ürün çeşitliliği ve değer katan
kampanyalar sunmaya devam edeceğiz.
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Turkcell Çağrı
Merkezinden Görüntü

Müşterilerimizle olan etkileşimimizde maksimum seviyede memnuniyet sağlamak amacıyla bu işe yoğunlaşmış Müşteri
Deneyimi Departmanımız bulunuyor. Müşteri Deneyimi Departmanı; Bireysel Mobil, Bireysel Sabit, Kurumsal Mobil & Sabit,
Finansal Çözümler, Geleneksel Kanallar, Dijital Kanallar, Program & Performans Yönetimi olarak müşteri deneyimleri
tasarlama, ölçme ve iyileştirme görevinde olan 7 alt ekipten oluşuyor.
Ürün geliştirmeden ücretlendirmeye kadar olan tüm aşamalarda müşteri beklentilerini süreçlerimize dahil ediyoruz. Dijital
Operatör, Şirketim ve diğer dijital kanallarımız, sosyal medya, uygulama danışmanı, chat gibi birçok kanal yoluyla
edindiğimiz müşteri görüş, öneri ve şikâyetlerinin analizini yapıyor ve bu geri bildirimleri çalışanlarımızın sunduğu müşteri
deneyiminin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak için değerlendiriyoruz. Müşterilerimize, aldıkları hizmetten memnun
olma derecelerini yapılan anketler aracılığıyla düzenli olarak kaydedip süreç ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor, her
segmentteki müşteriler için hizmet mükemmelliği sağlamayı hedefliyoruz.
“Müşterilerimizin sesi”ne kulak vererek onların istek ve beklentilerine en uygun çözümleri bulabileceğimize inanıyoruz.
Müşterilerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda onlara kişiselleştirilmiş teklifler sunuyor, satış sonrasında devam
eden hizmetlerimizle müşterilerimize sağladığımız desteği sürdürüyoruz. 2018 yılında çağrı merkezi, sosyal medya, chat
ve dijital kanallardan temas ettiğimiz müşterilerimizin 23,2 milyonunun söylemini analiz edip anlamlandırdık.
Ürün, hizmet ve süreçlerimizi sürekli daha iyi seviyelere taşımak için müşteriye temas ettiğimiz her noktada onların geri
bildirimlerini almaktayız. Aylık olarak yaklaşık 200 bin müşteri bizimle deneyimlerini paylaşıp not veriyor. Bu geri bildirimlerle
yaptığımız işleri daha iyi seviyelere çıkarmayı hedeflemekteyiz.
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MÜŞTERİ VAATLERİMİZ

Müşteri memnuniyeti yönetimini ISO 10002 standartlarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çağrı
merkezimiz Türkçe ve farklı yabancı dil seçenekleri ile kesintisiz hizmet veriyor.

Paydaşlarımızın odak noktasında olan müşterilerimizin memnuniyeti sonucu, bize karşı oluşan inanç
ve güvenle iletişim ve teknoloji sektöründe öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Sunduğumuz servis ve
hizmetlerin kalitesini günden güne iyileştirerek bu doğrultuda oluşturduğumuz çalışan ve yönetim
ekiplerimizin de öncelikleri ve sorumlulukları arasında benzersiz müşteri deneyimi sağlamak yer alıyor.
Türkiye’nin dört bir yanına eşsiz ve güvenilir bir hizmet sunmayı, müşteri ilişkilerimizi daha da
kuvvetlendirerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi, günümüzde olduğu gibi gelecekte
de devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz.

TURKCELL GLOBAL BİLGİ
Müşteri hizmetleri servisi konusunda ağırlıklı olarak Turkcell
iştiraki olan Global Bilg i Pazarlama Danışmanlığı ve Çağrı
Servisi Hizmetleri AŞ (“Turkcell Global Bilgi”) hizmet veriyor.
Turkcell Global Bilgi, 7/24 çağrı merkezi hizmeti sunarak yılda
yaklaşık 130 milyon çağrı yönetiyor. Belirlediğimiz iletişim ve
müşteri memnuniyeti stratejileri Turkcell Global Bilgi tarafından
uygulanıyor.
Turkcell Global Bilgi, Telekom sektöründeki sunduğu hizmetlerin yanı sıra; kamu, finans, enerji,
perakende gibi sektörlerde de uzmanlaşarak geniş bir müşteri portföyüne hizmet sunuyor.
Faaliyetlerinin merkezine müşteri deneyimini alarak; tele-satış, teknik destek, müşteri elde tutma
ve sadakat, tahsilat, müşteri değerinin geliştirilmesi, müşteri bilgileri yönetimi ve analiz alanlarında
çözümler sunuyor.
Bunun yanı sıra Turkcell Global Bilgi; çağrı merkezi, Turkcell iletişim merkezleri, turkcell.com.tr,
Superonline.net, sosyal medya kanalları, BiP, web chat, e-posta ve yüz yüze gibi çeşitli kanallardan
müşteri iletişimi sağlarken sunulan hizmet aşamalarının tümünü kapsayacak şekilde bünyesinde yer
alan tasarım ekibi ile birlikte müşteriye özel çözümler geliştiriyor.

TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
SOSYAL ETKİMİZ

Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerin değerlendirilmesi amacıyla şikâyet yönetimini müşteri
memnuniyet politikamıza entegre ederek gelen şikâyetlerin iletildiği kanallarımızdan üç aşamada
cevaplıyoruz:
1. Front Office olarak adlandırılan birim, müşteri ifadelerine uygun olarak şikâyet kaydı oluşturur.
2. Anında çözülebilecek nitelikte şikâyetler için Front Office şikâyeti cevaplar.
3. Birinci aşamada çözülemeyen ve kapsamlı araştırma gerektiren şikâyetler için şikâyet kaydı
temelinde yatan nedene göre sınıflandırılarak Back Office’e iletilir. “Back Office” şikâyet ile ilgili gerekli
aksiyonları alarak tüm çözüm sürecinde ve işlem sonucunda şikâyetin durumu hakkında bilgi verir.
Müşterilerimizin öneri ve şikâyetleri için kullandığı iletişim kanallarını sürekli olarak kontrol edip
iyileştirilebileceğini düşündüğümüz alanları belirleyerek gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz. Şikâyet alınan
konuların önlenmesi adına kök neden analizi yaparak tekrarlanmasını engelliyoruz.
Müşterilerimize sağladığımız iletişimin dijitalleşmesine öncelik vererek bu doğrultuda çevrimiçi self
servis kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Birincil çevrimiçi kanalımız olan Dijital Operatör uygulamamıza
Turkcell mağazalarından randevu alma ve ilettikleri talepleri takip etme fonksiyonlarını ekledik.
Ayrıca müşterilerimiz web sitemizdeki çevrimiçi sohbet kısmından veya Dijital Operatör
uygulamasındaki chat kısmından bizimle iletişime geçebiliyorlar. Müşterilerimize web sitemizde işlem
yaparken takıldıkları yerler olduğunda veya bir ürün satın alırken yardıma ihtiyaç duyduklarında da
proaktif olarak destek isteyip istemediklerini soruyoruz.
Teknolojinin imkânlarından faydalanarak canlı sohbet temsilcisi yerine yapay zekâ tabanlı “Turkcell
Asistan” isimli chatbot’umuzu devreye aldık. Chatbot aracılığıyla faturalama ile ilgili yapılan tüm
sohbetlerin %75’i Turkcell Asistan’da sonlanabiliyor.
2018 yılında kullandığımız memnuniyet ölçüm teknikleri arasında en fazla kullanıma sahip
yöntemlerden biri olan ve uluslararası geçerliliği bulunan Net Tavsiye Skoru’nu (NPS) araştırma
sonuçlarına göre her çeyrekte yükselen bir sonuç yakaladık.
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YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ MÜŞTERİ DENEYİMİ

TURKCELL EVREKA

Müşteri deneyimi olarak süreçlerimizde insan eforunu minimize
etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için 2018 yılı içerisinde
yapay zekâ projelerine hız verdik. Öncelikli olarak belirlediğimiz 30
projenin 4 tanesini 2018 yılında canlıya aldık. Bu dört yapay zekâ
projesi ile 2,6 milyon TL’si her yıl olacak şekilde, toplamda 12,1 milyon
TL’lik tasarruf sağladık. Rakamsal faydalarla beraber müşteri
deneyiminde de ciddi iyileşmeler sağlamaktayız.

Müşteri deneyimini, müşterilerimiz ve kanal çalışanlarımız ile birlikte Turkcell Evreka üzerinde test ediyor; ürün ve servislerimize
yönelik problemleri, gelişim alanlarını ve inovatif fikirleri yakalıyoruz.

MÜŞTERİ DENEYİMİ PERFORMANS YÖNETİMİ
Müşterilerimize yaşattığımız deneyimi, belirlediğimiz 400’den
fazla metrikle ve otomatik veri altyapısıyla günlük olarak Müşteri
Deneyimi Dashboard’u üzerinden takip ediyoruz. Bu platformda
Turkcell Grup genelinde tüm fonksiyonların sorumlu oldukları
deneyim metriklerinin net olarak ayrıştırılması ve bunun üzerinden
aksiyonların alınmasını sağlıyoruz.

Kullanıcıları SMS veya BiP kanalları ile yarışmalara davet ediyoruz. Yarışmaya katılan kullanıcılar bizimle paylaştıkları fikir, geri
bildirim ve problem tespitleri karşılığında Turkcell Evreka’nın oyunlaştırma altyapısı sayesinde aralarında yarışıyor ve çeşitli ödüller
kazanıyorlar.

15.000’in
Üzerinde
Paylaşım

13 Farklı
Yarış

Kitle kaynağı (Crowdsourcing) modeli baz
alınarak
tasarladığımız Turkcell Evreka platformu ile müşterinin sesini
dinliyor; geleneksel test ve araştırma kaynaklarında tasarruf
sağlıyoruz.

Oyunlaştırma platformumuzun ilk senesinde tamamlanan 13 farklı yarışta, 15 binin üzerinde paylaşım yapıldı. Bunlar üzerinde
müşteri deneyimini iyileştirecek veya maliyet avantajı sağlayacak 1.500’ün üzerinde aksiyonun takibi devam ediyor.

Türkiye haritası üzerinden il/ilçe detayında gelişim ihtiyaçlarını
belirleyerek şikâyetleri azaltmayı ve müşterilerimizin memnuniyetini
sağlamayı hedefliyoruz.

İlgili Görsel
İlgili Görsel
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2018 yılında ürün ve hizmetlerimizin müşteri sağlığı ve müşteri
üzerindeki etkilerine yönelik yönetmeliklerin ihlali konusunda
herhangi bir vaka yaşamadık.

Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi ile birlikte, iki ayrı dış danışman firmanın desteğiyle
hukuki ve teknik uyum çalışmalarını içeren Kişisel Veri Uyum
Programı’nı başlattık. Kişisel Veri Uyum Programı kapsamında,
Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri
yakından incelenerek kişisel verilerin işlendiği süreçlerin Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uygun hale
getirilmesi adına dış danışman firmalar, iç danışmanlar ve iş
ekipleri tarafından kapsamlı analizler gerçekleştiriliyor. Analizlerin
neticesinde belirlenen uyum aksiyonları takip edilerek yürürlükteki
mevzuata uyum sağlanması noktasında önemli adımlar atılıyor.
Şirket süreçlerinin yürürlükteki kişisel verileri koruma mevzuatına
uygun hale getirilmesi tek seferlik bir amaç olmayıp bu uyumluluğun
yakalanması ve sürekliliğinin sağlanması en öncelikli konularımızdan
biri olmaya devam ediyor.

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ VE
BİLGİ GÜVENLİĞİ

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ VE
SATIN ALMA

MÜŞTERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Müşterilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunmasına
yönelik
çalışmalar yapmaya önem veriyoruz. Bayilik sisteminde yer alan
mağazalarda gerek çalışanlarımızın gerekse müşterilerimizin
ergonomik ve termal konforlarını standartlar üzerine taşımak
için mimari uygulamalarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra baz
istasyonlarının çalışma koşullarını göz önüne aldığımızda yapılacak
fiziksel düzenlemeler için saha İSG yatırımları ile elverişli bir ortam
sağlıyoruz.

Turkcell olarak faaliyetlerimizi bireysel, kurumsal ve sabit
müşterilerimizin bilgi güvenliği esasında gerçekleştiriyoruz.
2008
yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi
Danışmanlığı sertifikasyonuna sahip olan ilk telekomünikasyon
şirketi olarak çalışanlarımızın bilgi güvenliği konularında eğitim
ve farkındalıklarını artırmak için e-öğrenme platformları, şirket içi
LCD panellerinde yayınlanan eğitim videoları, çalışanlarımıza
ait portal, sınıf için eğitimler vb. uygulamalarla bilgi aktarımları
gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize ait tüm kişisel verileri, kanun ve
düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde kayıt altında tutuyoruz.
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Karşılıklı güven anlayışıyla kurduğumuz iş birliklerimizin; uzun
vadede fayda sağlama, yakın iletişim, güvenilirlik, şeffaflık ve
sürdürülebilir olma özelliklerine sahip olmasına önem veriyoruz. Bu
bilinçle gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri, ekosistem ortaklarımız
ve tedarikçilerimizle birlikte daha yakın çalışma, daha fazla alanda
ve daha geniş kitlelere hitap etme hedefiyle gerçekleştiriyoruz.
2013 yılında kurmuş olduğumuz Turkcell Tedarikçi Portalı Sistemi
yoluyla tedarikçilerimizle birebir iletişim kurarak bu iletişimin
sürdürülebilir
ve kesintisiz olmasını mümkün kıldık. Turkcell
ile çalışmak isteyen tedarikçiler bu portal üzerinden başvuru
yapabiliyor ve Turkcell Grup Satınalma Etik Kurallarımıza uygun olan

adaylar çeşitli değerlendirmelere tabii tutulduktan sonra olumlu
sonuç alırsa portföyümüze dahil ediliyor. Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Politikamız ve eğitim dokümanlarını portal aracılığıyla
tedarikçilerimize ileterek politikalarımızın iletişimini de bu platform
üzerinden sağlamış oluyoruz.

Tedarikçilerimizin
memnuniyetini
ölçmek,
fikir, öneri ve şikâyetlerini dinlemek amacıyla
workshoplar düzenliyor, 4-6 kişilik gruplar
halinde
gerçekleştirdiğimiz
workshoplarda
tedarikçilerimizden aldığımız geri bildirimlerin şirket
içinde takibini yaparak eksik olduğumuz konularda
çalışmalar yapıyoruz.
Süreçlerimizde yerelden satın almaya öncelik veriyoruz. Bu yolla
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu) yükümlülüklerimizi de
yerine getiriyor, yerli ve KOBİ alım oranlarını sağlamış oluyoruz.
Düzenlediğimiz KOBİ Günleri’nde yerli KOBİ’lerle bir araya gelerek
beraber projeler geliştiriyor,
KOBİ’lerin gelişimine katkıda
bulunuyoruz. 2018 yılında yerelden satın alma oranımız %20’dir.
Hem online Tedarikçi Portalı üzerinden yayınladığımız hem de
basılı halini paylaştığımız Satınalma Etik Kurallarımızda yasal
zorunluluk, rüşvet, çocuk iş gücü, taciz, çalışma süreleri, tazminat,
fark gözetmeme, sağlık, güvenlik ve çevre konularına alt başlık
olarak yer veriyoruz. Tedarikçi Yönetim Sistemi aracılığıyla satınalma
yaptığımız paydaşlarımızın genel hukuki mevzuata ve Satınalma
Etik Kuralları’na uyumunu kontrol ederek, paydaşlarımızı bu
kapsamda değerlendiriyor ve dönemsel olarak denetliyoruz.
Yaptığımız bu denetimler sonucunda bir uygunsuzluk tespit
ettiğimiz takdirde, tedarikçi ile iletişime geçerek uygunsuzluğun
ortadan kaldırılması için bir aksiyon planı talep ediyor, belirlenen
süreç içerisinde alınan aksiyonların takibini sürdürüyoruz.
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DÜNYANIN EN SAYGIN SATINALMA SERTİFİKASI CIPS
100.000’den fazla kurumsal
üyesi ile dünyanın en saygın ve
büyük satınalma organizasyonu
olan
İngiltere
menşeili
İmtiyazlı Satınalma ve Tedarik
Enstitüsü (Chartered Institute
of Purchasing and Supply CIPS)’nün Kurumsal Satınalma Sertifikası’na Türkiye’de almaya
hak kazanan ilk şirketiz. 2017 yılında “Liderlik ve Organizasyon”,
“Strateji”, “İnsan”, “Süreç ve Sistemler” ve “Performans Yönetimi” ana
başlıklarında değerlendirilerek sertifikası yenilenen ilk şirket olarak
uluslararası standartlarda çalıştığımızı gözler önüne seriyoruz.

Bu kapsamda 2018 yılında CIPS iş birliğinde Prag’da
gerçekleşen “Supply Management Awards 2018 Europe”
etkinliğinde iki dalda ödüle layık görüldük.
Turkcell’de Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları

belirlenen stratejilerin çevre odaklı olarak uygulanması işletmelere güç kazandırarak pazardaki rekabette avantaj sağlıyor.
Tedarik zincirimizin yönetimini, zincirimizin her bir halkasının anlık kontrol ve takibinde, yeşil satınalma, ileri ve tersine lojistik ve yeşil
malzeme yönetimi olmak üzere üç ana başlık altında toplayarak çevresel duyarlılık doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

Faaliyet ve süreçlerimizin çevresel etkisini en aza indirmek için yeşil satınalma süreçlerimiz ile
tedarik ettiğimiz ürünlerin çeşitli çevresel kriterlere uygunluk durumunu kontrol ediyoruz.
Bu kapsamda ürünlerin enerji verimliliği gibi çeşitli çevresel kriterlere uygunluk durumunu değerlendirerek enerji verimliliğini
sağlıyor ve karbon salımı düşük ürünlerin kullanımına öncelik veriyoruz. Satınalma ekibimiz 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 şebekemizde 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
kalem defter gibi çevre dostu ofis ürünleri satın alıyoruz.
▯ Ofis içerisinde kâğıt kullanımını azaltmak amacıyla “Mobilim” ve “Masrafım” gibi iş takip uygulamaları geliştirdik ve kağıt kullanım
ihtiyacını en aza indirdik. E-arşiv sistemimizle kâğıt tüketim oranının düşük seviyelerde kalmasını sağlıyoruz.
▯ 2018 yılı içerisinde şebeke kaynaklı 5.253.255 kg atığın geri dönüştürülmek üzere satışını gerçekleştirdik.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında oluşturduğumuz enerji planlama prosedürümüzde konu ile ilgili planlama, işletme,
satınalma prosedürlerimizi de gözden geçirip revizyonları tamamlayarak satınalma faaliyetlerimizi günden güne geliştiriyoruz.

Değişen dünya şartlarının etkisiyle şekillenen beklentileri
karşılayabilmek adına çözümler yaratma ihtiyacı günden güne
artıyor. Ekosistem düzenini ve doğal kaynakları korumak, aynı
zamanda beklentileri karşılamak, iş dünyasında olduğu gibi bizim
için de kilit öneme sahip.
Enerji maliyetlerinin düşürülerek çevre dostu ürünlere yapılan
yatırımların artması, günümüz trendleri arasına girmekle birlikte
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YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ

Yeşil Lojistik süreçleri ile lojistik ağı yönetiminde en uygun dağıtım
ağını oluşturarak hem dağıtım maliyetlerini azaltıyoruz hem de azalan
mesafelerle birlikte taşıma yapan araçların ortaya çıkardığı kirliliği
minimum düzeye indirgiyoruz.

YEŞİL MALZEME YÖNETİMİ
▯ Yeniden Kullanım
▯ Geri Dönüştürme

Tersine Lojistik faaliyetleri ile iade süreçlerinin en verimli şekilde
yönetilmesini ve bu süreçlerde test, tamir işlerinin yanı sıra, ekipmanların
yeniden kullanıma yönlendirilmesini veya geri dönüşümünü sağlıyoruz.
Bu ve başka alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz karbon
tasarruf miktarlarını sürdürülebilirlik raporlarımız ve CDP platformunda
yayınlıyoruz.

2014 yılında Türkiye’de GSM sektöründe sera gazı
emisyonları raporlama ve doğrulama çalışmalarımızı
tamamlayarak ISO 14064 sertifikasını alan ilk kurum olduk.

YENİDEN LOJİSTİK
▯ Kombine Taşımacılık
▯ Yakın Mesafe Depolama
▯ Tersine Lojistik

EKİPMAN TEDARİĞİ
▯ Enerji Maliyetlerinin Azaltılması
▯ Lojistik Süreçleri
▯ Yeni Teknoloji Ürünlerinin Seçilmesi
▯ Daha Az Atık Oluşturan Ürünlerin Tercihi
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Yeşil Malzeme Yönetimi ile şirket içerisinde kullanılmayan
malzemelerin yeniden kullanımını sağlıyor veya geri dönüşüm
olanaklarını değerlendiriyoruz. Şirketimize ait bir sabit kıymetin
yaşam döngüsü sonlanana kadar en verimli şekilde kullanıyoruz. Bu
kapsamda arızalı ekipmanların test, tamir süreçlerini işleterek satınalma
maliyetlerinin azaltılmasını sağlıyoruz. Hızla değişen teknoloji sebebiyle
ihtiyaçlarımızı karşılamayan ekipmanları hurda olmadan daha katma
değerli bir şekilde satış geliri elde etmek, global pazarda bu ürünlerin
pazarlamasını yaparak veya tedarikçiler üzerinden değiş tokuş
yöntemi ile pazarlayarak şirketimize daha fazla gelir elde etmenin
yollarını arıyoruz. Yeniden kullanım için satışı yapılamayan ekipmanları
geri dönüşüme yönlendirerek bu halka içerisinde tüm malzemelerin
değerlendirilmesini sağlıyoruz.
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TOPLUMSAL YATIRIM
PROGRAMLARI
Turkcell olarak teknolojiyi hayatın bir parçası haline getirerek değer
yaratıyor, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma
hizmet ediyoruz.
Kurulduğumuz günden bu yana tüm sosyal sorumluluk projelerimizin
odağına teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü koyarak bilgiye erişimde
herkesin eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen toplumsal
kapsayıcılık projeleri hayata geçiriyoruz.
Kadınlar, çocuklar, engelliler ve mültecilere yönelik teknoloji
temelinde eğitim sağlayarak ve aynı zamanda girişimcilik odaklı
sürdürülebilir projeleri destekleyerek öncelikle içinde bulunduğumuz
toplumda iyi yönde fark yaratmayı, uzun vadede ise daha
yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İLK YILDA 1.359
İKİNCİ YILDA 1.510
BAŞVURU
Toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması
ve tüm kadınların ve kız
çocuklarının güçlenmesi
TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
SOSYAL ETKİMİZ

Toplum geliştikçe biz,
biz geliştikçe toplum gelişir.

Benimsediğimiz “Toplum geliştikçe biz, biz geliştikçe toplum gelişir.”
anlayışıyla sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüttüğümüz proje ve
programlar aracılığıyla toplumumuza kalıcı iyileştirmeler sağlayan
katma değeri yüksek çalışmalara imza atıyoruz. Düzenli olarak her
yıl gelirimizin %1’ini toplumsal yatırım projelerine ayırıyoruz.
şekilde kayıt altında tutuyoruz.

KADINLAR
Kadınların bilgiye erişim noktasında eşit olanaklara sahip olması
için projeler geliştiriyor, onların toplumsal hayatta eşit bir şekilde yer
almaları için çözümler sunuyoruz.

Geleceği Yazan Kadınlar
TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata
geçirdiğimiz Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile kadınları yazılım
konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek
olup kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini
artırmayı amaçlıyoruz. Projenin hedef kitlesi; lise mezunu, üniversite
öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak
veya mobil teknolojileri kullanarak fikirlerini hayata geçirmek isteyen
18 yaş üzerindeki kadınlardan oluşuyor.
Kadınlar sınıf içi ve online eğitim alarak mobil yazılım konusunda
yeteneklerini
geliştirirken mentorluk desteğiyle de girişimcilik
yetkinliği kazanarak kendi ürünlerini, girişimlerini hayata geçirmek
için büyük bir adım atma fırsatı yakalıyor. Eğitim alan kadınlar
arasında yapılan eleme ile 100 katılımcı Turkcell’de son kullanıcı
testlerini yapmak üzere test uzmanları olarak istihdam ediliyor.
Projemiz ilk yılında 1.359, 2. yılında ise 1.510 kadın tarafından başvuru
alarak kitlesini artırdı.

2030’a kadar yaşa,
cinsiyete, engelliliğe,
ırka, etnik kökene, dine,
ekonomik ya da başka
bir statüye bakılmaksızın
herkesin güçlendirilmesi ve
sosyal, ekonomik ve siyasi
olarak kapsanmasının
desteklenmesi
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ÇOCUKLAR
Çocukların online dünyada tüketici değil üretici olmalarını sağlamak üzere
yetkinliklerini artıracak projeler hayata geçirirken günümüzden geleceğe güvenli,
değerli, etkin ve farkında zaman geçirmeleri için çalışıyoruz.

Zeka Gücü
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi ile
Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini
teknolojiyle tanıştırmak, onların
yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmeyi hedefliyoruz.
Kurduğumuz Zeka Gücü teknoloji laboratuvarlarında öğrencilere sunulan
olanaklar arasında dizüstü bilgisayar, 3D yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik
kodlama setleri ve alet takımları bulunuyor. Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay
bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler
geliştiriyor.

2019 yılının başında Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX
altyapısını kullanan yeni nesil Zeka Gücü Eğitim Platformu sayesinde online
eğitimler ve Zeka Gücü uygulaması ile 2020’ye kadar 20.000 çocukla daha
buluşturulması hedeflenen proje kapsamında,

7 ilde 33 laboratuvar, 3 senede 30.000 özel yetenekli öğrenci, 81 ilde
22.000’den fazla Maker Kodlama kitleri dağıtım ve 6.000 öğrenciye
yüz yüze eğitim sağladık.

Dijital Zeka
Dijital dünya ve teknoloji, çocuklarımız için olağanüstü fırsatlar sunmasının
yanı sıra çeşitli riskler de barındırıyor. Öğrenciler keşfetmek, iletişime geçmek
ve öğrenmek için internetin ve mobil teknolojilerin gücünü kullanıyor ancak bu
durum sanal zorbalıktan, mahremiyet sorunlarına ve internette hangi bilgilere
güvenileceğinin belirsizliğine kadar pek çok sorunu ailelerin ve eğitimcilerin
gündemine taşıyor. Bu nedenle çocuklarımızın sanal risklere karşı ekran
karşısında geçirdikleri zamanı yönetme becerilerini anlamak ve onların dijital
dünyanın bilinçli bir vatandaşı olmalarını sağlamak için Dijital Zeka uygulamasını
8-12 yaş Türk çocuklarıyla ücretsiz olarak buluşturduk.

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

Kapsayıcı ve eşitlikçi,
nitelikli eğitimin
güvence altına alınması
ve herkes için yaşam
boyu öğrenimin
desteklenmesi
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Hayal Ortağım: Türkiye’nin en büyük görme engelli platform olan Hayal Ortağım’ın 72.000
kullanıcısı bulunuyor.

Hayata geçirdiğimiz Hayal Ortağım, İşaret Dilim, Diyalog Müzesi,
Engel Tanımayanlar, Engelsiz Eğitim, İçimdeki Hazine adı altındaki
projelerimizde engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak
topluma katkıda bulunabilmelerini, otonomi kazanmalarını amaçlıyoruz.
Hayal Ortağım uygulamamız görme engelli bireylerine hizmet ediyor,
İşaret Dilim uygulamamız ise işitme engelli bireylerin arkadaşlarıyla ve
aileleriyle aralarında köprü vazifesi görüyor.

▯

Engelli bireylere karşı var olan ön yargıları ve duyarsızlığı kırmak için de
çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, engelli olmayan bireylerin kısa
süreliğine engelli olma deneyimi yaşadığı Diyalog Müzesi’ne verdiğimiz
destek bu çalışmalar arasında ilk sırada bulunuyor.

▯

Engel Tanımayanlar çatısı altında birçok farklı ürün, servis ve sosyal
sorumluluk projeleri sürdürüyoruz. Engelsiz Eğitim Programı görme,
işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların
eğitim ve istihdamına yönelik gelişimlerini destekliyor. Zihinsel engelli
okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri,
el sanatları atölyeleri, işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli
öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda
istihdama yönelik atölye ve eğitimler, görsel sanat ve müzik atölyeleri
bulunuyor. Görme engelli öğrenciler için Braille baskılı kitap ve Orbit
Reader (not alma) cihazı sağlanıyor.

İşaret Dilim: En kapsamlı Türkçe Dijital İşaret Dili Sözlüğü’ne sahip olan uygulamanın 112.000
kullanıcısı var.
▯

▯

Diyalog Müzesi: Şimdiye kadar 220 bine yakın ziyaretçi ile farkındalık yaratıldı.

Engelsiz Eğitim Programı: 104 okulda görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan
özel sınıflarla laboratuvarlar ile 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.
▯

İçimdeki : İlk fazda farklı şehirlerde toplam 11 okulda eğitim sınıfları kuruldu.

Projeden Görsel

Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine projemizle otizm
spektrum bozukluğu yaşayan çocukların eğitimine dijital destek
sağlıyoruz.
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MÜLTECİLER
Merhaba Umut
Merhaba Umut; Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’ndeki
Merhaba Umut Teknoloji Merkezi ve Merhaba Umut Uygulaması olmak
üzere iki ayaklı bir projedir.

1 Milyon
İndirme
30.000
Aktif Kullanıcı
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Merhaba Umut Uygulaması’nı Türkiye’de yaşayan geçici koruma
altındaki Suriyelilerin hem Türkçe öğrenmelerini sağlamak hem de
Türkiye’ye uyum süreçlerini desteklemek üzere geliştirdik. Türkçe
Öğrenme, Sesli Tercüme, Faydalı Bilgiler, Eğitim ve Haberler başlıklarını
içeren Merhaba Umut uygulamamızla tüm operatörlerin müşterilerine
ücretsiz hizmet veriyoruz. Uygulamamız 1 milyon indirmeye ulaşırken aylık
yaklaşık 30.000 aktif kullanıcıya sahip olma özelliğine sahip.
Merhaba Umut Teknoloji Merkezi Kahramanmaraş Geçici Barınma
Merkezi’nde 2016 Eylül’de hayata geçirildi. Merhaba Umut Teknoloji
Merkezi’nde bulunan 5 sınıfta IPTVler ve Turkcell tabletler bulunuyor. Aynı
zamanda bir ilk olarak Suriyelilerin kullanımına
ücretsiz olarak Fiber internet bağlantısı hizmeti
sunuluyor.
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SPONSORLUKLAR

Bedensel Engelli Spor Federasyonu ile iş birliğimizi tüm
branşları destekleyecek şekilde genişlettik.

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı temel sorumluluklarımızdan
biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda kültür, sanat, spor gibi farklı
alanlardaki projelere sponsorluklar ve iş birlikleri ile destek oluyoruz.
2018 yılında da Millî Takımlarımıza desteklerimizi futbol, atletizm,
yüzme, yelken ve engelli sporlarında sürdürdük.
Türk sporunun gelişimine katkılarımız devam ediyor.
Türkiye’de sporun gelişmesi, Türk sporcu ve Millî Takımlarının ulusal
ve uluslararası arenada övgüyle anılması için öncü çalışmalarımıza
devam ediyoruz. 2018 yılında da Millî Takımlarımıza desteğimizi futbol,
atletizm, yüzme, yelken ve bedensel engelli branşlarında sürdürdük.
Bireysel sporlar kapsamında da koşu, balıkçılık ve golf branşlarında
desteklerimizi devam ettirerek yıl boyunca ismimizi verdiğimiz
organizasyonlarla amatör spor branşlarını sahiplendik.

Turkcell
sponsorluğunda
görünürlüğü olan
görsel

Engellilerimizin hayatın içinde daha fazla yer alması adına farklı alanlarda
yaptığımız çalışmaları 2018 yılı boyunca spor sponsorluklarımızla
da desteklemeye devam ettik. Görme Engelli Spor Federasyonu iş
birlikleri ile başladığımız engelli sporlarına desteğimizin kapsamını bu yıl
içinde, futbol branşlarında desteklemeye devam ettiğimiz İşitme Engelli
Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Federasyonu sponsorluklarımızla
sürdürdük. Bedensel Engelli Spor Federasyonu iş birliğimizi tüm branşları
kapsayacak şekilde genişlettik. Bu sponsorluklar çerçevesinde her bir
federasyonun hem Millî Takım hem de liglerine destek veriyoruz. Bu iş
birliğimiz dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü olan IPRA Golden World
Awards ile taçlandı.
Türkiye Bedensel Engelli Yelken Branşı’nda Sheboygan 2018 Paralimpik
Dünya Yelken Şampiyonası’na katılan Miray Ulaş Dünya beşincisi, Hüseyin
Akbulut da Gümüş Grup birincisi olarak gururumuz oldular.

Kurulduğumuz günden bu yana Türk sporunu sponsorluklarımızla
destekliyor, bu destekleri TURKSPORU çatısı altında birleştiriyoruz.

Sponsorluğumuzdaki Türk sporcular, 2018 yılında
desteğimiz doğrultusunda gösterdikleri başarıyla Dünya
ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı.

Futbola Kesintisiz Destek

Her bir federasyonun
hem Millî Takım hem de liglerine
destek veriyoruz.

2002’de “Resmî İletişim Sponsoru” olarak başladığımız A
Millî Futbol Takımımızın sponsorluğuna 2005’ten bu yana
“Ana Sponsor” olarak devam ediyoruz.
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Ampute Millilerimiz Dünya İkincisi!
Engellilerimizin hayatın içinde
daha fazla yer alması adına
farklı alanlarda yaptığımız
çalışmaları 2018 yılı boyunca
spor sponsorluklarımızla da desteklemeye devam ettik. Görme
Engelli
Spor Federasyonu iş birlikleri ile başladığımız engelli
sporlarına desteğimizin kapsamını bu yıl içinde, futbol branşlarında
desteklemeye devam ettiğimiz İşitme Engelli Spor Federasyonu
ve Özel Sporcular Federasyonu sponsorluklarımızla sürdürdük.
Bedensel Engelli Spor Federasyonu iş birliğimizi tüm branşları
kapsayacak şekilde genişlettik. Bu sponsorluklar çerçevesinde her
bir federasyonun hem Millî Takım hem de liglerine destek veriyoruz.
Bu iş birliğimiz dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü olan IPRA
Golden World Awards ile taçlandı.

1 Milyon TL
Başarı Primi

Türkiye Bedensel Engelli Yelken Branşı’nda Sheboygan 2018
Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası’na katılan Miray Ulaş Dünya
beşincisi, Hüseyin Akbulut da Gümüş Grup birincisi olarak gururumuz
oldular.

YÜZME VE ATLETİZM PROJELERİ
Amatör sporlara en büyük özel sektör desteğini veriyoruz.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, 2013 yılında hayat
verdiğimiz Yüzme ve Atletizm Performans Projeleri’ne, 2020 yılına
kadar toplam 28 milyon TL yatırım yapmayı planladık. Bu proje ile
Türkiye’de bugüne kadar amatör sporlara yapılan en büyük ve en
uzun vadeli desteği sağlıyoruz.
Yüzme ve atletizmde aktif sporcu sayısını artırarak uluslararası
arenada başarı hedefiyle yola çıkan projenin her aşamasında
aktif olarak yer alıyoruz. Yenilikçi ve modern yönetim modellerinin
uygulanması, genç sporcu havuzunun genişlemesi, elit sporcu
gelişiminin süreklilik kazanması, kurumsal ve teknolojik gelişime
kadar uzanan birçok konuda Atletizm ve Yüzme Federasyonları ile
birlikte çalışıyoruz.
2013 yılında hayat verdiğimiz Yüzme ve Atletizm Performans
Projeleri hedeflerine uygun olarak yarı final ve final başarıları
görmeye başladık. Glasgow’da düzenlenen 2018 Avrupa Yüzme
Şampiyonası’nda V. Zeynep Güneş, 200 mt karışık kadınlar finaline
kaldı. Millî yüzücülerimiz bu başarıya ek olarak aynı turnuvada
ülkemiz adına 4 yarı final başarısı gösterdi.
Lisanslı sporcu sayısının 224.076’yı geçmesine destek olduk.
Atletizmde Turkcell adı altında desteğimizi verdiğimiz 78 yarışta 32
binden fazla genç sporcuya ulaştık.

Turkcell
sponsorluğunda
görünürlüğü olan
görsel

taçlandırdık. Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa’da tüm
zamanların en hızlı ikinci derecesini yaparak Avrupa
Şampiyonu olmayı başardı. Yasmani Capello ile 400 mt
engelli finalinde ülkemize gümüş madalya getirdik. Kadınlar
5.000 mt’de Yasemin Can ile bronz madalya kazandık.
Erkekler 100 mt finalinde Jak Ali Harvey ile madalya
koleksiyonumuza bir bronz madalya daha ekledik. Bayrak
takımımızın 4x100 metrede kazandığı gümüş madalya ile
turnuvayı başarıyla sonlandırdık.

78 yarış ile 32 binden fazla
genç sporcuya ulaştık.

2017 yılında kazanılan başarıların mutluluğumuzu 2018 yılında Berlin’de
düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda gelen başarılarla
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Turkcell Gelibolu Maratonu’nda binlerce sporsever barış için
koştu.

Türkiye’nin ilk tematik maratonu olan Turkcell Gelibolu
Maratonu’nun dördüncüsünü 5 bini aşkın sporcunun
katılımıyla gerçekleştirdik.

Türkiye’nin ilk tematik maratonu olan Turkcell Gelibolu
Maratonu’nun
dördüncüsünü,
14 Ekim’de tarihî Gelibolu
Yarımadası’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirdik. Maratona 5 bini
aşkın sporcu katıldı.
BiP içerisinde maratona özel açılan kanaldan katılımcıların
maratona kayıt yaptırabilmeleri sağlandı. Tüm katılımcılara maraton
özelinde bilgiler aktardık, katılımcılar ile birebir iletişim içine girdik.
Maraton günü tüm çipli koşucularımıza ücretsiz fizy tanımlaması
yaparak özel hazırladığımız yerli/yabancı koşu listelerini dinleme
imkânı sunduk. Ayrıca katılımcılarımıza full trip üzerinden avantajlı
seyahat paketleri satın alma ayrıcalığını yaşattık.
Geçtiğimiz yıllarda Güzelyalı ve Çınarlı bölgesine 20 bin ağaç
dikerek oluşturduğumuz Turkcell Barış Ormanı’nı bu yıl da 10 bin yeni
fidan daha dikerek büyüttük.
Sporcu ve sporseverlere eşsiz bir koşu deneyimi yaşattığımız
maratona desteğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz.

TURKSPORU’nun geleceği şekilleniyor.
TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in resmî sponsoru olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın
ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi geleceğin şampiyon sporcularını
yetiştirmeye devam ediyor. Mayıs 2018’de başlatılan ilk etap taraması sonucunda ulaşılan 423.557 öğrenci arasından belirlenen
46.884 sporcu öğrencinin, 4 ay sürecek ikinci eğitim modülü çalışmalarına başlandı.
Öte yandan Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin ikinci etap öğrenci taraması da devam ediyor. Eğitim öğretimin
başlamasıyla birlikte ikinci etap taramasına geçilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nde kasım
ayı sonunda 611.802 ilkokul 3. sınıf öğrencine ulaşıldı. Şimdiye kadar toplamda 1 milyondan fazla çocuğun fiziksel verilerinin
tarandığı projede hedefimiz, iki etap taraması sonunda 1,5 milyon öğrenciye ulaşmak.

Turkcell
sponsorluğunda
görünürlüğü olan
görseller

Güzelyalı ve Çınarlı
bölgesine 20.000 ağaç,
Turkcell Barış Ormanı’na
10.000 yeni fidan diktik.
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görünürlüğü olan
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Turkcell Platinum Bosphorus Cup ile özgürlüğe yelken açtırdık!
Bu yıl 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde on altıncısı düzenlenen, Türkiye’nin
uluslararası arenadaki en önemli spor organizasyonlarından Turkcell
Platinum Bosphorus Cup 2018’e dünyanın dört bir yanından 100’e
yakın tekne katıldı. İki gün süren kesintisiz heyecan sonunda bu yıl
büyük kupayı kucaklayan ekip Levent Peynirci liderliğindeki “İstanbul
Cerrahi Cheese” oldu.

Turkcell Platinum Golf Challenge ile golf tutkunlarını bir araya
getirdik.
Turkcell Platinum Golf Challenge kapsamında bu yıl 2. kez
Bodrum’da düzenlenen turnuvada 100’ü aşkın golfçü yarıştı ve 2
gün süren turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Fikret Öztürk,
Cemal Kalyoncu gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı.
Turkcell Platinum, golf sporuna gönül verenleri Bodrum’un ardından
1-2 Eylül 2018’de Samsun’da bir araya getirdi. Turkcell Platinum
Golf Challenge kapsamında bu yıl ilk defa Samsun’da düzenlenen
turnuvada 100’e yakın golfçü yarıştı. İki gün süren turnuvaya, Türkiye
Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkcell Genel Müdürü
Kaan Terzioğlu ile Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer gibi iş
dünyasının önemli isimleri katıldı. Turnuva kapsamında Samsun’daki
golf sahasının açılışı yapıldı.

Turkcell
sponsorluğunda
görünürlüğü olan
görseller

İş dünyası Turkcell Platinum ile Çeşme’de balığa çıktı.
Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası 4-7 Ekim
tarihleri arasında Port Alaçatı’da gerçekleşti. İlk gününden itibaren
yabancı katılımcıların gösterdiği büyük ilgiyle uluslararası olma
özelliğine sahip Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık
Turnuvası, bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinden birçok yarışmacıyı
ağırladı.

Turkcell Platinum Golf Challenge, 19-20-21 Ekim tarihlerinde
İstanbul’da Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleştirildi. Bu
yıl dördüncüsüne imza atılan ve üç gün boyunca devam eden
turnuvaya 300’e yakın golf oyuncusu katıldı.
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KÜLTÜR VE SANAT

fizy Liselerarası Müzik Yarışması

Kültür ve sanatı Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olarak
görme vizyonumuzla bu değeri desteklemek ve yüceltmek için
2014’te Sakıp Sabancı Müzesi’ne İletişim ve Teknoloji Sponsoru olduk.

Liselerarası müzik yarışmasının 21. yılı fizy sponsorluğunda
gerçekleşti. 49 ilden 557 lisenin katılım gösterdiği yarışma yoğun
katılımla tamamlandı.

Yaşamı iyileştiren ve kolaylaştıran teknolojilerimizi müzelere
entegre ederek kültür ve sanata desteğimizi sürdüreceğiz.

2,8 milyon kullanıcının ziyaret ettiği fizy Liselerarası Müzik Yarışması
platformunda oylamaya konan eleme videoları üç haftada 291
binin üzerinde oy aldı. Final günü 35 lisenin yarıştığı etkinlikte birinciliği
Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi kazandı.

fizy Almanya Lansmanı
Türkiye’nin megastarı Tarkan ile geçtiğimiz yıl Türkiye’de başlayan iş
birliğimizi yurt dışına taşıdık. İş birliğimize fizy’nin Almanya lansmanı
çerçevesinde Almanya’nın 6 farklı şehrinde gerçekleştirdiğimiz 7
konserle devam ettirdik. Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserlerde
fizy kullanıcılarına ayrıcalıklar sağladık.
Megastar ile Türkiye’deki iş birliklerimiz de aynı hızla devam etti. Mart
ve Ekim aylarında yayınladığımız iki yeni klibini iki hafta süreyle ilk
kez ve sadece fizy kullanıcılarına açarak rekor izlenme sayılarına
ulaştık.

Lansman
Görüntüleri
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2,4 Milyon
İzlenme

825 Bin
Kişiye Erişim

Geceden Görüntü
fizy İstanbul Müzik Haftası
Türkiye ‘de ilk kez yapılan ve popüler kültür ve Türk pop müziğini
aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, İstanbul ve
Türkiye’de müziğin gündemini belirledi.

30 Ağustos - 10 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Turkcell
Yıldızlı Geceler ile müzikseverler muhteşem bir yaz konserleri
serisinin keyfini yaşadılar. 55 bin kişi konserleri Harbiye Açık Hava
Tiyatrosu’nda izlerken fizy’den canlı yayınlanan konserleri ise 400
binden fazla kişi izledi.

Türkiye’de ilk kez yapılan ve popüler kültür ve Türk pop müziğini
aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası’nda, altı gün
boyunca beş ayrı sahnede 25 bin katılımcı, 36 konser, 300 müzisyen
yer aldı ve 5 imza günü gerçekleşti. Türkiye’de dijital platformda
yapılan ilk ödül gecesi unvanına sahip olan 2018 yılının enlerinin
ödüllendirildiği fizy Müzik Ödülleri Gecesi’nde, canlı yayınlar, dolu
dolu geçen 47 panel konuşmacısıyla 13 panel gerçekleştirilerek
İstanbul ve Türkiye’de müziğin gündemi belirlendi.

Sosyal medyada yapılan kurgular ile Instagram hikâyeleri 2,4 milyon
izlenme alırken, konserlere özel 11 yarışmaya 65 bin kişi katılarak
825 bin kişiye erişim sağlandı. Artık bir klasik haline gelen Turkcell
Yıldızlı Geceler yine yaz ayında açık havada tüm müzikseverleri
buluşturdu.

Zorlu PSM içinde yer alan Turkcell Sahnesi, Turkcell Platinum
Sahnesi, Studio ve AMFİ’de 300’den fazla müzisyenin yer aldığı 36
ayrı konserle toplam 50 saatlik müzikal performans gerçekleştirildi.
25 bin katılımcının yanı sıra, fizy istanbul müzik haftası konserlerini
yaklaşık 12 saatlik toplam canlı yayın ile 210 bin fizy kullanıcısı izledi.

Turkcell Yıldızlı Geceler
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ÇEVRESEL ETKİMİZ
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için etkileşimde bulunduğumuz
çevrenin korunması gerektiğinin bilincindeyiz. Faaliyetlerimizde doğal kaynak
kullanımını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yönetiyor,
çevresel etkilerin etkin ve sorumlu yönetimine ve çevre dostu iş süreçlerinin
geliştirilmesine özen gösteriyoruz.
VE ALTYAPI

2030’a kadar her ülkenin
kendi kapasitesine uygun
olarak harekete geçmesiyle,
kaynakların daha verimli
kullanımının artırılması ve
temiz ve çevresel açıdan
daha sağlam teknolojiler
ve sanayi süreçlerinin daha
çok benimsenmesi yoluyla
altyapının ve güçlendirme
sanayilerinin sürdürülebilir
hale gelecek biçimde
geliştirilmesi
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Çevresel etkimizi azaltma amacımızın yanı sıra iş dünyasının çevresel sorumlulukların
yerine getirilmesine katkıda bulunma sorumluluğun bilincinde uygulamalarımızla
rakiplerimize öncülük ediyoruz. Faaliyetlerimiz ve operasyonel süreçlerimizde
kullandığımız baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarımızda çevresel etkimizi
azaltmaya yönelik çözümler üretiyoruz.
Operasyonlarımızdan doğan çevresel etkimizin düzenli ve sürekli takibinde
etki alanlarımızın tespitini yapıyor ve bu etkileri kontrol altında tutarak azaltmayı
hedefliyoruz.
Sürdürülebilirliği ön planda tutan üst düzey yönetimimiz, Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri paralelinde belirlediğimiz Çevresel Yönetim Politikamız ışığında
yürüttüğümüz çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızın denetimini üstleniyor.
Yürütülen bu çalışmalarda, çevresel performansımızın belirlenmesinde önceliğimizi
iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında faaliyetlerimiz sonucunda oluşan sera
gazı salınımına veriyoruz.

Çevresel etkimizi azaltmak için iş süreçlerimizin her aşamasında enerjinin verimli
kullanımına yönelik teknoloji ve yatırımları hayata geçiriyoruz. Karbon ayak izimizin
düzenli takibinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji tüketiminde azaltım
sağlayacak uygulamalara yatırım yapıyoruz.
Kaynakları sorumlu tüketmeye, atıkların etkin yönetmeye ve geri dönüşüme odaklı
bir yaklaşım benimsiyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİNİN ETKİN YÖNETİMİ
Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çağımızın en önemli çevresel, sosyal ve
ekonomik tehditlerinden biri olarak nitelendirilen iklim değişikliği, geçmişten
günümüze sürekli artış sergileyen karbon salınımını azaltmayı ve aynı zamanda
doğal kaynakların da daha verimli bir şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Turkcell
olarak iklim değişikliği mücadele etmek ve iklim değişikliği risklerini yönetebilmek
için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda attığımız adımları
13. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı “İklim Eylemi” çerçevesinde gerçekleştiriyor, iklim
değişikliği bilincini tüm süreçlerimize entegre ederek üstümüze düşen görevi en iyi
şekilde yerine getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaç kapsamında, enerjinin verimli ve
etkin kullanımına odaklandık. Enerji tüketimimizin ve sera gazı salınımımızın düzenli
takibinde, enerji verimliliği sağlamaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik
yatırımlar gerçekleştiriyor ve çevre dostu teknolojiler geliştiriyoruz. İklim değişikliği
performansımızı şeffaf bir şekilde paylaşmak adına CDP (Karbon Saydamlık
Projesi) raporlaması yapmaya devam ediyoruz.
65

2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz toplam elektrik tüketimimizi 146,6 milyon kWh
olarak gerçekleştirdik. Süreçlerimize dahil ettiğimiz enerji verimliliği ve tasarruf
uygulamalarımızın sonucu olarak bir önceki yıla göre elektrik tüketiminde yaklaşık
15 milyon kWh azaltım sağladık. Yıl içerisinde yenilenemeyen kaynaklardan
sağladığımız enerji tüketimimizi ise yaklaşık 8,1 milyon m3 doğalgaz, 205,4 ton
mazot olarak gerçekleştirdik.
İş süreçlerimizin her aşamasında benimsediğimiz enerji tasarrufuna yönelik
teknoloji ve uygulamalarla çevrenin korunmasında ve Türkiye’nin enerji faturasının
azaltılmasına aktif bir rol alıyoruz.

Modernizasyon projemiz kapsamında altyapıda kullanılan bileşenleri, daha yüksek
enerji tasarrufu sağlayan ürünler ile yeniledik. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgâr
tribünü kurulumları sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri de elde
ettiğimiz enerji tasarrufuna katkı sağladı. Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmıyor
ve bunu bir yaşam şekline dönüştürüyoruz.
Modernizasyon çalışmalarımızla enerji tasarrufunun yanı sıra kapasite artışı ve
müşteri deneyiminde de iyileşmeler sağlıyor; yeni nesil iletişim teknolojilerine hazır,
yüksek kalitede bir altyapıya geçişi hızlandırıyoruz.
Toplam Sera Gazı Salımları (ton CO2e)

ISO 50001 VE ISO 14064 SERTİFİKALI İLK MOBİL OPERATÖR TURKCELL
Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 14064 Kurumsal Sera
Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması sertifikalarına sahip ilk mobil
operatör olmakla birlikte, bu sertifikaların denetim ve güncellemelerini düzenli olarak
gerçekleştiriyoruz.
Çevre bilincini artırmaya ve enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yaptığımız
çalışmalarla sektöre öncülük ederek rakiplerimizi teşvik ediyoruz. Veri merkezlerinde
enerji tüketim oranının yüksek olması sebebiyle çalışmalarımıza bu noktalardan
başlayarak tüm alanlarda enerji verimliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Baz istasyonları
ve ofis binalarımızda enerji verimliliği sağlayan inovatif ekipmanlar kullanarak
enerji tasarrufu sağlayıp karbon ayak izimizi azaltırken ülke ekonomisine de katkı
sağlıyoruz. Altyapı yatırımlarımız kapsamında 5G şebekesi hazırlıklarımızı ve 4.5G
şebekesine yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. Bir yandan da 2G ve 3G sahalarımızı
modernize ederek yeni teknolojilere hazır hale getiriyoruz. Bunun sonucunda 2018
yılında, söz konusu sahalarda yeni nesil ürünlerle %35’e varan enerji tasarrufu
sağladık.
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Yıl

Kapsam 1

Kapsam 2

2016

10.054 tCO2e

357.080 tCO2e

2017

28.544 tCO2e

360.053 tCO2e

2018

54.453 tCO2e

381.341 tCO2e

İklim değişikliği performansımız hakkında detaylı bilgiye CDP raporlarımızdan
erişebilirsiniz:
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/surdurulebilirlik

İklim değişikliğinin azaltılması,
iklim değişikliğine uyum
ve erken uyarı konularında
eğitim ve bilinçlendirmenin
artırılması
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Baz İstasyonları
Baz istasyonlarımız maksimum enerjiye ihtiyaç duyduğumuz operasyon alanı
olma niteliğini taşırken, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımızda da kilit bir
nokta olarak yer alıyor. Baz istasyonlarımızda enerji verimliliğini artırmak ve sera
gazı emisyonlarını azaltmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda hizmet
kalitemizden ödün vermeyerek, müşterilerimizin günümüzdeki ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.
ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Enerji tüketiminde yaptığımız iyileştirmeler ve yenilikçi uygulamalarla elektrik
tüketimini azaltıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji uygulamalarındaki
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek baz istasyonlarımızda yenilenebilir
enerji kullanımını artırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.
2017 Yılında Yaptığımız Enerji Tasarruf Çalışmaları ve Miktarları

Baz istasyonlarımızdaki enerji tüketimlerinin düzenli ve sürekli olarak takibini yapıyor,
yaptığımız bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sonucu enerji kaybını engelliyoruz.
Bu çalışmaların yanı sıra ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanması için yenilenebilir enerji
kaynaklarını tercih ederek sera gazı salınımlarımızı azaltıyoruz.

Tasarruf Miktarı
43,8 Milyon kWh
18,1 Milyon kWh

Baz istasyonlarına yönelik stratejilerimizi belirlerken 4.5G şebekesi ve yakın gelecekte
kullanılacak 5G şebekesine yönelik ihtiyaçları, müşterilerimizden gelen performans
geribildirimleri, yatırım analizleri ve hücrelerin bulunduğu coğrafi yapı gibi etkenler
kapsamında değerlendirerek belirliyoruz.
2030’a kadar yenilenebilir
enerjinin küresel enerji
kaynakları içindeki payının
önemli ölçüde artırılması
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Açıklama

8,31 Milyon kWh

Baz istasyonlarımıza dair tüm süreçleri ulusal ve uluslararası standart ve
yönetmelikler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliklerimiz arasında olan insan sağlığı
ve güvenliği için, baz istasyonlarının planlanmasından tasarımına, kurulumundan
kullanım ve bakım süreçlerine kadar tüm aşamalarda çevresel etkimizi minimuma
indirmeye gayret ediyoruz. Baz istasyonlarımızın kurulum öncesinde ve sonrasında
yapılan kontrol ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümleriyle son derece güvenli bir
biçimde hizmet vermesini sağlıyoruz.

Outdoor Kabinet

2018 yılında, baz istasyonlarımızda gerçekleştirilen enerji verimli on-off inverter
klima değişimleri, pasif soğutma sistemleri ve verimli dış mekân kabinetleri
uygulamalarıyla, enerji tasarrufu çalışmalarımızı sürdürdük.

TOPLAM

SWAP

Yenilenebilir
Enerji

1.11 Milyon kWh

25,2 Milyon kWh

375 Bin kWh

97 Milyon kWh

Yenilenebilir enerji kullanılan tüm baz
istasyonlarındaki bir yılda toplam elektrik
tüketimi miktarıdır.
Toplam enerji tasarrufu miktarı
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SU YÖNETİMİ
En önemli doğal kaynaklardan biri olan suyun gelecek nesillere aktarılabilmesi için suyun ektin
ve sorumlu tüketimine önem veriyoruz. Öncelikli çevresel sorumluluklarımız aramız arasında
gördüğümüz suyun sürdürülebilir yönetimi için su tüketimimizin azaltılmaya ve su kaynaklarını verimli
kullanmaya yönelik projeler geliştiriyoruz.
Su tüketimimizin en yoğun olduğu yer olan ofis binalarımızda uyguladığımız verimlilik ve tasarruf
projeleri ile su tüketimini azaltıyor, atık sularımızın geri kazanımı ve farklı alanlarda kullanımı için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
																	Toplam Su Tüketimi
Yıl
2016

112.761

2017

89.567

2018

105.958

ATIK YÖNETİMİ
Operasyon ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkların çevresel etkimizi en aza indirgeyecek
şekilde yönetiyoruz. Tüm süreçlerimizde benimsediğimiz minimum atık oluşumu ve maksimum atık
geri dönüşümü yaklaşımıyla süreçlerimizi ilgili atık yönetmelikleri ve düzenlemelerine tam uyumla
gerçekleştiriyoruz.
Benimsediğimiz bu yaklaşımla, atık oluşumunu ve doğal kaynak kullanımını azaltacak sistemleri
operasyonlarımıza entegre ediyor, önleyemediğimiz atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşüme
kazandırıyoruz.

Ofis binalarımızda kullandığımız kâğıt, toner gibi malzemelerin azaltılmasına
yönelik uygulamalar geliştiriyor, oluşan kâğıt, plastik ve evsel atık gibi her türlü atığı
kaynağında ayrıştırıyoruz. Şirket binalarımızın bulunduğu il ve ilçe belediyelerine
ve ilgili kuruluşlarla ortak yürüttüğümüz çalışmalarla ayrıştırdığımız bu atıkların
geri dönüşüm tesislerine yönlendiriyoruz.
Oluşan yağ atıklarının ise ayrı yağ tutucu sistemler ile tutularak evsel atık su ile karışmasının önüne
geçiyoruz. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan pil, toner, elektronik, kablo ve sarf malzemeleri gibi tehlikeli
atıkları ise yönetmelik çerçevesinde lisanslı ve yetkinliğe sahip geri dönüşüm firmaları ile paylaşıyor,
tehlikeli atıkların çevre ile etkileşimine engel oluyoruz.
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Şebeke Kaynaklı Atıklarımız
Sektör yeniliklerini ve trendlerini düzenli olarak takip ediyor, bu anlamda sistemlerimizi bu doğrultuda
güncelliyoruz.
Baz istasyonlarımızda kullandığımız cihazları, yenilikçi ve teknolojik ihtiyaçlara cevap verecek
şekilde gelişmiş ve yüksek enerji verimli cihazlarla yeniliyoruz. Bu değişim sonucunda ortaya çıkan
ürünlerimizin yeniden kullanım imkânını değerlendirerek şirketimize daha fazla gelir sağlamak adına
ikinci el olarak satışını sağlıyoruz. Yeniden kullanıma olanak tanıdığımız cihazlarla öz kaynaklarımızın
korunmasına da katkı sağlıyoruz. Yeniden kullanılamayan cihazlar için yasalar ve uluslararası
yönergelere uygun geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Atık Türü

2016

2017

2018

563,3

1290

1255

5,7

12

15,5

55

90

85

1,1

3

2,6

0,27

0,15

0,24

* Raporlama yılında Balıkesir ve Denizli binalarımızın kapanması sebebiyle oluşan evsel atık,
elektronik atık ve kâğıt atığı miktarlarında azalma gözlenmektedir.
** Raporlama yılında Ankara Plaza’da trafo ve jeneratör sayısı arttırılması ve Gebze tesisinde ise DC
jeneratör bakımların yapılması sebebiyle atık yağ oluşum miktarı artmıştır.
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İYİ UYGULAMALAR
E-Fatura ve SMS Fatura
Turkcell olarak sahip olduğumuz çevre bilincini müşterilerimize
de kazandırmak adına müşterilerimizi e-fatura ve SMS-fatura
kullanımına teşvik ederek hem kâğıt tüketimini hem de karbon
salınımını azaltıyoruz. Faturalarını elektronik ortamda almayı kabul
ederek bu anlamda bize destek olan müşterilerimizle her ay 105
ton daha az kâğıt tüketimi gerçekleştirmekle birlikte ayda yaklaşık
1.800 ağacın kesilmesinin önüne geçiyoruz. Aynı zamanda çevreci
fatura çalışmalarımız sayesinde yılda 6.000 ağaç ve 180 dekar
yeşil alanı koruyoruz.
2018 yılında Mobil Bireysel için %97, Mobil Kurumsal için %88, Sabit
Bireysel için %96, Sabit Kümülatif için %95 çevreci fatura abonelik ve
gönderim oranına ulaşma başarısıyla Telekom şirketleri arasında
dünyada ilk sıraya yerleştik.

dönüşümü tamamlandığında 40 milyon TL maliyet tasarrufu
sağlamayı ve 150 milyon sayfa evrakı dijitalleştirmeyi öngörüyoruz.
Bu sayede ise 20 bin ağaç ve 342 bin ton su tasarrufu edilmiş
olacak.

Turkcell Filiz, dünyadaki su kaynaklarının %70’inin tarım için
kullanıldığı düşünüldüğünde, özellikle sulamada %10 tasarruf etme
imkânı sunuyor.
Turkcell Kopilot – Aracınız Güvende

M2M Teknolojisi
Dışarıdan bir müdahale olmadan makineler arası iletişimi
sağlayıp bilgi alışverişi ve işlem yapmalarına imkân sağlayan
M2M teknolojisi ile insan hayatına kolaylık sağlayarak çözümler
sunuyoruz. Biz de lojistik, tarım, su ve elektrik sayaçları, beyaz
eşya sektörü ve konutlar dahil olmak üzere birçok farklı alanda
kullanılabilen bu teknolojiden faydalanarak çevresel etkilerin
azalmasına destek olurken sahip olduğumuz 4.5G altyapısı ile
ülkemiz genelinde M2M teknolojisinin daha yaygın ve etkin bir
biçimde kullanımına katkı sağlıyoruz.

Kurumsal filolarda kullanılan araç takip hizmetleri Temmuz 2018
itibarıyla Turkcell Kopilot ile birlikte bireysel kullanıma da açılmış
oldu. Otomobillerde bulunan Araç Sistem Kontrol Soketi OBD2’ye
(On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde IoT SİM kartı takılı
olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlar için indirilen uygulamayla
eşleştikten sonra kullanıcılara anlık bilgi akışı sağlıyor.
Üstün özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut
kazandırıp sürücüye akıllı ve güvenli bir sürüş keyfi sağlayan ve aynı
zamanda Türkiye’de bir ilk olan Turkcell Kopilot ile sağladığımız bu
bilgi akışı, yolcu, araç ve seyahat deneyimini en üst düzeye çıkarıyor.

Turkcell Filiz
Sürdürülebilir Ofis Uygulamaları

Güvenli Dijital İmza
Turkcell mağazalarında kağıt kullanımı azaltımını hedefleyerek
Güvenli
Dijital İmza’yı hayata geçirdik. Çevre dostu bu
uygulamamız ile müşterilerimizin evrak işlerini hızlı ve güvenli bir
şekilde gerçekleştirerek kâğıt israfının da önüne geçmiş oluyoruz.
Bu sayede ise su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimiz Güvenli Dijital İmza ile
mağazalarımızdaki işlem süresini %60 oranında azaltarak, 15
milyon işlemi dijital imza ile tamamlama sonucunda 22 milyon
TL’lik tasarruf sağladık. Tüm hizmet noktalarımızdaki dijital imza
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Turkcell Filiz, Kasım 2018 itibarıyla kullanıcılarımıza tarlası hakkında
anlık veri sağlamak üzere sunduğumuz bir mobil uygulamadır.
Bu uygulamayla yetiştiricinin verimini artırabilmesi için sulama ve
ilaçlama kararlarını toprak ve hava koşullarına göre vermesine
yardımcı oluyoruz. Bu anlamda toprağından maksimum verimi
almak isteyen ve ürünlerinin gelişimini hava ve toprak koşullarına
göre adım adım izlemek isteyen tüm firmalar için ideal bir çözüm
sunuyoruz.
Kullanıcılarımız Turkcell Filiz sayesinde tarlalarına gitmeye gerek
kalmadan, hastalık riskini ve bitkinin su ihtiyacını uygulama
üzerinden takip edebiliyor. Alınan bu anlık veriler ile sulama ve
ilaçlama kararlarını verip kârlılıklarını artırabiliyor.

Turkcell olarak ofislerimizdeki karbon ayak izini azaltma yolunda
emin adımlar atıyoruz. Şirket bünyesinde kurulan Atık Yönetim
Merkezi sayesinde yemekhane ve ofis katlarında toplanmaya
başlayan katı yemek atıklarının kompost makinesiyle yerinde
dönüştürülmesi sağlayarak toprak iyileştirici organik gübre elde
ediyoruz.
Çalışanlarımızın e-atıkları toplanıp geri dönüşüme gönderiyor ve
bu projeden elde edilen geliri ise sosyal fayda için kullanılıyoruz.
Ciddi enerji sarfiyatına sebep olan aydınlatma ürünleri içinse
tasarruflu sensörlü aydınlatma kullanımına geçerek sarfiyatı
azaltma yoluna girmiş bulunmaktayız.
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GRI İNDEKSİ
GRI Standard

GRI 100
Standardlar

Bildirimler

Sayfa Numarası

GRI 101: Temel 2016

Strateji

GRI 102: Genel
Standart Bildirimler

5, 6

102-14 En üst düzey
karar mercii beyanı

15
Rapor Hakkında

Rapor Hakkında

4

102-2 Birincil markalar,
ürünler ve hizmetler

Ürün ve Hizmetler

24
14

Turkcell Hakkında

11
14

102-6 Hizmet verilen
pazarlar

Ortaklık Yapısı ve Üst Yönetim

13

Turkcell Hakkında

11

37
12
37

102-9 Tedarik Zinciri

-

102-18 Yönetim yapısı

Ortaklık Yapısı ve Üst Yönetim

13

Ortaklık Yapısı ve Üst Yönetim

13

Ortaklık Yapısı ve Üst Yönetim

13

-

15
13
59, 60, 61
62,63,
33

71

Rapor Hakkında

3

33

Rapor Hakkında

3

33

Rapor Hakkında

3

33

33
71

102-55 GRI içerik dizini
33

102-44 Kilit konular ve
kaygılar

-

Raporlama

Rapor Hakkında

Rapor Hakkında

4

4

102-47 Öncelikli
konuların listesi

Öncelikli Konularımız

-

102-48 Önceki raporlara
göre yeniden
düzenlenen bilgi

Öncelikli Konularımız

-

-

102-50 Raporlama
Periyodu

Rapor Hakkında

4

102-51 Önceki Raporun
Tarihi

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

-

Özel Standart
Bildirimler
GRI 200
ekonomik
Standartlar
Serisi

GRI Standard

Bildirimler

Sayfa Numarası

GRI 201: Ekonomik Performans

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Operasyonel ve Finansal Bilgiler

12

Operasyonel ve Finansal Bilgiler

12

Operasyonel ve Finansal Bilgiler

12

Operasyonel ve Finansal Bilgiler

12
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GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

202-2 Üst yönetimin
yerel toplumdan
istihdam edilme
oranı

Kurumsal Yönetim

14

Kurumsal Yönetim

14

Kurumsal Yönetim

14

Kurumsal Yönetim

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

14

14

14

14
14

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler

103-1 Öncelikli
konuların açıklanması
ve sınırları

Ürün ve Hizmetler
Ülke Ekonomisine Katkımız
Ürün ve Hizmetler
Ülke Ekonomisine Katkımız

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

14

14

14
Ürün ve Hizmetler
Ülke Ekonomisine Katkımız

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31
14

203-1 Altyapı yatırımları
ve desteklenen servisler
203-2 Önemli dolaylı
ekonomik etkiler

Ürün ve Hizmetler
Ülke Ekonomisine Katkımız

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

Ürün ve Hizmetler
Ülke Ekonomisine Katkımız

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

GRI 204: Satınalma Uygulamaları

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

52, 53, 54

52, 53, 54

52, 53, 54

204-1 Yerel
tedarikçilere yapılan
harcamaların oranı

52, 53, 54
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GRI 300
Çevresel
Standartlar
Serisi

GRI 305: Emisyonlar

GRI 301: Malzemeler

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Atık Yönetimi

68, 69

65, 66

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

65, 66
Atık Yönetimi

68, 69
65, 66

Atık Yönetimi

68, 69
65, 66

301-3 Geri toplanan
ürünler ve ambalaj
malzemelerinin
yüzdeleri

Atık Yönetimi

68, 69
305-1 Direk (Kapsam 1)
Sera gazı emisyonları

65, 66

305-2 Dolaylı (Kapsam
2) Sera gazı
emisyonları

65, 66

GRI 302: Enerji

65, 66

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

65, 66

GRI 306: Atık Yönetimi

65, 66
103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları
65, 66
65, 66

306-2 Cinsine ve
bertaraf yöntemine
göre atıklar

GRI 303: Su

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Su Yönetimi

68

Su Yönetimi

68

Su Yönetimi

68

Su Yönetimi

68

Su Yönetimi

Atık Yönetimi

68, 69

Atık Yönetimi

68, 69

Atık Yönetimi

68, 69

Atık Yönetimi

68, 69

GRI 307: Çevresel Uyum

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Çevresel Etkimiz
Çevresel Etkimiz

65

Çevresel Etkimiz

65

Çevresel Etkimiz

65

68
307-1 Çevre Kanunu ve
düzenlemelerine
uyulmaması nedeniyle
uygulanan önemli
cezalar

65

74

GRI 400
Sosyal
Standartlar
Serisi

GRI 401: istihdam

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Performans Tabloları

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

37

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

37

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

37

-

37

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

38

38
38

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

38
38

38

406-1 Ayrımcılık
vakalarının ve düzeltici
önlemlerin alınması

38

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

38

38

38

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Turkcell Akademi

46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53

Turkcell Akademi

46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53

Turkcell Akademi

46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53

Performans Tabloları

-

Turkcell Akademi

46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53

38

38

46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53

75

GRI 417: Pazarlama ve Ürün/Hizmet Etiketlemesi

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

Ürün ve Hizmetler

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

Ürün ve Hizmetler

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

Ürün ve Hizmetler

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

Ürün ve Hizmetler

24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45
faaliyetlerin toplam
sayısı ve yüzdesi

GRI 415: Kamu Politikaları

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

417-1 Ürün ve hizmet
bilgileri ve etiketleme
prosedürlerince
zorunlu tutulan
gereklilikler

49, 50, 51, 52

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

49, 50, 51, 52
103-1 Öncelikli
konuların açıklanması
ve sınırları

33,34,35,36
49, 50, 51, 52
33,34,35,36
49, 50, 51, 52
33,34,35,36

33,34,35,36

GRI 419: Sosyo-ekonomik Uyum

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

103-1 Öncelikli konuların
açıklanması ve sınırları

Ekonomik Etkimiz

20

Ekonomik Etkimiz

20

Ekonomik Etkimiz

20

Ekonomik Etkimiz

20

67
67
67

419-1 Sosyal ve
ekonomik alanda
kanun ve
yönetmeliklere
uyumsuzluk

67

76

77

