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Şirketin bağlı olduğu yerel ve uluslararası
sermaye piyasası mevzuatına uyumun
bütüncül bir yaklaşım benimsenerek özerk
bir yapı kurulması

İş etiği ve şeffaf iletişim
uygulamalarımızla örnek
Kurumsal Vatandaşlık kimliği

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER)
tarafından, Türkiye Etik Ödülleri
verildiği ilk günden bu yana üst üste
3. kez layık görüldük

Şirketin bağlı olduğu yerel ve
uluslararası sermaye piyasası
mevzuatına uyumda risk temelli
önceliklendirme ile toplam
1.403 saat eğitim

Kurumsal yönetim

2019 yılı sürdürülebilirlik kazanımlarımız
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UNDP BCTA

“Zeka Gücü Projesi”
ile 50.000’den
fazla özel yetenekli
öğrenciye Maker
Laboratuvarları,
Yapay Zeka, Uzay
Bilimleri ve Robotik
Kodlama eğitimleri,
mobil uygulama ve
web platformu ile
tüm öğrencilere açık
ücretsiz eğitim fırsatı

3. defa GSMA
yönetim kurulunda
temsiliyet

“Dijital Zeka Projesi”
ile çocuklarımızı dijital
dünyaya hazırlamak
üzere, onlara
dijital vatandaşlık
yetenekleri
kazandıracak eğitim
seferberliği, 50.000
öğrenci ve ailesine
erişim
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Aylık 2 bin işitme engelli
müşterimize görüntülü
çağrı merkezi hizmeti

“İçimdeki Hazine
Projesi” ile otizmli
çocuklar için özel eğitim
sınıfları kurup, mobil
uygulama ile beraber
40.000’den fazla
öğrenciye ulaştık.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Business Call to Action, Birleşmiş Milletler
BM Kadını Güçlendirme Projesi gibi
inisiyatiflere katılım
Geleceği Yazan Kadınlar Platformumuzla
640 kadına eğitim, 100 test uzmanı
kadına istihdam

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma

2019 yılı sürdürülebilirlik kazanımlarımız
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Turkcell Tubisad işbirliği ile hayata geçen Eğitime Dönüştür
Projemizle mağazalarımızdaki tekno atık kutularında
topladığımız elektronik cihazlardan elde edilen geliri TEGV’e
bağışlıyoruz.

Dergilik uygulamamız ile
kağıt kullanımını önleyerek
500 bine yakın ağacın korunması

ISO 50001

4
6
0
4
1
O

IS
Modem Yenileme Projesi ile
müşterilerimizin artık kullanmadığı modem
grubu ürünlerimizi yenilenip gerekirse
onararak tekrar modem talebi olan
müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

2019 yılında başlattığımız cihaz
kiralama projesiyle birlikte
şirketlere ihtiyacı olan mobil
telefonları kiralama imkanı sunarak
döngüsel ekonomiye katkı

Çevre ile etkileşimimiz

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Standardı ve ISO 14064 Kurumsal Sera
Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve
Raporlanması Sertifikası’na sahip ilk
mobil operatör

2030 yılına kadar
elektrik ihtiyacımızı
tamamen
yenilenebilir
kaynaklardan
karşılamayı
hedefliyoruz.
2050 yılına
kadar tamamen
karbon nötr bir
şirket olmayı
hedefliyoruz.

2019 yılı sürdürülebilirlik kazanımlarımız
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9,3
Milyar
temas

%32

Kadın çalışan oranı

35
Milyon
müşteri

2019 yılında tam
115 çalışanımızın gönüllü olarak
katıldığı çıraklık programı ile
Turkcell’liler kendi potansiyellerinin
farkına varırken, diğer birimleri
daha yakından tanıma ve iş
yapış şekilleri aracılığı ile empati
kurma fırsatı yakaladılar.

35 Milyon müşterimize
9,3 milyar kez temas ettik.
2019 yılında 5 ekip
arkadaşımızı Tersine Beyin
Göçü projemiz kapsamında
Üretken Turkcell Ailemize
dahil ettik.

5.455 çalışanımızla büyük
Üretken Turkcell Ailemiz

Üretken Turkcell ailemiz

Dijital Operatör
uygulamasında ayda
800 milyon işlem

Fiber altyapımızla 10 Gbps’a
erişen internet hızı

Türkiye’nin
en sevilen
telekomünikasyon
operatörü

İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir hizmetler

2019 yılı sürdürülebilirlik kazanımlarımız
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5G
Konsolide bazda
Altyapı, yazılım ve iş
süreçlerinde çevre
dostu çözümleri
kullanarak, trafik
yoğunluğuna bağlı
olarak tasarruf
sağlayan yazılım
özellikleri devreye
alma ve yıllık yaklaşık

9,2 milyon TL

1.263
AR-GE Çalışanı

5G’ye geçiş için
hazır güçlü
mobil altyapı

tutarında enerji
tasarrufu

Üstün dijital hizmetler ve inovasyon

531

25,1 Milyar TL gelir ve
3,2 Milyar TL net kâr

yeni patent
başvurusu

“Sürdürülebilirlik
Endeksli Kredi”
anlaşması

Etkin finansal yönetim

2019 yılı sürdürülebilirlik kazanımlarımız

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 9

%93

yerli tedarikçi oranı

IoT uygulamalarımıza

Siber Güvenlik alanında
1.100’ü aşan müşteri

“Öncülük Ödülü” ve
“Nesnelerin İnterneti

Güvenlik Şampiyonu”
ödülü

Etkin ve güvenli içerik yönetimi

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri

Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesajı
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Değerli Paydaşlarımız,
2019 yılı biterken tüm dünya bir sonraki yılın daha iyi
geçeceği beklentisi içerisindeydi ancak 2020 hem
ekonomik hem de sosyal açıdan herkes için zor
başladı. Türkiye bu süreçte pek çok ülkeye göre hem
ekonomi hem de sağlık açısından iyi bir performans
sergilemiş olsa da dünyanın değişik köşelerinde pek
çok insan sevdiklerini ve işlerini kaybetti.
Böyle dönemlerde devletler kadar şirketlere de büyük
sorumluluklar düşüyor. Gelecekte olası krizleri daha hızlı
ve rahat atlatabilmek için devletlerin yanı sıra şirketlerin
de elini taşın altına koyması şart.
COVID-19 salgını ile başlayan küresel kriz pek
çok sektör için zorlukların yanı sıra büyük fırsatlar
da barındırıyor. Bu fırsatları en doğru şekilde
değerlendirmek üzere, müşterilerimizin değişen ve

artan talep ve ihtiyaçlarını karşılarken insana, çevreye
ve doğaya saygılı bir anlayışla hareket ediyoruz.
Bunu yaparken de çocuklarımıza daha iyi bir gelecek
bırakmak için insanı, çevreyi ve ekonomiyi bir bütün
olarak ele alan sürdürülebilirlik yaklaşımımızdan da
ödün vermiyoruz.
Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) bu yıl yayımladığı
son Küresel Risk Raporu’nda etki ve olasılık
bakımından dünyanın önümüzdeki 10 yıl içerisinde
karşı karşıya kalacağı riskler sıralamasında iklim
değişikliği odağındaki konular ilk sıralarda yer alıyor.
Pandemi sürecinin zorunlu hale getirdiği dijital
dönüşüme öncülük ederken, hem şirketimizin hem de
müşterilerimizin iş stratejilerini daha sürdürülebilir hale
getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu zor dönemde,
güçlü altyapımız ve teknolojimizle ülkemizin
yanında yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de
karşımıza çıkan zorlukların üstesinden gelmek
için milletimizle birlikte çalışacağız.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesajı
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Turkcell olarak sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde ekonomik
gelişmenin yanı sıra, sosyal refahın yükseltilmesi ve çevre
sorunlarıyla mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.
“Yeni normal” olarak adlandırılan bu dönemde
artan ve değişen ihtiyaçları karşılarken, yerli ve milli
teknolojilerimizle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi
müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için
kullanıyoruz. Bu hedefle sadece geçtiğimiz beş yılda
toplam 31 milyar TL yatırımı hayata geçirdik. 2019
yılında Türkiye’de yapılan şebeke yatırımlarının yüzde
48’ini gerçekleştirmenin haklı gururunu taşıyoruz.

26 yıldır olduğu gibi gelecekte de hayata
geçireceğimiz sosyal sorumluluk projelerini, yatırımları
ve sponsorluk faaliyetlerimizi, daha fazla toplumsal
fayda oluşturacak bir temele oturtmayı amaçlıyoruz.
Teknolojik gücümüzle müşterilerimizin hayatını
iyileştirecek hizmetler sunarken, insani ve toplumsal
fayda odaklı projelerimizle de hayatları güzelleştirmek
için gayret göstereceğiz.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yanı sıra faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerin de teknoloji dönüşümüne
öncülük edeceğiz. Tüm dünyada örnek gösterilen dijital
hizmetlerimiz ile küresel refah ve sürdürülebilir kalkınma
yarışında ön sıralarda yer alıyoruz. Amacımız, dijital
dönüşümün zorunluluk haline geldiği bu yeni dönemde
dijitalleşmeyi, sürdürülebilirlik çerçevesinde herkesin
erişebileceği hizmetlere dönüştürerek sadece Türkiye’de
değil tüm dünyadaki müşterilerimizin hizmetine sunmak.

Bugünden yarına sorumlu, dürüst ve değer yaratan
çalışma ilkelerimizden asla ödün vermeme
taahhüdümüzün arkasındayız. Turkcell 2019
Sürdürülebilirlik Raporu ile insan hakları, tedarik
zinciri şeffaflığı, iş etiği, çevre, sağlık ve güvenlik,
müşterilerimizin verilerini koruma ve gizlilik
haklarına saygı gibi temel değerlerimizi yönetmek
için yaklaşımımızı ve performansımızı siz değerli
paydaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. Güçlü ve çevik

insani ve finansal sermayemizi tüm şeffaflığı ile gözler
önüne seriyoruz.
2019 yılında, Turkcell’e olan ilgilerini artırarak
devam ettiren müşterilerimize, hissedarlarımıza,
yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin
dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük eden bir şirket
olmanın gururu ile önümüzdeki dönemde de hep
birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya devam
edeceğiz.
BÜLENT AKSU
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür mesajı
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Değerli Paydaşlarımız,
2020’nin ilk aylarından itibaren tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19 pandemisi, telekom sektörünün
önemini bir kez daha ortaya koydu. Turkcell olarak bu
dönemde elimizdeki teknolojik altyapıyı, bilgi birikimini
ve deneyimini müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim
sunmak için seferber ettik. Bunu yaparken teknolojiyi
daima insan ve doğa için faydalı şekilde kullanmaya
özen gösteriyoruz. 26 yıldır Türkiye için çalışan,
Türkiye’den kazandığını yine milletine veren bir şirket
olarak önümüzdeki süreçte de çevreye ve insana saygılı,
sürdürülebilir bir çerçevede hizmet vermeye devam
edeceğiz. Geçtiğimiz yıl ülkemiz ve şirketimiz için elde
ettiğimiz başarılarımızı ve gelişmelerimizi sunduğumuz
raporumuzla dünyaya örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz.

Turkcell Ailesi olarak, 2019’da yenilikçi servis ve çözümlerimiz
ile hayata değer katan ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdük.
Geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojileri müşterilerimizle
buluşturmamıza imkân veren altyapı yatırımlarımızla, insanı ve çevreyi
odağına alan sürdürülebilir kalkınma stratejimize devam ediyoruz.

Birleşmiş Milletler’in 2030’a kadar yoksulluğu sona
erdirmek, dünyamızı korumak, refahı ve barışı
sağlamak için belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nın (Sustainable Development Goals - SDG)
kurumlar tarafından uygulanmasını desteklemek
amacıyla kurulmuş Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ne (United Nations Global Compact UNGC) Türkiye’den üye olan öncü şirketlerden biriyiz.
2014 yılından beri bildirim yaptığımız CDP ve 2015
yılından bu yana yer aldığımız BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi gibi sürdürülebilirlik performansı inisiyatiflerinin
de üyesiyiz.

Genel Müdür mesajı
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2019, iklim değişikliği etkilerinin en ciddi şekilde hissedildiği
senelerden biri oldu ve bu konuda ciddi aksiyonlar
alınmasının gerekliliğini gözler önüne serdi. Bu kapsamda
Turkcell Enerji iştirakimiz öncülüğünde güneş panelleri
ve rüzgâr türbinleri ile enerji ürettiğimiz projelerimize hız
verdik. Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Ankara Veri
Merkezi’mizde çevre dostu uygulamaları hayata geçirdik.
Merkezimizin otoparkı üzerine yerleştirdiğimiz güneş
panelleri sayesinde bugün Türkiye’nin güneş enerjisiyle
kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi olma unvanına
sahibiz. Mağazalarımızda başlattığımız elektronik atık
seferberliği ile bir yandan geri dönüşüm konusunda
farkındalık yaratırken diğer yandan da buradan elde
edilen gelirle çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamayı
sürdürüyoruz. İmtiyazlı Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü
(Chartered Institute of Purchasing and Supply - CIPS),
SAP ve İstanbul Buyer Network tarafından ödüllere
layık görülen tedarik zinciri uygulamalarımız - Turkcell
Yeşil Satın Alma Prensipleri, Yeşil Lojistik Süreci ve Yeşil
Malzeme Yönetimi - ile Turkcell’in ve paydaşlarımızın
çevresel etkilerini azaltıyor, ayrıca önemli bir maliyet
tasarrufu sağlıyor.

projemizle kadınlara girişimcilik ve mobil uygulama
geliştirme konularında rehberlik ediyoruz. Kadınların
dilediği lokasyonda, önde gelen teknoloji şirketleri
için çalışabilecekleri yeni bir iş ekosisteminin ortaya
çıkarılmasına öncülük ediyoruz.

Toplumsal fırsat eşitliği kapsamında, kadınları iş
hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği
girişimleri desteklemek için pek çok uygulamayı
hayata geçiriyoruz. Bu alanda Türkiye’deki en önemli
girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar

Üstün dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve
finansı teknolojiye entegre ettiğimiz TechFin servislerimiz
ile 2019’da yetkinliklerimizi daha da öteye taşıdık.
Müşterilerimizin teknolojik ürünlere erişimini kolaylaştıran
tüketici finansman kanalımız Financell ise faaliyet

Engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine,
Engel Tanımayanlar, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi
çalışmalarımızla da ülkemizde fırsat eşitliğinin sağlanması
için çalışıyoruz. Ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin sosyal
hayata daha iyi entegre olabilmelerinin önündeki
en büyük engel olan dil bariyerini aşmak amacıyla
yürüttüğümüz Merhaba Umut projemiz 2019’da 1
milyondan fazla kullanıcıya erişti, Birleşmiş Milletler
Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından örnek gösterildi.
COVID-19 örneğinde de olduğu gibi hızla değişen
küresel gündem, yeni risk ve fırsatlar barındırıyor. Turkcell
olarak geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik performansımıza
dayalı faiz oranları sunan finansman opsiyonlarımızı
çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda piyasadaki faiz oranlarına
kıyasla daha avantajlı krediler alabiliyoruz.

Önceliklerimiz arasında yer alan tedarik zincirinin
yerlileştirilmesi hedefi doğrultusunda yüzde 93’lük
yerel tedarikçi oranı ile yerel kalkınmaya büyük
destek veriyoruz.
göstermeye başladığı günden bu yana yaklaşık 5,1
milyon müşterimize 14,5 milyar TL kredi kullandırdı.
Kurumsal müşterilerimizin akıllı cihaz ve diğer teknolojik
ihtiyaç alımlarını finanse etmeye yönelik ‘dijital dönüşüm
finansmanı’ desteğini de Financell üzerinden bu sene
vermeye başladık.
2019, Türkiye’nin en sevilen telekom operatörü (Lovemark)
seçildiğimiz, yenilikçi, kapsayıcı yaklaşımımız ve kaliteli
servislerimizle müşterilerimizin hayatlarına değer
katmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Teknolojik
çözümlerimizle dünyaya ekonomik katkımızı artırıp
ülkemize fayda sağlarken, çevre üzerindeki etkimizi
daha da azalttık. Bu başarılarımızı mümkün kılan başta
müşterilerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere tüm
çalışanlarımıza ve bize olan güven ve desteklerinden
dolayı Yönetim Kurulu’muza teşekkür ederiz.
Murat Erkan
Genel Müdür

Rapor hakkında
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Stratejik hedeflerimize ulaşmak için var
gücümüzle çalışıyor, temel önceliğimiz olarak
insana ve doğaya saygılı bir iş modeliyle tüm
paydaşlarımız için değer oluşturmaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin odağında
görüyoruz. 2011 yılından bu yana her yıl yayınlamakta
olduğumuz çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimiz,
performansımız ve sürdürülebilir iş odağımızı yansıtan
Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu’muzu bu yıl da tüm
paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Rapor’da yer verilen “Turkcell” ve “Şirket” ifadeleri
Turkcell İletişim A.Ş.’yi temsil etmektedir. Raporumuz,
Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative
- GRI) Standartları’nın “Temel” seçeneği yönlendirmesi
dikkate alınarak, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 yılındaki
faaliyetlerimizi kapsamaktadır. Her geçen yıl daha iyi
bir performans sergileyerek paydaşlarımızla birlikte
yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz.
Raporumuz’un hazırlık sürecinde, Turkcell Ailesi ve tüm
paydaşlarımız için öncelikli olan ekonomik, sosyal ve

çevresel konuların tespit edilmesi ile yola çıktık. Turkcell’in
öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirlerken; küresel
mega trendleri, bağımsız sürdürülebilirlik performans
ölçüm sistemleri tarafından önerilen sektörel öncelikleri,
mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu olan
GSMA (Global System for Mobile Communications)
tarafından belirlenen sektörel sürdürülebilirlik kriterlerinin
yanı sıra, işletmeleri ve yatırımcıları sürdürülebilirliğin
finansal etkileri konusunda buluşturan SASB
(Sustainability Accounting Standards Board) girişimi
tarafından belirlenmiş teknoloji sektörü öncelikleri ve
tüm paydaşlarımızın beklentilerini içeren bir analiz yaptık.
Yaptığımız bu detaylı analiz sonucunda 2019 Turkcell
Sürdürülebilirlik Raporumuz’un yapısını oluşturduk.
Raporumuz, 2007 yılından bu yana imzacısı
olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(United Nations Global Compact; UNGC) ilerleme

bildirimi olma özelliği taşımaktadır. Raporumuz’da
paylaştığımız tüm bilgiler ile okuyucularımızın
farkındalığını artırmayı ve tüm paydaşlarımız için
değer yaratmayı amaçlıyoruz.
Paydaşlarımız için yarattığımız değeri artırmanın yollarını
arayarak ve dijitalleşmeyi işimizin merkezimize alarak
17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacına
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Duyarlı, sorumluluk sahibi
ve girişimci bir kuruluş olmayı benimseyerek ülkemize
değer katmayı temel görevimiz olarak görüyoruz.
Bu doğrultuda sürdürülebilirlik performansımızı sürekli
iyileştirmeye gayret gösterirken, paydaşlarımızın geri
bildirimlerini ve önerilerini de dikkate alıyoruz. Bu yolda
ilerlerken bizleri destekleyen tüm paydaşlarımıza
teşekkürlerimizi sunarız. Raporumuza dair geri
bildirimlerinizi dahaiyibirdunya@turkcell.com.tr
e-posta adresi üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kurumsal yönetim
“İş etiği ve şeffaf iletişim uygulamalarımızla
örnek bir kurumsal vatandaşlık sergiliyoruz.”

Kurumsal yönetim
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1.1 Turkcell hakkında
Türkiye’de mobil iletişimi başlatan şirket olarak
1994’ten beri entegre iletişim ve teknoloji
hizmetleri alanında çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin kapsamı
Türkiye’yi aşarak, Ukrayna, Belarus, Kuzey Kıbrıs
ve Almanya da olmak üzere toplam 5 ülkeye
erişiyor.
Etkin kurumsal yönetimin, iş uygulamalarımızı
sürdürülebilir kılmada önemli bir rolü olduğunun
bilincindeyiz. Bu nedenle kurumsal yönetim
ilkeleri’ne bağlılığımız ve tüm iş birimlerimizdeki
etkin uygulamalarımızla iş modelimizi daha
sürdürülebilir kılmak için performansımızı
sürekli olarak geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Faaliyet Raporlarımızda yer alan Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Raporları ile kurumsal
yönetim alanındaki performansımızı ve her
yıl yürüttüğümüz çalışmaları paydaşlarımızla
paylaşıyoruz.

Mobil ve sabit
şebekeleri
üzerinden
müşterilerimize bu
hizmetleri sunan
dünyanın ilk dijital
operatörüz.

26 yıl

a
n
y
kra

U

Tür
k

iye

Belarus

Kuzey Kıbrıs
Alm

any
a

benzersiz dijital servisle
r
Türkiye’nin Turkcell’i
olarak başarılarla dolu
26. yılımızı kutluyoruz!

data
mesajlaşma

Türkiye’nin en büyük
veri merkezi işletmecisiyiz.

ses
Üç ana
stratejik ve
bir ana alan

IPTV

Temmuz

Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler

2000

Telekomünikasyon
hizmetleri
Dijital servisler
Dijital iş çözümleri
Finansal hizmetler
platformu
37 ülkeye
dijital ihracat
yapıyoruz.

Temmuz
2000’den bu
yana hem BİST’te
(Borsa İstanbul)
hem de New York
Menkul Kıymetler
Borsası’na (NYSE)
kote olan tek
Türk şirketiyiz.

Türkiye’de yerleşik entegre
telekom oyuncuları arasında
25,1 milyar TL ile
en yüksek gelire sahibiz.

Saniyede 10 Gbps’e varan
hızlarda fiber data erişimi
sağlıyoruz.

10
Gbps

Kurumsal yönetim
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1.2 Kurumsal profil: vizyon & misyon ve hedefler

Vizyonumuz

Hedefimiz
• Dijital servislerde sürdürülebilir büyüme

Daha iyi bir gelecek için
üstün dijital hizmetler

• Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri,
üç yılda bir numaralı bilgi teknolojileri
servis sağlayıcısı olmak
• Yeni nesil finansal teknolojilerde liderlik

Misyonumuz
Sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve güçlü ekosistemimizle,
Türkiye’de ve dünyada müşterilerimizin dijitalleşme
yolculuklarına değer katmak ve hayatlarını zenginleştirmek

Kurumsal yönetim
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1.3 Ortaklık yapısı ve üst yönetim
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kurucu ortakları, daha
önceden Telecom Finland Ltd. olarak bilinen ve şu
anda TeliaSonera’nın Telia Company’nin sahip olduğu
Sonera Holding, Çukurova Grubu ve MV Holding’dir.
31 Aralık 2019 itibari ile Turkcell’in ana hissedarı şirketin
%51’ine sahip olan Turkcell Holding A.Ş.’dir.
Turkcell hisse senetleri 2000 yılından bu yana, Borsa
İstanbul’da hisse senedi, New York Borsası’nda ise
ADS (American Depositary Share) şeklinde işlem
görmektedir.

Hissedar
Turkcell Holding A.Ş.
Çukurova Holding A.Ş.
Diğer (Halka Açık)
TOPLAM

Hisse nominal değeri (TL)

Pay oranı (%)

1.122.000.000,238

%51,00

995.509,429

%0,05

1.077.004.490,333

%48,95

2.200.000.000,00

%100,00

Kurumsal yönetimin yüksek standartlara sahip
olmasının başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve
Şirketimizin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer
sağlamak için önemli olduğuna inanıyoruz.
Turkcell Yönetim Kurulu, şirketimizin pay sahiplerine
karşı sorumludur. Yönetim Kurulu’nun yetki ve
sorumlulukları arasında şirketin vizyonunu oluşturmak,
kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek, yerel ve
uluslararası iş stratejilerini, yıllık bütçeyi ve bütçeye
dair değişiklikleri onaylamak örnek olarak verilebilir.
2019 yıl sonu itibarıyla Yönetim Kurulumuz 3’ü bağımsız
olmak üzere 7 Üye’den oluşmakta ve Yönetim Kurulu
Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır. Yönetim
Kurulumuz 6 erkek ve 1 kadın Üye’den oluşmaktadır.
Belirli konularda karar alma yetkisi mevzuattaki
düzenlemeler ile şirketlerin pay sahiplerine bırakılmış
olup pay sahipleri genel kurul toplantılarında
mevzuatta belirlenen bu hususlara ilişkin karar
almaktadırlar. Turkcell’de de her yıl Olağan Genel Kurul
Toplantısı gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında yıl içinde sık sık Yönetim Kurulu
toplantıları düzenlenerek Yönetim Kurulu’nun
sorumluluklarını yerine getirmesi ve belirli ihtiyaçlara
cevap verilmesi sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu’na
bağlı olarak çalışan, mevzuat gereği kurulan 5 adet
alt komitemiz bulunmaktadır. Yönetim Kurulu her sene
Faaliyet Raporu’nda “Yönetim Kurulu İlkelerine Uyum
Raporu”nu yayımlayarak, uyumsuzluk durumlarını şeffaf
bir şekilde paydaşlara iletmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami 3 yıldır.
Her bir üye kurul toplantılarına katılmaya ve görüş
bildirmeye özen gösterir. Üyelerin kurul faaliyetlerine
katılacak ve küresel telekomünikasyon endüstrisi
ve ilgili sektörlerle ilgili bilgilerini artırmasına olanak
sağlayacak zamanı olması beklenir. Bunların yanında
kurul üyelerinin üyelik sorumluluklarını en iyi şekilde
yerine getirmelerini sağlamak amacıyla diğer halka
açık şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinin sayısının
kısıtlanması teşvik edilir.
Yönetim Kurulu ve Alt Komitelerin, işleyişleri ve
bağımsızlıklarına ilişkin detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Kurumsal yönetim
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1.4 Operasyonel ve finansal bilgiler
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1.4.1 Finansal göstergeler
2019 yılında stratejik
odak alanlarında
aldığımız aksiyonlar
ve efektif bilanço
yönetimimiz sayesinde
finansal pozisyonumuzu
güçlendirdiğimiz bir
yıl oldu. Her sene
finansal göstergelerimizi
Faaliyet Raporu’muzda
yayımlamaktayız.

2019 yılındaki
artış yüzdeleri

%18,1

%18,6

Büyüme

3.246

%60,6
Büyüme

Büyüme

2018 2019

Turkcell
Gurup Net Kâr (Milyon TL)

2.021

5.380

Turkcell
Gurup FVÖK (Milyon TL)

%19,6

Büyüme

2018 2019

Net döviz fazlası
2019 yılında bilançomuzu, nötr pozitif olan döviz
pozisyonu hedefimize uygun şekilde yöneterek
115 milyon ABD Doları net döviz fazlası
ile kapattık.

4.500

10.426

Turkcell
Gurup FAVÖK (Milyon TL)

8.788

25.137

Güçlü büyüme performansı, rekor kâr
2019 yılında gelirlerimizi %18,1 büyümeyle
25,1 milyar TL’ye artırırken, FAVÖK marjımız
%41,5, FVÖK marjımız %21,4 olarak gerçekleşti.
Net kârımızı %60,6 oranında artırarak
3,2 milyar TL seviyesinde rekor kâr elde ettik.

21.292

Turkcell
Gurup Gelir (Milyon TL)

FVÖK
%19,6

2018 2019

2018 2019

Kurumsal yönetim
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Turkcell grubu: finansal özet
Kâr/zarar tablosu (milyon TL)

2018

2019

% DEĞİŞİM

21.292,5

25.137,1

%18,1

(9.858,0)

(12.036,9)

%22,1

Brüt kâr marjı

%53,7

%52,1

(1,6yp)

Genel yönetim giderleri

(673,4)

(779,8)

%15,8

(1.626,7)

(1.555,2)

(%4,4)

TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü (zararları) ve değer düşüklüğü zaralarının iptalleri

(346,4)

(338,9)

(%2,2)

FAVÖK2

8.788,0

10.426,4

%18,6

%41,3

%41,5

0,2yp

(4.288,0)

(5.046,6)

%17,7

4.500,0

5.379,9

%19,6

%21,1

%21,4

0,3yp

1.392,4

877,7

(%37,0)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler)

119,9

58,7

(%51,0)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarından paylar

(0,1)

(15,7)

a.d.

(3.339,4)

(3.010,7)

(%9,8)

(495,5)

(785,6)

%58,5

Gelir
Satışların maliyeti1

Satış ve pazarlama giderleri

FAVÖK marjı
Amortisman ve itfa payı
FVÖK

3

FVÖK marjı
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler)

Finansman geliri/(giderleri)
Vergi

Kurumsal yönetim
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Turkcell grubu: finansal özet

(DEVAMI)

Kâr/zarar tablosu (milyon TL)
Sürdürülen faaliyetler dönem kârı
Durdurulan faaliyetler dönem (zararı)/kârı
Net kâr

2018

2019

% DEĞİŞİM

2.177,3

2.504,3

%15,0

-

772,4

m.d.

2.177,3

3.276,7

%50,5

156,3

30,2

(%80,7)

2.021,1

3.246,5

%60,6

Dönem kârının/(zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
1 İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç.
2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.
3 FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK’den itfa ve tükenme payları ile amortismanın düşürülmesi ile hesaplanmıştır.

Konsolide bilanço verileri (dönem sonu)
Hazır değerler
Toplam varlıklar
Uzun vadeli borçlar
Toplam borçlar
Toplam yükümlülükler
Toplam özkaynaklar

2018

2019

% DEĞİŞİM

7.419,2

10.238,7

%38,0

42.765,3

45.715,0

%6,9

13.119,6

12.677,4

(%3,4)

20.155,5

20.305,7

%0,7

26.711,7

27.632,0

%3,4

16.053,6

18.082,9

%12,6

Kurumsal yönetim
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1.4.2 Operasyonel göstergeler

Turkcell Türkiye operasyonel göstergeler

Finansal alanda gösterdiğimiz başarımızı
operasyonlarımızda da devam ettirdik. Her
sene operasyonel göstergelerimizi Faaliyet
Raporu’muzda yayımlıyoruz.
2019 yılında, toplam müşteri sayımız, 35,7
milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam
46,7 milyona ulaşmıştır.

2018

2019

Değişim

Abone sayısı (milyon)

36,7

35,7

(%2,7)

Mobil faturalı (milyon)

18,8

20,4

%8,5

Mobil ön ödemeli (milyon)

14,9

12,4

(%16,8)

Fiber (bin)

1.385,6

1.484,7

%7,2

Adsl (bin)

905,6

719,1

(%20,6)

33,5

323,2

%864,8

-

49,2

m.d

613,4

719,7

%17,3

Superbox (bin)

1

Kablo (bin)
Iptv aboneleri (bin)
1 Superbox müşterileri mobil abonelerin içine dahildir.

1,5
milyon

Artan faturalı mobil abone sayısı
Artan fiber aboneleri
Fiber abonesi sayımız yıllık bazda
99 bin artarak 1,5 milyona ulaştı.

2019 yılında 1,5 milyon net faturalı mobil abone
kazandık. Bu, son 10 yılın en iyi faturalı net abone
kazanımımız olarak belirlenmiştir.

67,0

57,0

Mobil
ARPU
(TL)

42,6

4.5G kullanan
abonelerimizin
aylık ortalama
data tüketimi
10GB’yı aştı.

36,2

Artan data
tüketimi

%17,7

Bireysel
Fiber ARPU
(TL)

%17,5

Büyüme

Büyüme
2018 2019

2018 2019

Şekil 1 ARPU: Mobil Kullanıcı başına Ortalama Gelir (M2M hariç)

Kurumsal yönetim
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1.5 Turkcell sürdürülebilirlik stratejisi
Günümüzün hızla değişen dünyasında lider bir şirket
olmak bugünümüzün ve geleceğimizin ihtiyaçlarına
çevik bir şekilde cevap verebilmeyi gerektirir. Biz
Turkcell olarak tüm iş alanlarımızda en güncel
ve en yenilikçi teknolojilerle küresel ve toplumsal
problemlere dijital çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
Günümüzde, telekomünikasyon sektörünün etki
alanının iki birey arasındaki iletişimi sağlamanın
çok ötesine geçtiğine inanıyoruz. Mobil iletişim ve
dijitalleşme; sağlık, eğitim, güvenlik, kamu ve acil
durumlar gibi neredeyse hayatımızın her alanında
kullanılabilecek çözümler ve ürünler geliştirme
kapasitesine sahiptir. Bu çözümler endüstriyel
süreçlerin hızlanmasına ve maliyetlerin düşmesine de
doğrudan katkı sağladığını biliyoruz.
Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim; ülkelerin
kalkınmışlık seviyelerini, dolayısıyla toplumların
hayat kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri
haline geldi. Entegre teknoloji hizmetleri sunan
bir şirket olarak müşterilerimize, çalışanlarımıza,
tedarikçilerimize ve sivil toplum kuruluşlarına, kısaca
topluma hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizi, ürünlerimizi
ve faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik esaslarını dikkate
alarak oluşturuyor ve uzun vadeli değer yaratıyoruz.

Hizmetlerimizin erişilebilirliğini dikkate alarak
toplumlar arası eşitsizliği azaltmayı, iklim değişikliği ile
mücadele ederek evimiz olan dünyamızı korumayı,
Turkcell Ortak Değerlerimiz ve İş Etiği Kurallarımızla iyi
bir kurumsal vatandaş olmayı ve çok daha fazlasını
hedefliyoruz.

onların kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını göz önüne
alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede daha
fazla kişiye ulaşmayı, yarattığımız etkiyi artırmayı,
Türkiye’nin ve Dünya’nın karşı karşıya olduğu
ekonomik, çevresel ve sosyal riskleri azaltmayı, hatta
fırsata çevirmeyi hedefliyoruz.

Turkcell’de ekonomik, çevresel ve sosyal
etkiler konusunda karar vermekten sorumlu
komitelerimiz; Yönetim Kurulu seviyesindeki Riskin
Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve
Kurumsal Yönetim Komitesidir. Ayrıca Etik Komitemiz
ve Üst Yönetim gözetiminde oluşturulan çalışma
grupları sürdürülebilirlik konularında söz sahibidir.
İmzacısı olduğumuz ve desteklediğimiz ekonomik,
çevresel ve sosyal sözleşmeler, ilkeler ve diğer
inisiyatifler arasında ise GSMA’in İklim Değişikliği,
Dijital Beyanı, mPower Youth inisiyatifleri ve
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC),
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Business Call to Action
(UNDP BCTA) Programı ve Birleşmiş Milletler BM
Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEP) yer almaktadır.
Sürdürülebilirliği, hedeflerimize ulaşmak, hizmet ve
ürün kalitemizdeki devamlılığı sağlamak için bakış
açımızın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görüyor
ve stratejilerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. İş
modelimizi oluştururken bütün paydaşlarımızı ve

Bu vizyonu benimseyerek 2019 yılında, paydaşlarımız
ve Turkcell için öncelikli konularımızı her yıl olduğu
gibi tekrar değerlendirdik. Böylece, stratejimizi, iş
modelimizi ve faaliyetlerimizi en güncel ihtiyaçlara
uyumlu ve risklere karşı daha güçlü bir hale getirdik.
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Risk Yönetimi
birimlerimiz önderliğinde ise şirketimizin karşı karşıya
olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel riskleri: süreç,
ürün ve servisler, program ve projeler ve stratejik
inisiyatiflerden oluşan risk evreni kapsamında
değerlendirerek sürdürülebilir bir geleceğe emin
adımlar ile ilerliyoruz.
1.5.1 Trendler
Dünyamızı ve dolayısıyla bizi ve paydaşlarımızı
etkileyen sürdürülebilirlik trendlerini yakından
takip ediyoruz. Böylece Turkcell ekosistemini
etkileyebilecek olan riskleri ve oluşturabileceğimiz
fırsatlara göre iş modelimizi ve sürdürülebilirlik
stratejimizi güncelliyoruz.

Sürdürülebilirlik
stratejimizi
belirlerken
Dünya Ekonomik
Forumu (WEF) ve
Hükümetlerarası
İklim Değişikliği
Paneli (IPCC)
gibi uluslararası
organizasyonların
rapor ve
öngörülerinden
yararlandık.

Kurumsal yönetim
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1.5.3 Turkcell 2019 önceliklendirme matrisi

Etkin ve Güvenli
İçerik Yönetimi

Yüksek

Geçtiğimiz seneden farklı olarak bu sene öncelikli konularımız arasında; Etkin ve
Güvenli İçerik Yönetimi, İnsan Mutluluğu Odaklı Erişilebilir Hizmetler, Çevik Risk ve Kriz
Yönetimi, Üstün Dijital Hizmetler ve İnovasyon ve Paydaşlarla Birlikte Toplumsal Değer
Yaratma yer almaktadır. 2018 Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu’nda öncelikli konular
olarak yer verdiğimiz tüm başlıkları kapsar şekilde tasarlanan 2019 Raporu’nda ilgili
içerikleri alt başlıklar ve metinler olarak görebilirsiniz.

Üstün Dijital Hizmetler ve
İnovasyon

1.5.2 Öncelikli konularımız

Paydaşlarımız ve paydaş ilişkilerimizi nasıl yönettiğimizle ilgili detaylı bilgi için raporun
“Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma” bölümünü inceleyebilirsiniz.
Öncelikli konularımızı belirlerken sürdürülebilirlik ve telekomünikasyon alanında lider
olan Mobil İletişim için Küresel Sistem Birliği (GSMA), Sürdürülebilirlik Muhasebesi
Standartları Kurumu (SASB) gibi kurumların hazırladığı çerçeve, tavsiye ve raporlardan
yararlandık.

Çevik Risk ve Kriz
Yönetimi

Paydaş Değerlendirme ve Kararlarına Etkisi

Turkcell olarak paydaşlarımızın ihtiyaçlarına, taleplerine önem veriyor ve
paydaşlarımızla sürekli etkileşim halinde bulunuyoruz. Bu bağlamda öncelikli
konularımızı belirlerken de Turkcell’in paydaşlarının önceliklerini göz önüne aldık.

İnsan Mutluluğu Odaklı
Erişilebilir Hizmetler

Üretken Turkcell
Ailemiz

Etkin Finansal
Yönetim

İklim Değişikliği ile
Mücadele
Örnek Kurumsal Vatandaş
Olma ve İş Etiği
Değer Odaklı
Sorumlu Tedarik
Zinciri

Paydaşlarla Birlikte
Toplumsal Değer
Yaratma

Atık ve Elektronik Atık
Yönetimi

Aynı zamanda uluslararası organizasyonların raporları ve tavsiyelerinden çıkardığımız
analizler, sürdürülebilirlik stratejimizin belirlenmesine katkı sağladı.

Düşük

Önceliklendirme Matrisinde yer alan konuları raporumuzda işlerken, her bir konu
kapsamında raporladığımız GRI Standartları’na ait Yönetim Yaklaşımımızı detaylı
olarak paylaşmaya özen gösterdik. İlgili yönlendirmeyi Raporumuz’un sonunda yer
alan GRI İçerik Endeksi’nde görebilirsiniz.

Düşük

Konunun Turkcell için Önemi

Yüksek

Kurumsal yönetim
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Öncelikli konu

İçeriği
- Ağ güvenliği ve kapsama alanı

İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir
hizmetler

- Şebeke dayanıklılığı ve güvenilirliği
- Şebeke yatırımı ve hizmet kalitesi
- Müşteri odaklılığı
- Teknoloji, yenilik ve inovasyon

Üstün dijital hizmetler ve
inovasyon

- Teknoloji liderliği ve dijitalleşme
- Dijital çözüm ortağı olma ve dijital müşteri deneyimi
- Techfin çözümlerinin yaygınlaşması
- Dijital iş kültürü
- Finansal risk ve likidite yönetimi

Etkin finansal yönetim

- Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
- Şeffaf yatırımcı iletişimi ve ilişkileri
- Piyasa değeri ve işlem hacminin artırılması

Etkin ve güvenli içerik yönetimi

- Veri gizliliği ve güvenliği
- Siber güvenlik & gizlilik
- Sorumlu içerik yönetimi
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ÖNCELİKLİ KONU

İÇERİĞİ
- Güçlü ve çevik takım olma
- İstihdam
- Kurum ihtiyaçlarına yönelik eğitim çalışmaları

Üretken Turkcell ailemiz

- Çalışan sağlığı ve güvenliği
- Yetenek yönetimi ve genç yetenekler
- İş özel hayat dengesi
- Çalışan mutluluğu, bağlılığı ve dijital yetenek gelişimi

İklim değişikliği ile mücadele
(çevre ile etkileşimimiz bölümünde
ele alınmaktadır)

- Turkcell 2030 yenilenebilir enerji hedefi

Örnek kurumsal vatandaş olma
ve iş etiği
(kurumsal yönetim bölümünde ele
alınmaktadır)

- Adil ve sürdürülebilir düzenleyici çerçeve

- Enerji verimliliği

- Etik ve itibar yönetimi/insan hakları
- Yapay zeka ve yeni teknolojilerin sorumlu kullanımı, insan odaklılık
- Fikri mülkiyet

Çevik risk ve kriz yönetimi
(kurumsal yönetim bölümünde ele
alınmaktadır)

- Güçlü risk yönetimi
- Etkin kriz yönetimi
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ÖNCELİKLİ KONU

İÇERİĞİ
- İyilik için teknoloji
- Toplumsal yatırım

Paydaşlarla birlikte toplumsal
değer yaratma

- Toplum sağlığı
- Teknoloji okur yazarlığı
- Paydaş diyaloğu
- Şeffaf paydaş etkileşimi
- Patentler & ortaklıklar
- Yeşil tedarik zinciri yönetimi

Değer odaklı sorumlu tedarik
zinciri

- Tedarikçilere fırsat eşitliği ve yerli
girişimlerin desteklenmesi
- Tedarik zinciri şeffaflığı
- Tedarikçi çeşitliliği

- Geri dönüşüm çalışmaları
Atık ve elektronik atık yönetimi
(çevre ile etkileşimimiz bölümünde
ele alınmaktadır)

- Atık bertaraf yöntemleri
- Sıfır atık projesi
- Döngüsel ekonomi

İLGİLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SDG)
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1.6 Örnek kurumsal vatandaş olma ve iş etiği
Turkcell olarak dokunduğumuz her alanda öncü olma
hedefimizle birlikte içinde bulunduğumuz topluma,
paydaşlarımıza ve insanlığa olan sosyal ödev ve
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Turkcell ortak değerleri
ve iş etiği kuralları (TODİEK) ile Turkcell Ailemizi korurken
bir yandan da topluma örnek olabilecek etik davranışlar
sergilemekten gurur duyuyoruz. Benimsediğimiz sorumlu iş
modeli ile sorunun parçası olmak yerine çözüm tarafında
olmayı tercih ediyoruz.

Gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte insan hakları alanında
da geliştirmeler ve yeni çalışmalar gerekmektedir. Bu kapsamda
UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) yapay
zekanın çocuk hakları üzerine etkilerini değerlendirmek ve yapay
zeka ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası ilkelerin belirlenmesi
amacıyla organize ettiği çalıştaylara katılmaktayız. Aynı
zamanda WEF (Dünya Ekonomik Forumu) tarafından yürütülen
“Yüz Tanıma Sistemlerinin Sorumlu Şekilde Kullanılmasına İlişkin
Çerçeve’nin oluşturulmasına dair çalışmalara dahil olduk.

Teknoloji ve dijitalleşmenin oluşturabileceği olumsuz etkileri nasıl
yönettiğimize dair çalışmalarımızın detaylarına “Etkin dijital
içerik yönetimi ve veri güvenliği” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Ülkemizi ve insanımızı en son teknolojiler ile buluşturmaya,
ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya, yenilikçi ve katma
değerli servis ve çözümlerimizle müşterilerimizin her anı için
değer yaratırken ilişki kurduğumuz paydaşlarımıza karşı dürüst,
tutarlı, adil ve etik olma ilkemizi korumaya devam edeceğiz.

Kurumsal yönetim
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Farklılıklarımız
zenginliğimizdir

1.6.1 Ortak değerlerimiz

İnsana değer veririz
• Başarımızın temelinde çalışmalarımızın
olduğuna inanırız.
• Bilgi ve tecrübelerimizi insanlığın ortak yararı
için kullanırız.

• Paydaşlarımızın
yaşına, cinsiyetine,
engellilik durumuna,
yaşam biçimine,
dini inancına, siyasi
tercihine saygı duyar,
ayrım yapmayız.

Açık iletişime inanırız

Çevik bir takımız

• Her düzeyde samimi ve
dürüst ilişkiler kurarız.

• Başarının hızlı, sonuç
odaklı ve esnek olmaktan
geçtiğine inanırız.

• Bilgimizi paylaşır, farklı
görüşleri destekleriz.
• Hatalarımızdan öğrenir,
daha iyiye ulaşmak için
kendimizi sorgularız.

• İstek ve heyecanımızdan
güç alırız.
• Aynı hedefe birlikte koşarız.

• Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile topluma
değer katarız.
• İlgili mevzuat çerçevesinde iletişim özgürlüğü
esaslarına uyumdan ödün vermeyiz.

Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız
• Toplumumuzun değerlerini önemser, saygı duyarız.
• Faaliyetlerimizin, toplumsal değerlerimize uygun
olmasına özen gösteririz.

Önce müşterimiz için varız

Fark yaratırız

• Her müşterimizin en iyisini
hak ettiğine inanır, her
zaman en kaliteli hizmeti
sunarız.

• Öncülükten vazgeçmeyiz.

• Müşterilerimize güven verir,
kendilerini özel hissetmelerini
sağlarız.
• Ulaşılabiliriz ve hızlı çözüm
üretiriz.

• Yaratıcılığı ve inovatif düşünceyi, teknoloji başta olmak
üzere her alanda destekleriz.
• Sorumluluk alır, cesur kararlar verir ve sonuca ulaşırız.

Kurumsal yönetim
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1.6.2 Etik ve itibar yönetimi
Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri ışığında
Turkcell Etik ve İtibar Yönetimi yaklaşımımızı
sürekli olarak canlı tutuyoruz. Bu yaklaşımla Etik
Komitemiz tarafından oluşturulan etik kurallarımızı
Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları
(TODİEK) el kitabı aracılığıyla tüm çalışanlarımız
ile paylaşıyoruz ve Turkcell politikaları, değerleri
ve ilkeleri ile bütünlük içinde uyguluyoruz. Bu
kurallarımızı Yönetim Kurulumuz ve üst düzey
yöneticilerimiz önderliğinde tüm çalışanlarımız ile
birlikte iş yapış şeklimizin en büyük önceliği haline
getiriyoruz. Böylelikle, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Amaç 8: “İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme”nin 8.5 numaralı hedefi ile
Amaç: 16 “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar”ın
16.5 ve 16.6 hedeflerini gözetiyoruz.

Turkcell İş Etiği Kuralları’nın benimsenmesi amacıyla
çeşitli kanallardan çalışanlarımıza Turkcell ortak
değerleri ve iş etiği kuralları adını verdiğimiz eğitimler
sunarak çalışanlarımızın bu konuda bilinçlenmesine
katkı sağlıyoruz.

Turkcell Grup İç Denetim ekibimiz, kurumların iş ahlakı ve etik
değerlere bağlılığını değerlendiren Etik Değerler Merkezi Derneği
(EDMER) tarafından, Türkiye Etik Ödülleri verildiği ilk günden bu
yana üst üste 3. kez layık görüldü.

1.6.3 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) kapsamında
ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerini günlük
ve uzun vadeli iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir
bütünü haline getiriyoruz. Bu kapsamda Yönetim
Kurulumuz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele alanında
uluslararası standartlara uygun hareket etmeyi birincil
hedeflerinden biri haline getirmiştir. Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilen Turkcell topluluğu rüşvet
ve yolsuzlukla mücadele (“RYM”) politikamız
doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz uyum
programımız rüşvet ve yolsuzluk konusundaki
mücadelemizi somutlaştıran en temel araçlardan
biridir.

Turkcell, 2000 yılından bu yana sadece İstanbul Borsası’nda değil, aynı zamanda
Amerika Birleşik Devletleri New York Stock Exchange (“NYSE”)’de payları en üst
seviden (ADR Level III) işlem gören tek Türk şirketi olması sebebiyle hem Türk
hem Amerikan sermaye piyasası düzenlemelerini izlemekte ve başta kurumsal
yönetim yapıları ve finansal raporlama süreçleri olmak üzere kendisine çift yönden
doğrudan uygulanan kural setini hayata geçirmektedir.
Yönetim Kurulumuz ve komitelerimizin yapısı, işleyiş kuralları ve bağımsızlığı, Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Borsa
İstanbul (BIST) ve NYSE nezdinde raporlama ve bildirim yükümlülükleriyle beslenen
şeffaflık, finansal raporlama sürecine ilişkin etkin iç kontrol ortamı, şirket üst düzey
yöneticileri ve finanstan sorumlu yöneticilerine SEC gereği uygulanan etik kuralları
Turkcell’in etkin kurumsal süreçleri arasında sayabiliriz.
Uzun soluklu, sürdürülebilir kurumsal DNA’mızda şirketlerin finansal raporlamaları
üzerindeki kontrollerinin iyileştirilmesini amaçlayan ve aynı zamanda etkin kurumsal
yönetimi destekleyen bir girişim olarak görülen Halka Açık Şirketler Muhasebe
Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası veya diğer adıyla Sarbanes-Oxley (SOX)
Kanunu ile ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları
Kanunu (FCPA) temelindeki uygulamalar özellikle öne çıkmaktadır.

Kurumsal yönetim
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Turkcell, grup şirketlerinden de rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele alanında bu standartlara
uygun davranmasını beklemektedir. RYM
Politikası’nın çizdiği ana çerçevede; RYM Programı
Nisan 2018 itibari ile söz konusu kurallara uyumun
sağlanması için gerekli önleyici tedbirleri alan,
risk bazlı eğitim (2019 yılında 1403 saat eğitim
verilmiştir) ve iç iletişimi sağlayan Kurumsal
Yönetim & RYM Program Ofisi (“RYM Ofis”)
kurularak yürütülmeye başlanmıştır. RYM Ofis’in
kuruluşu ile birlikte, RYM uyum konularında
Yönetim Kurulumuz, komiteleri ve Üst Yönetime
doğrudan ve etkin erişim kanalları oluşturulmuştur.
RYM Ofis, RYM Programı kapsamında belirlenen
değerler, kurallar ve süreçlerin iyi anlaşılabilmesi
ve bunların Şirket dinamikleri ile birlikte yaşayan
bir yapıya kavuşturulabilmesi için Turkcell
içerisinde ilk temas noktası olarak yer almaktadır.
Böylelikle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
kapsamında yolsuzluk ve
rüşvetin tüm biçimlerinin
önemli ölçüde azaltılması
gerekliliklerini yerine getirmek
(Hedef 16.5) hedeflenmektedir.

1.6.4 Rekabet yönetimi
Turkcell olarak faaliyet gösterdiğimiz piyasalarda etkin
rekabetin korunması amacıyla tüm faaliyetlerimizi
ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmek için hukuk
ekibimiz liderliğinde gerekli önlemleri alıyoruz. Tüm iş
ekiplerimizi ülkemizin rekabet mevzuatının içeriği ve
genel prensipleri hakkında bilgilendiriyoruz. Risk taşıyan
tüm kurguları ve sözleşmeleri incelerken, iş ekiplerimize
eğitimler verip, rekabet uyum kılavuzlarını hayata
geçiriyoruz. Rekabet uyum stratejimiz, karşılaşılabilecek
risklerin en aza indirgenmesi amacıyla özenle
hazırlanmış olup, önemli kurguları hayata geçirmeden
önce gerektiğinde Rekabet Kurumu’nun görüşünü ve
onayını alarak ilerlemekteyiz.
2019 yılı içerisinde, Turkcell aleyhine Rekabet Kurumu
tarafından yürütülen toplam beş adet incelemenin
dördü lehimize sonuçlanmış olup Turkcell hakkında
herhangi bir ihlal veya yaptırım kararı alınmamıştır.
Sadece bir adet soruşturma sonucunda uygulanan
idari para cezası hakkında ise gerekli hukuki aksiyonlar
alınmış olup, yargı süreci devam etmektedir.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz
ve tedarikçilerimiz 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.
İş Etiği

Kurumsal yönetim

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 32

Çevik risk ve kriz yönetimi

1.7 Çevik risk ve kriz yönetimi
Hedef ve stratejilerimizi gerçekleştirme yolunda
karşılaşabileceğimiz bilgi güvenliği, finansal, iş sürekliliği,
operasyonel, pazar, stratejik ve yasal risk başlıkları
altında kurumsal risk stratejimizi yönetiyoruz. Çevik
Risk ve Kriz Yönetimi süreçlerimizde Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme’nin 8.2 Hedefinin gerekliliklerini
gözetiyoruz. İç Denetim Direktörlüğümüz aracılığı ile
risklere ilişkin uyum denetimlerini Denetim Komitesi
ve Genel Müdür’e, Kurumsal Risk Yönetimi Birimimiz
aracılığı ile yürütülen faaliyetleri de Riskin Erken
Saptanması Komitemize raporluyoruz. İç Denetim
mekanizmamızı çerçevedeki fonksiyonel ve kurumsal
risklere karşı sürekli gözden geçiriyoruz.
Turkcell Grup Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız ile
kurumsal risk yönetimi faaliyetlerimizin işletilme şeklini
tanımlıyoruz. Bu Politika’da, Turkcell’in hedeflerine
ulaşması için fırsat ya da engel olabilecek riskleri
tanımlamak, analiz edip yönetmek, böylece fırsatların
maksimize edilip belirsizliğin olumsuz etkilerinin
azaltılması amaçlıyoruz. 2019 yılı için karşı karşıya
kalabileceğimiz riskler makroekonomik, ticari, politik,
sosyal, finansal, regülasyon ve hukuki risklerin yanında
telekomünikasyon sektörüne özel baz istasyonlarının
performansları ve sağlık risklerini de içermektedir.

Raporumuzun “İnsan mutluluğu odaklı erişebilir
hizmetler” bölümünde baz istasyonlarımızın
performansları ve sağlık risklerini nasıl yönettiğimize
dair detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
1.7.1 Proaktif risk yönetimi
Turkcell Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde riskleri
değerlendirerek ve risklere karşı olumsuz etkileri
tecrübe etmeden önleme anlayışı ile hareket
ediyoruz. Şirketimizin karşılaştığı riskleri ve risk
yönetim mekanizmalarımızı detaylı bir şekilde her yıl
Faaliyet Raporumuzun “Risklere İlişkin Değerlendirme”
bölümünde yayımlıyoruz.
Kurumsal Risk Yönetim sürecini, temel yönetim
süreçlerimize entegre bir şekilde ele alıyoruz. Bunu
sağlayabilmek için, COSO (Committee of Sponsoring
Organizations – Sponsor Organizasyonlar Komitesi)
Kurumsal Risk Yönetim çerçevesi ve ISO 31000
Kurumsal Risk Yönetim Sistemi uyumu içinde bir
Kurumsal Risk Yönetimi prosedürü ile sürecimizi
tanımlıyoruz. Çalıştaylar, beyin fırtınası oturumları,
riske maruz kalacak birimler ile yapılan çalışmalar,
mülakatlar ve araştırma raporları gibi farklı yöntemleri
de bu sürece dahil ediyoruz.

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
sağlaması amacıyla 2012 yılında Riskin Erken
Saptanması Komitesi’ni kurduk. Komitemizin 2 ayda
bir yaptığı risk raporlamasını, yönetimimizin yanı
sıra bağımsız bir denetim şirketi ile de paylaşıyoruz.
Yönetim Kurulumuz ise raporlamadan sonra teşhis
edilen riskler için düzenli olarak değerlendirmede
bulunuyor. “ISO 22301, “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”
standardında uygun olarak hazırladığımız 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.

Kurumsal yönetim
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1.7.2 Etkin kriz yönetimi
Doğal, ekonomik ve sosyal kaynaklı tüm krizlere karşı
eş zamanlı ve etkin bir kriz yönetimi sunmayı, Turkcell’in
kurum içi gücünün ve kurumsal itibarının en önemli
özelliklerinden biri olarak kabul ediyoruz. Özellikle
dijital dönüşümün kriz yönetimindeki etkisini göz
önünde bulundurarak, kaynak ve bilgi yönetimlerimizi
bu doğrultuda şekillendiriyoruz. 2020 yılı Mart ayı
ortası itibarıyla yaşadığımız pandemi sürecinde birinci
elden tecrübe etmek zorunda kaldığımız etkin kriz
yönetiminin hayati önemini bir kez daha kavrayarak, bu
süreçteki iş modeli dönüşümümüzü siz paydaşlarımıza
sunuyoruz.

COVID-19 etkisi notu
2019 yılı sonunda ilk vakaları gördüğümüz ve
2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi ilan edilmesi ile devam eden
Korona Virüs (COVID-19) salgını ile Dünya’daki
tüm devletler ve kuruluşlar gibi Turkcell
olarak bizler de Etkin Kriz Yönetimi’nden
faydalandık. İş yapış şeklimizin önemli
derecede etkilendiği bu dönemde teknoloji
ve dijitalleşmenin hayat kurtarıcı özelliğini
birebir yaşama fırsatı da edindik. Belirsizliğin
hakim olduğu bu dönemde çalışanlarımız,
müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için hızlı bir
şekilde aksiyon almanın önemini kavradık.
Türkiye’nin Dijital Operatörü olarak,
yaşanan bu küresel kriz döneminde çevik
bir uyumluluk süreci ile Turkcell Ailemizin
yakınlarıyla iletişim kurabilmelerini,
haberlere erişebilmelerini, sürecin ticari ve
ekonomik olumsuz etkilerini hafifletmek
için mümkün olan her yerde çalışmaya
devam edebilmelerini sağlamak için; benzeri
görülmemiş bir hizmet erişilebilirliği sağlama
sorumluluğu ve bilinciyle çalışıyoruz.

Değerli Paydaşlarımız, Her sektörün
birçok farklı açıdan etkilendiği ve
etkilenmeye devam edeceği büyük bir
küresel kriz döneminden geçiyoruz.
Turkcell olarak, bu dönemde ortaya
çıkan zorluklara karşılık gerek
müşterilerimiz gerekse Şirketimiz için
hızlı önlem ve aksiyonlar aldığımıza
inanıyoruz. Bu sunum, aldığımız
aksiyonları, ortaya çıkan zorlukları ve
uzun dönem fırsatlarını özetlemeyi
amaçlamaktadır. Belirsizlikler nedeniyle,
henüz finansal beklentilerimize dair
görüş veya rakamsal güncelleme
paylaşamıyoruz, ancak, önümüzdeki
haftalarda yapacağımız 2020’nin ilk
çeyreği sonuç açıklamasında daha
detaylı paylaşım yapabilmek için
çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Herkesin
sağlıklı kalması dileğiyle,
Saygılarımla,
Murat Erkan, Genel Müdür

turkcell.com.tr üzerinden 10 Nisan 2019
tarihinde yayımlanan Turkcell Grubu
COVID-19 - İlk Değerlendirme açıklaması.
İş Sürekliliği Yönetimimiz çerçevesinde en
büyük değerimiz olan Üretken Turkcell
Ailemizin sağlığını güvence altına almak
için harekete geçtik. 13 Mart 2020’de
10 bini aşkın çağrı merkezi çalışanımızı
kapsayacak şekilde uzaktan çalışma
sistemimizi uygulamaya koyduk.
Saha çalışanlarımıza gereken hijyen
malzemelerini sağladık.
Anlık kriz yönetimini daha etkin hale
getirmek amacıyla yönetim seviyesi
ortaklığı ile Koordinasyon Kurulu oluşturduk.
İş Sürekliliği kapsamında kritik personel
yedeklemesi sistemimizi hayata geçirdik
ve çalışanlarımız ile Evden Çalışma
Prensipleri’ni paylaştık.

Kurumsal yönetim
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Raporun “Üretken Turkcell ailemiz” bölümünde
çalışanlarımız için aldığımız önlemler ve uzaktan çalışma
uygulamalarımıza dair detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Daha sonrasında ise finansal planlamalar ve iş ortakları ile
sürdürülecek aktiviteler yeniden gözden geçirerek aktif bir
kriz yönetimini hayata geçirdik.
Öncelikle güvenilir ve etkin teknolojiye ihtiyaç duyan sağlık
çalışanlarımıza ve kurumlarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti
kesintisiz sağlama hedefi ile yola çıktık.
• Sağlık sektörü çalışanlarına ücretsiz 500 dakika ve aylık
5 GB internet; aile hekimlerine ise ücretsiz 10.000 dakika
kullanımı tanımladık.
• Sağlık sektörü çalışanları ve 65 yaş üstü kullanıcılar için
Paycell ile tahsilat kolaylıkları sağladık.
• Fiber’de yükleme hızlarını 4 katına, indirme hızlarını ise 50
Mbps’ye çıkartık. Bu sayede müşterilerimizin daha fazla
uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve video konferans
uygulamaları ile evlerinden hayata bağlanmasına katkıda
bulunduk.

• Uzaktan eğitim portalı için müşterilerimize mobilde
aylık ücretsiz 6 GB; TV+ kullanıcıları için uzaktan eğitim
kanallarında aylık ücretsiz 10 GB internet kullanımı
tanımladık.
• Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim kanallarına
erişebilmesi için hatlarına ücretsiz 6 GB tanımlanmasını
sağladık.
• Yurtdışı Turkcell aboneleri için Konsolosluk Çağrı Merkezleri
aramalarını ücretsiz hale getirdik.
• Yapay zeka ile şebeke yoğunluğunun aktif yönetimini
sağlayıp şebeke optimizasyonu sağladık.
• Şebeke operasyonu ekiplerimizi her daim hazır ve herhangi
bir ihtiyaç için yedek kapasite devreye alacak şekilde
yönlendirdik.
• Kritik derecede ihtiyaç duyulan teçhizatları önceden sipariş
ettik ve stok ikmali yaptık.
• BiP uygulamamızda, Sağlık Bakanlığı Kanalı’ndan Türkiye ve
dünyadaki son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita’yı
anlık olarak takip edebilme imkânı sunarken, bakanlık

bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca’nın korona virüsüyle mücadele konusuyla ilgili attığı
Tweet’leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı
olarak almalarını sağlayan bir sistem kurduk.
COVID-19 krizini, şirketleri ve toplumları önemli ölçüde
etkileyerek doğal afetler, iklim krizi ve diğer olası kontrol
dışı küresel krizlere karşı hazır olmamız ve önlem almamız
gerektiğini hatırlatan bir fırsat olarak da değerlendiriyoruz.
Çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi eğitim ve kamu sağlığı gibi
alanlarda bir teknoloji şirketi olarak üzerimize düşen
sorumluluğun farkındayız ve iş modelimizi her daim
ulaşılabilir ve etkin kılmak
amacı ile faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Tedarik zinciri
yönetimimiz başta olmak
üzere, tedarikçi çeşitliliğimizi,
çalışan sağlığımızı ve
finansal performansımızı
kriz dönemlerine karşı güçlü
konumumuzu koruyacak
şekilde yönetiyoruz.

Paydaşlarla birlikte
toplumsal değer yaratma
Zeka Gücü ile

Merhaba Umut
uygulaması ile

1 milyondan
fazla kullanıcıya
erişim

Turkcell
Diyalog
Müzesi ile

220 bine
yakın ziyaretçi

Aylık 2 bin
işitme engelli
müşterimize
görüntülü çağrı
merkezi hizmeti

Toplum
Sağlığı
alanında
HIMMS
Ödülleri

2013-2020 yılları
arasında Atletizm ve
Yüzme Performans
Projeleri’ne

56 milyon TL

tutarında spor yatırımı

İçimdeki Hazine
Projesi ile Türkiye
genelinde
30.000’e
yakın öğrenciye
erişim

50.000’den fazla
öğrenciye yapay zeka, uzay
bilimleri ve robotik kodlama
eğitimleri ve mobil uygulaması
ve web platformu ile Türkiye
genelindeki tüm öğrencilere
ücretsiz eğitim fırsatı

Hayal Ortağım, İşaret
Dilim ve İçimdeki Hazine
uygulamalarıyla

250 binden fazla
engelli bireye erişilebilir
milyonlarca içerik ve
teknoloji

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Toplumsal yatırım
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uz.
Türkiye’nin Lider Entegre Telekom şirketi olarak
sosyal fayda gözeten ürün ve hizmetler geliştirmeyi,
iyilik için kullanmayı ana sorumluluklarımızdan biri
olarak görüyoruz. Yaptığımız toplumsal yatırımlarla
ve teknolojiyi iyiliğe dönüştürerek, dezavantajlı
grupların hayatlarını kolaylaştıracak her fikri
değerlendirerek hayata geçiriyor ve toplumumuzun
hizmetine sunuyoruz.
Toplumsal değer ve fayda yaratan proje ve
yatırımlarımızı eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği,
erişilebilirlik, fırsat eşitliği, sağlık gibi birçok farklı
alanda yürütmekteyiz. Uygulamalarımızla kendi
kabiliyet ve deneyimlerimizi Turkcell ekosisteminin
ve toplumumuzun yararına olacak şekilde
mobilize ediyoruz, aynı zamanda Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda
bulunuyoruz. Proje ve uygulamalarımızın katkıda
bulunduğu amaç ve hedefleri, projelerimiz sonucunda
yarattığımız etkiyi ölçmek amacıyla kullandığımız
rakamsal verileri Sürdürülebilirlik Raporlarımızda
belirtiyoruz.

2.1 Toplumsal yatırım
Turkcell olarak teknoloji odağında fırsat eşitliğine önem
veriyor, bu kapsamda sosyal sorumluluk projelerini
hayata geçiriyoruz. Bilgiye erişimde herkesin eşit
fırsatlara sahip olmasını hedefliyoruz.
Engel tanımayanlar: Engelli bireylerin, sosyal hayatın
her alanına dahil olmalarına katkı sağlamak için “Engel
Tanımayanlar” çatısı altında dijitalleşmeyi kullanarak
birçok farklı alanda pratik ve hayat kolaylaştırıcı
çözümler sunuyoruz. Engel Tanımayanlar projeleri
ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 4:
“Nitelikli Eğitim” başlığının 4.5 numaralı Hedefinin
ve Amaç 8: “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme” başlığının 8.5 ve 8.6 Hedeflerinin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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Engelsiz Eğitim Programı
Engelsiz Eğitim Programı özel eğitim ihtiyacı olan
bireylerin yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama
katılmalarını sağlamak amacıyla 2015’ten beri Milli
Eğitim Bakanlığı himayesinde yürüttüğümüz bir
projedir. Engelli öğrencilerin istihdama yönelik bilgi,
beceri ve tutum kazanmalarını hedefleyen projemizle
bu sene eklenen 10 sınıfla birlikte 50.000’e yakın
öğrenci ve ailesine ulaştık.
Program kapsamında işitme engelli ve görme engelli
öğrenciler, kurulan özel donanımlı teknoloji sınıflarında
kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitimler alıyor. Hafif
zihinsel engelli öğrenciler ise kurulan müzik, görsel
sanatlar, konaklama seyahat, el sanatları vb. meslek
atölyeleri ile okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. Proje
kapsamında 5 yılda 60 ilde toplam 112 okulda meslek
atölyeleri ve teknoloji sınıfları kurulmuştur.
Engelsiz Eğitim programıyla geziler, sergiler ve
birçok başka projeyle de öğrencilerin öğrenme
sürecini destekliyoruz. Program kapsamında
Türkiye’nin dört bir yanındaki 3 binden fazla engelli
öğrenci kültür gezileri sayesinde çeşitli şehirleri

dokunarak, hissederek, duyarak gezdi. 11 Ekim’de
oynanan Türkiye-Arnavutluk milli futbol maçına
davetlimiz olarak gelen 7 görme engelli çocuk,
hayatlarında ilk kez maç heyecanını stadyumda
yaşadı. Milli maç için özel olarak hazırlanan teknik
altyapı sayesinde, çocuklar müsabakayı canlı sesli
betimleme ile takip etme şansını yakaladı. Engelsiz
Eğitim Programı kapsamında 3 bin görme engelli
öğrenciye Braille baskılı kitap ve 500’ü aşkın görme
engelli öğretmen ve öğrenciye de Orbit Reader
(not alma) cihazı sağladık. Sanata Engel Yok
Sergisi ile Urfa ve Bursa’da Engelsiz Eğitim Programı
öğrencileri için organize ettiğimiz Sanata Engel Yok
sergisinde eserlerini sergileme fırsatı buldular. 100’e
yakın görme ve işitme engelli çocuğun katılımı ile
organize ettiğimiz Engelsiz Sinema Şenliği’nde ise
çocuklar doğanın içinde kendileri için özel hazırlanan
çeşitli aktivitelere katılıp oyunlar oynadıktan sonra,
Hayal Ortağım uygulamasını kullanarak çizgi film
izledi. İşitme engelli çocuklar filmi İşaret Dili çevirisi
ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle izlerken; görme
engelli çocuklar da Hayal Ortağım uygulaması Sesli
Betimleme teknolojisi ile çizgi filmin tadını çıkardı.
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İçimdeki Hazine
“İçimdeki Hazine” Projemiz otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişimi
için Engel Tanımayanlar çatısı altında, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve
Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile Şubat ayında hayata geçti. Projenin ilk bacağı
olan “İçimdeki Hazine Eğitim Sınıfları” ile Türkiye genelinde 11 özel eğitim
okuluna öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim sınıfları kurduk, çeşitli
eğitim ve teknoloji materyalleri aldık ve mimari donanımlarını gerçekleştirdik.
Aldığımız materyalleri alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyükküçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitlilikte

hazırladık. İçimdeki Hazine Mobil Uygulaması ise otizmli, down sendromlu
ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların zihinsel, duygusal ve davranışsal
gelişimlerine destek olan eğlenceli ve eğitici oyunlar sunan; aile ve öğretmenlerin
ayrıntılı raporlarla çocukların uygulama içi gelişimlerini takip edebildikleri ve
özel eğitime dair makalelere ulaşabildikleri, tüm operatör aboneleri için ücretsiz
bir uygulamadır. İçimdeki Hazine Projesi kapsamında kurulan eğitim sınıfları ve
mobil uygulama ile toplam 30.000’e yakın öğrenci ve ailesine ulaştık.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Toplumsal yatırım

Turkcell Diyalog Müzesi
İstanbul Social Enterprise ortaklığıyla toplumsal sorunlara çözüm
sunabilmek için farkındalık yaratmanın önemine inanarak
“Turkcell Diyalog Müzesi” adı altında kalıcı bir müze haline
getirdiğimiz “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” sergileri,
ziyaretçileri görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde farklı

bir dünyaya taşıyor. Proje kapsamında İstanbul’da 50’ye yakın
görme ve işitme engelliye istihdam sağladık. 2019 yılı sonu
itibarıyla 220 bine yakın ziyaretçi ile toplumsal farkındalığın
yaratılmasına destek olduk.
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Turkcell Zeka Gücü Projesi
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İşitme engelli
müşterilerimizin
hayatlarına bir kolaylık
daha getirdiğimiz Yüz
Yüze Müşteri Hizmetleri
kanalımız, 1 Mart 2019
itibarıyla görüntülü
hizmet vermeye başladı.
Aylık 2 bin işitme engelli
müşterimize, görüntülü
çağrı merkezimizden
hizmet veriyoruz. Ayrıca
aylık 100 müşterimize
de dış arama yaparak
taleplerini karşılıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde özel yetenekli
öğrenciler için hayata geçirdiğimiz bir sosyal
sorumluluk projesidir. Projenin temel amacı, özel
yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırarak
öğrencilerin bu alanda meraklarını cezbetmek ve bu
alanda yeteneği olan öğrencileri erken safhalarda
tespit ederek kendi yeteneklerinin geliştirmek
konusunda onları cesaretlendirmektir.
Proje kapsamında kurduğumuz Zeka Gücü Maker
Laboratuvarları’nda 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, projeler geliştiriyor. 2019 yılında
Urfa’daki sınıf açılışımızla lanse ettiğimiz Zeka
Gücü mobil uygulaması ile platformu sadece özel
yetenekli öğrencilere değil, Türkiye genelinde tüm
öğrencilere açtık.
Zeka Gücü Platformu ve Mobil Uygulaması ücretsiz
alt yapısı ve Türkçe dilinde teknoloji eğitimleriyle
herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitime erişilmesi,
Türkiye’nin en ücra köşesine kadar erişerek ücretsiz
eğitim fırsatı sunmasıyla toplumsal cinsiyet ve varlık
eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
Bu özellikleriyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 4: Nitelikli Eğitim ve
Amaç 10 Eşitsizliklerin Azaltılması Hedeflerine
hizmet etmektedir. Yapay Zeka, Uzay Bilimleri gibi
yeni içeriklerin de eklenmesiyle şimdiye kadar 27
ilimizde kurulan
35 laboratuvar,
verilen yüz
yüze ve online
eğitimler, robotik

kit dağıtımları ve
mobil uygulama ile
50.000’den fazla
öğrenciye ulaşmıştır.
Öğrencilerimiz
ulusal ve
uluslararası
platformlarda 600’ü
aşkın proje ödülüne
layık görülmüştür.
Buna ek olarak Zeka Gücü Projesi 2019 yılında mobil
teknolojilerin eğitimdeki etkilerini, erişilebilirliğini ve
kapsayıcılığını geliştirmek için çalışmalar yapan
mEducation Alliance tarafından, 2019 mEducation
Alliance Sempozyumu’na davet edilmiştir. Dünya
Bankası, UNESCO, UNICEF, USAID gibi uluslararası
saygın kuruluşların ve GSMA, ITU gibi mobil iletişim
dünyasının en önemli kurumlarının ortaklığıyla
oluşturulan Mobiles for Education
Alliance / Eğitim İçin Mobil Birliği,
Turkcell’in Zeka Gücü Mobil
Uygulaması’nı 130 proje arasından
örnek proje olarak seçmiştir.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Toplumsal yatırım

LÖSEV ile zeka gücü iş birliği

DQ Dijital Zeka

LÖSEV (Türkiye Lösemili Çocuklar Sağlık ve
Eğitim Vakfı) ile çok özel bir iş birliği kapsamında
Ankara’da bir teknoloji sınıfı açtık. LÖSEV ile ilk iş
birliğimiz olan bu sınıf ile bilim ve teknolojiye ilgi
duyan çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirmeye
bir adım daha yaklaştı.

Ocak 2019 yılında lanse edilen “Dijital Zeka Projesi” ile çocuklarımızı dijital
dünyaya hazırlamak üzere, onlara dijital vatandaşlık yetenekleri kazandıracak
büyük bir eğitim seferberliği başlattık. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik
hazırlanan programla; çocuklar oyunlaştırılmış eğitim platformunda, dijital
dünyadaki tehlikelerin farkına varıyor, fırsatları daha iyi değerlendirme ve
kendilerini korumayı öğrenme gibi yetkinlikler kazanıyor. Çocuklar oyun
oynarken dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeyi ve gereklerine uyum
sağlayabilmeyi öğreniyor.
Dijital dünya ve teknolojinin çocuklarımıza sunduğu fırsatları doğru
kullanabilmeleri için uzun zamandır çalışmalar yürüten DQ Enstitüsü’nün
geliştirdiği eğitim, oyunlar ve özel karakterler; keyifli dersler halinde öğrencilere
sunuluyor. Bu dersler bilişsel ve duygusal yetenekleri sekiz başlık altında
toplayarak, çocuklara dijital yetenekler kazandırıyor. Çocuklar, gizlilik, siber
güvenlik, eleştirel düşünme, siber zorbalıkla baş etme, dijital empati, ekran
zaman yönetimi, dijital kimlik ve dijital ayak izi gibi teknik, zihinsel ve sosyal 8
temel yetkinliğe eğitim sonrasında sahip oluyor.

LÖSEV Okulu öğrencilerinin faydalanacağı sınıfta,
lösemi tedavileri tamamlanmış veya devam
eden çocuklar, bilim ve teknoloji ile buluşuyor.
Yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik,
akıllı ev ve bulut teknolojileri gibi eğitimler alan
öğrenciler, projeler de geliştirebilecek.

Dijital okuryazarlık ve yetkinlikleri konusunda dünya standardı olarak belirlenen
DQ – Dijital Zeka ile çocuklarımız, dijital dünyanın etkili bir vatandaşı olacak,
teknolojinin sunduğu fırsatlardan daha iyi yararlanabilecek. Turkcell’in Türkçe’ye
kazandırdığı dijital eğitim platformumuz ve mobil uygulaması ile şimdiye kadar
50.000’den fazla öğrenci ve öğretmen DQ’yu deneyimleyerek dijital birer lider
olma yolunda ilk adımı attı.
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Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve Merhaba Umut
projelerimizle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 4:
“Nitelikli Eğitim” amacının 4.5 numaralı hedefine katkıda
bulunarak mültecilerin ve engelli bireylerin daha kaliteli
eğitim olanaklarına erişmelerine yardımcı oluyoruz.

Hayal Ortağım
Görme engelli bireylerin bilgiye ve teknolojiye
erişimini kolaylaştıran, sosyal hayata eşit ve
bağımsız katılmalarına destek olan, tüm operatör
aboneleri tarafından ücretsiz kullanılabilen bir mobil
uygulamadır. Uygulama kapsamında filmler için
anlık sesli betimleme, kapalı alanlarda navigasyon;
binlerce sesli kitap, eğitim, güncel haber, köşe yazısı
gibi içerikler sunulmaktadır. 2019 yılında İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul
Film Festivali’nde ve Filmekimi’nde yer alan 30
filmin sesli betimlemesi; TV+ sponsorluğunda hayata
geçirilen Sıradışı Film Etkinlikleri’nde ve Açıkhavada
Başka Sinema Gösterimleri’nde yer alan 20 film Hayal
Ortağım Sesli Betimleme teknolojisiyle görme
engellilere ulaştırıldı. Kapalı alanlarda navigasyon
teknolojisinin de geliştirildiği 2019 yılında ayrıca; sadece
sinema salonlarında çalışabilen Sesli Betimleme
teknolojisi dijital platformlarla da uyumlu hale getirildi.

İşaret Dilim
Yazılanı ve söyleneni
anlık olarak işaret diline
çeviren, 3.500’den fazla
kelimenin işaret dili
karşılığının bulunduğu
uygulamamızdır. İşaret
dilinde güncel haberler
ve kişisel gelişim, çocuk
gelişimi ve işaret dili
eğitimleri sunan İşaret
Dilim, tüm operatör
müşterileri tarafından
ücretsiz kullanılabilirken,
uygulamadaki veri
kullanımı ise Turkcell
müşterileri için tamamen
ücretsizdir. 2019 yılında
hayata geçirilen geliştirme
ile, İşitme engelli ve sağır
bireylerin İşaret Dili’nde
hizmet alabilmelerini
sağlamak adına
Görüntülü Çağrı Merkezi
entegrasyonu yapıldı.

Sosyal fayda gözeterek hayata geçirdiğimiz bir diğer
uygulamamız ise ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin günlük
hayatta temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanımlarına
sunduğumuz Merhaba Umut Projemiz.

Merhaba Umut
Suriyeli göçmenlerin, Türkiye’de sosyal hayata katılımlarındaki
en büyük engel olan dil problemini aşmalarına destek olmak
amacıyla Eylül 2016’da hayata geçirilen Merhaba Umut mobil
uygulaması, 2019 yılında 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve İsviçre Hükümeti’nin
2019 Aralık ayında BM Cenevre Ofisi’nde ortaklaşa ev sahipliği
yaptığı ve ülke başkanlarının katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen
“Küresel Mülteci Forumu”nda, Merhaba Umut mobil uygulaması
dünyada örnek gösterilen projelerden biri
olarak tanıtıldı. Merhaba Umut projemizle
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç
8: “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”
başlığının 8.6 Hedefine katkıda bulunuyoruz.

Turkcell Vakfı 2019 yılı içerisinde, bilim ve teknolojinin ülkemizde
gelişmesini ve farkındalığın artmasını, teknolojinin toplumun
ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını, toplumun teknoloji ile ilişkisini
zenginleştirmeyi destekleyecek çeşitli projeler geliştirmiştir.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Toplum sağlığı

2.2 Toplum sağlığı
Toplum sağlığının salgın hastalıklar,
stresli yaşam, iklim değişikliği
gibi güncel riskler nedeniyle
hiç olmadığı kadar teknolojinin
desteğine ihtiyacı var. Sağlık
hizmetlerinin geleceği ise yapay
zeka, mobil iletişim, robotik veya
nanoteknoloji gibi dijital sağlık
teknolojilerindeki gelişmelerle
gözlerimizin önünde yeniden
şekilleniyor.
Paydaşlarımızla birlikte toplumun
değişen sağlık ihtiyaçları karşısında
birçok yeni nesil teknoloji çözümleri
sunarken toplum sağlığına faydası
dokunacak servis ve hizmetlerimizi
geliştirmekten mutluluk duyuyoruz.
Değer yaratma projelerimizin
yanı sıra şebeke yönetim
operasyonlarımızın toplum
sağlığına etkisini ilgili yasal
mercilerin belirlediği limitlere bağlı
kalmayıp, kendimiz için çok daha
sıkı limitler koyarak uyguluyoruz.

Dr. Öz ve Ekibi’nin sağlıklı yaşam
önerileri BiP’te!

Araba kazalarına müdahaleyi daha verimli
kılan mobil altyapı çözümümüz eCall

Dünya çapındaki ünü ve başarıları ile
tanınan Dr. Mehmet Öz, 2019 yılında
İstanbul’da misafirimiz oldu. Turkcell’in
iletişim ve yaşam platformu olan BiP,
kullanıcıları için Dr. Öz ve Ekibi’nin
yönettiği kanal aracılığıyla yemek
tarifleri, diyet, ruh sağlığı, fitness, güzellik
gibi konular hakkında öneriler sunuluyor.

Turkcell olarak Avrupa Komisyonu tarafından
önerilen acil çağrı sistemi olan “eCall”ın iletişim
altyapısın sağlamaya başlayan Türkiye’deki ilk
operatör olmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık
alanında hizmet veren bu teknolojik çözüm ile
yaşanan kaza durumunda araç içi ekipman
otomatik olarak acil yardım merkezine kaza
saati, aktivasyon nedeni, GPS koordinatları ve
araç bilgileri gibi kaza anında sağlık ekiplerinin
daha hızlı ve efektif müdahale etmesine
olanak sağlayan veriler iletmektedir. “eCall”
sayesinde hem kazalar sonucu oluşabilecek
ölüm, yanlış müdahale ve kalıcı sakatlıkları
azaltma konusunda önemli bir adım attık,
hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 3: “Sağlık ve Kaliteli
Yaşam” başlığının 3.6
numaralı Hedefine katkı
sağladık.

Sağlık Sektöründe 5G teknolojisinin
diğer teknolojilerden farkını ortaya
koyan “dikey sektörlerde 5G
kullanım senaryoları” üzerinde
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
5G deneme sürümümüzü kullanarak
sağlık alanında “Uzaktan Mobil
Tanı” gösterimini gerçekleştirdik.
Hastanedeki uzman doktorun, 5G’ye
bağlı haptik eldivenleri uzaktan kontrol
etmesi ile ambulanstaki bir hastanın
ultrason ile kontrolü başarıyla yapıldı.
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Turkcell olarak, sağlık sektörü için
dijital bir altyapı oluşturduk. Bu
dijital altyapıyı HIMSS (Healthcare
Information and Management
Systems Society - Sağlık Bilgi ve
Yönetim Sistemleri Topluluğu)
Eurasia’19 Sağlık Bilişimi Fuarı’nda
sergiledik. Gerçekleşen etkinlikte,
Adana Şehir Hastanemiz ile HIMSS 6,
Yozgat Şehir Hastanemiz ile ise HIMSS
7 ödüllerine layık görüldük.

Uzaktan Hasta Yönetim Cihazı
Kronik hastalıkları olan kişiler için geliştirdiğimiz
cihazımızla teknolojiyi sağlığın hizmetine
sunuyoruz. Geliştirdiğimiz cihaz ile periyodik
kontrolleri gerçekleştiriyor, ölçüm değerlerini
analiz ediyor ve gereken durumlarda hasta
yakınlarının bilgilendirilmesini sağlıyoruz.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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2.3 Toplumsal gelişim için Turkcell Akademi
2006 yılından beri Turkcell Akademi olarak,
toplumumuz için sürekli gelişimi hedefleyen bir
öğrenme modeliyle çalışıyoruz. Çalışmalarımızda
inovasyon, değişim ve sürekli iyileştirmeyi esas alıyor,
öğretme gücümüzü geliştirmek için çalışıyoruz. Sadece
kendi çalışanlarımız için değil, Turkcell ekosistemi ve
toplumumuz için teknolojide donanımlı insan gücü
yetiştirme odağında, onları geleceğe hazırlayacak
eğitimler sunuyoruz. Yıllardan gelen deneyimimizle
eğitimlerin konularını ve içeriklerini hedef kitleye
göre özenle düzenliyoruz, 600 kişiyi aşan eğitmen
havuzumuzdan en uygun eğitmeni seçiyoruz.
2.3.1. Teknoloji okur yazarlığı artırma çalışmaları
Turkcell olarak, Türkiye’nin yazılım geliştirme ve dijital
dönüşüm konusunda farkında ve öncü bir ülke olması
için çeşitli eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türkiye’nin yazılım platformu Turkcell Geleceği
Yazanlar
Kurum olarak, 2019 yılında Geleceği Yazanlar
platformunda Microsoft SQL Server, Veri
Okuryazarlığı, Veri Bilimi ve Yapay Zekaya Giriş ile
Python eğitimleri sağladık. Yine yıl sonuna kadar
Uniy Oyun Motoru’nda C# ile 2D Mobil Oyun
Yapımı, Veri Görselleştirme, Veri Manipülasyonu,
Veri Ön İşleme, Veri Bilimi için İstatistik, Python
ile Büyük Veri ve Veri Bilimi Proje Yönetimi gibi
eğitimleri yayına aldık. Tüm bu eğitimlere ek
olarak, Dijital Okuryazarlık Eğitimi ile de toplumun
her kesimi için gelişim imkânı sunuyoruz.
Bugüne kadar 100 farklı ülkeden 6 milyon
kullanıcı yetişkinlere ve çocuklara yönelik yeni
teknolojilerle ilgili içeriklerden faydalanma fırsatı
yakaladı, bunun yanında online eğitimlerini
başarıyla tamamlayan 23 bin kişi de 50 bin
başarı belgesi almaya hak kazandı.

100 farklı
ülkeden 6 milyon
kullanıcı

50 bin
başarı belgesi

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Toplumsal gelişim için Turkcell Akademi
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Geleceği yazan kadınlar platformu
2019 yılında Geleceği Yazan Kadınlar Projemize 64 ilden
1.600’ün üzerinde başvuru aldık. Eğitimlerini tamamlayan
640 kadından 235’i 141 proje fikrinin sahibi oldu ve sonrasında
mobil uygulama geliştirdi. En başarılı ilk üç proje ödüllendirildi.
Bu ödüllerin yanı sıra, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan
kadınlara test uzmanı olarak istihdam imkânı da sağlandı. Bu
uzmanlıkta, Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini
yapabilecekleri bilgisi verildi. Bugüne kadar Türkiye’nin 21
farklı şehrinden 100 test uzmanı kadın uzaktan çalışma
imkânına sahip oldu.
Geleceği Yazan Kadınlar Platformu ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları Amaç 4: “Nitelikli Eğitim” kapsamında
4.3, 4.4 ve 4.5 Hedeflerine, Amaç 5: “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” kapsamında 5.5 ve 5B hedeflerine, Amaç 8:
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kapsamında
8.3 hedefine ve Amaç 10: “Eşitsizliklerin Azaltılması”
kapsamında ise 10.2 Hedefine katkıda bulunuyoruz.

Geleceği Yazan Kadınlar projemiz 2019 yılında kapsayıcı
iş modeline örnek uygulama olarak Birleşmiş Milletler
Business Call to Action (BCTA) programına dahil oldu ve
Birlemiş Milletler Haftası’nda New York’ta örnek proje olarak
tanıtıldı. Yine 2019 yılında GSMA’in düzenlediği Global Mobile
Awards kapsamında “Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği”
ödülünü aldı ve GSMA tarafından CaseforChange’de
dünyayı değiştirme yolunda örnek proje olarak anlatıldı.
Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi (UN Women) tarafından
organize edilen “Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri”
(Women’s Empowerment Principles - WEPs) etkinliğinde,
Geleceği Yazan Kadınlar, cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi
ve kadınların gelecekteki fırsatlardan faydalanmaları
konusunda örnek proje olarak gösterildi.
Geleceği Yazan Kadınlar, ilk dönem mezunlarından sonra
ikinci döneminde 2019 yılında Sayın Emine Erdoğan’ın da
desteğini aldı.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 46

Toplumsal gelişim için Turkcell Akademi

Turkcell’in çocukları geleceği yazıyor

Distribütörlerimizin de uzmanlığını geliştiriyoruz

Bu projemiz ile 7-18 yaş arası çocuklara destek
oluyor, Scratch ve AppInventor eğitimleri ile
yazılım alanında gelişmeleri için destek veriyoruz.
Böylelikle çocuklarımız kodlamayı öğreniyor ve
geleceğin gerekliliklerine karşı daha yetkin şekilde
adımlar atıyorlar.

Turkcell Akademi liderliğinde KVK ve GENPA ihtiyaçlarına ve
performans hedeflerine özel tasarlanan sertifikasyon programları
kapsamında liderlik, satış, ürün yönetimi, kurum kültürü ve

Uçtan Uca Akademi 5. yıl
Program yaklaşımı
Marka ürün yönetimi ve tedarik zinciri
gelişim programı
Satış sonrası hizmetleri programı
Çağrı merkezi gelişim programı
Mali işler programı
Bayi risk yönetimi ve idari işler
Bilgi teknolojileri eğitimi

Liderlik gelişim
programları

Türkiye’nin değerli üniversiteleri ve Akademi
eğitmenlerimizin ortaklaşa hazırladığı Mobil
İletişim Teknolojileri ve Yazılım Testi derslerimizle,
Türkiye’nin gençlerini hem teknoloji sektörü ile
tanıştırıyor hem de çalışanlarımızın bilgi birikimleri
ile donanımlarına destek oluyoruz. Yapay
zeka alanında çalışan doktora öğrencilerinin
araştırmalarına burs ile destek sağlarken,
üniversitelerde bilgi birikimimizi aktardığımız
sertifika programlarıyla binlerce öğrencinin
bilişim sektörüne nitelikli iş gücü olarak
kazandırılmasında önemli rol oynuyoruz.

Liderlik programı

Satış gelişim programı
Kurum kültürü programları

Teknolojide sektöre nitelikli insan gücü
yetiştiriyoruz

fonksiyonlara özel odaklara yönelik eğitim programları ile toplam
900 çalışana, dijital ve sınıf içi eğitim çözümleri uygulamaya
devam ediyoruz.

İlhan veren liderlik

Satış

Geribildirim becerisi

Antrenmanları

Liderliğe hazırlık uzmanlıktan liderliğe

Avcı satıcı yaklaşımı

Yeni liderler_adım adım liderlik

Veri odaklı satış

Kurum kültürü kataloğu

Satış sonrası hizmetler

İş yönetimi simülasyonu
Dayanıklılık-duygu yönetimi
Toplantı ve müzakere yönetimi
Satış sonrası hizmetler

Misafir ol gel bana

Duygusal dayanıklılık

Zehirli iletişimin panzehirleri

Hizmet odaklı satış

İç motivasyon yönetimi

Dayanıklılık-duygu yönetimi

Retorik

Müşteri odaklılık

IK gelişim programı
İç eğitmen gelişim programı

Satış ve ürün yönetimi programları

Psikolojik sağlığımızı korumak
Beynimizn duygu kodları
Davranışsal finans

Bütünsel bakış

Sertifikalı çalışan
KPI

Satış ve ürün yönetimi

%100

%100

N/A

Tüm çalışanlar

%96

%96

%98

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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2.4 Kamu iş birliği ile toplumsal değer yaratma
Kamu politikalarının bir toplumun günlük yaşamından uzun vadeli refahına
kadar uzanan geniş etki alanının bilincindeyiz. Bu doğrultuda, ülkemizin
teknolojik altyapısının yeni inovasyonlarla rekabetçi şekilde geleceğe
hazırlanmasını ve dijital dönüşümde küresel liderler arasında yer almasını
hedefleyen kamu politikalarının geliştirilmesine tüm kaynaklarımızla destek
oluyoruz.
Projelerimizi hayata geçirirken kamu kurumlarıyla iş birliğinde çalışmak
temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Önem verdiğimiz bir diğer nokta
ise, faaliyetlerimizi tüm yasa, yönetmelik ve mevzuatlarla uyum içerisinde
gerçekleştirmektir. İlgili tüm kamu kurumları ile toplumsal yatırım alanında
sürdürülebilir iş birliklerimize devam ediyoruz.

Yaani’de her 100 arama için,
Tarım ve Orman Bakanlığı iş
birliği ile bir ağaç diktik.

Merhaba Umut projemizle 2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle çalışma izinleri, yazılı ve
görsel içerikler uygulamaya eklenmiştir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ortaklaşa hayata geçirdiğimiz
Türkiye Sportif Yetenek
Taraması ve Spora Yönlendirme
Projesi ile geleceğin şampiyon
sporcularını yetiştirmeye devam
ediyoruz.

İçimdeki Hazine uygulamamızı Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütüyoruz.

Günümüzde regülasyon ihtiyaçları, ulusal ve uluslararası alanlardaki
regülasyon tasarım süreçleri ve gelişmeler ile birlikte yenilenmekte ve
değişmektedir. Bu kapsamda, mevcut ve yeni regülasyonların takibini etkin
bir şekilde yapıyor, analizlerimizi gerçekleştiriyor ve yayımlar hazırlıyoruz. Bu
bakış açısı ile sektörel bilgi birikimimiz ve gerekliliklerimizi baz alarak uygun
politik ve düzenleyici araçlar geliştiriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği
içerisinde hayata geçirdiğimiz
Zeka Gücü Projesi ile 2019’da
30 bin öğrenciye ulaştık.

Türkiye’nin sektörümüzde öncü olması ve sürekli gelişim gösterebilmesini
destekleyecek bir dizi projemiz ve girişimimiz bulunuyor. Fiber altyapının
sağlanması ve mobil altyapının yaygınlaştırılması, ortak altyapı şirket
girişimleri, kişisel verilerin korunması, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın”
yaklaşımının benimsenmesi, haberleşme hizmetlerinde dijitalleşmenin
sağlanması ve teşvik edilmesi gibi politika yaklaşımlarını benimsiyoruz ve bu
doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
koordinasyonunda Türkiye’nin
Otomobili Projesi’ni
yürütüyoruz.

T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı
himayesinde, 2021
Tokyo Olimpiyatları
hedefiyle Türkiye
Atletizm Federasyonu
ve Türkiye Yüzme
Federasyonu iş
birliğiyle 2013 yılında
başlattığımız Atletizm
ve Yüzme Performans
Projeleri’nin
büyüklüğü 56 milyon
TL tutarında spor
yatırımını kapsıyor.

56
milyon TL
tutarında spor
yatırımı

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Sponsorluklar

2.5 Sponsorluklar
Toplumda fark yaratmak
ve teknolojimizle
iyileştirebileceğimiz noktalara
dokunmak için ürün ve
hizmetlerimizin yanı sıra
finansal katkıda bulunmanın
da sorumluluğunu
taşıdığımıza inanıyoruz. Bu
doğrultuda spordan müziğe,
gençlerin gelişiminden,
kültürel aktivitelere etki
alanımızın dışında birçok
konuda toplumsal yatırım
olarak gördüğümüz
sponsorluk çalışmalarına
katılıyoruz.
Turkcell olarak Türkiye’de
sporun gelişmesi ve
uluslararası düzeyde
tanınması için
gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Türk sporunun gelişimine katkılarımız
devam ediyor
Turkcell olarak, ülkemizde sporun her alanında
gelişimin sağlanması için çalışmalar yürütüyoruz.
2019 yılında da Milli Takımlarımıza desteklerimizi
futbol, atletizm gibi branşlarda sürdürdük. Tüm
bunların yanında bireysel sporları teşvik ederek
amatör sporlara da destek verdik.

Futbola kesintisiz destek
2002 yılından bugüne “Resmi İletişim Sponsoru”
olarak destek verdiğimiz A Milli Futbol Takımımızın
sponsorluğuna, 2005 yılından bu yana ana sponsor
olarak devam etmekteyiz. Turkcell çalışanları ve
sporcularımızın katılımıyla toplantılar düzenliyor, A
Milli Futbol Takımımızın yanında oluyoruz.
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Bedensel engelli spor federasyonu ile iş
birliğimiz
Sporda engelleri kaldırmak üzere
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı 2019
yılında da sürdürdük. Engelli sporcularımız
için atletizm, yüzme gibi amatör sporlara
destek veriyor, sürekli gelişim ve iyileşme
için çalışıyoruz.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
Sponsorluklar

Turkcell Platinum Bosphorus Cup
Bu yıl 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde 17’ncisi
düzenlenen, Türkiye’nin uluslararası arenadaki
en önemli spor organizasyonlarından Turkcell
Platinum Bosphorus Cup 2019’a 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.

Zorlu PSM Zorlu Performans
Sanatları Merkezi ana
sponsorluğumuz çerçevesinde
Turkcell Sahnemiz ve Turkcell
Platinum Sahnemizde 2019 yılında
650 bin kişiyi ağırladık. Zorlu PSM
içindeki reklam alanlarımız ve
markalamalarımız ile 1 milyonun
üzerinde kişiye logomuzun
görünürlüğünü sağladık.

19 Temmuz-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında
gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler ile
müzikseverler muhteşem yaz konserleri serisinin
keyfini yaşadılar. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda
120 bin kişi konserlerimizi izledi. Sosyal medyada
yapılan kurgular ile Instagram hikayeleri 2,7
milyon izlenme alırken, 2,5 milyon erişim sağlandı.
Artık bir klasik haline gelen Turkcell Yıldızlı
Geceler yine yaz aylarında açık havada tüm
müzikseverleri buluşturdu.

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight
25 Mayıs-29 Ekim 2019 tarihleri arasında,
üçüncü kez Turkcell Platinum ana
sponsorluğunda Aya İrini Kilisesi’nin büyülü
ortamında gerçekleşen yedi konser ile 8 bin
kişi ağırladık. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı
sanatçıların sahne aldığı konserlerde sosyal
medyada yapılan kurgular ile 1,5 milyon kişiye
erişim sağladık.
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2014 yılından beri İletişim ve Teknoloji Sponsoru olarak Sakıp Sabancı
Müzesi’nin destekçisiyiz. Yaşamı iyileştiren ve kolaylaştıran teknolojilerimizi
entegre ederek geliştirdiğimiz “Biletim Cepte” uygulaması ile ziyaretçiler, Sakıp
Sabancı Müzesi’nde yer alan sergilere ve etkinliklere özel teslimat noktalarına
gitmeden ve kuyruk beklemek zorunda kalmadan erişim sağlıyor. Ayrıca
Turkcell tarafından geliştirilen müzeye özgü ücretsiz olarak indirilebilecek bir
diğer mobil uygulama ile müzede bulunan eserler ayrıntılı olarak incelenebildiği
gibi, hazırlanan eğitimlerden yararlanma ve müze hakkında bilgi edinme
fırsatlarını da sunuyoruz.
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fizy Müzik Ödülleri ve fizy İstanbul Müzik Haftası
Türkiye’nin popüler müzik platformu fizy’nin 2019 dinlenme rakamlarına göre
10 farklı kategoride verdiği müzik ödülleri Volkswagen Arena’da 4 Kasım’da
gerçekleştirilen ödül gecesi ile sahiplerini buldu.
Müzik ödüllerinin ardından Türkiye’de ilk kez yapılan, popüler kültür ve Türk pop
müziğini aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası’nın ikincisini 4-9
Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdik. 30’dan fazla sanatçı performanslarıyla
başta Volkswagen Arena olmak üzere, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda
Kayıkhane, Kadıköy Sahne gibi farklı mekanlarda müzikseverlerle buluştu. fizy
İstanbul Müzik Haftası kapsamında gerçekleşen paneller İstanbul ve Türkiye’de
müziğin gündemini belirledi.

fizy Liselerarası
Müzik
Yarışması’nın
22. yılı fizy
sponsorluğunda
gerçekleşti. 49 ilden
708 lisenin yarıştığı
organizasyona 27
bin kişi katıldı. 4,6
milyon kullanıcının
ziyaret ettiği
fizy liselerarası
müzik yarışması
platformuna konan
eleme videoları
üç haftada 553
binin üzerinde oy
aldı. Final günü
35 lisenin yarıştığı
etkinlikte birinciliği
Özel Moda Mimar
Sinan Güzel
Sanatlar Anadolu
ve Özel Kadıköy
Akşam Liseleri
kazandı.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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2.6 Şeffaf paydaş etkileşimi
Turkcell olarak paydaşlarımızı önemsiyor ve
onlarla tüm iş alanlarımızda sürekli etkileşimde
bulunuyoruz. Toplumda hizmet ve faaliyetlerimizin
etkilediği grupları dikkate alarak, paydaşlarımızın
beklentilerini olabildiğince kapsayıcı şekilde
belirliyoruz. Sürdürülebilir iletişim vizyonumuz
doğrultusunda birlikte değer yaratıyoruz.
Paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler ve
öneriler ile süreçlerimizde sürekli gelişim sağlıyor,
kimseyi geride bırakmadan performansımızı hep
ileriye taşımayı hedefliyoruz.
Paydaşlarımızla olan iletişimimizi web sitemiz
üzerinden yaptığımız çeşitli raporlamalarla
yıl içinde periyodik olarak yönetiyoruz. Ayrıca
paydaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda,
bizim çeşitli
konularda organize
ettiğimiz toplantı ve
çalıştaylarla özelleşen
ihtiyaçlara cevap
veriyoruz.

Paydaşlarımızın ve Turkcell’in öncelikli konularını
“2019 Turkcell Önceliklendirme Matrisi”mizde
haritalandırdık. Matrisimize ve öncelikli
konularımızı belirleme yöntemimize “Kurumsal
yönetim” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Doğrudan ve dolaylı etkileşim yaratmaya önem
veriyoruz. Çeşitli paydaş gruplarımız ile farklı
etkileşim kanallarını kullanarak şeffaf bir iletişim
politikası yürütüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Amaç 17: “Amaçlar için Ortaklıklar’’
temelinde birçok ulusal ve uluslararası
sivil toplum kuruluşu ile çalışıyoruz. Bu
faaliyetlerimizle, Hedef 17.16 ve 17.17’ye katkıda
bulunuyoruz. Şeffaf paydaş etkileşimimiz ile
destek olduğumuz bir diğer amaç ise Amaç 16:
“Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” kapsamında
geliştirdiğimiz şeffaf iletişim kanalları ile Hedef
16.5 ve 16.6’ya katkı sağlarken, paydaşlarımızla
sürekli ve etkin iletişim sağlayarak da Hedef
16.7’ye destek oluyoruz.

Hissedarlar ve yatırımcılar: Yatırımcı ilişkileri
departmanımız vasıtasıyla, ülkemiz ve
sektörümüzdeki lider pozisyonumuzu koruyarak
sürekli gelişim sağlamak için hissedar ve
yatırımcılarımız ile iletişim halindeyiz. Yatırımcı
ilişkileri internet sitemizde duyurular yayımlıyor,
hisse bilgilerimize yer veriyor ve finansal
raporlarımız ile yatırımcılarımızın sürekli
olarak bilgi almasını sağlıyor aynı zamanda
iletişimimizin şeffaflığını sağlıyoruz.
Çalışanlar: Üretken Turkcell Ailemiz ile
iş süreçlerimizin tüm adımlarında birlikte
hareket ediyor, istek ve taleplerini birbirinden
çeşitli ortamlarda dinliyor ve dijital gelişme
odağında üstün çalışan mutluluğunu sağlamayı
hedefliyoruz. Çalışanlarımız ile ilişkilerimizi
detaylandırılmış bir şekilde raporumuzun
“Üretken Turkcell ailemiz” bölümünde
bulabilirsiniz.
Müşteriler: Turkcell’de müşteriyi odağa
alarak hedeflerimizi daha ileriye taşıyoruz.
Ürün ve servislerimizde müşteri deneyimini
esas alan tasarımlarımızı ve müşteri ilişkileri

yönetim performansımızı sürekli geliştiriyoruz.
Müşteri değerimiz ile ilgili yaptığımız kapsamlı
çalışmalara raporumuzun “İnsan mutluluğu
odaklı erişilebilir hizmetler” bölümünden
ulaşabilirsiniz.
Tedarikçiler: Geniş bir tedarikçi ağına
sahip olmakla birlikte, tedarikçilerimizle
ilişkilerimizde şeffaflık, esneklik, etik ve
üstün kalite çerçevesinde malzeme ve
bilgi akışını sağlıyoruz. Raporumuzun
“Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri”
bölümünde tedarikçilerimizle fark yarattığımız
uygulamalara dair detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları:
Kolektif çalışma ve özgür ifadenin gücüne
inanıyoruz. Turkcell olarak çalışmalarımızı, ulusal
ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile birlikte
birbirinden çeşitli platformlar aracılığıyla hayata
geçiriyoruz.

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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Turkcell Grup olarak kurumsal paydaşlık kurduğumuz ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları
3GPP

The 3 Generation Partnership Project

MOBİSAD

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği

AUSDER

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği

M-TOD

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği

BCTR

Blockchain Türkiye Platformu

MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

BGD

Bilgi Güvenliği Derneği

NGMN

Next Generation Mobile Networks

BİED

Bilgi Ekonomisi Derneği

ÖDED

Ödeme ve Elektronik Para Derneği

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu

PERYÖN

Türkiye İnsan Yönetim Derneği

ECTA

European Competitive Telecommunications Association

SKD

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

ETİD

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

TELKODER

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

FKB

Finansal Kurumlar Birliği

TUYAD

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği

GSMA

Global System for Mobile Communications Association

TÜBİSAD

Bilişim Sanayicileri Derneği

GTI

Global TD-LTE Intitiative

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

IAPP

International Association of Privacy Professionals

TÜYİD

Yatırımcı İlişkileri Derneği

IIC

International Institute of Communication

UN (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler

ItechLaw

International Technology Law Association

WTECH

Teknolojide Kadın Derneği

ITU

International Telecommunication Union

YASED

Uluslararası Yatırıcımlar Derneği

rd

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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Yönetim kurulu üyeliklerimiz

İletişim kanalları tablosu

Sivil toplum kuruluşu

Yönetim kurulu üyemiz

BGD

Burhanettin Al

GSMA

Murat Erkan

M-TOD

Murat Erkan, Serhat Demir, Gediz Sezgin

TÜYİD

Zeynel Korhan Bilek

TUYAD

Barış Zavaroğlu

Medya ve Sosyal Medya: Ürün ve hizmetlerimizle hayata geçirdiğimiz
çalışmalarımızla hem Türkiye hem de yurt dışı medyasında aktif olarak yer alıyoruz.
Teknolojinin dönüştürücü gücünden faydalanarak tüm sosyal medya ağlarında etkin
bir şekilde yer alıp, paydaşlarımız ile iletişim kuruyoruz. Paydaşlarımız için yapmamız
gereken bilgilendirmeleri basın toplantıları, reklamlar, ilanlar, röportajlar ve haberler
aracılığıyla yapıyoruz.
Üniversiteler/Akademi: Türkiye’nin gelecek iş gücünü teknoloji odağında
şekillendirmek, gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak ve geleceğin
yeteneklerini keşfetmek amacıyla üniversitelerle sürekli 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.
Yandaki tabloda vermiş olduğumuz bilgiler Turkcell olarak paydaşlarımızla olan
iletişim kanallarımızı yansıtmaktadır.

Paydaş grubu

İletişim araçları

Çalışanlar

İç ve Dış Toplantılar, GMY Açık Kapı Görüşmeleri, Değerlendirmeler, Duyurular, Dashboard, Raporlar, Awayday,
Etkinlikler, Bilgilendirme Raporları, Periyodik Yayım ve Bültenler

Tedarikçiler

Tedarikçi Yönetim Sistemi (2020), Tedarikçi Portal, İç ve Dış Toplantılar, Tedarikçi Günleri, KOBİ ve Yerli
Üreticilerle İş birliği Toplantıları, Turkcell Partner Network, Saha Kiralama Mal Sahibi Görüşmeleri, Teknopark
Görüşmeleri

Müşteriler

Medya, Turkcell.com.tr, Turkcell ve Turkcell Genel Müdürü Sosyal Medya Hesapları

Hissedarlar ve Yatırımcılar

Yönetim Kurulu Toplantıları, Konferans, Toplantı ve Road-show aktiviteleri, Yatırımcı ve Analist Günü Toplantıları,
Yatırımcı İlişkileri web sitesi üzerinden Çeyreksel Bazda Yapılan Sonuç Açıklamaları ve Telekonferanslar,
Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan Özel Durum Açıklamaları (ÖDA), Yıllık ve Ara Dönem
Faaliyet Raporları, Sıkça Sorulan Sorular Bölümü ve Turkcell Yatırımcı İlişkileri e-mail ve Telefon Hatları

Kamu Kurum ve
Düzenleyici Otoriteler

BTK ve HTK Toplantı, Panel, Çalıştay, Raporlar, Geçiş Hakları Kazı İzinleri Kamu Kurumları (Belediye vb.)
Görüşmeleri, Gümrük ve Sevkiyat Süreçleri Görüşmeleri, Resmi Yazışmalar, Periyodik ve Konu Özelinde
Toplantılar, Çalıştaylar, Bilgilendirme Raporları, Sunumlar ve Pozisyon Belgeleri, Kamuoyu Görüş dokümanları,
Periyodik Yayım ve Bültenler

STK’lar

Yönetim Kurulu Toplantıları, Çalışma Grubu Toplantıları, Konsey Toplantıları, Çalıştaylar, Seminer ve
Konferanslar, Yıllık Forumlar ve Buluşmalar, Bölgesel Etkinlikler, Fuarlar, Ödül Törenleri, Konu Odaklı İnisiyatifler
(web sitesi ve sosyal medya üzerinden), Üyelikler, Çalışma Grupları Faaliyetleri ve Projeleri, Toplantılar, Ortak
Projeler

Medya

Doğrudan İletişim, Turkcell Medya web sitesi, Turkcell ve Turkcell Genel Müdürü sosyal medya hesapları,
Turkcell.com.tr

Öğrenciler

Turkcell Akademi’nin Sektöre Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme Vizyonuna Paralel Müfredat Dersleri, Sertifika
Programları, Teknik Gezi, Proje Yarışmaları, Bilgi Paylaşım Seansları, Sponsorluklar

Akademisyenler

Turkcell Akademi’nin Sektöre Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme Vizyonuna Paralel Müfredat Dersleri, Sertifika
Programları, Turkcell Vakfı ile Yapay Zeka Alanında Çalışan Doktora Öğrencilerine Burs İmkanı, Yayınların
Desteklenmesi

Düşünce Kuruluşları

Regülasyonla İlgili Hazırlanan Yayımlara İçerik ve Katkı Sağlama

Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma
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2.7 Ortaklıklar
Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile topluma
dokunduğumuz her noktada dijital uçurumu kaldırıp,
erişimi artırma hedefi için çalışıyoruz. İştiraklerimiz
ile Türkiye’de teknoloji ve iletişimin gelişiminin
destekçisi olmaya devam ediyoruz. Farklı alanlardaki
iştiraklerimizin teknoloji odağından şaşmadan Turkcell
markasını büyütmesinden mutluluk duyuyoruz.

TechFin dijital Çözümlerinde
Paycell, Financell ve Financell
Katılımları

Yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimizin tam listesine internet sitemiz
üzerinden ulaşabilirsiniz. Ortaklıklarımız kapsamında topluma
sunduğumuz dijital hizmet ve servislere ait detayları raporumuzun
“Üstün dijital hizmetler ve inovasyon” bölümünde sizlerle
paylaşıyoruz.
Turkcell partner programı: Turkcell İş Ortaklığı Bölümü’nü 2001
yılında, 15 iş ortağımızın katılımıyla kurduk. 2004 yılında ise “Turkcell
Partner Programı”nı Turkcell ekosistemimize yeni iş ortaklıklarının

eklenmesi ve etkileşim platformu oluşturmak amacıyla hayata
geçirdik. Turkcell Partner Programı’nda 200’ü aşkın iş ortağı, stratejik iş
birliği yaptığımız yerel ve dünya çapında firmalar, STK’lar, yatırımcılar
ve girişimciler ile binlerce uygulama geliştiriciden oluşmaktadır.
Bu ekosistem ile Türkiye’nin işgücüne 10 bin kişiden fazla istihdam
katkısında bulunuyoruz. Turkcell dijital iş servisleri iş ortakları ile de
Partner Programı kapsamında IoT’den Büyük Veri’ye, Güvenlik’ten Bulut
dijital çözümlerine birçok konuda ortak çalışmalar ortaya koyuyoruz.

Dijital Oyun ve Eğlence
Hizmetlerinde
Dergilik, Arıkovanı, Inteltek,
lifecell
Çağrı Merkezi
Hizmetlerinde
Global Bilgi

Elektronik Haberleşme
Hizmetlerinde
SuperOnline

Enerji
Çözümlerinde
Enerjicell

Yurtdışı
Ortaklıklarımız
lifeCell Ukrayna, BeST,
Kuzey Kıbrıs Turkcell, lifecell
Ventures, Turkcell Europe

Çevre ile etkileşimimiz
2030
yılına kadar
elektrik ihtiyacımızı
tamamen
yenilenebilir
kaynaklardan
karşılama hedefi

“Sürdürülebilirlik
Endeksli Kredi”
anlaşması

Dergilik
uygulamamız ile

500

bine yakın
ağacın korunması

Kuzey Kıbrıs
Turkcell’in
ilk güneş
enerji
santrali

ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi
Standardı ve ISO 14064
Kurumsal Sera Gazı
Emisyonlarının Hesaplanması
ve Raporlanması
Sertifikası’na sahip
ilk mobil operatör
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İnsanı, çevreyi ve e
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak
için etkileşimde bulunduğumuz çevre üzerindeki
etkimizin en aza indirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz.
Faaliyetlerimiz esnasında kaynak kullanımını,
doğal ekosistem dengesini ve gelecek kuşakların
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlıyor, bu
sayede çevresel performansımızı etkin bir şekilde
yönetmeyi amaç ediniyoruz.
Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel
etkileri azaltmak için tüm kaynaklarımızı kullanarak
girişimlerde bulunuyor, ofis uygulamalarımızı ve iş
süreçlerimizi sürdürülebilir inovasyon prensiplerine
göre geliştirerek, bu sürece çalışanlarımız ve ailelerini,
tedarikçilerimizi, yatırımcılarımızı ve müşterilerimizi de
dahil etmeyi, işimizin bir parçası olarak görüyoruz.
Değer zincirimiz boyunca kaynakları efektif
kullanmaya, atıkların yönetimini doğru kurgulayarak
geri dönüşüme odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.
Tüm ulusal çevre düzenlemeleri gerekliliğindeki
yükümlülüklerimizi uyguluyoruz. 2019 yılında tarafımıza
yasa düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından
çevre ile ilgili hiçbir hukuksal uygunsuzluk veya şikayet
kaynaklı işlem uygulanmamıştır.

Çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutan Üst
Yönetimimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
doğrultusunda yürütmeye özen gösterdiğimiz ve
faaliyetlerimize entegre etmeyi öncelik edindiğimiz
sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gözetim sorumluluğunu
üstleniyor. İnsana dokunan katma değeri yüksek
işler başaran bir Şirket olarak, faaliyetlerimizde, çevre
üzerindeki etkimizi en aza indiren, üretim süreçlerini
çevre ile uyumlu hale getiren, çalışanlarını çevre
duyarlılığı konusunda eğiten, temiz teknolojileri
kullanan, müşterilerine ve tüm paydaşlarına
sürdürülebilir bir yaşama geçiş için çözümler sunan,
çevreci ürün ve hizmetler için araştırma yapan, ekolojik
çevrenin korunması için yeni projeler gerçekleştirmeyi
hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz Turkcell ekosistemine ve
topluma katkı sağlamak için birçok sosyal sorumluluk
ve sponsorluk faaliyetlerini hayata geçirirken, aldığımız
aksiyonlarla çevreye olan etkimizi minimum seviyeye
indirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara her geçen
gün bir yenisini ekliyoruz. Bu alandaki performansımızın
bir göstergesi olarak BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki
yerimizi bu yıl da koruduk.

konomiyi bir bütün
olarak gören
entegre sürdürüleb
ilirlik bilinci
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3.1 Enerji yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele
Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl
yayımlanan Küresel Riskler Raporu’nun 2020
edisyonuna göre, önümüzdeki on yılda gerçekleşme
olasılığı en yüksek olan ilk 5 riskin tamamı iklim
değişikliği ve çevre ile ilgili başlıkları içermektedir. Bu
risklerin başında ise iklim kriziyle mücadele ve uyum
riskleri gelmektedir. Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu
çağımızın en önemli çevresel, sosyal ve ekonomik
tehditlerinden biri olarak nitelendirilen iklim değişikliği,
geçmişten günümüze sürekli artış sergileyen karbon
emisyonlarını azaltmayı ve aynı zamanda doğal
kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını
gerektiriyor. Turkcell olarak iklim değişikliği ile
mücadele etmek ve ilişkili riskleri yönetebilmenin,
kurumsal sürdürülebilirliğimizin stratejik bileşenlerinden
olduğuna inanıyoruz. 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 getirmeye gayret ediyoruz.
Bu doğrultuda, temel önceliğimizi enerjinin verimli
ve etkin kullanımına veriyoruz. Bunun yanı sıra “İyilik
için Teknoloji” mottosuyla çevre dostu teknolojiler
geliştiriyoruz. Çevresel performansımızı şeffaf bir
şekilde paylaşmak amacıyla CDP İklim Değişikliği
Raporlaması yapmaya devam ediyoruz.

Her alanda sürdürülebilirliği işimizin odağına alıyoruz. Son olarak Sürdürülebilir
finansman konusunda da yenilikçi adımlara imza attık. “Sürdürülebilirlik Endeksli
Kredi” anlaşmalarımızla çalışmalarımızı finansman alanına da taşımış olduk.
Bu krediler sayesinde çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman
maliyetlerimizi de düşürebileceğiz.

3.1.1 Enerji yönetimi
Enerjiyi, faaliyetlerimiz kapsamında tükettiğimiz enerji
ve yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz elektrik enerjisi
olarak iki başlıkta ele alıyor ve ikisinin birbiriyle başa
baş olması için çalışıyoruz. Bize emanet edilen doğal
kaynakları en verimli şekilde kullanma misyonumuz,
çevreye duyarlı ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına
göre şekillendirmeye dayalı iş anlayışımız çerçevesinde,
yenilenebilir kaynakları önceliklendiren enerji üretimi
ile küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Öte
yandan, Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Standardına sahip ilk mobil operatör olmaktan gurur
duyuyor, tükettiğimiz enerjiden tasarruf edecek her
fırsatı olabildiğince hayata geçirmek üzere çalışıyoruz.
Enerji performansımızı ise enerji yoğunluğu performans
göstergesi ile toplam tükettiğimiz yenilenemez enerji
miktarının toplam gelirimize oranı ile hesaplıyor ve
takip ediyoruz.

2019 yılı tüm türlerde toplam enerji tüketimini dahil ettiğimiz 2019 yılı Turkcell Enerji
Yoğunluğu oranı 203.711 GJ/1.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.
Enerji yoğunluğu hesaplamasında kullandığımız özel ölçü birimi “2019 Turkcell
Türkiye yıllık toplam geliri (21,487 milyon TL)” olarak belirlenmiştir.

Çevre ile etkileşimimiz
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Ekolojik düzen çevresel ayak izimizi en aza indirmek amacıyla,
çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına yöneliyoruz. 2030
yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir
kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar ile
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 7:
“Erişilebilir ve Temiz Enerji” başlığındaki 7.2
Yenilenebilir Enerjinin Payını Önemli Ölçüde
Artırmak Hedefine ve Amaç 13: “İklim
Eylemi” kapsamındaki 13.1 İklim Kaynaklı Tehlikelere ve Doğal Afetlere Karşı
Dayanıklılığı Geliştirme Hedefine katkı sağlamayı gözetiyoruz.
Enerjicell iştirakimizle, 2019 yılında Turkcell’e ait binalarda öz tüketim modeli ile
yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesine öncülük ettik. Başta yeni kurulan
Ankara Veri Merkezi’nde olmak üzere, çatı tipi güneş enerjisi projelerini hayata
geçirdik. Önümüzdeki dönemlerde yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek
olan Enerjicell, Turkcell’i sıfır karbon salımı olan, çevre dostu kaynaklardan elektrik
tedarik eden bir şirket haline getirmeyi hedeflemektedir. Enerjicell aracılığıyla hem
sahip olacağımız yenilenebilir enerji üretim santralleri hem de Türkiye’deki santrallerle
yapacağı uzun dönemli kapasite kiralama yaklaşımıyla elektrik tüketimini yeşil
kaynaklardan sağlayacağız.

2019 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
grubumuzun ilk güneş enerjisi santralinin
açılışını gerçekleştirdik.
Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz’in üçüncü büyük
adasında faaliyet gösterdiğimiz Kuzey Kıbrıs
Turkcell’in ilk güneş enerji santralinin kurulumunu
4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Yılda
1.500.000 kWh’den fazla elektrik üretecek santral
ile 906.481 kg CO2e emisyonunun atmosfere
salımı önlenmiş olacak. Santral sayesinde
ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)
şebekesindeki talep yükünü hafifletiyor ve elektrik
şebekesinin dijital altyapısına katkı sağlıyoruz.

Ankara Veri Merkezi’miz Türkiye’de solar
panellerle kendi elektriğini üreten ilk veri
merkezi oldu.
2019 yılında Ankara’da hayata geçirdiğimiz yeni
veri merkezimizde tükettiğimiz elektriğin bir
kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilmek
amacıyla bina otopark alanının üstüne kurulan
yeni nesil paneller ile güneş enerjisinden
faydalanıyoruz. Yılda yaklaşık 500.000 kWh
elektrik üretim hedefi ile elde edilen yenilenebilir
enerjiyi tamamen Ankara Veri Merkezi binamız
faaliyetleri kapsamında kullanacağız. Proje
ile yılda 245 tCO2e sera gazı emisyonunu
engelleyeceğiz.

Çevre ile etkileşimimiz
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Turkcell Adana Plaza binasının çatısında
yapılan güneş enerjisi projesi ile yenilenebilir
enerjiden elektrik üretimimizi sürdürüyoruz. Öz
tüketim modeli ile çatıda üretilen enerjiyi Adana
Plaza binamızın elektrik ihtiyacını karşılamakta
kullanıyoruz. Planlanan yıllık 100 MWh elektrik
üretimi ile yılda yaklaşık 49 tCO2e sera gazı
emisyon tasarrufu yapıyoruz.

2019 yılında devreye alınan toplam
3 güneş enerjisi projesi ile
yenilenebilir kaynaklardan yaklaşık
1.070.000 kWh elektrik ürettik.

2019 yılında toplam Turkcell Grup elektrik tüketimimizin %42’sini yenilenebilir
kaynaklardan sağladık.*
* T.C. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu 2019 Yılı Resmi İstatistikleri Türkiye yenilenebilir enerji kullanım
yüzdesi verisi rehber olarak kullanılmıştır.
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Nüfusun dönemsel olarak yükseldiği ve enerji
kaynaklarına erişimin sınırlı olduğu bölgelerde
oluşan ihtiyaç için geliştirdiğimiz Portatif Solar
Saha çözümünü inovatif çalışmalarımızın bir
ürünü olarak görüyoruz. 2019 yılında dört ilde
farklı lokasyonlarda kurulumunu sağladığımız bu
iletişim istasyonlarının çevre dostu özelliği de ön
plana çıkıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği
bu çözümle sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı
sağlıyoruz. Sahalarımıza kurduğumuz güneş panelleri
ve rüzgar türbinleri sayesinde yıllık yaklaşık 505
MWh elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
üretiyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojilerine
yaptığımız yatırımların önümüzdeki dönemlerde de
artarak devam edeceğini paylaşmaktan mutluluk
duyuyoruz.

2019 yılında, şebeke trafik
yoğunluğunun çok düşük olduğu
zamanlarda tasarruf sağlayan
yazılım özelliklerini devreye
alarak yıllık yaklaşık 9,2 milyon TL
tutarında enerji tasarrufu sağladık.

Çevre ile etkileşimimiz
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Enerji maliyetlerini düşürerek çevre dostu ürünlere ve
teknolojilere yapılan yatırımların artması günümüzün öne
çıkan trendlerinden olmakla birlikte, belirlenen stratejilerin
çevresel etkiyi gözeterek uygulanması, şirketlerin
faaliyet gösterdikleri pazarda kendilerini farklılaştırmasını
ve rekabet avantajı yakalamasını sağlamaktadır.
Sadece doğrudan operasyonlarımızda değil, tüm
değer zincirimizde çevresel etkinin en aza indirilmesi
için süreçlerimiz bulunuyor. Yeşil satın alma sayesinde,
kullandığımız ürünlerin enerji verimliliği, ham maddelerin
sürdürülebilir olması gibi çeşitli çevresel kriterlere uygunluk
durumunu değerlendiriyor, sera gazı emisyonu düşük
ürünlerin kullanımına öncelik veriyoruz. Bu kapsamda;
• Şebeke ekipmanlarımızın enerji verimli olmasına önem
veriyoruz. Baz istasyonu şebekemizde kendi enerjisini
üreten istasyonlarımızı kuruyoruz.
• Veri merkezi sistem odalarında bulunan iklimlendirme
cihazlarını ve enerji altyapısını daha verimli olan son
teknoloji ürünlerle yenilemeye devam ediyoruz.
• Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına
sahip ilk mobil operatör olmakla birlikte, bu kapsamda
oluşturduğumuz enerji yönetim prosedürümüzde konu
ile ilgili planlama, işletme, satın alma prosedürlerimizi
gözden geçirip revizyonları tamamlayarak satın alma
faaliyetlerimizi günden güne geliştiriyoruz.

Enerji tasarruf çalışmaları ve miktarları:
Enerji tasarruf miktarlarımızı hesaplarken, her bir
çalışmanın birim saha için olan yıllık yaklaşık tasarruf
miktarını bulduk. Daha sonra bu birim tasarrufu,
uygulama yapılan toplam saha sayısıyla çarparak

ÇALIŞMA TİPİ
Inverter Klima
Klimasız Saha

TASARRUF MİKTARI*
2018
43,8 milyon kWh
564 bin kWh

yıllık toplam tasarrufu hesapladık. 2019 yılından önce
kurulum yapılan cihazları da 2019 yılında tasarruf katkı
sağladıkları için hesaplamaya dahil ettik.

AÇIKLAMA
2019

46,4 milyon kWh
1,1 milyon kWh

Şebekelerimizde bulunan invertor klimanın on/off klimalara kıyasla bir yılda yaptığı tasarruf
tutarıdır.
Klima yerine pasif soğutma sistemlerinin yeterli olduğu lokasyonlarda klimaları sökerek klimasız
saha sayımızı artırdık. Bu sayede oluşan elektrik tasarruf miktarıdır.

Verimli Rectifier

18,1 milyon kWh

21,7 milyon kWh

Şebekede bulunan tüm yüksek verimli rectifierların, düşük verimli rectifierlara kıyasla bir yılda
yaptığı tasarruf miktarıdır.

Pasif Soğutma

8,3 milyon kWh

7,9 milyon kWh

Şebekede bulunan tüm free cooling ünitelerinin bir yılda yaptığı tasarruf miktarıdır.

1,8 milyon kWh

Şebekede bulunan tüm outdoor kabinetlerin, konteynerlı bir sahaya kıyasla bir yılda yaptığı
tasarruf miktarıdır.

Outdoor Kabinet
Power Saving
Algoritmaları
Yenilenebilir
Enerji
GPON Teknolojisi
Toplam

1,1 milyon kWh
17 milyon kWh
375 bin kWh

32,1 milyon kWh
506 bin kWh

25,4 milyon kWh

28,1 milyon Kwh

97 milyon kWh

139,6 milyon kWh

*Tasarruf miktarları yıllar bazında kümülatif olarak raporlanmaktadır.

Radyo ekipmanlarının akıllı algoritmalarla elektrik tüketimlerinin azaltılması sayesinde yapılan
tasarruf miktarıdır.
Yenilenebilir enerji kullanılan tüm baz istasyonlarındaki bir yılda toplam elektrik tüketimi
miktarıdır.
Sabit şebekede evlere internet erişim sağlamak için enerji verimliği sağlayan GPON teknolojisi
kullanımıyla oluşan tasarruftur.
Turkcell’in Toplam Enerji Tasarrufu

Çevre ile etkileşimimiz
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3.1.2 Emisyon yönetimi
2020 yılı başında Dünya Ekonomi Forumu (WEF)
tarafından yayımlanan Küresel Riskler Raporu’na
göre etki bakımından en önemli küresel risk
“İklim değişikliği ile mücadelenin başarısız olması”
olarak tanımlanmıştır. Bu riski Turkcell olarak etkin
yönetebilmek için; faaliyetlerimiz sonucunda
oluşan sera gazları emisyonlarımızın izlenmesi ve
raporlanması temel çevresel önceliklerimiz arasında
yer alıyor. Bu doğrultuda, ISO 14064 Kurumsal Sera
Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması
Sertifikası’na sahip ilk mobil operatör olarak üzerimize
düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda,
faaliyetlerimizden kaynaklanan Kapsam 1, Kapsam 2
ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızı CO2, CH4, N2O
ve HFC gazları dahil olmak üzere IPCC Tier 1 ve Tier
2 (elektrik) yaklaşımı ile hesaplayarak takip ediyoruz.
ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve
Raporlanması denetimlerimize, doğrudan ve dolaylı
enerji tüketimlerimiz ile diğer dolaylı emisyonlarımız
kapsamında personel servisi kullanımını, satışı yapılan
atıklarımızı, elektrik şebekesindeki kayıp ve kaçak
miktarımızı, lojistik hizmetlerimizi ve tüketilen yakıtlara
ilişkin taşıma hizmetlerini dahil ediyoruz.

Faaliyet
Isıtma (doğal gaz)
Jeneratör (motorin)
Şirket/kiralık araç kullanımı (benzin + motorin)
Soğutucu gaz dolumu*
Yangın söndürücü dolumu
Satın alınan elektrik
Satın alınan ısıtma (merkezi doğal gaz)
Personel servisleri
Atık oluşumu
Lojistik
Tüketilen enerjinin taşınması (benzin + motorin)
Tüketilen enerjinin taşınması (doğal gaz)
Elektrik kayıp kaçak oranı
* Soğutucu gaz türlerimiz R410A, R134A, R22 ve R407C’dir.
** Toplam satın alınan elektrik miktarı üzerinden oransal olarak hesaplanmıştır.

Tüketim miktarı

Birim

835.070,95

Sm

36.875.511

lt

1.898.951

lt

1,5

ton

8

ton

801.103.574

kWh

2.193.690

kwh

197.561

lt

728

ton

270.104

lt

38.774.461

lt

835.070,95

Sm3

801.103.574**

kWh

Emisyon kapsamı

tCO2e

Kapsam 1

108.025,31

Kapsam 2

383.987,93

Kapsam 3

80.626,65

3
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Yaptığımız iyileştirmeler ve yenilikçi uygulamalarla
enerji tüketimimizi azaltıyoruz. Önümüzdeki
yıllarda yenilenebilir enerji uygulamalarındaki
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek
yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya devam
etmeyi ve 2050 yılına kadar tamamen karbon
nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Artan faaliyetlerimiz ve genişleyen pazarımızın etkisi
altında her yıl ISO 14064 kuralları çerçevesinde
bağımsız bir tarafça dış denetim aldığımız
Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarımızı, yine
2014 yılından bu yana her yıl yaptığımız CDP İklim
Değişikliği Raporlaması ile şeffaf bir şekilde tüm
paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Sera gazı
emisyon hesaplarında baz aldığımız temel yıl,
verilerin tamlığı ve kapsamın uygunluğu bakımından
2016 yılı olarak belirlenmiştir. 2016 yılı Turkcell için
doğrudan ve dolaylı emisyonların kapsamlı olarak
izlendiği, verilerin standartların gereklerine uygunluğu
ve tamlık bakımından en uygun yıl olduğu kabul
edilmiştir. Faaliyet sınırlarımız içerisinde biyokütlenin
yakılmasına ilişkin herhangi bir faaliyet bulunmuyor.

Turkcell ve Superonline lojistik operasyonlarındaki
yakıt tüketimi sonucunda oluşan karbon ayak izimizi
dengelemek amacıyla baz istasyonları çevresine
ÇEKÜD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) iş
birliği ile binlerce ağaç diktik. Bunun yanında Turkcell
Barış Ormanı’nı bu yıl 100 bin fidan daha dikerek
daha da büyüttük. Hayata geçirdiğimiz birçok enerji
tasarrufu ve yenilenebilir enerji projesi ile önümüzdeki
dönemlerde de emisyon yönetimimizi iyileştirmeye
ve düşük karbonlu düzene geçişi hızlandıracak
uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Toplam sera gazı salımları (ton CO2e)
Yıl

Kapsam 1

Kapsam 2

Kapsam 3

2017*

22.653

358.286

69.286

2018*

54.453

381.341

65.607

2019

108.025

383.988

80.627

* ISO 14064 Bağımsız Denetimi sonrası doğrulanan değerler
doğrultusunda revize edilmiştir.

Kapsam 1 emisyonlarımızda bir önceki yıla
göre gözlenen artışın temel nedenleri: Baz
istasyonlarımızda yaşanan ortalama güç kesinti
sürelerinin artması sonucu jeneratör yakıt tüketiminin
artması ve saha faaliyetlerimizde kullanılan
araç filomuzun genişlemesi ve kullanım oranının
artmasıdır.

Doğrudan (Kapsam 1) ve Enerji Dolaylı (Kapsam
2) Emisyonları dahil ettiğimiz 2019 yılı Turkcell
Sera Gazı Emisyon Yoğunluğu oranı 26.651
tCO2e/1.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.
Sera gazı emisyon yoğunluğu hesaplamasında
kullandığımız özel ölçü birimi “2019 Turkcell Türkiye
yıllık toplam geliri (21,487 milyon TL)” olarak
belirlenmiştir.
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3.2 Su yönetimi
2020 Küresel Riskler Raporu’na göre etki bakımından
en önemli 5. küresel risk “Su Krizi” olarak belirlenmiştir.
En önemli doğal ve yaşamsal kaynakların başında
gelen suyun, faaliyetlerimiz kapsamında sorumlu
tüketimine önem veriyoruz. Sorumlu kurumsal vatandaş
kimliğimizle, kritik çevresel sorumluluklarımız arasında
gördüğümüz su kullanımının sürdürülebilir yönetimi için
su tüketimimizi azaltacak önlemleri alıyoruz.
Faaliyetlerimiz kapsamındaki temel su ihtiyacımız,
operasyonlarımızı yürüttüğümüz lokasyonlardaki
çalışanlarımızın gündelik genel su kullanımını
sonucu oluşmaktadır. Operasyonlarımız dahilinde
su tüketimimizin en yoğun olduğu yer olan ofis
binalarımızda, uyguladığımız verimlilik ve tasarruf
projeleri ile su tüketimini etkin bir şekilde yönetiyor, atık
sularımızın geri kazanımı ve farklı alanlarda kullanımı
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Veri Merkezlerimizde yağmur sularını,
çeşitli filtreleme işlemleriyle birlikte
gri su olarak (klozet ve pisuarlarda)
tekrar değerlendiriyoruz.

Kendi operasyonlarımız kapsamında su kullanımımızı
iyileştirmeye çabalarken, diğer yandan da
sunduğumuz çözümler ile müşterilerimizin de
su tüketimini yönetmelerine destek oluyoruz.
IoT teknolojileri kullanılarak sayaçların uzaktan
okunmasını ve vanaların açılıp kapanabilmesini
sağlayan çözümümüz Akıllı Su Sayacı platformu
üzerinden kullanımların anlık takibi ile su tüketimi
kontrol altına alınıyor ve doğal kaynakların korunması
sağlanıyor.

Toplam Su Tüketimi (m3)

2017

89.567

2018

105.958

2019

236.357*

* 2019 yılı su tüketimindeki artışın sebebi yeni veri merkezi
modüllerinin açılmasıdır.
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3.3 Atık yönetimi
Operasyon ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya
çıkan atıkları uygun yöntem, teknoloji ve atık yönetim
programlarını seçerek yönetiyoruz. Tüm süreçlerimizde
benimsediğimiz minimum atık oluşumu ve maksimum
atık geri dönüşümü yaklaşımıyla süreçlerimizi ilgili
yasal atık yönetmelikleri ve düzenlemelerine tam
uyumla, sözleşmeli atık yönetim firmamız aracılığı ile
gerçekleştiriyoruz.
Benimsediğimiz bu yaklaşımla, atık oluşumunu
ve doğal kaynak kullanımını azaltacak sistemleri
operasyonlarımıza entegre ediyor, önleyemediğimiz
atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşüme
kazandırıyoruz.

Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında
2018 yılından beri Turkcell’de Sıfır Atık projeleri
yürütüyoruz. 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. Üretim faaliyetleri olmadığı halde
bu uygulamayı Türkiye’de hayata geçiren ilk şirketlerden
biri olmaktan mutluluk duyuyoruz.

2019 Yılı ofis faaliyetlerimizden kaynaklı atıklar
(ton)
Atık türü

2017

2018

2019

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 belediyeleriyle ve ilgili kuruluşlarla
ortak yürüttüğümüz çalışmalarla ayrıştırdığımız atıkları
geri dönüşüm tesislerine yönlendiriyoruz.

Evsel atık

1.290

1.255

1.287

12

12,5

15,5

90

85

84

Tıbbi atık

0,15

0,24

0,26

Pil atıkları

3

2,6

0,7

Atık pilleri ise atık pil kutularında toplayarak
Belediyelere ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği‘ne (TAP) geri dönüşüm için teslim ediyoruz.

Elektronik atık*

-

-

0,25

Atık yağ
Kağıt

* 2019 yılı itibarıyla raporlanmaya başlanmıştır.

Oluşan yağ atıklarının 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 aracılığıyla
bertaraf ediyor, böylece tehlikeli atıkların çevre ile
etkileşimine engel oluyoruz.

2019 yılında hayata geçirdiğimiz Global Market Place projesi ile, Turkcell
iletişim ve Superonline stoklarına ait kullanılmayan atıl malzemeleri,
iştirak şirketlerimizin talebine açarak hurda adayı pek çok malzemenin
ikinci el ürün olarak satışını ve kullanımını sağlıyoruz. İştirak şirketlerimizin
ikinci el olarak talep ettikleri malzemeler sayesinde, yeni (sıfır) malzeme
satın alma yapılmadan maliyet tasarrufu sağlarken,
döngüsel ekonomi anlayışını değer zincirimize entegre
etmeyi sağlıyoruz. Global Market Place projemiz ile
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 12: “Sorumlu Üretim ve Tüketim”
başlığındaki 12.2 Doğal Kaynakların
Sürdürülebilir ve Verimli Kullanımı
Hedefine katkı sağlıyoruz.
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3.3.1 Elektronik atık geri dönüşümü
Kullanım ömrünü tamamlanan elektronik ürünlerin,
düzgün yönetilmemesi halinde elektronik atık
olarak ekosistem üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin
bilincindeyiz ve bu alanda çalışmalarımızı titizlikle
yürütüyoruz. Bu riski bir fırsata dönüştürmek için; içerik
bakımından yeniden kullanıma uygun ham madde
ve malzemeler açısından zengin olan elektronik atık
sınıfındaki ürünleri döngüsel ekonomi kapsamında
değerlendirerek hem finansal tasarruf sağlıyor hem de
kısıtlı kaynakların verimli kullanımını sağlıyoruz.
Çalışanlarımızın katılımı ile evlerinde kullanılmayan
elektronik atıkları da proje dahilinde geri dönüşüme
kazandırıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3,5 ton elektronik

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği)
iş birliğiyle başlattığımız “Eğitime Dönüştür”
projesi ile elektronik atıklarda geri dönüşüm
seferberliğinde Türkiye genelinde faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Kullanılmayan, atık haline gelmiş
elektronik cihazlar Turkcell mağazalarında
bulunan ‘tekno atık’ kutularına bırakılıyor,
bu ürünlerden elde edilen gelir Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanıyor.

atık geri dönüştürülmüş, buradan elde edilen gelir,
çocuklarımızın bilim, sanat ve teknoloji konusunda kaliteli
eğitim alması için TEGV’e bağışlanmıştır. Bu projeyle
yalnızca bir eğitim dönüşümü sağlamayı değil; elektronik
atıkların yarattığı kirlilik ve geri dönüştürülebileceği ile
ilgili farkındalık yaratmaya ek olarak bir geri dönüşüm
seferberliği başlatmayı görev ediniyoruz. Projenin tüm
paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratması için proje
iletişim çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.
3.3.2 Şebeke kaynaklı atıkların yönetimi
Sektör yeniliklerini ve trendleri düzenli olarak takip
ediyor, şebeke sistemlerimizi bu doğrultuda yeniliyoruz.
Baz istasyonlarımızda kullandığımız ekipmanları,
mümkün olduğunca inovatif ve teknolojik ihtiyaçlara
cevap verecek şekilde geliştirilmiş, yüksek enerji verimli
cihazlarla değiştiriyoruz. Bu değişim sonucunda eski
ekipmanların yeniden kullanım imkânını değerlendirerek
şirketimize daha fazla gelir sağlamak amacıyla ikinci
el olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Yeniden kullanıma
olanak tanıdığımız cihazlarla öz kaynaklarımızın
korunmasına da katkı sağlıyoruz. Yeniden kullanılamayan
cihazlar için yasalar ve uluslararası yönergelere uygun
geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 2019
yılında yaklaşık 5.600 ton şebeke kaynaklı atığın geri
dönüştürülmek üzere satışını gerçekleştirdik.

2019 Yılı sahalardan ve şebeke kaynaklı geri dönüştürülen elektronik atık
miktarı
Atık türü

2019 Yılı sahalardan ve şebeke kaynaklı
geri dönüştürülen elektronik atık miktarı (t)

Tehlikeli

3.676

Tehlikesiz

1.924

Toplam

5.600

Çevre ile etkileşimimiz

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 66

Çevre değer zincirimiz

3.4 Çevre değer zincirimiz
Çevreye duyarlı olma ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirme anlayışımız ile dijital altyapımızı, çevre
faydası gözeten projelerle hayata geçiriyoruz. Bu alanda öne çıkan projelerimiz;

Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmı tarım faaliyetleri
ile geçimini sağlıyor, ülke Gayrisafi Milli Hasılasının
%6,4’ünü ise tarımsal faaliyetler oluşturuyor. Turkcell
olarak ülkemiz için bu kadar önemli bir sektöre
yönelik birçok hizmet sunuyoruz. Böylelikle hem
tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirliğin hem de
çiftçilerin gelirlerinin artmasına destek oluyoruz.
Dünyadaki kısıtlı su kaynaklarını korumak ve
sürdürülebilir tarıma faaliyetlerine destek olmak
amacıyla çiftçilere Filiz uygulamamızı sunuyoruz.
Turkcell Filiz çözümümüz, sensörler aracılığı ile
toprak ve havanın farklı değerlerini düzenli olarak
takip edip yapay zekâ ile oluşturulan algoritmalar
ile birleşerek; bitkinin gelişimi için ne yapılması
gerektiği, su ihtiyacı ve hastalık riskleri gibi kritik
bilgileri üreticilere mobil uygulama aracılığıyla
anlık olarak sunuyor, önlem almalarını sağlıyor.
Filiz ayrıca, dijital kanallardan ziraat mühendisine
ulaşabilme yönüyle de öne çıkıyor. Türkiye’de
çiftçilerin yaklaşık yarısı teknik desteğe ulaşamıyor.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahiplerinin teknik bilgiye
dijital kanallardan çok daha kolay bir şekilde
ulaşılabileceği servisler sunuyoruz. Bu imkânları
teknoloji ile birleştirip sürdürülebilir tarıma destek
oluyoruz.

İlk olarak 2018 Dünya Mobil Kongresi GSMA’de tanıttığımız ürünümüz Turkcell
Kopilot, üstün özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut
kazandırıyor. Aynı zamanda yakıt kullanımı, seyahat ve kullanıcı analizleri ile
dolaylı olarak yakıt tüketiminin azaltılmasına imkân sağlıyor. Bu ürünümüz
ile, firmaların filo yönetimlerini daha çevreci bir hale getirilmesine katkıda
bulunuyoruz.
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2019 yılında Telesales kanalı üzerinden
gerçekleştirdiğimiz çevreci fatura aboneliği
sayesinde basılı gönderim giderlerimizi
azaltırken, kağıt tüketimimizi büyük ölçüde
azaltıyor ve çevresel etkimizi azaltıyoruz.

Dergi ve gazeteyi dijital olarak tek platformdan okuma imkânı sunan Dergilik
uygulamamız üzerinden 2019 yılında indirilen gazete ve dergi sayısı 140 milyonu aştı.
Ortalama bir yayının sayfa sayısı baz alındığında bu indirme faaliyetleri ile erişilen
toplam sayfa sayısı 7 milyardan fazla oluyor. Böylece, 2019 yılında Dergilik kullanıcıları
500 bine yakın ağacı korudu ve 35.000 tonun üzerinde karbon emisyonunun
engellenmesine destek oldu. Dergilik uygulaması sayesinde yarattığımız pozitif
çevresel katkı, dijital yayıncılığın yayılması ile her geçen gün daha da artacak.

Tüm geliri Turkcell Grup
çalışanlarının yaptığı
bağışlardan oluşan
“Turkcell Gönüllüleri” ile
meraklı, iletişimi kuvvetli,
teknolojiyi kullanan,
katılımcı, çevreci ve
sorgulayan çocuklar
yetiştirmeye destek
olacak gönüllü projeler
gerçekleştiriyoruz.

Üretken Turkcell ailemiz
5.455
çalışanımızla
büyük üretken
Turkcell ailemiz

2019’da 107’den 181’e
çıkan çevik ekip
sayısı ile toplam

1.500

çevik çalışan
sayısı

Çalışan Mutluluğu
odaklı esnek
uygulamaları ile
Dijital Çağın “Flex”
İnsan Kaynakları

%76
oranında
Çalışan
Bağlılığı

Tam 115
Çalışanımızın
Gönüllü Olarak
Katıldığı Çıraklık
Programı

55.000’den fazla
katılımcı ile
2.2 Milyon Saat
Turkcell Akademi
Eğitimi

Turkcell Finance Masters
Programı ile 824 kişiye
Boğaziçi Üniversitesi iş birliği
ile Finansal Okur Yazarlık
Sertifikası

Üretken Turkcell ailemiz
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4.1 Güçlü ve çevik takım olma (istihdam)
Turkcell’de tüm iş birimlerimizin çevik, güçlü ve esnek
takımlar bütününden oluşmasını başarımızın en
büyük kaynağı olarak görüyoruz. Dijital erişimi artırma
yolculuğumuzda çalışanlarımızla aramızdaki güçlü
iletişim ve etkileşim en büyük destekçimiz. Üretken
Turkcell Ailemiz ile birlikte onları fark eden, dinleyen
ve anlamaya çalışan bir iletişim anlayışı benimsedik.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda her
sene bir öncekinden daha büyük başarılara imza

atmaya, insana ve Türkiye’nin lider entegre telekom
şirketi Turkcell’e yakışır işler sunmaya hep birlikte önem
veriyoruz.
İnsan kaynakları süreçlerimizde yasal gereklilikleri ilgili
kanun ve yönetmeliklerle uyumlu şekilde uyguluyoruz.
Yasal bildirim süreçleri dahilinde çalışanlarımızı önemli
derecede etkileyebilecek tüm operasyonel değişikliklerin
iletişimini iç etkileşim kanallarımız aracılığı ile yapıyoruz.

Sayılarla üretken Turkcell ailemiz*
* Üretken Turkcell Ailemiz bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell Türkiye şirketlerinin verilerini kapsamaktadır. Veriler yıl içerisinde önemli
ölçüde değişmemek ile birlikte Turkcell İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından sağlanmıştır.

2017

2018

2019

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Çalışan sayısı

1.190

2.777

1.722

3.633

1.770

3.685

Çalışan oranı

%30

%70

%32

%68

%32

%68

2019 yılında çalışanlarımızın yetenek ve deneyimlerinden
tam anlamıyla yararlanabilmek ve çalışanlarımızın
sürekli gelişmesi hedefiyle, 1.500 çevik çalışanımız ile
çevik ekip sayımızı %70 artırarak 107’den 181’e çıkardık.
Operasyonlarımızın önemli ve büyük çoğunluğu
Turkcell bordrolu çalışanlarımız tarafından yürütülüyor.
Türkiye’nin her yerinden aramıza katılan yeni takım
arkadaşlarımızla, ailemizi sürekli büyütüyor ve etkin iş
gücüne katkıda bulunuyoruz.

Yöneticilerimiz

Kadın

%35

Erkek

%65
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Toplam çalışan sayısı (2019)
Kadın
Tam zamanlı

Erkek

1.769

Yarı zamanlı

3.682

1

3

Toplam

Yeni işe alınan
çalışanlar

2018

2019

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Çalışan sayısı

273

511

265

474

174

419

Çalışan oranı

%30

%70

%36

%64

%29

%71

5.451
4

2017

Yaş ortalaması (2019)
30 Yaş altı

30-50 yaş arası

50 yaş üstü

Çalışan sayısı

1.063

4.247

145

Çalışan oranı

%19,5

%77,9

%2,6

Yönetici sayısı**

0

558

25

Yönetici oranı**

%0

%95,7

%4,3

Yeni işe alınan çalışanlar yaş ortalaması (2019)
30 Yaş altı

30-50 yaş arası

50 yaş üstü

Çalışan sayısı

306

284

3

Çalışan oranı

%51

%48

%1

İşten ayrılan çalışanlar (2019)

** (Müdür, Direktör, C-Level)

Çalışanlarımızın eğitim durumu
Doktora

%0,1

Y. Lisans

%9

Lisans

Kadın

Erkek

Çalışan sayısı

162

438

Çalışan oranı

%27

%73

İşten ayrılan çalışanlar yaş ortalaması (2019)
30 yaş altı

30-50 yaş arası

50 yaş üstü

Çalışan sayısı

104

450

45

Çalışan oranı

%17

%75

%8

%43

Ön Lisans

%23

Lise

%24

Diğer

%0,9
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Dijital çağın “Flex” insan kaynakları: Turkcell’de insan kaynakları uygulamalarımızı dijital bir evrimden geçirdiğimiz
ve “Flex” adını verdiğimiz esnek bir platform olarak ele alıyoruz. “Dijital İK” olma amacıyla çıktığımız yolculukta,
Flex İK sistemimiz ile çalışanlarımıza sunduğumuz hemen her uygulamayı, kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirip
kişiselleştirebilmelerine olanak sağlıyoruz.

Turkcell HR Centre of Excellence (İnsan
Kaynakları Mükemmellik Merkezimiz)
önderliğinde tüm insan kaynakları süreçlerimizin
tasarımını, İnsan Kaynakları prosedürlerimizdeki
değişiklikleri ve iyileştirmeleri, ücret
politikalarımızı, çalışanlarımızın performans
ve gelişim yönetimlerini yürütüyoruz. Bu çatı
altında, iş süreçlerimize ait hedeflerin ve risklerin
belirlenmesi, rol ve sorumlulukların tanımlanması
ve İnsan Kaynakları yönetimimizin dijitalleşmesi
kapsamında iş dünyasında örnek teşkil edecek
çalışmalara imza atıyoruz.

İş gücümüzün en değerli öğelerinden biri
olarak gördüğümüz geri bildirim süreçlerini,
dijital geri bildirim mekanizmamız ReFlex ile
yürütüyoruz. Lokasyon ve zamandan bağımsız
olarak çalışanlarımızın performans ve hedef
yönetimleri, takdir etme ve yapıcı önerilerde
bulunma gibi süreçleri mobilden ve İnsan
Kaynakları iç iletişim portalımız HR Life üzerinden
ulaşılabilen ReFlex sistemimiz ile, çalışma verimi
ve çalışan mutluluğunu en yüksek düzeyde
tutmayı gözeterek yürütüyoruz.

Bir diğer Flex uygulamamız olan FLEXSourcing
ile Üretken Turkcell Ailemiz, çalışma zamanlarının
%20’sini gönüllü olarak farklı bakış açısı,
uzmanlık ve yetkinlik çeşitliliği gerektiren
inovatif projelerde değerlendirebiliyorlar.
Değer yaratma ve esneklik ilkeleri ile yapay
zekadan oyunlaştırmaya, veri analitiğinden
kitlesel fonlamaya kadar pek çok farklı alanda
seçenekler sunan FlexSourcing uygulamamız ile
2019 yılında Turkcell’e değer katmayı hedefleyen
200’den fazla Turkcell’li, 40’dan fazla gönüllü
projede yer aldı.
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Topluma değer katma prensibiyle tüm mülakat
adaylarımıza görüşme öncesinde mülakat eğitimleri
ve mülakat bilgilerini sunuyoruz. Mülakat sonrası,
görüşmenin olumlu ya da olumsuz geçmesinden
bağımsız olarak, adaylarımıza dijital ürünlerimizden
fizy, lifebox ve TV+ içeren hediye kartı sunarak Turkcell’i
tercih edilen bir işveren olarak gördükleri için teşekkür
ediyoruz. Aday Geri Bildirim Seansları ile mülakat
sonucu ne olursa olsun tüm adaylarımıza detaylı geri
bildirimler vererek kişisel ve kariyer gelişimlerine katkıda
bulunuyoruz.
Güçlü ve çevik Turkcell Ailemizi büyütmek ve hep bir
adım daha ileriye taşımak için birçok farklı alanda
çalışmalar yürütüyoruz;
• Ülkesine dönmek isteyen yetkin eğitimli
vatandaşlarımız için özel olarak tasarladığımız ve
onları ülkelerinde çalışmaya teşvik ettiğimiz “Tersine
Beyin Göçü” projelerimiz ile nitelikli istihdama
katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2019 yılında 5 ekip
arkadaşımız bu proje kapsamında Üretken Turkcell
Ailemize dahil ettik. Projemizin ilerleyen yıllarda daha
da büyük başarılara ulaşması için çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
• “Adayını Anlat Fayda Yarat” uygulamamız ile
Turkcell’lilerin HR Life üzerindeki açık pozisyonlara,

yetenekli dış adayları önermelerini bekliyoruz.
Çalışanlarımızın önermiş olduğu adayın tüm süreçleri
başarı ile tamamlayıp aramıza katılması halinde,
Paycell aracılığı ile küçük bir teşekkür hediyesi
sunuyoruz.
• Turkcell’de ilham vererek değer yaratmayı en etkili
ve kalıcı gelişim yöntemi olarak görüyoruz. Kariyer
Yönetimi Projesi ile her kademeden Turkcell’li
başka bir iş birimine bir haftalığına “çırak” olarak
katılabiliyor. 2019 yılında tam 115 çalışanımızın gönüllü
olarak katıldığı çıraklık programı ile Turkcell’liler kendi
potansiyellerinin farkına varırken, diğer birimleri daha
yakından tanıma ve iş yapış şekilleri aracılığı ile
empati kurma fırsatı yakaladılar. Network’ten Finans’a,
Hukuk’tan Pazarlama’ya, tüm Üretken Turkcell Ailemizi
esnek ve çevik bir yapıya büründürmeye devam
ediyoruz.
• Nitelikli iş gücünün Turkcell’e ve ülkemize kazandıracağı
ayrıcalığın farkındayız. Bu doğrultuda Türkiye’nin önde
gelen üniversiteleri ile Doktoralı İstihdamı projesi
yürütüyoruz. Üniversitelerimizdeki bilimsel potansiyeli
pratik iş hayatına aktararak şirketimize ve ülkemize
fayda sağlamayı hedeflerken aday çeşitliliğimizi
artırıyoruz. 2019 yılında, 5 doktoralı çalışanımızı bu
kapsamda istihdam ederken 2020 yılında da yetkin
çalışan sayımızı artırma hedefiyle ilerliyoruz.
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4.2 Fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik
Turkcell’in dokunduğu tüm iş faaliyetlerinde cinsiyet, yaş, inanç, etnik köken, milliyet,
medeni durum, sağlık durumu, fiziksel kapasiteye bağlı ayrımcılığa karşı çıkmayı
temel etik değerlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. İnsan haklarına saygımız
kapsamında tüm bireylere eşit fırsatlar tanıyan, kapsayıcı ve çeşitliliği savunan İnsan
Kaynakları uygulamalarımızı hayata geçirip her geçen gün daha da geliştiriyoruz.
Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik ilkelerimizi, Fırsat eşitliği politikamız ile güvence
altına alıyoruz. Turkcell’de toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığa verilen
önem ile 2019 yılında Turkcell’de ayrımcılığa ilişkin vaka yaşanmamıştır. Rekabet
Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. aleyhine, 2019 yılı içerisinde ayrımcılık iddiası/gerekçesi
ile herhangi bir idari para cezası uygulanmamıştır.
Çalışanlarımızın her türlü çalışan-işveren ilişkisi kaynaklı haklarına saygı göstererek
İnsan Kaynakları Politikamız ile bu haklarını koruma altına alıyoruz. Tedarikçi
sözleşmelerimizde zorla işçi çalıştırmayı engelleyecek maddelere yer veriyoruz.
Çocuk işçi çalıştırmama konusunda tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm
değer zincirimizi kapsayacak şekilde ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü - International Labour Organization) standartlarını
benimsiyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar ile
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 10: “Eşitsizliklerin
Azaltılması” başlığındaki 10.4 Hedefine katkı sağlıyoruz.
Tedarik zincirimize yönelik Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik uygulamalarımıza
ait detaylı bilgiye raporun “Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri yönetimi”
bölümünde erişebilirsiniz.

Tüm iş kademelerindeki Ücret Politikamızı en güvenilir şekilde yönetiyoruz. Yönetim
kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme politikasını
tüm paydaşlarımız nezdinde şeffaflıkla yürütüyoruz. Eş iş seviyelerindeki kadın ve
erkek çalışanlarımızın ücret ayrımcılığına uğramamaları için ücret politikalarımızı
ilgili standartlar çerçevesinde tüm operasyonlarımızı kapsayarak tarafsız bir şekilde
uyguluyoruz. Bu kapsamdaki uygulamalarımızı 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı
olan Toplum Cinsiyet Eşitliği başlığındaki 5.A Hedefine uygun yönetiyoruz.
Kadın ve erkek çalışanların
ücret ortalaması farkı

Çalışan sayısı oranı
2018

2019

2018

2019

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Yönetsel

%7

%12

%7

%12

-%7

-%5

Uzman

%93

%88

%93

%88

-%6

-%6

Toplam

%32

%68

%32

%68

-%13

-%11

Mesleklerin ve uzmanlık alanlarının cinsiyet sınıflandırmalarının ötesine geçtiğine inanıyoruz. Lider Entegre Telekom
Şirketi kimliğimizle kadınlarımızı özellikle STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarındaki çalışmalarıyla
öne çıkarmak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. İş ortaklarımız ile birlikte 2019 yılında
793 Mühendislik mezunu kadın çalışanımıza istihdam sağlayarak, kadına yönelik mesleksel
ayrımcılığın önüne geçmek istiyoruz. Kadın mühendis istihdamının artırılması konusunda
çalışmalarımıza önümüzdeki dönemlerde de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 5:
“Toplum Cinsiyet Eşitliği” başlığındaki 5.B Hedefine uygun yürütmeye devam edeceğiz.
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4.3 Çalışan mutluluğu
Turkcell’e değer katan tüm çalışanlarımızın, Turkcell
çatısı altındaki çalışma hayatlarını daha değerli,
verimli ve mutlu kılmak için var gücümüz ile
çalışıyoruz. Çalışma ortamımızı iyileştirmek, iş ve
yaşam dengesini gözetmek, sosyal platform ve
aktiviteleri çeşitlendirmek, iletişimi güçlendirmek
amacıyla çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz.
“Çalışma Vaatlerimiz” kapsamında paylaştığımız
değerlerimiz ile Turkcell’i çalışanlarımızın gözünde
en tercih edilen çalışma yeri haline getirmeyi
amaçlıyoruz. Sunduğumuz bu değerlerde
iyileştirmeler yapmak amacıyla çalışanlarımızla
Çalışan Bağlılığı Değerlendirme Anketleri aracılığıyla
düzenli olarak iletişim kuruyor ve elde ettiğimiz
sonuçlar doğrultusunda uygulamalarımızın etkinliğini
sürekli olarak gözden geçiriyoruz. 2019 yılı için Çalışan
Bağlılığı Anketimizi 2019 Kasım ayında gerçekleştirdik.
1 hafta süren ankete şirketimizin %93’ü katılım
gösterdi. Anket sonucunda Turkcell’in 2019 yılı çalışan
bağlılığının %76 seviyesinde olduğunu, Türkiye En İyi
İşyerleri’nin ortalaması olan %75’in üzerinde yer aldığını
görmekten gurur duyduk.

Çalışanlarımızla dijital iletişim kanalları haricinde
yüz yüze iletişim kurmanın samimi etkisine de
inanıyoruz. Turkcell, Türkiye’nin her yerindeyse
Turkcell’liler olarak her yerde birlik olmalıyız dedik
ve Turkcell İnsan Kaynakları Departmanı olarak
“BirlİKteyiz” adı altında tüm lokasyonlarımıza
ziyaretler düzenlemeye başladık. BirlİKteyiz
Projemiz kapsamında 2019 yılı içerisinde
Üretken Turkcell Ailemiz ile 30 farklı lokasyonda
yaklaşık 550 kere yüz yüze görüşme sağladık.
Turkcell’lileri yüz yüze dinleyebilmek için yıl içinde
yaklaşık 4.850 çalışanımızla, bire bir görüşme
gerçekleştirdik.

Çalışanlarımız ile birlikte hayatı kutlamayı çok
seviyoruz. Turkcell Ailemizin önemli anlarında
yanlarında olmak en büyük gururlarımız arasında
yer alıyor. 2019 Çalışan Yolculuğu Programımız
kapsamında çalışanlarımıza 330 adet asker
uğurlama, 210 adet hoş geldin bebek, 155 adet
evlilik ve 18 adet terfi hediyesi verdik.

Yeni anne olan çalışanlarımız için bebekleri 16 aylık
olana kadar saat 10.00-15.00 arası ofiste, geri kalan
zamanlar istediği yerden işini yapabilme fırsatı
tanırken, yeni babalarımızın da yasal olarak 5 gün
olan babalık iznini, çalışanlarımızın yeni doğan
çocuklarının ilk anlarında daha çok yanlarında
olabilmeleri için, 10 gün olarak uyguluyoruz.
2019 yılında ebeveynlik iznine hak kazanan tüm
çalışanlarımız, izin haklarını kullandılar. Ebeveynlik
izni hakkını kullanan kadın çalışanlarımızın hepsi, izin
süresi sonunda işe geri dönüp, dönüşlerinden 12 ay
sonra hala iş başında olmaya devam ederken,
1 çalışanımız babalık izni sonrası işten ayrılmış
fakat 12 ay içerisinde işe geri dönmüştür. Çocuk
bakımının tek bir cinsiyetin sorumluluğu olduğu
algısının önüne geçmek için Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç
5: “Toplum Cinsiyet Eşitliği”
başlığındaki 5.4 Hedefi
kapsamındaki uygulamalarımıza
devam edeceğiz.
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saatlere, günlük çalışma saatini doldurmak kaydıyla
kendileri karar verebilirken, “Mobil Çalışma” ile istedikleri
yerden çalışma seçeneğini sunuyoruz. “Ofistasyon”
uygulamamızla ise Turkcell’lilere istedikleri herhangi
bir Turkcell lokasyonundan, kendilerine özel olarak
hazırlanan alanı kullanarak çalışma şansı tanıyoruz.

Turkcell’de Ebeveynlik İzni (2019)

Ebeveyn izni kullanmaya hak kazanan ve kullanan çalışan sayısı

127

170

Ebeveyn izni kullanan çalışanların işe dönüş oranları

100

99,4

Ebeveyn izni kullanan çalışanların işte kalma oranları

100

100

Esnek çalışma uygulamaları ile çalışanlarımıza belirli
çalışma koşulları için seçim yapma şansı sunuyor
ve üst düzey verimi yakalıyoruz. Çalışanlarımıza
sunduğumuz yenilikçi iş modelimiz ile hızlı ev
interneti, birbirleriyle hızlıca iletişim kurabilecekleri
mesajlaşma uygulamamız BiP servisi, “Mobil
Çalışma”, “Günü Planla”, “Part-time Çalışma” ve
“Ofistasyon” ile iş ve özel yaşam dengelerini etkin
ve verimli yönetme fırsatı veriyoruz. “Günü Planla“
uygulamamız ile çalışanlarımız ofiste bulunacakları

“Her şeyden önce çalışanlarımızın sağlığı” diyerek
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 imkânlar
ile çalışanlarımızın sağlığını ve zindeliğini korumayı
amaçlıyoruz. Göz ve diş tarama ile omurga duruş
check-up’ı hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak
çalışanlarımızı sık görülen sağlık problemlerine karşı
bilinçlendiriyor ve korunmalarına destek sağlıyoruz.

Çalışanlarımızı mutlu etmek ve her zaman Turkcell
Ailemizin desteğini hissetmelerini sağlamak bizler
için çok önemli. Bunun için 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 ile alışveriş çeklerinden
tatil paketine, bireysel emeklilik ara ödemesinden
sağlıklı yaşam paketine kadar pek çok seçeneği
barındıran menfaatler içerisinden çalışanlarımız kendi
menfaat programlarını oluşturabiliyor. Yedi yıl ve
üzerinde çalışanlarımıza iş hayatlarına 3 aya kadar
ara vererek bu zamanı kendi istekleri doğrultusunda
değerlendirebilecekleri “Yenilenme İzni” kullanma hakkı
tanıyoruz.
Çalışan platformları: Turkcell’de çalışanlarımız
kendilerini ifade edebilecekleri çok çeşitli platformlara
sahip; üst yönetimimiz ile çalışanlarımızı her yıl
düzenli olarak buluşturduğumuz Infoday, Liderler
Toplantısı, İletişim Toplantıları, Çeyrek Sunumları,
All Hands isimli çeşitli toplantılar aracılığıyla iletişim
kuruyoruz. Salı Pazarı’nda birçok sektör ve alandan
konusunda uzman kişileri davet ettiğimiz iç seminerler
düzenliyoruz. Anne&Baba, Bloggers, Taraftar Kulüpleri,
Hayvanseverler, Motosiklet, Sinema gibi çeşitli sosyal
kulüplerde ve Turkcell Sosyal Aktivite Grubu’nda ilgi
alanlarına yönelik aktiviteler düzenliyoruz.
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Çalışanlarımızı takdir ediyoruz: “CEO ve CXO
ödülleri” ile Genel Müdürümüz ve Genel Müdür
Yardımcılarımız, fark yaratan çalışanlarımızı
ödüllendiriyor. Anında Ödüllendirme platformumuz
sayesinde, tüm yöneticilerimiz, Mobilim üzerinden
üstün performansa sahip ekip üyelerini anlık olarak
ödüllendirebiliyorlar. “İşte Buna Ödül Verilir” ile
şirketimize uzun vadede değer katan yenilikçi
çalışmalarımızı belirleyerek, “İnovasyon Platformu”
sayesinde ise çalışanlarımızın iş fikirlerini topluyor ve
kazanan fikirleri takdir edebiliyoruz. 5, 10, 15 ve 20. yılını
tamamlayan çalışanlarımıza özel hazırladığımız kıdem
tebrik kutusu eşliğinde birlikte geçirdiğimiz başarılı yılları
kutlamak üzere ”Kıdem Ödül” töreni gerçekleştiriyoruz.
İş fikirleri haricinde çalışanlarımızı toplum üzerinde
olumlu etki yaratan aktivitelere katılımı için de
yüreklendiriyoruz. 2019 yılında 1.100 Turkcell’li, sosyal
fayda yaratan aktiviteleri sayesinde Genel Müdürümüz
ve Genel Müdür Yardımcılarımız tarafından bizzat
ödüle layık görüldü.
Çalışanlarımızın doğum günlerinde anlamlı kutlamalara
imza atmaya çalışıyoruz. Bunun için, Yeryüzü Doktorları
ile birlikte yürüttüğümüz “Turkcell ile Hayata Gözlerini
Aç” girişimimiz ile Afrika’nın değişik ülkelerinde yılın
her günü, görme problemi yaşayan bir kişinin göz
ameliyatını üstleniyoruz.

Birbirimizden öğrenmeyi önemsiyor
ve paylaşım ortamını destekliyoruz.
Bu kapsamda 2019 yılında, 20’yi aşkın
Flex Sohbet etkinliği ile Turkcell’i
Turkcell’lilerden dinledik.

• Turkcell’li olmanın hemen her alanda avantajlı
olmak demek olduğuna inanıyoruz. Turkcell Avantajlı
Kulübümüz çerçevesinde her ay çalışanlarımıza
ortalama 300 firmadan avantajlı indirimler vermeye
devam ediyoruz.
• Birlikte çalışıyor, birlikte geziyoruz. 2019 yılında
çalışanlarımızla Turkcell Aktif Kulüp çatısı altında 40
adet şehir dışı gezi gerçekleştirdik.
• Yarışıyor, öğreniyor ve birlikte gelişiyoruz. BiP intcom
kanalımızdaki yarışmalar ile bu sene düzenlediğimiz
50’yi aşkın yarışmadan 500’ü aşkın çalışanımız çeşitli
sürpriz hediyeler kazandı.

İletişimin gücüne güveniyoruz: Voice of Managers
(VOM) programı ile strateji ekibimizin liderliğinde
yöneticilerimize Turkcell stratejilerine yön verme imkânı
sağlıyoruz. Yine strateji ekibimizle birlikte düzenlediğimiz
Voice of Directors (VOD) organizasyonlarımız ile
direktörlerimizi bir araya getiriyor, fikir alışverişi
yapabilecekleri ortamlar sunuyoruz.
Turkcell’de çalışmanın ayrıcalığını sunduğumuz
çeşitli yan haklar ile somutlaştırıyoruz. Tüm Turkcell
çalışanlarımıza hayat sigortası, sağlık hizmetleri,
engellilik ve maluliyet sigortası, emeklilik hakkı, hisse
senedi sahipliği gibi yan haklar sağlıyoruz.
Sporaktif Turkcell ailemiz: Futbol, basketbol, voleybol,
tenis, masa tenisi, yüzme, yelken, koşu, bisiklet,
kürek, satranç dallarının tümünde, kadın ve erkek
takımlarımızla ulusal ve uluslararası yarışmalardan
sayısız ödülle döndük. Bu yıl Turkcell sportif faaliyetlerine
damga vuran organizasyonumuz ise ulusal liglere
taş çıkartan boyutu, kadın, erkek, veteran ligleri ve
içeriğiyle, Turkcell BiP Süper Lig oldu. BiP Süper Lig
organizasyonunda, tüm Türkiye’deki çalışanlarımızın
oluşturduğu 75 takım üç farklı ligde yarıştı. Bine yakın
Turkcell’li tam 140 maç yaptı. Türkiye’de 21 farklı şehirden
gelen takımlarla yapılan dev turnuva tam üç ay sürdü.
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Her beş Turkcell’liden biri Turkcell gönüllüsü
Gönüllü Turkcell Ailemiz: Turkcell Gönüllüleri olarak,
2019 yılında da ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı
gruplarımız için pek çok inisiyatif aldık, etkinlikler
düzenledik. Turkcell Gönüllüleri ile tam 10 farklı ilde
(İzmir, Trabzon, Hatay, Kayseri, Urfa, Erzurum, Konya,
Van, Antalya, Muş) projeler yürüttük ve ihtiyaç
noktalarına yardım ve destek götürdük.

Zorlu COVID-19 sürecinde çalışanlarımızın
motivasyonunu ve mutluluğunu sağlamayı
önceliklerimizden biri haline getirdik ve birçok farklı
aktivite ile Üretken Turkcell Ailemizi yalnız bırakmadık;
• IntCom BiP hesabı üzerinden çalışanlarımıza
tanımlanan 3 aylık fizy Premium ve Dergilik üyeliği
• IntCom hesabı üzerinden #EvdeHayatVar konser
serisi
• IntCom BiP hesabından “Şanslı Bilenler” bilgi
yarışması serisi ve kazanan 5 şanslı Turkcell’liye 100
TL’lik hepsiburada.com hediye çeki
• CEO’muz Murat Erkan ile Pikcell üzerinden canlı yayın
bağlantıları
• #EvdeHayatVar e-games turnuvası

Koruyucu Aile olmak isteyen Turkcell’lilere yönelik
geniş katılımlı bir Koruyucu Aile Semineri düzenledik.
Down sendromlu gençlerimizin çalışma hayatının bir
parçası olabilmek amacı ile görev aldıkları restoranlara
Turkcell plazalarımızdaki çalışanlarımızla sayısız ziyaret
yaparak hem onların hazırladığı nefis yemeklerden
tattık, hem de yüz yüze kurduğumuz iletişim ile onları
cesaretlendirme imkânı bulduk.

• Çocuklu ailelere danışmanlık amacıyla pedagog
seminerleri
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında Hayalimdeki Emocan yarışması ve
Hayalimdeki Emocan Resim Sergisi

• Pandemi döneminin zorlukları ve bu zorlukları
aşmanın yollarıyla ilgili, şirket psikoloğumuzla
hazırlanan video içerikleri
• Turkcell Müzik Kulübü üyelerinin Turkcell melodisini
evlerinden yorumladıkları #EvdeMüzikVar
aktiviteleri
• Çalışanlarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal
olarak nasıl hissettiklerini yakından takip
edebilmek ve ihtiyaç duydukları her zaman
yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla
Turkcell Grup HR anket uygulamaları ve İş
Ortaklarımızın anket sonuçlarına olumsuz
yanıt veren çalışanlarımızı telefon ile arayarak,
sıkıntılarının sebeplerini anlayarak gerekli
kanallara yönlendirmesi
• İçişleri Bakanlığı tarafından 0-20 yaş grubu
çocukların sokağa çıkabilmeleri için açıklanmış
olan özel izin günleri kapsamında; Turkcell’li
ebeveynlerimize bakanlıkça belirtilen gün ve
saatler arasında izin uygulaması
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4.4 Çalışan sağlığı ve güvenliği (İSG)
Turkcell Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimizin
uzmanlığında, tüm çalışma ortamlarımızda tam
güvenliği sağlamayı ve tüm çalışanlarımızın sağlığını
ve refahını yükseltmeyi büyük bir sorumluluk olarak
görüyoruz.
Üst yönetimimizin önderliğinde ILO-OSH (ILO
Occupational Safety and Health – ILO İş Sağlığı
ve Güvenliği) 2001 standardı ile uyumlu İş Sağlığı
ve Güvenliği Politikamız çerçevesinde İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) konularında yasal yükümlülükleri
yakından takip ediyor, çalışan eğitimleri düzenliyor,
düzenli olarak faaliyetlerimizi denetliyor ve
uygunluğunu kontrol ediyoruz.
11 iş lokasyonumuzda düzenli olarak İSG Kurullarımız ile
çalışanlarımızın katılımını esas alarak İSG Politikamızı
yön veriyor ve İSG risklerine karşın proaktif önlem
alıyoruz. Tüm çalışanlarımız ile Turkcell İSG Portalı
üzerinden İSG konuları özelinde iletişim kuruyoruz.
Çözüm ortağımız olan firmaların da İSG Politikamıza
uymalarını bekliyor ve bu çerçevede önlem almalarını
iş sözleşmelerimiz ile güvence altına alıyoruz. İSG
uzmanlarımız aracılığıyla iş ile ilgili gerçekleşen tüm
kazaların ve İSG verilerinin yapıyoruz.

Network çalışanları, sahada araç kullanan çalışanlar
ve ofis çalışanları grupları özelinde yürüttüğümüz risk
analizleri sonucu saha koşullarına ve işin niteliğine göre
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizi hayata geçiriyoruz.
Kişisel koruyucu donanım temini ve kullanım eğitimleri,
görsel İSG uyarıları, kuleli sahalarda dikey yaşam
hatları, tehlike sınıflarına uygun düzenlenen genel
İSG eğitimleri, yüksekte çalışma ve güvenli sürüş
eğitimi gibi yapılan yüksek riskli işler özelinde eğitimler
ile çalışanlarımızın her iş faaliyetinde en üst düzey
güvenliğe ve bilince sahip olmaları için çalışıyoruz.

Şebeke teknolojileri saha operasyonu
İSG uygulamaları: Baz istasyonu saha
çalışmalarımızda yüksekte çalışma, elektrik
işleri, kazı işleri, araç kullanımı gibi yüksek riskli
faaliyetlere yönelik hazırlanan güvenli çalışma
prensipleri ve eylem planları uyguluyoruz.
2019 yılında 1.962 baz
istasyonu sahasında
risk değerlendirmesi
yapılarak, 424 baz
istasyonunda İSG
iyileştirmeleri yapıldı.

Sağlık seminerleri: Bu sene 940 çalışanımızla
yüz yüze gerçekleştirdiğimiz sağlık seminerlerini
Pikcell içerisinde Sağlık-Güvenlik başlığı altında
çalışanlarımız ve ailelerinin sağlıklarına dair
güncel ve profesyonel bilgiler ile paylaşıyor
ve çalışanlarımıza düzenli sağlık taramaları
uyguluyoruz.

RADAR isimli yazılım programımız ile çalışanlarımıza tehlikeli durumları
rapor etme sonuçlarını takip etme imkânı sunuyoruz. 2019 yılında RADAR
uygulaması üzerinden 72 öneri ve şikayet geldi, 54 tanesi çözümlendi ve
kalanı ise kabul edilebilir risk kategorisinde incelendi.

Hijyen denetimleri: Diversey
Consulting tarafından geliştirilen
“SafeKeyTM Food Safety &
Hygiene Risk Audit Programı” ile
çalışanlarımıza sunulan yemek
servisinin gıda güvenliği ve hijyen
standartlarına uygunluğunu
denetliyoruz.
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Tüm
çalışanlar

Üçüncü parti
çalışanlar

25.512

3.600

İş kazası sayısı

53

9

Meslek
hastalığı sayısı

0

0

5,2

13,5

2019
Toplam İSG
eğitimi saati

Kaza sıklık
oranı*

*Kaza Sıklık Oranı 1.000.000 çalışma saati kullanılarak hesaplanmıştır.

Hazırladığımız kaza raporları sonrasında
oluşturduğumuz istatistiksel çalışmaların, kaza
nedenlerinin belirlenmesinde ve kazaların
önlenmesinde önemli araçlar olduklarını düşünüyoruz.
Aylık olarak üst yönetime sunduğumuz raporlar
sonucunda ortaya çıkan riskler, üst yönetim ve İSG
uzmanlarımız tarafından ele alınırken aynı zamanda
gelecek hedeflerimizi belirlemede ve gerekli
iyileştirmeleri hayata geçirmemizde etkin rol oynuyor.
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4.5 Turkcell Akademi

Turkcell çalışanlarına 2019 yılında,
çalışan başına ortalama 80 saat
eğitim verdik. Turkcell Ekosistem
(Turkcell- Grup ve Saha)
çalışanlarıyla ise çalışan başına
ortalama 66 saati kendimizi
geliştirmeye ayırdık.

Turkcell’in kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi ile
çalışanlarımızın gelişim yolculuklarında yanlarında
olmaya devam ediyoruz. Onlarca farklı Turkcell
Akademi girişimi ile Üretken Turkcell Ailemizi yetkin
kılarak Turkcell’i ve Türkiye’yi geleceğin dijital
dönüşümüne hazırlıyoruz. Eğitimde ‘’herkese eşit fırsat
sağlama’’ yaklaşımını benimseyerek şirket içerisindeki
görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak tüm
çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatı sağlıyoruz.
2019 yılında da Turkcell Akademi ile ekosistemimizdeki
55 binden fazla çalışanımızı, iş ortağını ve de
toplumu, dijital geleceğe hazırlamak için fark yaratan
çalışmalara imza attık.

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ve ‘insana yatırım’ ilkeleri
doğrultusunda hayata geçirilen bilgi yönetimi ve
stratejik gelişim merkezi Turkcell Akademi, fark
yaratan çalışmalarıyla iç ve dış paydaşlar için gelişim
yolculuğu desteğine devam ediyor. Türkiye’nin ilk
kurumsal üniversitesi olarak kurulduğundan bu yana
40’tan fazla uluslararası ödüle layık görülen Turkcell
Akademi önderliğinde ülkemizin ve dünyanın önde
gelen üniversiteleri ve eğitim kuruluşlarıyla yaptığımız
iş birlikleriyle eğitim alanında dijital dönüşümü
sürekli olarak destekliyoruz. Turkcell Akademi ile
faaliyetlerimizi Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 4:
“Nitelikli Eğitim” başlığındaki 4.3
ve 4.4 Hedeflerine uyumlu şekilde
yürütmeye devam edeceğiz.
Turkcell Finance Masters Programı’yla
çalışanlarımızın temel finans konularında bilgi
seviyesini geliştirmeyi, finansal okuryazarlıklarını ve
Turkcell’in finans dünyasına teknolojiyi entegre eden
techFin çözümlerine dar bilgi seviyelerini artırmayı
hedefliyoruz. Rice Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve
Capsim iş birliği ile hazırlanan toplamda 100 eğitim
saatinden oluşan Finance Masters Programına 2.283

kişi başvurdu ve Rice Üniversitesi’nin uzaktan eğitim
programını tamamlayan yaklaşık 2 bin kişi sertifika
almaya hak kazandı. Programın devamında yer alan
Boğaziçi Üniversitesi ve Capsim Finans Simülasyonu’na
1.283 kişi devam etti. 824 kişi ise programı
tamamlayarak, Boğaziçi Üniversitesi’nden sertifika
almaya hak kazandı.
Geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle hayata
geçirdiğimiz programı, C-Level seviyesine kadar altı
farklı liderlik seviyesinde, International Institute for
Management (IMD) iş birliği ile yürütüyoruz. 700’den
fazla ekibin katılımı ile beş gün süren program
kapsamında dijital dünyada yeni iş modelleri, platform
ekonomileri, müşteri odaklı yaklaşım, büyük veriden
hareketle inovatif düşünme ve değer yaratma
odaklarında geliştirilmesi amaçlanıyor. Yeni yönetici
hedef kitleleri için ise Koç Üniversitesi iş birliği ile
hazırlanan “Building Leaders” sertifika programıyla
katılımcıların stratejik düşünme, stratejik pazarlama,
finans, dijital dönüşüm odaklarında geliştirilmesi
amaçlanıyor.
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Lider entegre telekom şirketi olma vizyonunu
desteklemek amacıyla 2017 ve 2018 yıllarında
tüm yönetici seviyelerine verilen Digital Business
Transformation Eğitimi, Dijital Dünyada Müşteri
Odaklılık, Dijital İnovasyon, Dijital İş Yıkımı ve Dijital
İş Dönüşümü odaklarında gerçekleştiriliyor. “Leader
as Teachers” yaklaşımı ile uygulanan iç mentorluk
içerisinde genç yetenekler, yeni yöneticiler, direktör
yedekleri menti; direktör ve deneyimli yöneticiler ise
mentor olarak konumlandırılarak uygulamaya devam
ediliyor.
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, deneyimsel öğrenme
ve yüz yüze öğrenmenin birlikte uygulandığı farklı
öğrenim metotları sunuyoruz. Programın devamında,
sektörü yakından tanımak amacıyla Turkcell teknoloji
ekipleri başta olmak üzere Huawei, Oracle, Cisco,
Ericsson, Nokia ve HP gibi teknoloji şirketlerinin
kurumsal üniversiteleriyle eğitimler kurgulanıyor. 2019
yılı GNÇYTNK programı sonunda tüm eğitimlerden
başarıyla geçen genç yeteneklerimizden 87’si,
kurumsal üniversitelerin genel merkezlerinde yurt

dışında eğitim alma fırsatlarından yararlandılar. IMD &
Turkcell Young Talent Business and Innovation Programı
ile eğitim sonunda seçilen proje ekipleri dünyanın
çeşitli yerlerinde gerçekleşecek teknoloji ve gelişme
kamplarına dahil olmaya hak kazandılar.
CX Lab Customer Experience Gelişim Programı ile
müşteri deneyimi ekiplerimizin müşteri odaklı tasarım
bakış açılarını geliştirmelerini hedefledik. CX Lab
ile sabit internet hizmetlerimiz kapsamında Turkcell
Evim 360 ile akıllı ev asistanı özelliğine sahip, yepyeni
bir modem ve hizmet modeli ortaya koyduk. Finans
tarafında ise TechFin çözümleri altında Paycell Wallet
ile ortak harcama ve birikim takibi yapılabilecek yeni
bir servis geliştirilmesini sağladık.

Turkcell Ekosistemimizde, Temel Zorunluluk
Eğitimleri kapsamında altı farklı başlıkta eğitimler
gerçekleştiriyoruz. “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”,
“Bilgi Güvenliği Eğitimi”, “İş Sürekliliği Eğitimi”, “Rüşvet
ve Yolsuzluk”, “Rekabet Hukuku” ve “Turkcell Ortak
Değerler ve İş Etiği Kuralları Eğitimleri” konularındaki
eğitimlerimiz ile kurumsal kimliğimizi tüm çalışanlarımız
ile paylaşıyoruz.
Sayılarla çalışan gelişimi (2019)
Eğitimlere katılan kişi sayısı

55.000+

Toplam eğitim saati

2,2 Milyon

Akademi eğitmen sayısı

623

İnternet tabanlı eğitimlerin tüm eğitimlere oranı

%91

Eğitim iş ortağı sayısı

300+
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2019 Yılı Turkcell temel zorunluluk eğitimleri saatleri

25.512 saat

289 saat

İş Sağlığı ve Güveliği
Eğitimleri

Bilgi Güvenliği
Eğitimleri

1.281 saat

100 saat

İş Sürekliliği
Eğitimleri

Rekabet Hukuku
Eğitimleri

2.978 saat

1.403 saat

TODİEK (Turkcell Ortak
Değerler ve İş Etiği
Kuralları) Eğitimleri

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Eğitimleri

Teknoloji perakendeciliğinde farklı sertifika
programlarıyla Turkcell satış mağazaları
çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştiriyoruz. Teknoloji
perakendeciliğinde gelişmiş iş gücünü yetiştirmek
için 2016 yılında başladığımız sertifika programları
kapsamında bugüne kadar 27.580 çalışanımız temel
sertifikalı oldu. İleri Sertifikasyon Sınavı’nda başarılı
olan 500 mağaza çalışanımız Marmara Üniversitesi
ve Turkcell Akademi iş birliği ile yapılandırılan İleri
Sertifika Programı’nı tamamladı.
Ailemizi geliştiren Turkcell Akademi’nin de yetkinliğine
ve gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu yıl 400’den
fazla eğitmenimizi kapsayan Akademi Eğitmen
Gelişim Programı’nı Marmara Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi ile beraber gerçekleştirdik. Bu
yolculukta gönüllü eğitmenlerimize Öğrenme
Psikolojisi, Öğrenme Stillerine Uygun Öğretim Model
ve Yöntemleri, Ölçme Araç ve Yöntemleri, Öğretim
Materyali Geliştirme eğitimleri verilerek, bu eğitimler
sonrasında ise eğitimlerinde Gözlem ve Geri Bildirim
seansları ile verdikleri eğitimlerin iyileştirilmesini
sağlıyoruz.
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4.6 yetenek yönetimi ve genç yetenekler
Tüm çalışanlarımızın ve aramıza katılacak yeni Turkcell’lilerin
yetkinliklerini zenginleştirmenin tüm iş süreçlerimize yaptığı
katkının farkındalığı ile birbirinden farklı yenilikçi uygulamaları
insan kaynakları süreçlerimize entegre ediyoruz. Böylece hem
çalışanlarımıza yatırım yapıyor hem de doğru planlama ile
elimizdeki iş gücünü çok daha etkin kullanmış oluyoruz.

Flex performans sistemi
2017 yılında uygulamaya başladığımız Flex Performans
sistemiyle çalışanlarımıza destek olabilmek ve SMART (Spesific,
Measurable, Achievable, Realistic, Timely) hedefler belirlemek
için ilgili iş kollarından seçtiğimiz “Performans Koçları” ile
danışmanlık sağlayarak çalışma imkânı tanıyoruz. Performans
Koçlarımız, kapsam dâhilindeki şirketlerimizin (Turkcell, Turkcell
Superonline, Global Tower, Turkcell Teknoloji, Turkcell Finansman
A.Ş., Mobil Finans, Satış ve Dağıtım A.Ş.) çalışanları arasından
İnsan Kaynakları ve ilgili direktör onayıyla, Performans
Yönetim Sistemi’nde belirlenen rol ve sorumlulukları yerine
getiren çalışanlarımızdır. Sorumlu oldukları fonksiyon ya da
direktörlükte yönetim hedefleri ile uyumlu ve “SMART” hedeflerin
belirlenmesine destek olmak, fonksiyon veya direktörlük içindeki
ortak hedefleri oluşturmak, fonksiyon veya direktörlük içinde

hedef ağırlıklarının kalibrasyonunu yapmak, hedef belirleme
sürecinin yönetilmesini sağlamak, çalışanlara performans
yönetimi danışmanlığı yapmak ve ReFlex kullanımının artırılması
konusunda İnsan Kaynakları fonksiyonuna destek olmaktan
sorumludurlar. Tüm bu rol ve sorumlukların yerine getirilmesine
bağlı olarak yıl sonunda Performans Koçlarımıza fonksiyon
hedeflerinin yanı sıra %15 etkili olmak üzere Performans Yönetim
Sistemi Başarı Puanı atıyoruz.
Belirlenen SMART hedeflere yönelik değerlendirmeler ise
sistemin düzenli geribildirim özelliği sayesinde güncel olarak
yapılabiliyor ve takibini sağlıyoruz. 2019 yılında yönetsel ve
uzman pozisyonlarımızdaki tüm çalışanlarımıza düzenli
performans ve kariyer gelişim değerlendirmelerinde bulunduk.

Grup içi yönetim pozisyonları
için “Yetenek Yönetimi”
sürecimizle yedekleme
planlarını uygulamaya
alarak, iç terfi oranlarındaki
başarımızı artırmaya devam
ediyoruz.

İç terfi oranı
2017

2018

2019

%70

%87

%89
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Yetenek yönetimi ve genç yetenekler

Flextalent: Sen daha fazlasısın!

GNCYTNK, yayallerin Turkcell’le gelecek!

2018’de başlattığımız ve Turkcell’lilerin profil
sayfaları üzerinden profesyonel deneyimlerini,
yeteneklerini, katıldıkları projeleri ve kendileri
hakkındaki bilgileri paylaşabildikleri FlexTalent,
Turkcell yeteneklerinin dijital havuzuna dönüştü.
Bu yıl eklediğimiz CV oluşturma özelliği ile
çalışanlarımız Şirket içindeki farklı
kariyer fırsatlarına başvurularını
artık FlexTalent CV’leri ile
yapabiliyorlar ve iç terfi
şanslarını artırma fırsatı
buluyorlar.

Yeni üniversite mezunu istihdam programımız GNCYTNK
ile 2016 yılından bu yana ülkemizdeki en kapsamlı
genç yetenek işe alım programını yürütmekten gurur
duyuyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ilk genç yetenek
işe alım programı olan GNCYTNK, bu yıl ilk kez kendi
dijital platformumuz üzerinden başvuruya açıldı.
On binlerce adayın içinden titizlikle seçilen 153 genç
adayımız Turkcell’li oldu. GNCYTNK
programımızı 4. Sürdürülebilir
Kalkınma Amacı olan Nitelikli Eğitim
başlığındaki 4.4 Hedefini gözeterek
yürütmeye devam edeceğiz.

YUPO ile daha yükseklere
Gözü yükseklerde olan ve ayırt edici yeteneklerini
yüksek performansa dönüştüren, potansiyelini
şirketin kültür ve değerleriyle uyumlu bir şekilde
gerçekleştiren Turkcell’liler için özel tasarlanan
YUPO (Yüksek Potansiyel) programı hayata
geçirildi. YUPO Projemiz kapsamında öncelikle
ilgili kriterleri sağlayan 1.411 uzmanımızı belirledik.
Kriterleri sağlayan uzmanları belirlerken

fonksiyonların 2018 yılı performans notu
ortalamasına göre ilk %30’a girenleri ve Davranış
Notu 4 ve üzeri olanları sıraladık. Daha sonra
tüm Turkcell çalışanlarımız ile YUPO kitapçığını
paylaştık. Ardından kriterleri sağlayan 1.184
gönüllümüze 3 ana boyut ve 8 alt boyuttan oluşan
Yetenek Testi uygulayarak sürecimize başladık.
Yetenek Testi toplam skor puanlaması 100
üzerinden yapılmış ve katılan 1.184 Turkcell

Yenilik ve teknolojinin kariyer programı GNCYTNK 2019 Reklam
Kampanyamız İngiltere, Almanya ve ABD’de düzenlenen kreatif
festivallerde toplam yedi ödül kazanarak gururumuz oldu.

çalışanının ortalaması 70 olarak belirlenmiştir.
Gönüllü YUPO adayları Yetenek Testini
tamamlarken yöneticileri de YUPO Envanterini
tamamladı. YUPO Envanteri ise Turkcell Davranış
Modeline dayanan 4 boyuttan oluşan 48
soruyu içeriyor. Bu boyutlar YUPO uzmanlarımızı
değerlendirmek üzere; Birlikte Başar, Hayallerinin
Peşinden Koş, Vazgeçmeden Sonuca Ulaş ve
Veriden Değer Yarat başlıklarını içeriyor.

Tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra
fonksiyon komiteleri gerçekleştirilerek her
fonksiyonun çalışan sayısının %10’una denk gelen
540 YUPO belirlendi ve YUPO’larımız için ilk
buluşma - Kick Off toplantısı gerçekleştirildi.
2020 yılı sonuna kadar YUPO’ların
Eğitim-Gelişim, Fark Edilme-Fark Etme,
Deneyim Zenginleştirme ve çeşitli
networking fırsatları devam edecek.

Üretken Turkcell ailemiz
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Liderlik programı ve mentorluk sistemi

Deneyimsel öğrenme
ve uzaktan öğrenme
gibi yenilikçi yöntemlerle
çalışanlarımıza yeni öğrenim perspektifleri
kazandırıyoruz. 2019 yılında HAP+ platformunda
dört farklı kategoride, 90 farklı başlıkta sağlanan
eğitimler ile toplamda 5 bin kişiye ulaştık.

Veriye dayalı analitik bakış açısı ile Dijitalleşme
kapsamında İnsan Kaynakları Analitiği alanındaki
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2018 yılında hayata
geçirdiğimiz HR Dashboard’umuz (İK Veri
Ambarı), 2019 yılında üçüncü versiyonuna ulaştı.
HR Dashboard tüm fonksiyonlardaki yöneticiler,
ekiplerinin İK metriklerini gözlemleyebiliyor,
karşılaştırmalar yapabiliyor ve detaylı analizlere
ulaşabiliyorlar.

4.6.1 Dijital yetenek gelişimi

Teknoloji gelişim programı

Dijital beyaz gölge

Teknolojinin kaldıraç etkisiyle öncelikle Üretken Turkcell
Ailemiz içerisindeki dijital yetenek gelişimini devamlı
kılmayı ve dijital dünyanın yeni verimlilik trendlerini
yeteneklerimiz ile birleştirmek için birçok farklı girişime
imza atıyoruz. Dijital Yetenek Gelişim
girişimlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Amaç 4: “Nitelikli Eğitim”
başlığındaki 4.4 hedefi ile uyumlu
şekilde yürütmeye devam edeceğiz.

2.500 çalışanımıza, online eğitim platformları ve
sınıf içi eğitimlerle 123 bin saat Big Data, Hadoop,
IOS, Android, İş Analizi, UX, IOT, Sanallaştırma, LTE,
5G ve Security gibi trend teknoloji konularında
eğitim verdik. CIT (Müşteri Deneyimi ve Bilgi
Teknolojileri Birimi) Eğitim & Gelişim Programı
kapsamında 150 ayrı başlıkta açılan sınıflarda
toplamda 1.731 kişi fonksiyonel gelişimlerini
desteklerken online eğitim kategorisinde 77
başlıkta 758 kişi gelişim fırsatı elde etti.

Turkcell’de işe yeni başlayan çalışanların ilk
günlerinde onlara Turkcell kültürü, çalışma
ortamı, ekip dinamikleri gibi konularda rehberlik
eden çalışma arkadaşlarından oluşan Beyaz
Gölge uygulamamız, dijital ortamda BiP kanalı
üzerinden; yan haklardan çalışma saatlerine,
telefon ve bilgisayar temininden Turkcell
hakkındaki genel bilgilere kadar pek çok konuda
yeni Turkcell’lilere rehber oluyor.

Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerimize ve
yönetici adaylarımızın kariyer gelişimlerine destek
oluyoruz. Uzaktan öğrenme, MBA programları, koçluk
görüşmeleri, sınıf içi eğitimler gibi farklı imkânlar
sunuyoruz. Yöneticilerimiz, dünyanın önde gelen
ekonomi okulu Harvard Business School iş birliği ile
uzaktan öğrenme aracı Harvard Manage Mentor ve
dünyanın en büyük online kütüphanesi GetAbstract’tan
faydalanabiliyor. Mentorluk sistemi ile şirket içi
birbirinden öğrenmeyi ve liderlik gelişimini destekliyoruz.

HAP+

Üretken Turkcell ailemiz
Dijital uzaktan çalışma deneyimi

4.7 Dijital uzaktan çalışma deneyimi
Turkcell olarak Üstün Dijital
Hizmetlerle Daha İyi Bir Gelecek
kurmaya çalışanlarımızın hayatlarına
dokunarak devam ediyoruz. Flex İnsan
Kaynakları uygulamaları kapsamında
çalışanlarımıza dijital uzaktan çalışma
deneyimi sunuyoruz. Özellikle COVID-19
sürecinde günlük iş yapış şeklimiz haline
gelen uzaktan çalışma modeline yönelik
olarak çalışanlarımızın sağlığını güvende
tutarak çalışmalarını birçok farklı faaliyet
ile kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Pandemi
sürecinde çalışanlarımızın dijital uzaktan
çalışma deneyimini zenginleştirmek için;
• Güvenlik ve çalışma koşullarına
ilişkin riskleri belirliyor ve minimize
ederek uzaktan çalışma koşullarının
oluşturarak ve çalışma kriterlerini
belirliyoruz.
• Toplu mobil çalışma durumunda
yaşanabilecek sıkıntıları önlemek
amacıyla mobil çalışma tatbikatları
ile iş sürekliliği ve çalışan sağlığını göz
önünde bulunduruyoruz.

• Elektronik haberleşme sistemlerimizde
olası bir sorun yaşandığında
müdahale edilmesi gereken durumları
belirleyerek bu pozisyondaki
çalışanların yedeklenmesini sağlıyoruz.
• Uzaktan erişimle çalışan personelin
bilgi güvenliği farkındalığının artırılması
ve gerekli eğitimlerin/oryantasyonun
verilmesini sağlıyoruz.
• İhtiyaç duyulan toplantıların imkânlar
dahilinde mümkün olduğu ölçüde
video konferans yolu ile yapılmasını
sağlıyoruz.
• Uzaktan çalışma sürecinde iş
sürekliliğinin aksamadan devam
edebilmesi için Virtual Room (sanal
ortamda gerçekleştirilebilecek
toplantı odası) sayısını artırıyoruz.
Uzaktan çalışmada yaşanabilecek
aksaklıklarla ilgili destek hattı bilgileri
sürekli olarak çalışanlarımızla
paylaşıyoruz.
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İnsan mutluluğu odaklı
erişilebilir hizmetler
Türkiye’de 35,7
milyon olmak üzere
toplam
46,7 milyon
müşteri

Dijital Operatör
uygulamasında
ayda
800 milyon
işlem

Şirketim
mobil ve web
uygulamalarında
230 milyon işlem

Sosyal medya
hesaplarımızdan
ortalama
20 dakikalık cevap
süresiyle Türkiye
liderliği

5G altyapımızla
2 Gbps üzerinde
bir hızla
dünya rekoru

Fiber altyapımızla
10 Gbps’a erişen
internet hızı

İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir hizmetler
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Müşteri deneyimi odaklılığı
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Müşteri sayımızın abone çeşitlerine göre kırılımını ve
2018 yılına göre değişimini raporumuzun “Kurumsal
yönetim” bölümünde inceleyebilirsiniz.

Müşterilerimizin bize hızlı ve pratik bir şekilde erişmesini
ve onların sorularını en etkili yaklaşımla çözüme
kavuşturmayı esas alıyoruz. Bu amaçla müşterilerimiz
için dijital çözümler kullanarak çeşitli iletişim kanalları
geliştiriyoruz.

Ça
ğr
ıM

Müşteri evrenimiz

5.1 Müşteri deneyimi odaklılığı

ulama
Uyg
ışmanlığı
Dan
Dijital Kanallar

Ülkemizin konusunda lider kurumlarından biri olarak
insanların ve şirketlerin iletişim süreçlerine ve iş
yapış şekillerine doğrudan etki ediyoruz. Analitik
yetkinliklerimizi kullanarak her bir müşterimizin
ihtiyaçlarına özel olarak cevap verecek dijital ürün ve
servislerle, bireylerin ve kurumların gücüne güç katıyor,
hayatı onlar için daha kolay, eğlenceli ve güvenli hale
getiriyoruz. Toplumu oluşturan her birey özeldir ve
bu doğrultuda özelleşen ihtiyaçları vardır. Biz de bu
bilinç ile her ihtiyacı karşılayacak, kapsayıcı hizmet ve
ürünler yaratıyoruz. Bireysel müşterilerimiz için farklı
yaş grupları ve beklentilere yönelik lifecell İlk Hattım,
GNÇ, Platinum, Platinum Black ve Altın Yaşlar gibi
özelleşen paketler yarattık. Kurumsal müşterilerimiz için

ise dijitalleşme süreçlerinin her aşamasında yanlarında
olmak ve siber güvenlik, bulut, büyük veri gibi alanlarda
çözüm sağlamak amacıyla yeni iştirakimiz Turkcell
Dijital İş Servisleri’ni kurduk.

S

Türkiye’nin lider entegre telekom şirketi olarak,
tam 26 yıldır müşterilerimizi ailemizin en önemli
parçası olarak görüyor ve onların her saniyesine
değer katmak için çalışıyoruz. Misyon edindiğimiz
insan odaklı iletişimimizle paydaşlarımızı dinliyor,
ihtiyaç ve taleplerine kulak veriyoruz. Ürün ve
hizmetlerimizi her şeyden önce insana fayda
yaratma amacıyla tasarlıyor ve herkes için
erişilebilir kılarak toplumsal eşitsizlikleri gidermeye
yardımcı olmayı hedefliyoruz. Türkçe’nin yanı sıra
İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde de hizmet
veriyoruz. Yüksek müşteri memnuniyetimizi
başarımızın bir ölçütü olarak görüyoruz.
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Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun cevabı verecek
şekilde geliştirdiğimiz ve müşterilerimizin en fazla tercih
ettiği hizmet ve satış kanalına dönüşen Dijital Operatör
uygulamamız, 2019 yılında 48,6 milyon indirmeye ulaştı. Dijital
Operatör’ün 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 21,2 milyon oldu ve
müşterilerimiz ayda 800 milyon işlemi uygulama üzerinden
gerçekleştirdi.
Dijital Operatör uygulaması ile müşterilerimiz anlık fatura
takibi yapabiliyor, internet/SMS/dakika kullanımlarını
inceleyebiliyor ve gerektiğinde daha uygun paket, tarife
ve servislere geçebiliyorlar. Yeni kampanyalarımızı da yine
uygulama üzerinden kullanıcılarımızla paylaşıyor, böylece
müşterilerimizin kendileri için en doğru paketlere geçme
fırsatı sunuyoruz.
Dijital Operatör uygulaması üzerinden aynı zamanda şikayet
bildirimi ve talepler de iletilebiliyor. Böylece müşterilerimizin
birçok sorununu onlara uzaktan yardımcı olarak, bayilerimize
başvurmalarına gerek kalmadan çözüme kavuşturabiliyoruz.
Kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz Şirketim
uygulaması ile yetkililer şirket hatları ile ilgili işlemleri
toplu olarak yapabiliyor. Hat bazında uygun teklif ve
kampanyalara geçiş, SİM kart değişikliği gibi işlemleri
çevrimiçi ve evraksız yapmalarını sağlayarak hem şirket
yetkililerinin hayatına hız ve kolaylık getiriyoruz hem de kağıt
tasarrufu sağlıyoruz.

2019 yılında 196 bin şirket tarafından
kullanılan Şirketim mobil ve web
uygulamalarında 230 milyon işlem
gerçekleştirildi.

Dijital Operatör, GNÇ ve Platinum gibi uygulamalara
entegre edilmiş Chatbot uygulamamız sayesinde
müşterilerimize hızlı ve efektif çözümler sunuyoruz.
Müşterilerimiz, hatlarıyla veya uygulamalarımızla ilgili
soruları olduğunda anlık mesajlaşma yöntemiyle bizimle
iletişime geçebiliyor. Yapay zeka tabanlı Chatbot
teknolojisiyle müşterilerimize verdiğimiz anlık yazılı
hizmetleri daha da otomatik hale getirdik. Yapay zeka
analizleri ile yapılan analitik modellemelerle müşteri
iç görülerini takip ederek servislerimizi devamlı olarak
geliştiriyoruz.

• Her ay müşterilerimize ortalama 1,6 milyon chat
hizmeti veriyoruz.
• Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin temaslarının
yaklaşık %72’sini Chatbot teknolojimiz sayesinde
çözüyoruz.
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Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn’de
toplam 54 hesap ile kullanıcılarımıza 7/24 hizmet
veriyoruz. Aylık ortalama 50 bin sosyal medya
kullanıcısının 165 bin yorumunu dikkate alıyoruz.

2019 yılında sosyal medyadan ortalama
20 dakikalık cevap süresiyle Türkiye
lideri olduk.
Hizmetlerimizin kapsayıcılığı ve erişilebilirliğini artırmak
amacıyla işitme engelli müşterilerimiz için geliştirdiğimiz
Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri kanalımız, 1 Mart 2019
itibarıyla görüntülü hizmet vermeye başladı. Müşterilerimiz,
Dijital Operatör’den, İşaret Dilim uygulamasından, Turkcell
ve Superonline mağazalarından Yüz Yüze Müşteri
hizmetlerimize ulaşarak, haftanın her günü 10:00-19:00
saatleri arasında işaret diliyle ücretsiz olarak hizmet
alabiliyorlar. Aynı zamanda ihtiyaca göre müşterilerimizi
bize attıkları kısa mesajların ardından geri arayabiliyor ve
ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz.
• Aylık 2 bin işitme engelli müşterimize görüntülü çağrı
merkezimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz.
• Ayrıca, aylık 100 müşterimizi de taleplerine geri dönüş
yapmak üzere geri arıyoruz.

İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir hizmetler
Müşteri güvenliği ve memnuniyeti

5.2 Müşteri güvenliği ve memnuniyeti
Müşterilerimizin memnuniyeti odaklı iş modelimiz ile
müşterilerimizden aldığımız geri dönüşleri kendimizi
geliştirmek için değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Veri
güvenliği ve gizliliği unsurunu müşteri memnuniyetinin
ana bileşenlerinden biri olarak konumlandırıyoruz.
Teknolojinin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası
olduğu bu dönemde müşterilerimizin gizliliğini ve
veri güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına
uygun olarak ve mümkün olan en yüksek kalite
şartlarını gözeterek sürdürüyoruz.
Bütün ürün ve servislerimizi hem Türkiye hem de
ABD’de tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uyum
gösterecek bir şekilde müşteri memnuniyeti ve
güvenliğini göz önüne alarak yönetiyoruz. Yasalara
ve gönüllü düzenlemelere uyumsuzluk durumlarımızı
şeffaf ve objektif bir şekilde Faaliyet Raporumuzun
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nda ve
SEC’e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu)
yaptığımız düzenli bildirimlerde yayımlıyoruz. Faaliyet
Raporlarımıza ve SEC bildirimlerimizin en güncel
versiyonlarına web sitemizin Yatırımcı ilişkileri
bölümünden erişebilirsiniz.

Müşteri güvenliği, verilerin gizliliği ve siber güvenlik
alanındaki çalışma ve prensiplerimize raporun “Etkin ve
güvenli içerik yönetimi” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşterilerimiz ile etkileşim halinde olduğumuz ve
müşteri deneyimi sunduğumuz her noktada “Müşterinin
Sesini” dinliyoruz. Sosyal medya, uygulamalar, çağrı
merkezleri gibi kanallardan bize ulaşan geri bildirimleri ve
müşterilerimizin söylemlerini analiz ediyoruz. Müşterilerimizi
daha iyi anlamak için çağrı merkezimize gelen çağrıları
Müşterinin Sesi platformu üzerinden çalışanlarımız ile
paylaşıyoruz. Bu paylaşımlarımız sırasında müşterilerimizin
güvenliğini gözetiyor, bütün çağrıları kişisel verilerden
tamamen arındırarak yer veriyoruz.

Müşterilerimize yaptığımız anketler
sonucunda 2018 yılına göre Çağrı
Merkezimizde ve Yüz Yüze Kanallarda
müşteri memnuniyetimizi artırdığımızı
görmekten sevinç duyuyoruz. 2019
yılında da Türkiye’deki rakiplerimize
göre Mobil Bireysel, Mobil Kurumsal
ve Sabit Bireysel alanlarda daha
yüksek Net Tavsiye Skorlarına sahip
olmayı sürdürdük.
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Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Müşteri
Memnuniyeti Politikamız ile müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici
ve insan odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Dünya çapında 46
milyonu aşan müşteri sayımızla her yıl binlerce istek, öneri ve şikayet alıyoruz.
Bize gelen bu geri dönüşleri objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceleyip
çözümler bulmayı amaçlıyor, kalıcı iyileştirmeleri de sistem ve süreçlerimize
entegre ediyoruz. Bize ulaşan istekleri ele alma süreçlerini ve hedeflerini
tasarlarken yasal beklentileri, müşteri ve çalışan ihtiyaçlarını mutlaka
gözetiyoruz.

Turkcell olarak toplumumuza sunduğumuz tüm servis ve hizmetlerin müşterilerimiz
üzerindeki sağlık etkisini gözetme sorumluluğumuz dahilinde önce insan sağlığını
gözetecek şekilde inovatif yatırımlar ile her geçen gün daha da geliştiriyoruz. 2019
yılında ürün ve hizmetlerimizin müşteri sağlığı ve müşteri üzerindeki etkilerine yönelik
yönetmeliklere uyum sağlayarak ihlali konusunda tüm önlemleri aldık. Bu kapsamda
hayata geçirdiğimiz uygulamalardan bazıları;

Erişim şebekelerimizde kullandığımız radyo ekipmanlarında, üretici firma
tarafından alınan EMC (Electromagnetic Compability) belgesi gerekliliğini
arıyoruz. İthal edilen ürünlerde ise CE belgesi ön koşulunu arıyoruz. Ayrıca
şebekelerimizde kullanılacak tüm ürünlerin uluslararası 3GPP standartlarına
da uymalarını zorunlu tutuyoruz. Böylelikle baz istasyonlarımızda kullanılan
ekipmanlardaki uluslararası sağlık standartlarını sağlama gerekliliklerini de
güvence altına alıyoruz.

İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir hizmetler
Müşteri güvenliği ve memnuniyeti

Ülkemizde kullanılacak tüm baz istasyon radyo frekans
cihazları için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)
tarafından tip onayı alınması gerekmektedir. Mobil
hizmet vermek üzere kurulan sahalarımızda BTK’nın
belirlediği standartlara göre işlemler yapılmaktadır.
Yapılan kurulumlarda, yönetmelikte belirlenmiş olan
güvenlik mesafesi ve elektromanyetik radyasyon
(EMR) limitleri dikkate alınmakta ve kurulum bu kriterlere
göre yapılmaktadır. Baz istasyon kurulumu ile birlikte
yapılan EMR ölçüm değerlerinin, yine BTK tarafından
belirlenmiş olan EMR değerlerinin sınırlar içerisinde kalması
gerekmektedir. Turkcell olarak baz istasyonlarımızı, BTK
tarafından tanımlanmış limit değerlerin çok daha altında
çalıştırıyoruz. EMR ölçümü BTK tarafından akreditasyon
verilmiş olan bağımsız ölçüm firmaları tarafından,
operatörlerden bağımsız olarak yapılmaktadır ve bu
firmalar BTK tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte
BTK da zaman zaman saha EMR ölçümleri ile sahaları
direkt kontrol edebilmektedir.
Baz istasyonlarımızda yetkisiz erişimi engelleyecek
şekilde fiziksel tedbirler alıyoruz. Her baz istasyonumuzda
güvenlik sertifikasının fiziksel olarak bulunmasını zorunlu
tutuyoruz. Baz istasyonlarımızın dışına acil durum uyarı
levhaları yerleştirerek sıkı güvenlik önlemleri uyguluyoruz.

Uykusu kaçanlar kulübü: Yaptığımız analizler
sonucunda, gece saatlerinde aktif olan
kullanıcılarımıza yönelik Uykusu Kaçanlar Kulübü
çalışmamızı hayata geçirdik. Saat 22:00’dan sonra
internet sitemizi ziyaret eden binlerce kullanıcımıza
yönelik kampanyalar sunduk. 2018’de gecede
ortalama 150.000 kullanıcı sitemizi ziyaret ediyor
ve bu kullanıcıların %5’i en son teknoloji ürünlerini
inceliyordu. Biz de bu iç görüden yola çıkarak
gecenin belirli saat aralığında (22:00 – 02:00) siteyi
ziyarete gelen kullanıcılara özel bir sayfa yapmaya
karar verdik ve onlara özel promosyonlu ürünler
sunduk. En çok ilgi duyulan ürünleri seçtik ve bu
ürünlerin yanına da en doğru ürün eşlemesi yaparak
kampanyalı paketler oluşturduk. Yaptığımız SEO
(Arama Motoru Optimizasyonu) çalışmaları ile de
Google’da ilk sıralarda yer alacak şekilde içerik
çalışmaları yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar
neticesinde sadece bu kampanya sayfasına 3,3
milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Gece 22:00 –
02:00 saatleri arasında yapılan ziyaretlerden 2,6 kat
daha fazla satış gerçekleştirdik. Şu anda 4 milyona
yakın ziyaret hacmiyle, artan ürün çeşitliliği ve
promosyonlu tekliflerimizi kullanıcılarımıza sunmaya
devam ediyoruz, uykusu kaçan müşterilerimize uygun
kampanyalar sunarak onları da mutlu ediyoruz.
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5.3 Hizmetlerimizin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği
Güvenli ve verimli bir kullanıcı deneyimi sağlamak
amacıyla kapsayıcı, güvenilir ve hızlı bir şebeke
sisteminin mutlak gerekliliğinin farkındayız. Bu sebeple
dünyadaki yeni teknoloji ve gelişmeleri çok yakından
takip ediyor, her yıl şebekemize yaptığımız yatırımlarla
kapsama alanımızı ve hızımızı artırmaya gayret
ediyoruz.
Sahip olduğumuz zengin frekans bantları ve güçlü
altyapımızla bugün dünyada en hızlı 4.5G hizmetini
sağlayan sayılı operatörden biriyiz. Teknolojinin hızla
geliştiği günümüz dünyasında lider konumumuzu
korumak için şimdiden kendimizi yeni 5G teknolojisi
uygulamalarıyla geleceğe hazırlamaya başladık.
5.3.1 Ağ Güvenliği ve kapsama alanı
Hizmetlerimize kesintisiz erişimin sağlanması ancak
kapsama alanımızı artırmamızla mümkün olabilir.
Şehirleşme, kırsal alanlardaki dağlar, vadiler gibi
coğrafi oluşumlar şebekelerin kapsama alanlarını
etkileyen faktörlerdir. Biz Turkcell olarak bu fiziksel
ve coğrafi engelleri aşarak şehirde ve kırsalda
yaşayan insanlara hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmayı
amaçlıyoruz. Fırsat eşitliği, müşteri memnuniyeti ve

hizmet kalitesinden ödün vermeme prensiplerimize
bağlı kalarak ağ güvenliğimizi ve kapsama alanımızı
genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz.

Fiber internet sağlam ve güçlü bir altyapı
gerektiren bir hizmettir. Türkiye’deki diğer
internet sağlayıcılarından Türksat ve Vodafone
Türkiye ile imzaladığımız altyapı paylaşım iş
birliği sözleşmeleri sayesinde fiber altyapımızı
paylaşıyoruz. Böylece Türkiye’de çok daha fazla
haneye fiber internet erişimi sağlayabiliyoruz.
Böylelikle ülkemizin teknolojik altyapısını
güçlendirerek Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Amaç 11:
“Sürdürülebilir Şehirler ve
Topluluklar” başlığındaki
11.A Hedefinin gerekliliklerini
gözetiyoruz.

2019 itibarıyla 323,2 bin müşterimize
yenilikçi Superbox ile fiber hızında
internet sağlıyoruz.
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Maalesef bazı bölge ve evlere fiber internet altyapısı ulaştıramıyoruz, ancak bu
müşterilerimizi fiber internet olanağından mahrum bırakmamak için Superbox
ürünümüzü geliştirdik. Türkiye’de bir ilk olan Superbox ürünümüz ile fiber altyapı
ile ulaşılamayan hanelere mobil şebeke üzerinden fiber hızında ev interneti
sağlıyoruz. Müşterilerimiz tarafından çok beğenilen ve kullanıcı sayısı her
geçen gün artan Superbox, yenilikçi çözüm hizmetlerimizin
başarılı bir örneğidir. Superbox ürünümüz ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”
başlığındaki 9.B Hedefi kapsamında toplumumuzun
teknolojik erişilebilirliğini artırıyoruz.
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Hizmetlerimizin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği

Kapsama alanımızı zayıflatan, sinyal bozan
etkenleri yapay zeka uygulamaları ile tespit
ederek kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla
hayata geçirdiğimiz proje ile GSMA ve Alan
Turing Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği Küresel
Yapay Zeka Çalışması’nda yer alıyoruz.
Bu çalışma kapsamında önerdiğimiz proje ile
dünya çapındaki operatörlerden gelen 80 proje
arasından seçilen ilk dört proje arasına girerek
önemli bir başarı elde ettik. Küresel Yapay Zeka
Çalışması ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 9:
“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”
başlığındaki 9.B Hedefine
katkıda bulunuyoruz.

Üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla
Kampüslerde Wi-Fi servisimizi hayata geçirdik.
Böylece Türkiye’de toplam 70 kampüste tüm
öğrencilere ücretsiz Wi-Fi erişimi sağladık.

5.3.2 Şebeke dayanıklılığı ve güvenilirliği
Hizmetlerimizin kesintisiz ve etkin olması için sadece
kapsama alanı değil şebekenin dayanıklılığı ve
güvenilirliği de önemli faktörlerdir.
Bu kapsamda 2019 yılında kurumsal müşterilerimizin
güvenli bağlantı ihtiyaçlarını karşılayan SD-WAN 
(Software Defined Wide Area Networking - Yazılım
Tanımlı Geniş Alan Ağı) servisimizin lansmanını
yaptık. İşletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde bulut
çözümleri kullanmalarını kolaylaştırdık ve daha az
cihaz kullanarak maliyet tasarrufu sağladık.

Güçlü fiber altyapımızla ve 10 Gbps’a
erişen internet hızımızla dünyanın
sayılı operatörlerinden biriyiz.

5.3.3 Şebeke yatırımı ve hizmet kalitesi
İnternet hizmetlerinden şebeke hizmetlerine kadar
alanımızla ilgili dünyadaki gelişmeleri ve trendleri
takip ediyoruz. Gerekli araştırma ve yatırımları yapıp
müşterilerimize her zaman hızlı, güvenilir ve güncel
hizmetler sunmayı hedefliyoruz.
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BTK verilerine göre, 2019 yılında toplam 4,9 milyar
TL işletmeci yatırımı gerçekleştirerek Türkiye’deki
tüm operatörlerin işletmeci yatırımları arasında
%48,1’lik oran ile öncülüğümüzü koruyoruz.
Türkiye’de mobil işletmecilerin toplam yatırımları
bir önceki yıla oranla %52,3 oranında artarken;
Turkcell’in yatırım tutarı %105,9 oranında artış
göstererek tüm mobil operatörler arasında en
çok artışı gösteren şirket olarak kaydedilmiştir.

Şebekemizin performans yönetimi ve optimizasyonuna
yönelik kontrol algoritmalarının geliştirilmesi ve otomatik
olarak performans iyileştirici yönlendirmelerin yapılması
amacıyla 37 adet farklı SON (Self Organised
Network) modülünü devreye soktuk. Yapay zeka
kullanarak çalışan akıllı şebeke yönetimimiz günde
ortalama 220.000 otomatik komut ile şebeke
performansını iyileştiriyor. Bu sayede operasyonel
verim artırırken, %21 adam-saat kazancı sağlıyor,
aynı zamanda şebekede enerji verimliliğini artıran
algoritmaları çalıştırıyoruz. Hata payını sıfıra indirgeyerek
müşteri deneyimini iyileştiriyoruz. SON Projemiz ile
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi,
Yenilikçilik ve Altyapı” başlığındaki 9.B Hedefine
katkıda bulunuyoruz.

SON (Self
Organised
Network)
yönetimimiz
2019 yılında
GSMA
tarafından
dünyanın
en gelişmiş
SON ödülünü
almıştır.
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4.5G teknolojisinde 1,2 Gbps hızımız ile dünyanın
en hızlı 4.5G hizmeti sunan operatörlerinin
arasında yer alıyoruz. Bu hız ve servis kalitesini ise
yatırımlar ve geniş frekans bantlarımız sayesinde
gerçekleştirebiliyoruz. Yatırımlarımızda ve
yürüttüğümüz projelerde konusunda öncü şirketlerle
iş birliği kurup kendimizi geliştiriyoruz. ASELSAN
ile hayata geçirdiğimiz proje ile yerli üretim 4.5G
uyumlu şebeke antenlerimizi kullanmaya başladık.
Böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 9: “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”
başlığındaki 9.B Hedefini
gözeterek, hem yerli teknolojik
uygulamalarımızı geliştirdik
hem de yerel ekonomiye katkı
sağladık.

4.5G’nin ardından çok daha hızlı ve yeni teknolojik
çözümlere fırsat yaratacak olan 5G teknolojisi için
çalışmalarımıza başladık. Yerel kalkınmaya katkıda
bulunmak amacıyla çeşitli 5G projelerine katkıda
bulunuyoruz. Bu kapsamda, Raporumuzun “Paydaşlar
ile Birlikte Toplumsal Değer Yaratma” bölümünde
detayları verilen, sağlık sektöründe ilk denemesi
yapılan 5G’ye bağlı uzaktan kontrolü sağlanabilen
haptik eldiven çalışmasına imza attık.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) kapsamında KOBİ’lere Turkcell
laboratuvarlarında test imkânı sunarak Ar-Ge konusunda destek oluyoruz. TÜBİTAK
ve üniversitelerle birlikte 5G uyumlu yerli baz istasyonları geliştirilmesi konusunda üç
adet projemiz devam etmektedir.
CELTIC Next ve Tübitak desteği ile 5G projeleri yürütüyoruz. RELIANCE adlı
projede 5G’nin önemli teknolojilerinden şebeke dilimleme üzerinde çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 5G PERFECTA projesi kapsamında farklı firmalarla 5G
Çekirdek Şebeke ve Performans Ölçüm Yazılımı çalışmalarına destek veriyoruz.
Bu projemiz ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi,
Yenilikçilik ve Altyapı” başlığındaki 9.B Hedefi ile Amaç 17: “Amaçlar için
Ortaklıklar” başlığındaki 17.16 Hedefine hizmet ediyoruz.
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Dünyada 5G
araştırmaları için
ayrılmış en büyük
fon kaynağı olan ve
Avrupa Komisyonu ortaklığında yürütülen Horizon
2020 programı kapsamında 5G-MOBIX projemizi
geliştirmekteyiz. Bu çalışmada, aynı rota üzerinde
giden tırların konvoy oluşturması, birlikte hareket ederek
hem arkadaki şoförlerin dinlenmesi hem de araçların
takip mesafesini azaltarak yol rüzgârından daha az
etkilenmesiyle yakıt tasarrufu yapılmaktadır. Araçaraç veya araç-şebeke-araç bağlantılarını kullanarak
araçlar arasında iletişim sağlanarak en öndeki tırın yol
görüntüleri 5G üzerinden arkadaki tırlara gönderilecek
ve şoförler en öndeki aracı kullanıyormuş gibi yolu
izleyebilecektir. 5G-MOBIX projemiz ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi, Yenilikçilik
ve Altyapı” başlığındaki 9.B Hedefi ile Amaç
17: “Amaçlar için Ortaklıklar” başlığındaki 17.16
Hedefine hizmet ediyoruz.

Üstün dijital hizmetler ve
inovasyon
1.263
AR-GE Çalışanı

Dijital İş
Çözümleri’nde
%44 Gelir Artışı ile
1 milyar TL Tekil
Dijital Servis Geliri

37 Ülkeye
Dijital İhracat

5G’ye geçiş için hazır
güçlü mobil altyapı

TechFin
servislerimizden
Paycell ile 3 Aylık
Aktif Kullanıcı Sayısı
4,5 Milyon ve 252
milyon TL Gelir

531
yeni patent
başvurusu

Üstün dijital hizmetler ve inovasyon
Teknolojide öncülük ve dijitalleşme

6.1 Teknolojide öncülük ve dijitalleşme
Teknoloji ve dijitalleşmenin küresel ölçekte hayatın her
alanına dahil olduğu bir çağa tanıklık ediyoruz. Yapay
zeka, akıllı bulut sistemleri ve teknolojik inovasyonlar
günlük hayatımızdan devlet politikalarına kadar her
alanı yeniden şekillendirirken daha önce hayal bile
edilemeyecek akıllı sistemleri deneyimliyoruz. Lider
entegre telekom şirketi kimliğimizle, ülkemizde ve
dünyada teknoloji sektöründe söz sahibi olarak,
müşterilerimizin dijital dönüşümlerini güçlendirmek
için dijital çözümler sunuyor ve geleceğe uyum
sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Küresel boyutta
donanım ve yazılım teknolojileri trendlerini ve
muadillerini sürekli araştırarak üstün dijital servislerimizin
kapasitesini, dayanıklılığını ve müşterilerimizin
hayatlarını kolaylaştıracak yeni özellikler ile Turkcell
markasını geliştiriyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana geçen
çeyrek asırda katma değer
odaklı teknolojilerimizi ülkemiz ve
insanımızın hizmetine sunmak için
yatırımlarımıza devam ettik.

Sadece son beş yıl içinde 31 milyar TL ticari yatırım
yaptık. Bu sayede Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz
ülkelerin teknoloji dönüşümünde ön sıralarda yer
aldık. Bugün insanımızın, şirketlerimizin ve kamu
kurumlarımızın küresel rekabette öne çıkmalarında
onları destekleyecek ürün ve servisler sunuyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi,
Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında
yer alan 9.C kapsamında “Bilgiye ve
teknolojiye erişimi artırma” Hedefi
ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne
öncülük ediyoruz.
Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, tüm iş birimlerimiz ile
entegre bir yönetim yaklaşımı benimseyerek Strateji
ekibimiz önderliğinde kurum içi ve dışı paydaşlarımıza
yönelik teknolojik inovasyon stratejileri oluşturuyoruz.
Turkcell’in uzun vadeli hedefleri ve odak alanlarına
yönelik olarak teknolojik inovasyon ekosistemiyle
etkileşim halinde yeni dijital ürün, servis ve çözüm
üretiyoruz. Turkcell kalite politikamız ile dijital hizmet
ve servislerimizin üstün kalitesini güvence altına
alıyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme stratejilerinin
odağında bulunan tüm Ar-Ge ve inovasyon
süreçlerimiz ile genç nüfusumuzun dinamik
potansiyelinden yararlanmayı, maliyetlerin azaltılmasını,
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erişilebilirliğin artırılmasını ve girişimcilik ruhunun
geliştirilmesini işimiz için büyük fırsatlar olarak
nitelendiriyoruz. Araştırma geliştirme çalışmalarımızda
sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve verimlilik ilkelerine
bağlılığımızı koruyoruz. Bu faaliyetlerimiz sonucu oluşan
ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri gözeten ürün
ve üretim süreçlerini geliştirmek için çalışmalarımıza
devam ediyor, sürdürülebilir üretim teknolojileri
geliştirmeyi hedefliyoruz.
Turkcell olarak, “teknoloji üreten ve geliştiren” bir şirket
olma vizyonumuz doğrultusunda standardizasyon
kurumları, üniversiteler, devlet kurumları, tedarikçiler
ve KOBİ’lerle iş birliklerimize ve Ar-Ge faaliyetlerimize
tüm hızıyla devam ediyoruz. İnovatif yaklaşımın kurum
kültürümüze entegre edilmesini hedefleyen 1.263 Ar-Ge
çalışanımızla geleceğe yön vermeyi hedefliyoruz.
2019 yılında yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek,
Ekim ayında Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri
merkezinin kapılarını açtık. 12 bin m2 beyaz alanıyla
yeşil bina ve çevre uyumlu yeni veri merkezimizle
birlikte veri depolama kapasitemizi artırmaya devam
ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç
9: “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığındaki
“9.4 Yerel teknolojik kalkınmayı çevre koruyucu
uygulamalar ile destekleme” Hedefi kapsamında
çalışmalarımızı yürütüyoruz.
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2019 yılı itibarıyla 956 araştırmacı mühendisin
çalıştığı Turkcell Teknoloji iştirakimizle, Türkiye’nin
en büyük Ar-Ge yapılarından biri olarak teknoloji
odaklı şebeke sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz teknolojik açılımlarımızla, ulusal ve
uluslararası pazarlarda yenilikçi çözümler üretiyoruz.
Turkcell Teknoloji bünyesinde doğan ihtiyaçlar
doğrultusunda belirlenen üniversiteler ile ortak ArGe projeleri, yüksek lisans ve doktora programları
ve bilgi transferini sağlayan eğitim ve konferanslar
düzenliyoruz.

Turkcell Teknoloji olarak, EUREKA (The European
Audiovisual Observatory - Avrupa Konseyi Görselİşitsel İcra Komitesi) bünyesindeki ITEA3 (International
Technology Education Association - Uluslararası
Teknoloji Eğitimi Derneği) ve Celtic Next kümelerinin
Yönetim Kurulu’nda yer almanın verdiği sorumlulukla
ekosistemizde yer alan firmaların ve KOBİ’lerin de
uluslararası platformlara taşınmasına imkân sağlıyoruz.
Eureka şemsiyesi altında dahil olduğumuz projelerde
fon destekleri TÜBİTAK-TEYDEB (Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik

Turkcell Teknoloji Ar-Ge merkezinde yürüttüğümüz mühendislik çalışmaları ile geliştirilen yenilikçi ürün ve
hizmetler aşağıdaki gruplar altında topluyoruz;
• Mobil Pazarlama Çözümleri
• Roaming Çözümleri
• Akıllı SIM Kart Çözümleri
• Akıllı Bulut Platformu ve Platform Üzerinde
Geliştirilen Çözümler
• Konum Bazlı Hizmetler ve Platformlar
• Katma Değerli Servisler
• Makineler Arası İletişim Teknolojileri
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
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Destek Programları Başkanlığı) yetkili makamlarınca
değerlendiriliyor. Bu sayede TÜBİTAK karar vericileri ile
de yakından çalışma fırsatı buluyoruz. Turkcell Teknoloji,
son yıllarda özellikle Avrupa Komisyonu’ndan direkt ve
yüksek meblağlı hibe desteği sağlanan Horizon 2020
ana programı ve alt programları kapsamında, daha
rekabetçi ve seçici proje fikirleri bulunan platformlarda
proje başvuru sayısını yıldan yıla yükseltiyor.
Aynı zamanda teknoparklardaki kuluçka firmalarla
birlikte ürün geliştirme, firmaların geliştirdiği ürün,
servis ve teknolojilere destek olma, firmaları içerisinde
bulunduğumuz Avrupa Birliği projelerine dahil ederek,
iletişim ve tanınırlıklarını artırma konusunda yoğun
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

• IOT Çözümleri (Internet of Things - Nesnelerin
İnterneti)
• Ses Tanımlama
• AI (Artificial Intelligence – Yapay Zeka), Big Data
Analizleri
• AR/VR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik ve
Virtual Realty - Sanal Gerçeklik)
• 5G altyapısına yönelik projeler
• Mobil haberleşme çözümleri

2019 yılında, Ar-Ge çalışmalarımız
kapsamında ulusal ve uluslararası
ortaklarımızla yaptığımız 12 adet
projemiz Avrupa Komisyonu Horizon
2020 Programı, Celtic Next ve
TÜBİTAK gibi Ar-Ge destek
kurumlarınca fon desteğine layık
görüldü.

2
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2019 yılında 56 farklı çerçeve altında yürüttüğümüz projelere
1.437.491 saat mühendislik eforu harcadık. 2019 faaliyet
döneminde TÜBİTAK’ a 12, AB Komisyonuna (Horizon 2020) 10
adet yeni proje başvurusu yaptık. 2019 yılında yürüttüğümüz
toplamda 24 projemiz TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

Ülkemizde ve dünyada teknoloji sektöründe çığır açma hedefiyle yürüttüğümüz ArGe faaliyetlerimizden değer yaratan ve öne çıkan çalışmalarımızdan bazıları;

Sahip olduğumuz geniş frekans bantları ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlar
sayesinde 1,2 Gbps ile dünya çapında en hızlı 4.5G servisini müşterileri ile
buluşturan sayılı operatörden biriyiz. 2019 faaliyet döneminde 5G teknolojisi
ile ilgili hazırlık çalışmalarımızı yerel ve uluslararası iş birliklerimiz ile devam
ettirdik. Uluslararası ve yerel platformlarda bilgi ve tecrübelerimizi diğer sektör
katılımcıları ile paylaştık. Endüstri 4.0’a geçişin kapılarını açacak olan 5G
teknolojisinin ülkemizin dijital dönüşümünde sahip olacağı öncü rolün farkındayız
ve bu teknolojinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Amaç 9: “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”
başlığındaki 9.B Hedefi kapsamında 5G Teknolojisini
ülkemiz ile buluşturma yolunda önemli adımlar atıyoruz.

• Günümüzde mobil iletişim sistemlerini kullanan
kullanıcı sayısının öngörülenin çok ötesinde artması
ve kullanıcıların tüketmeye başladığı veri miktarının
hızlı yükselişi, yeni altyapı gereksinimleri doğurmaya
başlıyor. Bu doğrultuda, 2019 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile 5N Gezgin Haberleşme
Sistemleri Yeni Radyo İçin Farklı Kullanıcı İstek
ve Senaryolarına Uygun Yeni Bir Zamanlama
Algoritmasının Geliştirilmesi Üniversite İşbirliği
Projesi’ni yürüttük.
• Open-ID Connect Tabanlı Yeni Nesil Kimlik
Doğrulama Yöntemi Tasarımı ve Geliştirilmesi
Üniversite İş birliği Projesi kapsamında Gebze
Teknik Üniversitesi iş birliği ile MNO (Mobil Ağ
Operatörü) müşterilerimizin çeşitli servislere erişmek
için kimliklerini doğrulama sürecinde kullanılmak
üzere akıllı telefon üzerinde çalışacak bir Ortak
Parola Sistemi tasarladık.
• Blockchain Tabanlı Araç Bilgi Yönetim Sistemi
(BC-CAR) Gebze Teknik Üniversitesi İş Birliği
Projesi’nde ise Kopilot ürünümüz ile entegre şekilde,
kullanıcılarımıza güvenli ve kullanımı kolay bir bilgi
yönetim sistemi sunabilmek üzere çalışıyoruz.
Geliştirdiğimiz veri paylaşım ve iletişim modelini
çeşitli IoT alanlarında (tarım, sağlık ve benzeri)
müşterilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

• Spear: Akıllı Öngörü Sistemi ile Enerji
Kaynaklarının Paylaşımı Projesi ile birlikte
sürdürebilir enerji, enerji optimizasyonu gibi
günümüzün en önemli teknolojik konularından
birinde Almanya ve İsveç’de konusunda en
uzman ve en teknolojik ekiplerle iş birliği yaparak
hem oluşturulacak platformun farklı sektörlerde
kullanılabilmesi hem de sistematik çalışma
yöntemlerinin ekipler arasında yaygınlaştırılması
açısından Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Proje kapsamında Volvo, ÅF, EKS gibi endüstriyel
firmalar dışında üniversite ve araştırma enstitüleri
ile üniversite-sanayi iş birlikleri açısından değerli
sonuçlar ve bilgi alışverişleri gerçekleştirme imkânı
yakalıyoruz. Spear Projesi’e katkılarımız ile
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 9:
“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kapsamındaki
9.B hedefi ile Amaç 17: “Amaçlar için Ortaklıklar”
kapsamındaki 17.16 Hedefini destekliyoruz.
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• T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin
Otomobili Projesi kapsamında Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) 25
Haziran 2018 tarihinde kuruldu. %%19 oranında pay ile
kurucu ortak olarak iştirak ettiğimiz TOGG aracılığıyla,
elektrikli ve bağlantılı araçlar, akıllı şehirler ve akıllı
taşıma gibi önemli potansiyel vadeden alanlarda yer
almayı hedefliyoruz. Elektrikli ve çevrimiçi bağlantılı
yeni nesil otomobiller geliştirmeyi ve bu otomobiller
etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmayı
hedefleyen TOGG, Aralık ayında gerçekleştirdiği
Yeniliğe Yolculuk Buluşması’nda, tasarım ve mühendislik
çalışmalarında geldiği noktayı kamuoyu ile paylaştı,
C-SUV modeliyle birlikte C- Sedan konsepti araçları
tanıttı. Sürdürülebilirlik odağımızla da uyumlu olarak,
tamamen yeni ve doğuştan elektrikli olarak üretilecek
olan araç platformuna aktif desteğimizi sürdüreceğiz.
TOGG projesine katılımımız ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi, Yenilikçilik
ve Altyapı” kapsamındaki 9.B hedefi ile Amaç
17: “Amaçlar için Ortaklıklar” kapsamındaki 17.17
Hedefini gözetiyoruz.

• SoMeDi – Dijital Zeka Temelli Sosyal Medya
ve Dijital Etkileşim Uygulamaları Platformu
aracılığı ile sosyal medya ve dijital etkileşimler
kapsamında bulut temelli çözümlerimizi daha geniş
kitlelere sunma fırsatını kullanarak farklı kullanıcı
tiplerinin ihtiyaçlarının otomatik olarak tespit edip,
sunulan çözümlerin optimize edilmesi konusundaki
hizmetlerimizi hayata geçirmekteyiz.
• HumMingBird: Enhanced migration measures
from a multi-dimensional perspective (Çok
boyutlu bakış açısıyla gelişmiş göç önlemleri):
2019’da kabul alan ve sosyal fayda gözeten Avrupa
Birliği Horizon 2020 projemizdir. Proje konusu, göç
akımları ve göçü tetikleyen olguların anlaşılması ve
ileriye dönük tahminlemesi için modellerin analiz
edilmesi ve görüntülenmesidir.
Ar-Ge Faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgiye Turkcell
teknoloji internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
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6.2 Üstün dijital hizmetler
İnsan odaklı yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimiz ile
rekabet gücümüzü de artırarak, yurt içi ve yurt
dışında sunduğumuz yüksek katma değerli ürün ve
hizmetlerimizle uluslararası piyasalarda daha etkin
bir rol üstleniyoruz. Müşterilerimizin hayatlarına değer
katan bireysel dijital servislerimiz, TechFin çözümlerimiz
ve dijital iş servislerimiz ile ulusal ve uluslararası
platformlarda öncülüğü temsil ediyoruz.
2019 yılında da müşterilerimizin fark yaratan mobil
ve sabit tekliflerimize olan ilgisi güçlenerek devam
etti. Artan müşteri odağımız sayesinde, son 10 yılın
en yüksek seviyesi olan 1,5 milyon net faturalı mobil
abone kazandık. Sabit tarafta ise fiber müşteri
bazımız 99 bin net artışla 1,5 milyon olurken, IPTV
hizmetimizi kullanan müşterilerimizin sayısı 720 bine
ulaştı. Fiber altyapımızla ulaşamadığımız bölgelerde
benzer hızlarla büyük beğeni kazanan Superbox
ürünümüz ise müşterilerimizden gelen güçlü talep
ile 323 bin aboneye ulaştı. Mobil veriye olan güçlü
talep, 2019 yılında genişleyen 4.5G abone bazı ve bu
abonelerin yükselen veri kullanımının etkisiyle artmaya
devam etti. Abonelerimizin ortalama veri kullanımı
yılın son çeyreğinde %53 artış ile 9 GB olurken, 4.5G
abonelerimizin internet kullanımı Aralık ayında 11,5

GB’ye ulaştı. Artan veri kullanımı, daha yüksek faydalar
sunan paketlere geçiş stratejimiz ve faturalı müşteri
bazındaki artışın etkisi ile mobil kullanıcı başına
ortalama gelirde (ARPU) (Makineden makineye (M2M)
hariç) %17,7’lik güçlü bir büyüme elde ettik. Sabit
bireysel fiber ARPU’da da sene başında yenilediğimiz
tekliflerimiz, daha yüksek faydalar sunan paketlere
geçiş stratejimiz ve artan IPTV kullanıcı oranının etkisi
ile %17,5 ile rekor büyüme gerçekleştirdik.
Temel telekom işimizde fark yaratan mobil ve sabit
tekliflerimizle daha fazla insanı erişebilir kılmayı ve
önümüzdeki üç senelik dönemde, her yıl bir milyon net
abone kazanmayı hedefliyoruz. Mobil işimizde faturalı
abonelere odaklanırken, mobil şebeke üzerinden fiber
hızında servis sunabildiğimiz ürünümüz Superbox ile
daha fazla eve internet hizmeti götürüyoruz.
Kamu bünyesinde de üstün dijital servislerimiz ile fark
yaratıyoruz. İlgili başbakanlık genelgesiyle kullanıma
sunulan, Turkcell Kamu Sertifikasyon Merkezimiz
tarafından üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika’nın mobil
üzerinden son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlıyoruz.

Teknoloji odaklı şebeke sağlayıcısı olmaktan,
hizmet odaklı deneyim sağlayıcısı olmaya
Bu yolda gerçekleştirdiğimiz açılımlarla, yeni iş alanlarında deneyim sahibi olmak
için birçok faaliyet yürütüyoruz. Uzman araştırmacılarımız tarafından 2019 yılında
geliştirilen ve/veya geliştirme süreçleri devam eden OneDesk, RTA, RTM, RTIM,
Otomat, Retail Mode, Veri Analitiği, CrowLR, Kiraz, Corplex, BiP Acil Durum, İkinci
numara, BiP Multicloud çözümleri, TV Platform ve İçerik Yönetim Sistemleri, Upcall
Rahatsız Etme Servisi ve görme engelliler için çözümler, Paye Kart, Sosyal Bulut
Sistemi, fizy Akıllı Öneri Çözümleri, Yaani Mail, Turkcell HBYS, Kopilot WIFI, Kopilot
Filom, Gatekeeper, AI Platform, Fraud Sahte Evrak Tespiti gibi tüm segmentlerin
ihtiyacına yönelik kapsayıcı bir çok ürün, servis ve altyapı, grup şirketlerimiz
tarafından kurumsal ve bireysel müşterilerimize ulaştırılarak, hizmetlerimizi
çeşitlendirmeye devam ettik.

Yurt dışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları
ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdik.
İstanbul’daki Turkcell Tepebaşı Plaza’da kurduğumuz
Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G akıllı telefonu
kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, 2 Gbps üzeri
hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.
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6.3 fintech çözümleri
Fintech (Finansal Teknoloji), finansal hizmetleri
iyileştirmek için teknolojiden yararlanan yeni nesil
finans endüstrisidir. Sahip oldukları teknolojik güç
ile geleneksel finansal hizmetlerle rekabet eden
Fintech’ler, tüm dünyada müşterilerinin hayatlarını
kolaylaştırma felsefesiyle hareket etmektedir. İlk
dönemlerinde geleneksel finans hizmetlerinin daha
teknolojik versiyonu olarak görülen Fintech’ler, bugün
gelinen noktada tahminlerin çok daha ötesinde bir
etkiye sahip olduklarını gösteriyor. Tüm dünyada
internet ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile
birlikte etki alanını genişleten Fintech girişimlerinin aldığı
yatırımlar da bu durumu kanıtlıyor. Sürdürülebilirlik bakış
açısıyla ise Fintech sektörü, sağladıkları etkili zaman
yönetimi, kaynak kullanımındaki azalma ve veri akışının
takibi gibi avantajlar ile dönüşen dijital dünyaya birçok
katkı sağlıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 8: “İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme” kapsamındaki
8.3 “Finansal Servislere ulaşmakta
yaratıcı ve inovatif çözümler
sunma” Hedefi ile ilerliyoruz.
Bireysel ve kurumsal müşterilerimizi finansal hizmetlere
artık daha hızlı, kolay ve güvenilir biçimde ulaştırıyoruz.
Teknoloji sektöründe Fintech olarak adlandırılan, bizim

ise TechFin dediğimiz bu alanda Paycell ve Financell
markalarımızla en iddialı oyunculardan biriyiz. Teknoloji
ve finansal servislerin birleştiği TechFin servislerimiz
kapsamında 2019 yılında da yetkinliklerimizi geliştirmeye
devam ettik, global trendleri takip ettik. Mobil ödeme
sitemleri ve birçok farklı fonksiyonu bir araya getiren
Super App trendi de bunlardan biri. Yeni nesil ödeme
platformumuz Paycell gerek farklı dikeylerdeki geniş
servis ve çözüm yelpazesi gerekse Turkcell’in yaygın
satış ağı, güçlü müşteri bazı ve teknoloji kaynaklarına
erişimi sayesinde mobil ödeme alanında önemli
bir potansiyele sahip. Turkcell faturasına yansıtarak
mobil ödeme hizmetinin yanı sıra, Paycell uygulaması
üzerinden para transferi, ödeme hizmetleri, cüzdan,
mobil hat ve toplu ulaşım kartı İstanbulkart’a TL yükleme
özellikleri ve ayrıca Paycell kartla bireysel müşterilerimizin
hayatını kolaylaştırırken, QR tabanlı ödeme deneyimi
ve mobil POS çözümlerimizle üye iş yerlerine hizmet
veriyoruz.
2019 sonu itibarıyla Paycell
uygulamasının yaklaşık 4,5 milyon
3 ay aktif kullanıcısı bulunuyor
ve Paycell 7 bin noktadaki üye iş
yerlerinde ödeme aracı olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin
en büyük ödeme platformu olmayı hedeflediğimiz
Paycell ile, önümüzdeki dönemde kullanıcı ve üye iş yeri
sayısını hızla artırmayı hedefliyoruz.
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Müşterilerimizin teknolojik ürünlere erişimini kolaylaştıran
tüketici finansman işimiz Financell, faaliyet göstermeye
başladığı günden bu yana yaklaşık 5,1 milyon
müşterimize 14,5 milyar TL kredi kullandırdı. Paycell’in
toplam geliri ise planları dahilinde %35 oranında artış
göstererek 252 milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılı boyunca
sunduğu finansal hizmetlerden yararlanan müşteri sayısı
7,3 milyona ulaşan Paycell’in, sürekli yeni fonksiyonlar
eklediği Super App’i ise 5 milyon indirme rakamına ulaştı.
Kurumsal müşterilerimizin akıllı cihaz ve diğer teknolojik
ihtiyaçlarının alımlarını finanse etmeye yönelik “dijital
dönüşüm finansmanı” desteğini de Financell üzerinden
bu sene vermeye başladık. Bu sayede kurumsal
müşterilerimiz kendilerine özel fiyatlı cihazlar, finansman
limitleri ve faiz oranlarına sahip olurken, ödemelerini
taksitlendirerek zamana yayabiliyor ve esnek ödeme
planlarından faydalanabiliyor.
Financell aracılığı ile tüm Türkiye’deki 1.300’ün üzerindeki
Turkcell mağazamızda, 2.092 DSN+ (Dijital satış noktası)
mağazamızda ve dijital satış kanallarımızla hizmet
veriyoruz.
Financell hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak
için Financell internet sitemizi ziyaret edebiliriz
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6.4 Dijital çözüm ortağı olma
Müşterilerimizin, çağımızın iletişim ve dijital çözümlerinden
en iyi şekilde yararlanması amacıyla, 26 yıldır çabalayarak,
sektörde birçok ilke imza atarak küresel nitelikte yenilikçi ürün
ve hizmetlerimizi gururla sunuyoruz. Üstün altyapımız, teknoloji
Uygulama

yatırımlarımız ve nitelikli insan kaynağımız ile aynı kararlılıkla
hizmet kalitemizi artırmaya, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda ürün ve servislerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve yaşam kalitesini

2019 Uygulama verileri

Uygulama kısa açıklaması

2019’un son çeyreği itibarıyla 11,1
milyon 3 aylık aktif kullanıcıya ulaşan
BiP, 90 milyar mesajlaşma ve 2,5
milyar dakika arama ile geçen
yıla göre kullanımda 2,5 kat artış
gösterdi.

Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP, 2019 sonu itibarıyla tüm dünyada 42 milyon kişi
tarafından indirilerek Türkiye pazarında en çok indirilen uygulama liderliğini korudu. Global pazarda
yaptığı yedi operatör iş birliği ile 37 ülkede penetrasyon artışı sağladı. BiP, kaybolan mesajlaşma, 10
kişiye kadar grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi hızlı ve güvenli para transferi, iki telefon
numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram BiP’te gibi özellikleri ile global
oyunculardan ayrışıyor.

2019 yılında geçen seneye göre şarkı
dinleme sayısı %10 yükselirken, fizy
Premium kullanıcı sayısı 600 binin
üzerine çıkarak rekor kırdı.

35 milyondan fazla içerik ve yaklaşık 3,5 milyon 3 aylık aktif kullanıcısıyla Türkiye’nin en popüler
ve en tercih edilen dijital müzik platformlarından biri olan fizy, 2019 yılında da hem öneri listeleri ile
kullanıcılarına daha kişisel bir müzik deneyim sundu hem de zenginleşen içerik arşivini özel listeler
ve kişisel öneri listeleri ile kullanıcılarıyla buluşturmaya devam etti.

2019 yılında lifebox’ta rehberini
yedekleyen kullanıcı sayısı 2,7
milyonu geçerken, 2019 dördüncü
çeyreği itibarıyla, 3 aylık aktif
kullanıcı sayısı ise 3,3 milyona
yükseldi.

Fotoğraf, video, müzik ve dokümanları güvenle saklama ve paylaşım imkânı sağlayan lifebox’ta
2019 yılında saklanan dosya sayısı 6,4 milyarı geçti. Spotify’dan müzik listelerini yedekleme özelliğini
de kullanıcılarıyla buluşturan Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, Ukraynaca, Romence,
İspanyolca, Arnavutça dil desteklerine 2019 Digicell iş birliği ile birlikte Fransızca’yı da ekledi.

artıracak yeni uygulamalar sunmaya özen gösteriyoruz. Bu
anlamda fayda sağlayan; BiP, fizy, Lifebox, Goller Cepte, Turkcell
TV+, Yaani, Upcall ve Arıkovanı gibi birçok dijital servisimizle
hizmet veriyoruz.
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Uygulama

2019 Uygulama verileri

Uygulama kısa açıklaması

Türkiye Süper Ligi 2019-2020 sezonu
başlamasıyla birlikte GollerCepte
3 aylık aktif kullanıcısı bir önceki
yılın aynı dönemine göre %38
artış göstererek 4 milyon bandına
yerleşmiştir.

GollerCepte 2019 yılında yenilenen altyapısı ile artık daha hızlı servis sunuyor. Ayrıca 2019 içerisinde
geçtiği reklamlı freemium modeli ile GollerCepte trafik yönetimini sürdürülebilir gelir akışına
dönüştürmeyi başarmıştır.

2019’da TV+ müşterilerinin evden,
cepten, bilgisayardan ve tabletten
televizyon izlenme süresi günlük
96 dakikaya yükseldi, 3 aylık aktif
kullanıcı sayısı ise 3,6 milyona ulaştı.

Televizyon, fiber internet ve sabit konuşma ihtiyaçlarını tek pakette sunduğumuz TV+’ın zengin
içeriğine ve kullanım kolaylığı sağlayan üstün teknik özelliklerine ek olarak, bu yıl ulusal ve yerel
kanal seçkimizi, HD ve UHD formatta yayın yapan kanal sayımızı artırarak zenginleştirmeye devam
ettik. Türkiye’de en çok UHD kanala sahip olan platform TV+ oldu.

2019 yılında Yaani 9,7 milyon indirme
sayısına ulaştı. 2019 yılı 4. çeyrek
itibarıyla ise 3 aylık kullanıcı sayısı 3,7
milyonu aştı.

Türkiye’nin Mobil Tarayıcısı ve Arama Motoru Yaani, hem App Store hem de Google Play uygulama
marketlerine eklendiği tarih itibarıyla sadece iki gün gibi kısa bir sürede en çok indirilen ücretsiz
uygulamalar listesinde birinci sıraya taşıdı.

UpCall uygulamamız, 2019 yılının
son çeyreğinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti kullanıcılarına açıldı.

Sunduğu pek çok farklı özellik ile müşterilerimizin arama deneyimini zenginleştiren ve kolaylaştıran
bir uygulama olan UpCall ile rehberde kayıtlı olmayan bir numara aradığında, kimin aradığı telefon
çalarken ekranda görülebiliyor, arama başlatırken resim ve çıkartmalar eklenerek aramalar
eğlenceli hale getirilebiliyor, Grup Arama özelliği ile tek tıkla yedi kişiye kadar konferans görüşmesi
yapılabiliyor.

2019 yılında Turkcell Arıkovanı
platformu üzerinden seçilen 73
projenin 39’u başarıyla kampanyasını
tamamladı ve 5,6 milyon TL’yi aşkın
fon topladı.

Proje sahiplerine, üzerinde çalıştıkları ürünleri hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları maddi
kaynağa, belirli bir kişinin veya kurumun yatırımı yerine, toplumdaki bireylerin irili ufaklı desteği ile
ulaşma şansı tanıyan Arıkovanı’na 2019 sonu itibarıyla 6 binin üzerinde proje başvurusu geldi.
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Dijital servislerimiz ile Mobil Dünya
Kongresi’ne katıldık
BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Dergilik, lifebox, Yaani, UpCall,
Akademi ve Kopilot gibi onlarca dijital servisimiz ile
İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya
Kongresi’nde uluslararası platformda ismimizi duyurma
şansı yakaladık. OTT (Over-the-top medya servisleri)
ve telekom alanlarını başarıyla birleştirerek telekom
sektörüne yepyeni bir soluk getirerek, grup şirketimiz lifecell
Ventures ile dijital servislerimizin Türkiye, Belarus, Ukrayna,
KKTC, Moldova ve Almanya’nın ardından Arnavutluk’ta
ALBtelecom, Karayipler’de ise Digicel ile birlikte toplam 37
ülkede kullanılmaya başlanacağını duyurduk. Barselona’da
gerçekleştirilen Global Mobil Ödülleri (GLOMO
Ödülleri)’nde, Kadın için Teknoloji kategorisinde Sektör
Liderliği Ödülü’nü aldık ve GLOMO Ödülleri’nde Türkiye’yi
finalde temsil eden tek telekomünikasyon şirketi olduk.
Ayrıca GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından,
nesnelerin internetinin güvenliği alanında yaptığımız
çalışmalardan dolayı “Öncülük Ödülü”ne layık görüldük.

2019 yılında piyasaya sürdüğümüz dijital servislerimize dair
detayları, bireysel ve kurumsal müşterilerimize sağladığımız
hizmetleri ve ürünleri 2019 Turkcell Faaliyet Raporu’nda
bulabilirsiniz.
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6.5 Dijital müşteri deneyimi
İnsan hayatına değer katan servis ve çözümlerimiz ile
2019 yılında da müşterilerimizin en çok tavsiye ettiği
operatör olarak liderliğimizi açık ara devam ettirdik.
Sunduğumuz servislerin 7/24 kesintisiz ve kaliteli verilmesi
için altyapı izleme yöntemlerini dijital teknolojiler
ile geliştiriyoruz. Turkcell olarak misyon edindiğimiz
insan odaklı iletişim felsefemizle müşterilerimizin
dijitalleşmesine de katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Müşterilerimizle kurduğumuz dijital iletişim yollarının
başında gelen, her ay ortalama 27 milyon kişinin
ziyaret ettiği, müşterilerin 7/24 tüm ihtiyaçlarına cevap
bulabildiği ve kendilerine en yakın Turkcell Mağazası
olan turkcell.com.tr’yi, 2019 yılında daha dinamik hale
getirdik.
Müşterilerimizin turkcell.com.tr’de geçirdiği süreyi
en verimli şekilde değerlendirmek ve aktif oldukları
süre zarfında hayatlarına dokunmak için, saatlik
kampanyalar ve gece kampanyalarına odaklanmaya
başladık. Çoklu ödeme kurguları ile, müşterilerin
alışverişlerini avantajlı bir şekilde faturalarına
yansıtacakları bir yolculuk yaratırken, üç dakika gibi
kısa bir sürede satın alım sürecini tamamlayabilecekleri
ve aradıkları her şeyi bulabilecekleri yeni web sitemizin
lansmanını yaptık.

Bireysel Müşterilerimizden gelen
şebeke kaynaklı müşteri şikâyet
oranımızı bir önceki yıla göre
%20 iyileştirdik.

Dijital Operatör (DO) uygulaması üzerinden mobil
müşteri şikâyetlerini tüm müşterilerimize açarak,
şikâyetleri doğrudan operasyon ekiplerine ilettik
ve çözüm süresini kısalttık. Müşteri şikâyeti yaratan
mobil kesintilerde İlçe Kırılımında Kesinti IVR (sesli
yanıt sistemi) Anonsu’nu devreye alarak, müşteriye
kaynağında hızlı bilgilendirme sağladık. Dijital operatör
vizyonumuzla sabit şebekede yaşanan kesintilerde
tahmini arıza süresi anonsunu geliştirerek, kesinti
süresi ile ilgili belirsizliğin önüne geçtik. Kurumsal
müşterilerimizin şikayetlerinde ise, problem yaşanan
servisleri otomatik olarak bulan ve ilk kontrolleri
kullanıcı bağımsız yapan bir otomasyon yaptık.
Otomasyon alanındaki geliştirmelerimize Zero Touch
(Tak Çalıştır) aktivasyonu ile devam ediyoruz.
Verilerimizi analiz ederek müşteri davranışlarını
anlamaya çalıştık ve detaylı analizler ışığında
pazarlama harcamalarımızı optimize ettik. Yıl
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boyunca analiz araçlarımızın yardımı ile daha odaklı
planlamalar yaptık ve başarılı sonuçlar elde ettik.
Platinum Black lansmanında, Platinum müşterilerimizin
mecra tüketim alışkanlıklarını analiz ederek TV, açık
hava, dijital ve dergi planlarımızı bu doğrultuda
gerçekleştirdik. Google arama ağındaki reklamların
sadece online değil mağaza ziyaretlerine olan etkisini
de ölçümledik. Smart Shopping reklam özelliğini ilk kez
kullanmaya başlayarak ROAS’ta (reklam harcamaları
geri dönüşü) üç kat artış sağladık.
Lider Entegre Telekom şirketi olarak sosyal medya
aracılığı ile de dijital müşteri deneyimimizi artırıyoruz.
Sosyal medya kanalları üzerinden de direkt satış
yaparak cihaz ve aksesuar kategorilerinde satış
oranlarımızı artırdık. Dijital dönüşüm hikayemizi tüm
dünyaya anlattığımız GSMA’in düzenlediği Mobile
World Congress gibi etkinliklerin iletişimini de anlık
olarak sosyal medya ve dijital kanallar üzerinden
yaparak müşterilerimizin etkinlikteki tüm deneyimi
dijital olarak yaşamasını sağladık. Etkili mecra
kullanımımız sayesinde #TeknolojiZirvesi, #GNÇTalks
gibi etkinliklerimizin iletişimiyle hashtag’lerimiz
Türkiye gündeminde birinci sıraya yükselirken dünya
gündeminde de yer aldık.
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Hizmetlerimiz ve servislerimizin kullanımı sırasında
ortaya çıkan milyonlarca alarm, performans
verisi, müşteri şikâyetleri gibi metrikleri yapay zeka
teknolojisi ile analiz edip arıza sebep-sonuç ilişkisini
kuruyor ve hatta şikâyet oluşmadan önce problem
tespiti yapabiliyoruz. Bununla birlikte geliştirdiğimiz
otomasyon çözümleri sayesinde insan eforunu
minimize ederek verimlilik sağlıyoruz.

Müşteri Odaklı Arıza Yönetimi
uygulamamızla Kasım 2019’da
Londra’da düzenlenen 2019 Glotel
Awards finallerinde 1.’lik ödülünü
aldık. Mühendislerimiz tarafından
geliştirilen “Baz İstasyonu Servis
Kesinti Tahminleme” projesiyle,
haberleşmeyi sağlayan baz
istasyonlarındaki olası sorunlar
önden tahmin edilerek, yerli
yapay zeka yetenekleriyle saha
kesintilerinin önüne geçiliyor. Bu
çalışmamız ile 2019 Loyalty Awards
değerlendirmesinde finale kaldık.

Turkcell Data Optimizasyon altyapısı ile sanallaşmanın
getirilerini en güzel şekilde kullanarak müşteri
deneyimine sağladığımız katkı sayesinde, Berlin’de
düzenlenen “Network Virtualization & SDN Europe”
organizasyonunda birçok güçlü adayı geride bırakarak
“Best NFV/SDN Business Case” ödülünü aldık. Bu
çözüm, TCP (İletim Denetimi Protokolü Optimizasyonu)
ile sayfa açılış sürelerini %35’e kadar, data indirme hızını
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%27’ye kadar, data yükleme hızını da %60’a kadar
iyileştirerek müşteri internet deneyimini geliştirirken,
tamamen sanal olan platform 1,4 Tbps’lik kapasitesi ile
de openstack üzerinde çalışan en büyük sanal data
optimizasyon çözümü olmasıyla fark yarattı. Özellikle
mevcut altyapı korunarak, sanallaşmanın sağlamış
olduğu esneklik sayesinde yapılan tasarruf, jüriler
tarafından da takdire layık görüldü.
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6.6 Turkcell’de dijital iş kültürü dönüşümü
Turkcell’in dijital dönüşümü “Dijital Operatör”
olma vizyonuyla başladı. Dijital operatör olarak,
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dijital ürün
ve servis portföyümüzü geliştirerek hem onların
hayatlarını, hem de varlık gösterdiğimiz pazarlardaki
ekonomileri dijitalleştirmede öncü olduk. Bugün,
yalnızca ürün ve servis portföyümüzü dijitalleştirmekle
kalmayıp, satış kanallarımızı da dijitalleştirmek üzere
organizasyonumuzu yeniden düzenledik. Satış ve
sonrası süreçlerimizi dijitalleştirip müşteri deneyimini
de dijital kanallar üzerinden yapmaya başladık. Dijital
dönüşümü yalnızca dış müşterilerimizde değil; iç
müşterilerimizde de başlatarak şirket içi süreçlerimizde
verimliliği artıracak dijitalleşme projeleri geliştirdik. Tüm
bunları yaparken, dijital dönüşümü destekleyecek
şekilde analitik kabiliyetlerimize ve bilişim teknolojileri
çözümlerimize de yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Dönüşümümüz tamamlandıkça hem çevresel, hem
ekonomik, hem de toplumsal sürdürülebilirliğe olan
katkımızı da pekiştirmiş olacağız.

Dijitalleşme kapsamında, online satış kanallarımızda
2019 senesine hızlı bir giriş yaptık ve Türkiye e-ticaret
sektörüne yön verecek adımlar attık. Yatırımlarını yeni
iletişim ve satış modellerine odaklayan kanalımız,
istikrarlı büyümesini ziyaret rakamlarına da yansıtarak,
2019 senesinde günlük 1 milyonu aşan ziyaret sayısına
ulaştık. 2018’de başlattığı dijital iletişim stratejisini devam
ettirerek Sarı Günler, Fırsat Garajı gibi kampanyalarla
360 derece iletişimlere devam ettik ve tüm satış
kanallarımız ile koordinasyonu artırdık. Online satış
kanalımızda, kesintisiz ve mükemmel bir müşteri
deneyimine odaklanarak; 24 saatte ürün teslimatı,
alışverişlerde alternatif ödeme seçenekleri, istenilen
mağazadan teslim alma opsiyonu gibi esneklikler
oluşturduk.

Turkcell’in dijitalleşme stratejilerine
uygun olarak geliştirdiğimiz Kiosk
Dönüşüm (Destek Hattı) projemiz
ile fiziki olarak mağazalarımızda
bulunan kiosk (Destek Hattı)
ihtiyacını ortadan kaldırdık ve
1.300’ün üzerindeki mağazamızda
dijital çözümler sunduk.

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 107

2017 ve 2018 yıllarında tüm yönetici seviyelerine verilen
Digital Business Transformation Eğitimi, 2019 yılında tüm
Turkcell çalışanlarına dört farklı modülde online eğitim
olarak verildi. Bu sene, Dijital Dünyada Müşteri Odaklılık,
Dijital İnovasyon, Dijital İş Yıkımı ve Dijital İş Dönüşümü
konularına odaklandık.
Hukuk ve Regülasyon ile ilgili iş akışlarımızdaki dijital
dönüşüm vizyonu kapsamında imza süreçlerimiz
için büyük kolaylık sağlayan, sözleşme sürecimiz ile
entegre çalışan Turkcell Mobil İmza yetkinliğimizi 2018
yılı itibarıyla devreye aldık ve bu sayede şirket içi
imza sürelerinde %79 hız artışı sağladık. 2019 yılında
ise iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ile olan
sözleşmelerimizi de Turkcell Mobil İmza aracılığıyla
yürütmeye başladık. Bu sayede tüm sözleşme
sürecimizi (damga vergisi işlemleri dahil olmak üzere)
uçtan uca elektronik ortama taşımış oluyoruz ve şirket
içi kâğıt tüketimi ve kargo maliyetlerinde ciddi oranda
azalma sağlıyoruz.

2017 ve 2018 yıllarında tüm yönetici seviyelerine verilen
Digital Business Transformation Eğitimi, 2019 yılında tüm
Turkcell çalışanlarına dört farklı modülde online eğitim
olarak verildi.
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Patentler

6.7 Patentler
Teknoloji sektöründe ölçülebilir performansın
göstergesi olan patent başvurusu ve sahip olma
işlemlerimiz ile Turkcell Teknoloji başta olmak üzere
tüm ürün, servis ve altyapılarımız ile yarışın önde
gelenlerinden olmaktan ve ülkemize katma değer
sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 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.
Patent sistemi üzerinden patent araştırma kanallarına
erişim imkânını, inovasyon fikirlerimizi zenginleştirmeyi
ve patent ticarileşme potansiyellerini artırmayı
hedefliyoruz. Özellikle faaliyet gösterdiğimiz alanlarda
patent başvurusu olmayan, boş kalmış konularda
yeni çalışmalar yapmanın küresel bir şirket olmak için
stratejik bir kapı açtığının bilincindeyiz.

Patentler

2017

2018

2019

Turkcell’in patent başvuru sayısı

14

15

15

Turkcell’in aldığı patent sayısı

12

14

15

Turkcell Teknoloji patent başvuru sayısı

353

453

511

Turkcell Teknoloji’nin aldığı patent sayısı

312

379

521

2019 yılında patent başvurusunda bulunduğumuz öne çıkan projeler;
• Portatif Solar Saha projemiz kapsamında ilk kurulumumuzu
Antalya’da gerçekleştirdik. Kaş Kalkan turizm yolu ve dünyaca
ünlü Kaputaş Plajı’nda Turkcell kalitesini müşterilerimize ulaştırdık.
Yine enerji kaynağına erişimin kısıtlı olduğu Ordu’da Beytabı
Yaylası’nda ve Bursa’da Gürsu ilçesi Ericek Göleti’nde Portatif
Solar Saha çözümünü sunarak, son olarak 3 bin 415 metre
yüksekteki Karçal Dağı’nın yaylalarından Artvin Borçka Beyazsu
Yaylası’nda bu hizmeti kullanıcılarımızla tanıştırdık. Portatif
Solar Saha sayesinde, bu bölgede servis
veren tek operatör olarak, yeni ürünümüz için
resmi olarak patent başvurusunda bulunduk.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 9:
“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kapsamında

9.4 Hedefi ile çevre dostu teknolojik ürünler sunulması
alanında çalışmalarımıza devam edeceğiz.
• Güvenlik tanımlarının kontrolü ile hizmet kalite ve sürekliliğini
sağlayan otomasyon yazılımları geliştirdik ve patent
başvurusunda bulunduk.
• Müşteri hatlarındaki yoğunluğu otomatik olarak tespit ederek
kapasite artırım sürecini tetikleyen özgün akıllı bir sistem geliştirip
patent başvurusunda bulunduk.

Etkin finansal yönetim
Konsolide bazda
25,1 Milyar TL gelir
ve
3,2 Milyar TL
net kâr

2022 yılına kadar

%13-%16

aralığında yıllık gelir
büyümesi hedefi

50 milyon Avro
tutarında, 3 yıl vadeli
“Sürdürülebilirlik
Endeksli Kredi”

UNGC CFO Görev Gücü’nün
(CFO Taskforce) kurucu
üyeliği ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nın
gerçekleştirilmesine destek

Etkin finansal yönetim
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Ekonomik performans

Yatırımcılarımıza karşı ekonomik sorumluluğumuzu
yerine getirmeyi, kaynaklarımızı daha verimli kullanarak
yarattığımız finansal faydayı artırmayı, kısaca etkin bir
finansal yönetime sahip olmayı öncelikli konularımız
arasında değerlendiriyoruz. Karşılaştığımız riskler
ve belirsizlikler karşısında güçlü ve çevik yapımızı
koruyarak çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer kilit
paydaşlarımıza karşı olan ekonomik sorumluluklarımızı
zamanında ve en yüksek verim hedefiyle yerine getirmeyi
ilke ediniyoruz. 2019 yılında da etkin finansal yönetimimizi,
ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip bir
sektörde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi kapsayacak
şekilde sürdürdük.
Turkcell olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı menşeili
sermaye piyasası mevzuatı kaynaklı kural setini (“bonding
mechanism”) uygulamaktayız. Bu doğrultuda, faaliyetlerini
Yönetim Kurulu’na raporlayan özerk bir organizasyon yapısı
bünyesinde, tabi olunan sermaye piyasaları düzenlemeleri
bütüncül olarak ele alınmaktadır. Turkcell’in sermaye
piyasalarındaki benzersiz ve tekil konumundan doğan
kurumsal yönetim dinamiklerini kalıcı ve optimal şekilde iç
organizasyon yapısı içinde benimsemiş olması, etkin kurumsal
süreçlerin uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yarattığına dair
inancını göstermektedir. Turkcell’in uzun soluklu, sürdürülebilir
kurumsal yolculuğunda, şirketlerin finansal raporlamaları
üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve aynı
zamanda etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir girişim

olarak görülen Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve
Yatırımcıyı Koruma Yasası veya diğer adıyla Sarbanes-Oxley
(“SOX”) Kanunu temelindeki uygulamalar öne çıkmaktadır.
Turkcell olarak sadece hizmet ve ürünlerimizle değil, finansal
işlemlerimizle de olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler
yaratmaktayız. Hisse senedi işlemlerimiz, bono yatırımlarımız
ve ihraç ettiğimiz krediler ile Türkiye sermaye piyasasının
gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bütün finansal işlemlerimizi tabi
olduğumuz SPK ve SEC mevzuatlarına uygun bir şekilde
yürütüyoruz.
Paydaşlarımızla şeffaf ve etkin bir iletişim kurarak, bir
faaliyet dönemi içerisinde her çeyrekte finansal ve
operasyonel performansımızı içeren; denetim raporu, basın
bülteni, yatırımcı sunumu ve detaylı finansal tablolarımızı
internet sitemizde yayımlıyoruz. Bunların yanında her yıl
yayımladığımız Faaliyet Raporumuz ve Sürdürülebilirlik
Raporumuz aracılığıyla finansal yönetim yaklaşımımızı
paydaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

2020’nin ilk çeyreğinden itibaren etkili olan
COVID-19 kaynaklı pandemi sürecinde
faaliyetlerimizin aksamamasını sağladık.
Hisse ve tahvil yatırımcılarımızı piyasa
etkilerinden korumak için hisse ve tahvil geri alım
limitlerini 450 milyon TL’ye yükselttik.

Ekonomik performansımızı artırmak için iş modelimizdeki
temel önceliklerimizi; doğru fiyatlandırma, etkin bilanço riski
yönetimi, güçlü serbest nakit akışı yaratımı ve verimli sermaye
yönetimi olarak belirledik.

Satışlar
25,1 milyar TL

Satışların
maliyeti
12,0 milyar TL

Satış ve
pazarlama
giderleri
1,6 milyar TL

Genel yönetim
giderleri
0,8 milyar TL

7.1 Ekonomik performans
Turkcell Finans Yönetimi olarak, küresel büyümenin belirgin
olarak yavaşladığı, ticaret savaşları sonucu finansal
piyasalarda yaşanan belirsizliklerin egemen olduğu 2019
yılında, aldığımız eş zamanlı ve yerinde aksiyonlarla sağlam
bilanço yapımız ve kârlılığımızı koruduk.

2019 yılı SPK raporu çerçevesinde ana performans kırılımımız

Etkin finansal yönetim
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Ekonomik performans

Önceliklerimizi doğru belirlememiz bizim zorlu piyasa
şartlarına rağmen çevikliğimizi korumamızın ve güçlü
büyümemizin yanı sıra, kârlılığımızı sürdürmemizi ve
hissedarlarımıza değer yaratmamızı da sağladı. Şirketimizin
dağıtılabilir net karının en az %50’sini nakit olarak dağıtmayı
hedefleyen ve güvence altına alan Turkcell kâr dağıtım
politikası ile nakit projeksiyonlarımızı, faaliyetlerimize ilişkin
geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planlarını sermaye
piyasalarındaki şartlara uygun olarak yönetiyoruz.
Ülkemizde finansal sürdürülebilirlik alanındaki en büyük
girişimlerden olan BIST (Borsa İstanbul) Sürdürülebilirlik
Endeksinde 2014 yılından beri yer alıyoruz. 2019 yılında
da BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alma kriterlerini
sağladık. Ayrıca, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik
performansı endekslerinden olan MSCI ESG (Morgan
Stanley Capital International - Environmental, Social and
Governance – Çevreseli Sosyal ve Yönetsel) endeksi
kapsamında olup, son durum itibarıyla MSCI ESG endeks
notumuzu en iyi üçüncü nota denk gelen A seviyesinde
koruyoruz. Puanlamamızı gelecek dönemlerde yükseltmek
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Londra Borsası ve
Financial Times ortaklığında bağımsız organizasyon olan
FTSE’nin (Financial Times Stock Exchange – Financial Times
Menkul Kıymetler Borsası) ESG performanslarını ölçerek
endekse dahil eden FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar
Endeksi’nde yer alan tek Türk telekomünikasyon şirketi
olmaktan gurur duyuyoruz.

Bilançomuzu yapılandırırken “Asset Light” çatısı altında,
fiziki varlıklarımızın ulusal ve uluslararası çapta ekonomik
büyümesini sağlayacak dijital verimlilik odaklı yeni
stratejimizi uygulamaya koyduk. Bu stratejiyi takip ederek
%41,45’ine sahip olduğumuz Fintur Holdings B.V. (“Fintur”)
paylarının tamamını, Fintur’un diğer hissedarı olan Sonera
Holding B.V.’ye devrettik. Böylece borçluluk oranımızı
iyileştirdik ve likiditemizi güçlendirdik.

Güçlü ekonomik yapımızdan aldığımız güvenle
2020-2022 dönemi üç yıllık hedeflerimizi ve
stratejilerimizi Londra’da daha sonra İstanbul’da
düzenlediğimiz toplantılar ile kilit paydaşlarımızla
paylaştık. Bu üç yıllık dönemde %13-%16 aralığında
yıllık gelir büyümesi, %39-%42 aralığında
FAVÖK marjı ve %18-%21 aralığında FVÖK marjı
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Operasyonel
yatırım harcamalarımızın gelire oranının ise
%16-%18 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.
Böylelikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 8: “İnsana Yakışır
İş ve Ekonomik Büyüme”
kapsamındaki 8.2 Hedefine
yönelik gereklilikleri
gözetiyoruz.

Fintur hisselerinin devri sonucunda 772 milyon TL kâr elde
ettik ve bilançomuza 2,2 milyar TL nakit girişi sağladık.

2019 yılında teknoloji ve dijital uygulamaları iş
süreçlerimize entegre ederek Turkcell Finans
fonksiyonunun dijital olgunluğunu geliştirme konusunda
önemli adımlar attık. Bu dönüşüm neticesinde
işlemsel süreçlere ayrılan süreyi azaltmayı ve buradan
sağladığımız verim ile katma değerli analiz ve karar
destek aktivitelerine daha çok odaklanmayı amaçlıyoruz.

Finansal tüm süreçlerimizin %40’ını robotik
otomasyon teknolojileri ile otomatikleştirme
potansiyeline sahibiz. Çalışmalarımızın ilk fazı
olan tespit aşaması 2019 yılında %70 oranında
tamamlandı. Tespitlerimizin %30’unu Robotik
Süreç Otomasyonu yardımı ile uygulanmak
üzere 200’e yakın gelişim önerisi ile projemizin
ikinci fazında hayata geçireceğiz.

Turkcell Grubu’nun detaylı finansal ve operasyonel
açıklamaları raporumuzun “Operasyonel ve finansal
göstergeler” bölümünde paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Etkin finansal yönetim
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Finansal risk yönetimi / uzun vadeli ve sürdürülebilir finansmana erişim

7.2 Finansal risk yönetimi

7.3 Uzun vadeli ve sürdürülebilir finansmana erişim

Telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe bulunan ve milyonlarca müşterimize hizmet eden bir şirket
olarak karşılaştığımız çok çeşitli makroekonomik ve ülke bazlı finansal risk bulunmaktadır. Verim odaklı
çeşitlendirilmiş bilanço ve finansal kaynaklarımızın yanı sıra sektördeki diğer paydaşlarımızla yaptığımız
düzenli bilgi paylaşımları ile risklerimizi etkin bir şekilde yönetiyoruz.

Yatırımlarımızı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, ana paydaşlarımızla yarattığımız değeri en üst
seviyede tutacak şekilde planlıyor ve finansman opsiyonlarımızı da bu yönde şekillendiriyoruz.

2019 yılında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı riskten korunma amaçlı proaktif
aksiyonlar alarak, artan maliyetlere rağmen doğru ürün seçimlerini doğru zamanlama ile hayata
geçirdik. 2019’un son çeyreğindeki düşük enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
faiz indirimlerinden yararlanarak uzun vadeli risklerden korunmaya yönelik işlemler gerçekleştirdik.
Tedarikçilerimize yaptığımız ödemelerde yerel para birimini kullanmaya özen gösterdik. Böylece döviz
işlemlerimizi ve pozisyonlarımızı güçlendirerek dayanıklı piyasa varlığımızı sürdürdük.
Finansal çeşitlendirmenin yanında doğru bilgiye erişim faktörü de finansal riskleri azaltmada çok önemli
bir rol oynuyor. Mayıs ayında Blockchain bazlı “Operatörler Arası Blacklist” sistemini devreye alarak belirli
bir tutar üzerinde olan ve vadeleri geçmiş borçlara sahip müşterilerin listesini paylaştık. Birçok operatör
tarafından ortak kullanılan bu sistem ile bilgi paylaşımı sağlayarak tüm operatörlerin müşteri kaynaklı
risklerini azaltmasına yardımcı olduk.
Küresel krizlerin şirketimiz üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı analizler ve mega trend takipleri ile kontrol
altında tutmaya çalışıyoruz. İklim değişikliği, tüm sektörlerde olduğu gibi telekomünikasyon sektöründe
de ekonomik risk ve fırsatlar doğuruyor. İklimsel risklerimizi azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarımızı
artırdık ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi belirledik.
İklim değişikliğine bağlı risklerimizi azaltmaya yönelik yaptığımız çalışmaların detaylarına “Çevre ile
etkileşimimiz” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2019 Mart ayında İsveç İhracat Kredi Kuruluşu tarafından garanti edilen 150 milyon ABD Doları tutarında
10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladık. Bu uzun vadeli kredi ile altyapı harcamalarımızı finanse ederek
servislerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu krediyi alabilmenin bir diğer önemli sonucunu ise finansal
dalgalanma ve belirsizliklerin bu denli yüksek olduğu bir dönemde Turkcell’e ve ülkemize duyulan
güvenin varlığı olarak değerlendiriyoruz.
Sürdürülebilirlik uygulamalarımız sayesinde şirketimiz için yeni ve güvenilir finansman opsiyonları
yarattık. 2019 Mayıs ayında 50 milyon Avro tutarında, 3 yıl vadeli “Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi” aldık.
Anlaşmada belirtilmiş sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirdikçe kredi faiz oranlarında alacağımız
indirimlerle hem borçlanma maliyetlerimizi düşürme fırsatı elde edeceğiz hem de daha sürdürülebilir bir
şirket olma yolunda hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Aldığımız kredilerle bu yıl Bonds & Loans Awards Turkey’de toplam 6 ödüle layık görüldük.
Türkiye’den katılan ilk ve tek kurum olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UNGC) tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü’nün (CFO Taskforce) kurucu üyelerinden
biri olduk. CFO Görev gücü kapsamında dünyadaki diğer lider şirketlerle beraber
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkı sağlarken,
sürdürülebilir kurumsal finansın prensiplerini ve yol haritasını çizmeye
devam edeceğiz. CFO Görev Gücü’ndeki iş birliğimiz ile Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 17: “Amaçlar için Ortaklıklar” kapsamındaki
17.16 Hedefine hizmet ediyoruz.

Etkin ve güvenli
içerik yönetimi
Turkcell Cyber Defence
Center (Siber Savunma
Merkezi) ekibimizle
küresel telekomünikasyon
sektöründe en olgun güvenlik
operasyonu merkezi ekibi
seçildik

Siber Güvenlik
alanında 1.100’ü
aşan müşteri

Cyber Camp
uygulamamıza
1.667 başvuru

IoT uygulamalarımıza
“Öncülük Ödülü” ve
“Nesnelerin İnterneti
Güvenlik Şampiyonu”
ödülü

Dünya Ekonomik
Forumu ve UNICEF’le
yapay zeka
kullanım ilkelerinin
belirlenmesine katkı

Etkin ve güvenli içerik yönetimi
Veri gizliliği ve güvenliği

Kurumların, hizmetlerin ve ürünlerin hızla dijitalleşmesi
ile hem kurumlar hem de bireyler daha fazla dijital
sürece entegre oluyor ve daha çok sayıda dijital
içeriğe maruz kalıyor. Dijitalleşme, birçok fırsat
ve verimlilik olanağı sunarken bir yandan da veri
gizliliği ve güvenliği konusunda yeni risk ve tehlikeleri
de beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda, üstün
dijital hizmet ve servislerimizden yararlanırken
müşterilerimizin memnuniyeti ve güvenliğini
öncelikli konularımız arasına alıyoruz. Müşterilerimizi
dijitalleşmenin olumsuz etkilerinden korumayı ve
teknolojik gelişmelerde alınan verimi en üst düzeye
çıkarmayı amaçlayan çeşitli faaliyetlerimiz ile
müşterilerimizi korumayı hedefliyoruz.
Turkcell olarak hem kendi operasyonlarımızı hem
de hizmet verdiğimiz kurumların operasyonlarını
siber saldırı ve sızıntılara karşı korumak için siber
güvenlik sistemlerimizi güçlendiriyoruz. Böylece bir
yandan müşterilerimizin verilerini korurken, diğer
yandan hizmet kesintisi yaşanmasını engelliyoruz.
Bunların yanında, yoğun regülasyonlara tabi olan bir
sektörde hizmet veren lider entegre telekom şirketi
olarak müşterilerimizin verilerinin korunması için en
yüksek standartları ve politikaları uyguluyoruz. Tüm
müşterilerimizi internet ortamındaki güvenli olmayan ve
zararlı içeriklerden korumak ve teknoloji okur yazarlığını
artırmak için aktif olarak çalışıyoruz.

8.1 Veri gizliliği ve güvenliği
Faaliyetlerimizi bireysel, kurumsal ve sabit
müşterilerimizin bilgi güvenliğinden ödün vermeden
gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize ait verileri Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Turkcell gizlilik
politikası ile uyumlu bir şekilde yönetiyoruz. Kişisel
verilerin güvenli bir şekilde muhafazasını ve hukuka
uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik
altyapı imkânlarımızı kullanarak, ilgili teknik ve idari
tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında Bilgi Güvenliği
risklerinin yönetilmesi ve bilgi güvenliğinin yeterli
seviyede sağlanmasını güvence altına amacıyla bir
bilgi güvenliği politikamız bulunuyor.
Kişisel verilerin mahremiyetine önem veriyor ve kişisel
verilere ilişkin yurtiçi ve yurtdışındaki düzenlemeler ile
iyi uygulama örneklerini, hukuki gereklilikleri yakından
takip ediyoruz. Organizasyon yapımızı kişisel veri
mahremiyetine odaklı yaklaşımımız ile revize ederek
ve Veri Güvenliği Yetkileri atamaları gerçekleştiriyoruz.
Kişisel veri düzenlemelerine uyumu sürekli kılmak
amacıyla Turkcell ve iştiraklerini kapsayacak şekilde
“Kişisel Veri Uyum Programı” yürüttük. Bu Program
kapsamında kişisel veri yönetimine ilişkin politika
ve prosedürler hazırlayarak hayata geçirdik. Kişisel
veri işleme faaliyeti içeren tüm ürün ve süreçleri;
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“privacy by design”
prensibiyle mahremiyet
ve insan odaklı tasarlıyor;
kişisel veri etki analizleri
gerçekleştirerek teknik ve
idari tedbirler alıyoruz. Ürün
ve süreç tasarımlarında
mahremiyet odaklı
tasarım yapılması ve
düzenlemelere uyumun
gözetilmesi için çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz.
Tabi olduğumuz mevzuata uyum kapsamında
halihazırda var olan güvenlik tedbirlerini ve ihlal
bildirim süreçlerini, güncel mevzuatlar ve iyi uygulama
örnekleri göz önünde bulundurularak yeniden
tasarlıyoruz.
Turkcell hisselerinin hem Türkiye hem de ABD’de işlem
görmesinden dolayı verilerimizi her iki ülkenin yasal
gerekliliklerine uygun bir şekilde yürütüyoruz. Faaliyet
Raporumuzun “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Raporu”nda ve SEC’e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa
Komisyonu) yaptığımız düzenli bildirimlerde yasalara
ve gönüllü düzenlemelere uyumsuzluk durumlarımızı
raporluyoruz.
Bildirimlerimizin en güncel versiyonlarına web
sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden erişebilirsiniz.

“Türkiye’nin
verisi Türkiye’de
kalmalı”
vizyonuyla
müşterilerimizin
verilerini
Türkiye’nin
en büyük
veri merkezi
olan Ankara
Turkcell Veri
Merkezi’nden
muhafaza
ediyoruz.
2020 yılında
tamamlanacak
olan Çorlu’daki
veri merkezimiz
ile bu alanda
yaptığımız
yatırım 2 milyar
lirayı aşmış
olacak.

Etkin ve güvenli içerik yönetimi
Siber güvenlik

8.2 Siber güvenlik
Kurumların iş yapış şekilleri değiştikçe karşılaştıkları
riskler ve tehlikeler de değişmektedir. Günümüzde
kurumlar hızla dijitalleşmekte ve bu nedenle siber
güvenlik riskleri hem potansiyel etkileri hem de olasılık
sıklığı açısından daha önemli hale gelmektedir. Kendini
dijital dönüşümün odağında konumlayan bir Şirket
olarak siber güvenlik konusunu ciddiyetle ele alıyor
ve bu alanda yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin öncü
kurumları arasında yer alıyoruz. ISO 20000 Bilgi
Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmak
bu alanda uyguladığımız yüksek standartların bir
göstergesidir. Bunun yanı sıra Turkcell Siber Savunma
Merkezi (CDC - Cyber Defence Center) ve Güvenlik

Turkcell CDC ekibimiz, Micro Focus Global
SIOC ekibi tarafından Olgunluk Seviyesi
Değerlendirmesi kapsamında yapılan
denetlemeden 4 üzerinden 3,2 puan
alarak dünya çapında telekomünikasyon
sektörü alanında en olgun SOC (güvenlik
operasyonu merkezi) ekibi unvanını
kazandı.

Operasyon Merkezi (SOC - Security Operation Center)
ile Türkiye’de “FIRST” sertifikasına sahip tek şirket
olmanın gururunu taşıyoruz.
Siber güvenlik alanındaki çalışmalarımızı yalnızca
kurum içi uygulamalarda değil Yerli ve Milli Siber
Güvenlik ürün ve servisleri ile başka kurum ve
firmalara sunduğumuz çözümlerimizde de kullanıyoruz.
Uzaktan Siber Saldırı İzleme ve Vaka Analizi SOC
(güvenlik operasyonu merkezi) servisimiz; Sızma
Testlerini de içeren farklı güvenlik test servislerimiz;
Kimlik ve Erişim Yönetimi danışmanlığı servisimiz; Siber
Tehdit İstihbaratı portalımız BOZOK çeşitli siber güvelik
servislerimize örnek olarak gösterilebilir.

Dijitalleşme ile birlikte kurumlar için önemli hale gelen,
verimli ve entegre çözüm önerileri yaratılmasını
sağlayan bir diğer sistem de Nesnelerin İnterneti’dir
(Internet of Things, IoT). IoT uygulamalarımızı Turkcell
Filiz, Trafik Denetleme Sistemleri, Akıllı Su Sayacı,
Akıllı Atık gibi birçok servis ve hizmetimize entegre
ediyoruz. IoT uygulamalarımıza Dünya Mobil
Operatörler Birliği (GSMA) tarafından “Öncülük
Ödülü” ve “Nesnelerin İnterneti Güvenlik Şampiyonu”
ödüllerine layık görüldük.
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Siber güvenlik konularının öneminin artması ve bu
alanda insan kaynağının kısıtlı olması nedeniyle,
Turkcell olarak bu konuyu önemsiyor ve siber
güvenlik eğitim programları düzenliyoruz. Siber
güvenlik konusunda farkındalık yaratmayı ve
yetenekli gençlere eğitim vermeyi hedefleyen
Cyber Camp uygulamamıza bu sene 1.667
yetenekli genç başvurdu. Uzun ve zorlu bir eğitim
süreci ve elemeler sonucunda başarılı olan dört
yetenekli genç, Üretken Turkcell Ailemize tam
zamanlı olarak katıldı. Böylece Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 8:
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme” kapsamında 8.3, 8.5
ve 8.6 Hedeflerine katkıda
bulunuyoruz.

IoT çalışmalarımızla sunduğumuz daha efektif
ve sürdürülebilir çözümlerle Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 9: “Sanayi, Yenilikçilik
ve Altyapı” kapsamındaki 9.4 numaralı Hedefin
gerçekleştirilmesine yardımcı oluyoruz.

2019 yılında
Siber
Güvenlik
alanındaki
müşteri
sayımız
1.100’ü aştı.

Etkin ve güvenli içerik yönetimi
Sorumlu içerik yönetimi
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8.3 Sorumlu içerik yönetimi
İnternet ve dijital çözümler hayatımızda birçok kolaylık
sağlarken bir yandan da dolandırıcılık, ırkçılık, terörizm ve
siber zorbalık gibi risklere karşı kullanıcıları açık hedefler
haline getirmektedir. Turkcell olarak üstün dijital hizmet
ve servislerimiz ile toplumumuzun maruz kaldığı dijital
içerik kaynaklı riskleri en aza indirmek için birçok çalışma
yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda hedef kitlelerine göre
farklılaşan sorumlu içerik yaklaşımını benimseyerek
yetişkinler, kurumlar, yaşlılar, çocuklar ve gençlere yönelik
farklı çözümler üretiyoruz.
İnternet, merkezi olmayan bir yapı olması nedeniyle
birçok faydalı ve öğretici içeriğin yanında kumar,
uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik, şiddet, terör,
dolandırıcılık, ırkçılık, zararlı yazılım gibi içeriklere de
sahiptir. Müşterilerimizi bu tarz içeriklerden korumak
amacıyla Güvenli İnternet Hizmeti’ni 2011 yılından beri
uyguluyoruz. Tamamen ücretsiz, isteğe bağlı, şeffaf
ve kolay kullanılan bir hizmet olan Güvenli İnternet
Hizmeti ile bütün internet kullanıcılarının güvenliğini
sağlayıp dijital çağın fırsatlarından daha verimli bir
şekilde yararlanmalarını hedefliyoruz. Güvenli İnternet
Hizmetimizde Aile ve Çocuk olmak üzere iki profil
bulunuyor ve bu profillerin kriterleri psikoloji, pedagoji,
sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin
bulunduğu bir Kurul tarafından belirleniyor.

Güvenli İnternet Hizmeti’mizin yanında Türkiye’nin Mobil
Tarayıcısı ve Arama Motoru Yaani servisimizde de
sorumlu içerik yönetimi uygulamalarımız bulunuyor.
2019 yılında indirme sayısı 9,7 milyona ulaşan Yaani
üzerinde yapılan aramalarda aramanın uygunsuz içerik
skoru hesaplanmaktadır. Makine Öğrenmesi (Machine
Learning) bazlı uygunsuz içerik skoruna göre farklı
filtreleme sistemleri ile kullanıcıları uygunsuz içeriklere
karşı korunmaktayız. Uygunsuz içerik skoru hesaplama
sistemimiz makine öğrenmesi ile arama yapıldıkça
öğrenmekte, filtreleme sistemini iyileştirmektedir.
İnternetin çok güçlü bir öğrenme aracı olduğunun
bilincindeyiz. Hizmetlerimizi sunarken özellikle
öğrencilerin, internet ve teknolojiyi bazen yetişkinleri
şaşırtacak verimlilik ve kapasitede kullanmakta
olduklarını göz önünde bulunduruyoruz. Maalesef bu
öğrenme ve gelişim sırasında öğrenciler bazen sanal
zorbalık ve mahremiyet sorunları ile karşılaşabiliyor,
aileleri ile iletişimde sıkıntı yaşayabiliyor. Bu
sorunların üstesinden gelmek amacıyla Dijital Zeka
Uygulamamızı geliştirdik.
DQ Dijital Zeka Uygulamamız ile ilgili daha fazla bilgiye
“Paydaşlarla birlikte toplumsal değer yaratma”
bölümünde bulabilirsiniz.

İnternet güvenliği çalışmalarımızın yanında lifecell İlk
Hattım ile 8-14 yaş arası çocuklar için daha güvenli
ve bilinçli kullanımı destekleyecek paketler sunduk.
Çocuğum Güvende uygulaması ile ise ebeveynlerin 7-14
yaş arası çocuklarının güvenliğini sağlamak amacıyla
çağrılarını yönetmesine, tanımadığı kişilerle konuşmasını
engellemesine, deprem olduğunda çocuğun konumunun
SMS ile ebeveyne iletilmesine olanak sağlıyoruz.

Etkin ve güvenli içerik yönetimi
Sorumlu içerik yönetimi

Dijital içerik yönetiminin bizim için bir diğer önemli parçası
ise teknoloji okur yazarlığıdır. Kullandığımız teknolojileri
en güvenli hale getirmenin yolu bu teknolojileri kullanan
bireylerin bilinçlenmesidir. Bu kapsamda herkese uygun
çeşitli teknoloji okur yazarlığını geliştirecek çalışmalar
yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 4: “Nitelikli Eğitim”e yönelik
Hedefler’e de doğrudan katkı
sağlıyoruz.

Teknoloji okur yazarlığı projelerimize dair detaylara
raporumuzun “Paydaşlarla birlikte toplumsal değer
yaratma” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Geleceği Yazan Kadınlar Platformu projemizde
ise 640 kadın eğitimlerimizi tamamladı, 235’i
mobil uygulama geliştirdi. Aynı zamanda eğitimleri
tamamlayan 100 kadın test uzmanı olarak uzaktan
çalışma fırsatı buldu.

İnternet kullanımımızın bir parçası olan yapay zeka
uygulamaları her gün biz farkında olmasak bile
karşımıza çıkıyor ve hayatlarımıza beklenmeyen bir
hız ile entegre oluyor. Yapay zeka teknolojilerinin
insan hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
amacıyla çalışmalar yürütüyoruz, böylece yeni
teknolojilerden aldığımız verimi artırıyoruz. Dünya
Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen
ve yapay zeka bazlı yüz tanıma teknolojilerinin
sorumlu kullanımı için bir çerçeve oluşturmayı
amaçlayan çalışmaların bir parçası olduk. Bunun
yanında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun
(UNICEF) organize ettiği yapay zeka kullanımlarının
çocuklar üzerindeki etkilerini belirleyip sorumlu
kullanımı desteklemek için çocuk haklarına ilişkin
uluslararası ilkelerin belirlenmesi için düzenlenen
çalıştaylarda yer aldık.

7-18 yaş grubunu hedefleyen Turkcell’in Çocukları
Geleceği Yazıyor projemizde ise Scratch ve
AppInventor eğitimleri ile çocuklara kodlama öğrenme
olanağı sağlıyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu ve UNICEF ile yürüttüğümüz
çalışmalarımızla ulualararası seviyede paydaş iletişime
katılarak uyumlu politikalar geliştirilmesine, bilgi ve
deneyim paylaşılmasına ve kapasite geliştirilmesine

Geleceği Yazanlar Platformu projemizde Microsoft
SQL Server, Veri Okuryazarlığı, Veri Bilimi ve Yapay
Zekaya Giriş ile Python konularında verdiğimiz
eğitimlerle 100 farklı ülkeden 6 milyon kullanıcıya eriştik.
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katkıda bulunduk. Bu çerçevede Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, Amaç 17: “Amaçlar için
Ortaklıklar” kapsamında yer alan 17.14, 17.15 ve 17.17
gibi birçok hedefe destek olduk.
Taahhütlerin belirlenmesi sürecini 2019 yılında
tamamlayarak İlkelerimizin lansmanını 2020 yılının ilk
günlerinde yaptık. Yapay Zeka İlkerleriyle ilgili bilgiye
web sitemizdeki “Dijital sorumluluk” sayfamızdan
ulaşabilirsiniz.

Yapay zeka gibi güçlü bir aracı
sorumlu içerik yönetiminin de
içinde bulunduğu operasyonlarımız
kapsamında kullanırken bağlı
kalacağımız 7 ilkeyi belirleyerek
bu aracı iyiye kullanacağımızın
taahhüdünü verdik. Türkiye’de
Yapay Zeka İlkelerini yayımlayan
ilk şirket olduk.

Etkin ve güvenli içerik yönetimi
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Sorumlu içerik yönetimi

Turkcell yapay zeka ilkeleri

Şeffafız

Çevre ve insan odaklıyız
Yapay zeka çözümlerimizi insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere
saygılı olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayarak ve
daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak amacıyla geliştiririz.

Ölçütlerimizin, süreçlerimizin ve teknolojilerimizin doğurabileceği
sonuçların öngörülebilir, açıklanabilir olmasını hedefleriz.

Güvenliği esas alırız
Yapay zeka çözümlerimizin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlar, güvenlik
testlerine tabi tutarak olası riskleri tespit etmeyi ön planda tutarız.

Profesyonel olarak sorumluyuz
Yapay zeka çözümlerimizin sosyal refaha ve kamu yararına katkısını gözetiriz. Geliştirilen
teknolojiden kimin sorumlu olacağını ortaya koyarız. İnsan kontrolünde ve denetiminde
olmasına ve ilgili tarafların geri bildirimlerine açık olmasına özen gösteririz.

Adil davranırız
Ayrımcılık yapmayız; eşitlik ilkesi çerçevesinde
kapsayıcı şekilde hareket ederiz.

Veri gizliliğini gözetiriz
Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alırız. Kişisel verilerin
işlenmesi konusunda Turkcell Gizlilik Politikası’na uyarız.

Daha iyi bir gelecek için paylaşır ve iş birliği yaparız
Yapay Zeka teknolojileri ile ilgili tecrübelerimizi daha iyi bir gelecek
için paylaşır, iş birlikleri için heyecan duyarız.

Turkcell olarak,
yeni ürün ve
teknolojilerin
gelişimine
bağlı şekilde
ilkelerimizi
gözden geçirir
ve düzenleriz.
Bu anlamda
da sürekli
edindiğimiz
tecrübelerimizi,
yapay zekanın
etik ve sorumlu
bir şekilde
kullanımı
doğrultusunda
birer kazanım
olarak kullanırız.

Değer odaklı sorumlu
tedarik zinciri
%93
yerli
tedarikçi
oranı

İstanbul, Ankara ve
Denizli’de
3 Teknopark’tan
6 start-up firmayla
iş birliği

Yerli tedarik edilen
ürünlerin tercih
edilmesiyle yıllık
27,2 Milyon TL
tasarruf

Biyometrik İmza Projesi
ile saha kiralama
sözleşmelerinde 135.000
TL mali tasarruf ve kaynak
kullanımında azalma

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri

İş modellerinin etkilerini efektif bir şekilde yönetmek
için tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda rekabetçi
ve fayda gözeten uygulamaları çalışma şekillerine
entegre etmeye başlayan şirket sayısı son yıllarda
hızla artıyor. Biz de kullandığımız malzemelerden
başlayarak, tedarik zincirimizde yer alan her bir
firmanın faaliyet ve uygulamaları da dahil olmak
üzere tedarik zinciri yönetimimizdeki her aşamayı
sürdürülebilirlik çerçevesinden değerlendiriyoruz.
Tedarik zinciri kaynaklarımızı bilgi, malzeme, finansal
ve iş gücü kaynakları olarak sınıflandırıyor ve her
bir kaynak yönetimini sürdürülebilirlik bakış açısı ile
ele alıyoruz. Ulusal ve uluslararası tedarik ağımızı
direkt operasyonlarımızda olduğu gibi çevik, esnek
ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ana iş süreçlerimizi,
lojistik ve teknolojilerimizi bütünsel bir yaklaşım
ile tedarikçilerimizden destek alarak yeniden
yapılandırıyoruz.
Tedarik Zinciri Yönetim Ekibimizin liderliğinde sürekli
gelişen ve değişen dünya koşulları ile paralel olarak, her
zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti vermekle kalmayıp,
tedarik faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk, çevreye
duyarlılık ve çalışan haklarına saygı çerçevesinde
planlamakta ve sürdürmekteyiz. Müşterek sorumluluk
gereği, tedarikçilerimizin de bu bilince sahip bir şekilde
kendi çevrelerini de geliştirerek aynı sorumluluk ile
faaliyet göstermelerini bekliyoruz.

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 120

Çalışmalarımızı yürütürken, tedarikçilerimiz ile sürekli iletişimimizi
sürdürüyoruz. Nisan 2019’da yenilenerek daha kullanıcı dostu
ara yüze kavuşan Turkcell tedarikçi portalı ile tedarikçilerimizi
uymaları gereken çevresel, ekonomik ve sosyal konular hakkında
bilgilendiriyoruz. Satın alma süreçlerimizde belirlediğimiz politikalara
uymanın önemini bildiriyor, gerektiği durumlarda cezai yaptırımlar
uygulayarak tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini güvence altına
alıyoruz.
Öne çıkan etik tedarikçi yükümlülüklerimizin başında değer zincirimizin
hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırmama prensibimiz gelmektedir.
Tedarikçilerimiz ile yaptığımız Çerçeve Sözleşmesi’nde belirttiğimiz
madde ile kesin bir hüküm altında çocuk işçi çalıştırılmaması
gerektiğini belirtiyoruz. Aynı zamanda yasal yükümlülüklere uyuyor
ve yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı verilmediği takdirde
zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan
(Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) Sözleşmesi No.138’de belirtilen
kapsamda) hiçbir çocuğun Turkcell ve tedarikçilerimiz bünyesinde
istihdam edilmesine izin vermiyoruz. 18 yaşının altındaki çalışanların ise
tehlike teşkil eden işlerde ve gece işlerinde çalıştırılmama kuralını sıkı
denetimler ile Turkcell ve tedarikçilerimiz bünyesinde uyguluyoruz.
Bir diğer etik tedarikçi yükümlülüğümüz ise Turkcell’de ve tedarikçi
şirketlerimizde zorla çalıştırma uygulamasına kesinlikle izin
verilmemesidir. Bu gereklilik, yüksek faizli borç karşılığı çalıştırma ya
da diğer biçimleri de kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Turkcell

Tedarikçi portalı üzerinden yayımlanan ve tedarikçilerimizin kabul ettiği
Etik Kurallarımız kapsamında tedarikçilerimizin tüm çalışan-işveren
ilişkilerini, çalışan haklarına saygı çerçevesinde yürütmelerini bekliyoruz.
Tedarikçilerimiz ile şeffaf, değer katma odaklı, esnek ve birlikte
çalışarak başarma ilkelerine dayanan bir iş ortaklığı kurmayı
amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar ile
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 8: “İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik Büyüme” 8.7 ve 8.8 hedefleri ile Amaç 16: “Barış,
Adalet ve Güçlü Kurumlar”
kapsamında ise 16.5 ve 16.6
hedeflerine katkı sağlamayı
gözetiyoruz.
Taciz, rüşvet, tazminat, çalışma saatleri, ayrımcılık ve sağlık, güvenlik,
çevre konularında tedarikçilerimizin yükümlülükleri hakkında daha
fazla bilgiye Turkcell tedarikçi portalı üzerinden erişebilirsiniz.

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri

İnsana doğrudan dokunan servisler sunmamız
sebebiyle, olası servis aksamaları toplumumuzun
iletişim, sağlık, güvenlik gibi hayati gereksinimlerine
doğrudan olumsuz etki edebilmektedir.
Tedarikçilerimiz tarafından müşterilerimize sunulan
ürün veya hizmetler bu nedenle büyük önem
taşımaktadır. Çalışacağımız tüm tedarikçileri kalitefiyat dengesi, geçmiş performans, pazar koşulları,
referanslar gibi kriterler ile birlikte karşılıklı güven
esasına da dayanarak belirliyoruz. Kalite yönetimi ve
bilgi güvenliği yönetimi sertifikaları bulunan, ekolojik
dengeye hassasiyet gösteren, sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında çalışan tedarikçi adaylarımızı
diğer temel kriterlerle birlikte öncelikli olarak
değerlendiriyoruz.
Tedarikçilerimizi güvence altına alıyoruz. Turkcell Ailesi
olarak, tedarikçi seçiminde şeffaflığa ve güvenilirliğe
önem veriyoruz. Tedarikçilerimizin herhangi bir Turkcell
Grup çalışanı ile doğrudan ya da dolaylı biçimde
çalışanın kendisine veya ailesine katkıda bulunacak
herhangi bir iş ilişkisine girmeyeceğinin sözünü
veriyoruz.
Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri uygulamalarımızda
genel müşteri iletişim kanalları ya da tedarikçi ve iş
birimlerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda
sözleşmeye esas maddeler gereğince şikayet

süreçlerini değerlendirerek, iyileştirici aksiyonları hızlıca
uyguluyoruz. Düzenli değerlendirmeler ve denetimler
ile tedarikçilerimizin uygunluğunu değerlendirerek, Üst
Yönetime raporluyoruz. 2019 yılında tedarik zincirimizin
ve tedarikçilerimizin olumsuz çevresel veya sosyal etki
yarattığı ya da potansiyel olumsuz etki yaratabileceği
herhangi bir vaka tespit edilmemiştir.
Tedarikçilerimizin performansını satın alma
ekiplerimizin belirlediği ana performans göstergeleri
çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu temel performans
göstergeleri baz alınarak satın alma hedefleri, ilgili
grup şirketi satın alma yöneticilerimiz tarafından
tanımlanıyor ve yılda 2 defa satın alma yönetim
takımımız önderliğinde gözden geçiriliyor.
Tedarikçi Çalıştayları, Tedarikçi Günleri, Tedarikçi
Eksenli İnovasyon gibi buluşmalar ile tedarikçilerimiz
ile Turkcell’in inisiyatiflerini ve stratejilerini paylaşıyoruz.
Tedarikçilerimizden gelebilecek, inovatif fikirleri, geri
bildirimleri ve gelişim önerilerini dikkate alıyoruz.
Tedarikçilerimizin çeşitliliğini, üstün dijital hizmet ve
servislerimizin en büyük güvence kaynaklarından
biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda O-RAN Alliance
(Open Radio Access Network – Açık Radyo Erişim Ağı
Birliği) çalışmalarını yakından takip ediyoruz. O-RAN,
radyo erişim şebekelerinde kısıtlı sayıdaki tedarikçilere
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olan bağımlılığı kırmak amacıyla, kullanılan ara
yüzleri standartlaştırıp, küçük tedarikçilerin rekabete
katılmasına olanak sağlayan bir organizasyondur.
O-RAN üreticileri ile yakın temas halindeyiz ve
çözümlerini şebekemizde denemeyi hedefliyoruz. Bu
kapsamda, Netsia firması ile Telefonica ve KDDI gibi
uluslararası operatörlerin de yer aldığı açık şebekelerle
ilgili bir Ar-Ge projesine de katılım sağladık.

Tedarikçilerimizi güvence altına alıyoruz. Turkcell Ailesi
olarak, tedarikçi seçiminde şeffaflığa ve güvenilirliğe önem
veriyoruz.
Tedarik Zinciri Yönetimi Sürdürülebilirlik Stratejimizi,
üstün dijital ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsü
boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin
yönetimi ve iyi yönetişim uygulamalarının teşvik
edilmesi kapsamında kurguluyoruz. Tedarik zincirinde
sürdürülebilirlik yaklaşımı ile ürün ve hizmetlerimizin
pazara ulaştırılması sürecine dahil olan paydaşlarımız
için uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değer
yaratmak, bu değeri korumak ve sürekli geliştirmeyi
amaçlıyoruz. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Amaç 12: “Sorumlu Tüketim ve Üretim”
başlığındaki 12.2, 12.4 ve 12.A hedeflerine katkıda
bulunuyoruz.

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri
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Turkcell Tedarik Zinciri Yönetimi Sürdürülebilirlik Stratejisi

Değer Odaklı, Sorumlu Tedarik Zinciri yönetim yaklaşımımız, hayata geçirdiğimiz
faaliyetler ile 2019 yılında ulusal ve uluslararası birçok farklı platformda ödüle layık görüldü:

Yeşil Tedarik Zinciri
• Yeşil Satınalma

Kamu, Operatör ve
Tedarikçi İş Ortakları

• Yeşil Lojistik (Bölgesel
Depolama)

• Tedarikçi Eksenli İnovasyon

• Yeşil Denetimler

• Kamu-Operatör İş
Birlikteliği

• Dijital Veri Yönetimi
• Dijital İmza
• Yeşil Veri Merkezi

Kaynakların Sürdürülebilir
Kullanımı

Tedarikçilere Fırsat Eşitliği
ve Yerli Girişime Destek

• Atık ve Elektronik Atık
Yönetimi

• Açık Platformlardan Bilgiye
Erişim

• Yeniden Kullanım

• Startup İş birliği Modeli

• Geri Dönüştürme
• Yeşil Malzeme Yönetimi
• Robotik Süreç Yönetimi

Tedarik Zinciri Şeffaflığı
• Gümrük Süreçleri
Optimizasyonu ve
Dijitalleştirme
• Tedarikçi Yönetim Sistemi
Platformu

• Yerli Ekosistemin
Kalkındırılması

CIPS MENA 2019: 100.000’den fazla kurumsal üyesi ile dünyanın en saygın ve
büyük satın alma organizasyonu olan İngiltere menşeili İmtiyazlı Satın Alma
ve Tedarik Enstitüsü (Chartered Institute of Purchasing and Supply - CIPS)’nün
Kurumsal Satın Alma Sertifikası’nı Türkiye’de almaya hak kazanan ilk Şirketiz.
Tedarik Zinciri fonksiyonundaki yetenek yönetimi ve satın alma ekibimizin ilk iki
senelerindeki gelişimleri, CIPS Middle East Supply Management Award (CIPS Orta
Doğu Tedarik Yönetimi Ödülü – MENA) “People Development” (İnsan Gelişimi)
kategorisinde Turkcell Tedarik Zinciri Yönetimi Ekibi’ne ödül kazandırdı.
CIPS Supply Management Awards: Londra Grosvenor House’da
gerçekleşen törende, Tedarik Zinciri Süreç Geliştirme Ekibi olarak
Teknoloji İnovasyon kategorisinde ödül aldık.
SAP Executive Summit: Satış kanallarımızın tedarik yönetim
süreçlerini uçtan uca dijital ve otomatik hale getiren EPOS (Entegre
Perakende Otomasyon Sistemi) projemiz ile, Turkcell olarak SAP
Executive Summit’te “Intelligent Enterprise of the Year” Kalite Ödülü’ne layık görüldük.
İstanbul Buyer Network: tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen ve 500’ün üzerinde
firma ve yöneticinin katıldığı, “Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Konferansı”nda;
Tedarik Zinciri Yönetimi bölümümüz, dijitalleşme hikayesini anlattığı SCM Dijital
Dönüşüm Yolculuğu hikayesi ile Tedarik Zinciri Yönetimi dalında ve Genç Satın
alma Yöneticisi kategorisi kapsamında ödül almaya hak kazandık.

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri

Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 123

Etkin ve şeffaf satın alma uygulamaları

9.1. Etkin ve şeffaf satın alma uygulamaları
Turkcell Grubu olarak satın alma yönetim yapımızı
strateji, insan, süreç ve uygulama olarak 4 ana başlık
altında ele alıyoruz. Tüm satın alma süreçlerimizde
etik unsurları, yolsuzlukla mücadeleyi ve toplumsal
katkıyı gözeterek faaliyetlerimizi paydaşlarımıza karşı
şeffaf bir anlayış ile hayata geçiriyoruz. Satın alma
süreçlerimizi tümüyle şeffaflaştırmak için ulusal ve
uluslararası standartları rehber olarak dikkate alıyoruz.
Satın alma süreçlerimizi aşağıdaki standartlara sürekli
uyum gösterecek şekilde yürütüyoruz:
• Sarbanes-Oxley Yasası (SOX)
• Security Exchange Commission (“SEC”) Düzenlemeleri

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Serbest Bölgeler
Mevzuatı
• Faaliyet gösterdiğimiz diğer ülke mevzuatları ile ilgili
yükümlülükler (Ukrayna, Belarus, Kuzey Kıbrıs)
Satın alma süreçlerimizi yönetirken, maliyet analizini
ve dinamik çalışma prensiplerini benimsiyoruz. Satın
alma süreçlerini değerlendirirken, tasarruf sağlayacak
uygulamalara öncelik veriyor ve teknolojinin
bütünleştirici gücünü kullanıyoruz. Kaynakların verimli
ve efektif kullanımını önemsiyor ve çalışmalarımızı
bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla hayata
geçirdiğimiz projelerden öne çıkanlar:

Biyometrik imza projesi: Saha kiralama süreçlerinde mal sahibi ile imzalanan
kontratlar için biyometrik imza uygulanmasını hayata geçirdik. Fiziki kontratın
gidiş gelişine dayalı süreç için uçtan uca dijital veri girişine olanak sağlayan dijital
kontrat yönetimi yapısına geçtik. Eskiden 13 olan adım sayısını 5’e düşürerek,
3-10 günü alan işlemleri artık bir gün içerisinde tamamlamaya başladık. İmza
adımında tabletler ve biyometrik imza kullanımına geçerek kağıt, arşivleme,
kargo ve yakıt maliyetlerinden yaklaşık 135.000 TL maddi tasarruf sağladık ve
kaynak kullanımını azalttık.

• Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”)
• Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri
• Bilgi Teknolojileri Kurumu (“BTK”) Düzenlemeleri
• Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile İlgili Yükümlülükler
• Türk Ceza Kanunu ile İlgili Yükümlülükler
• Vergi Kanunları ile İlgili Yükümlülükler

Bölge depo teknolojisi: Optimum depo lokasyonlarının ve malzeme akış
planlarının belirlenerek lojistik mimarisinin tasarlanması ve bölge dağıtım
depolarının ‘çekme’ stratejisinden ‘itme’ stratejisine geçmesi sürecini kapsar.
Bu proje ile tam ve zamanında teslimat performansımızın hedef servis seviyeleri
düzeyinde iyileştirilmesini, lojistik ağımızın optimizasyonu ile tedarikçilerimiz ile
etkileşimimizin güçlendirilmesini, nakliye maliyetlerimizin düşürülmesini, hızlı ve etkin
ürün sevkiyatının yapılmasını ve lojistik operasyon kalitemizin standartlaştırılmasını
sağlıyoruz.

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri
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Elektronik ihale yönetimi: Satın alma ihalelerimizi mümkün olduğunca elektronik ihale
sistemi ile ilerletiyoruz. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 234 e-ihale işlemi ile tedarikçi
teklif yönetimini hem daha şeffaf hem de daha etkin bir şekilde yönettik. Bir diğer
kolaylaştırıcı unsur olarak da sözleşmelerimizde dijital imza kullanımını destekliyoruz. Dijital
Sözleşme Yönetimimiz sayesinde ise sözleşme yönetimimizi uçtan uca tek bir dijital sistem
üzerinden işletiyoruz. Proje için Turkcell’de sözleşme süreçleri olan ekiplerimiz bir araya
gelerek, talep tasarımını oluşturmuş ve ihaleye çıkılmıştır.

Robotik süreç otomasyonu (robotic process automation - RPA): Turkcell Global Bilgi
iştirakimizin geliştirmiş olduğu robotik süreç otomasyonunu, Tedarik Zinciri Süreç Geliştirme
Ekibimize tanıtarak, Tedarik Zinciri içerisinde aynı şart ve bedelli kontrat yenileme, depo
sayım listelerinin oluşturulması, stok yeri transferi, envanter raporlama, kalem tanımlama,
kontrat bilgi sorgulama gibi süreçleri otomatik kullanıma uygun hale getirdik. Bu sayede
çalışanlarımızın operasyonel yüklerini azaltılıp, bu zamanlarını daha katma değerli
süreçlerde çalışarak değerlendirmelerini sağlıyoruz. Bu proje kapsamında 2019 yılı
içerisinde 6 senaryoyu hayata geçirerek, toplamda ayda 60 adam-saat bir tasarruf
sağladık. Aynı şart bedelli kontrat yenileme senaryosu ile yıllık 6000 kontratın yenileme
işlemleri RPA ile yürütmeye başladık.

Tedarikçilerimiz ile B2B (business-to-business - işletmeden işletmeye) projeleri:
Tedarikçilerimiz ile dijital sistem entegrasyonları sağlanarak talep sahibi, tedarikçi ve
Turkcell satın alma birimlerimizin ortak bir sistem üzerinden süreci takip etmesine olanak
sağlayan projeler bütünüdür. Bu çalışma sayesinde kritik iş ortaklarımızdan biriyle sistem
entegrasyonu sağlanmış ve tedarik sürecindeki aksaklıklar en aza indirgenmiştir.

Tedarik zinciri yönetimi dashboard projesi: Tedarik Zincirimizde otomatik olmayan raporlama
süreçlerinden kurtularak, mobilden de takip edilebilen verinin anlık olarak güncellendiği dijital görüntüleme
uygulamalarını 2019 yılında da geliştirmeye devam ettik. Bu sayede tüm hedeflerimizin takibini sağlamak
ve gerekli durumlarda zamanında aksiyon almak mümkün hale geldi. Dashboard, Turkcell Üst Yönetim,
tedarik zinciri yöneticileri ve ilgili sorumlu ekiplerin aktif kullanımındadır.

Etkin satın alma uygulamalarımızı sürekli geliştirmek
için satın alma ekiplerimizin yetkinliklerini artırıyoruz.
Turkcell Akademi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz
Eğitim vagonu projesi ile iş yapış biçimlerinin etik
kurallar çerçevesinde yürütülmesi konusunda satın
alma çalışanlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Tedarik
Zinciri ekibi bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın
seslendirdiği, konunun daha iyi anlaşılması için
kurgulanan diyaloglar ve animasyonlu videolar içeren
eğitimler sunuyoruz.

SCM paf takımı - inovasyon projeleri: Tedarik Zinciri Yönetimi Ekibi içerisinde
farklı ekiplerden inovatif fikirler oluşturmak üzere kurulan takımlar halinde projeler
ürettiğimiz çalışmalar bütünüdür. Takımlarımızın ortaya koyduğu projeleri Üst
Yönetime sunuyor ve kabul edilen projeleri hayata geçirerek tedarik zincirinde
etkin inovasyon yaklaşımını yakalıyoruz. Üç dönem halinde uyguladığımız SCM
Paf Takımı Projeleri’nde bugüne kadar 53 kişi ile 12 ekip oluşturduk ve 12 proje
hayata geçirdik. 3 projenin ise üzerinde çalışılmaya devam ediyoruz.

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri
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9.2. Yeşil tedarik zinciri yönetimi
İş stratejimizin bir parçası olan Turkcell yeşil satın alma prensipleri,
yeşil lojistik süreci ve yeşil malzeme yönetimi ile çevresel
standartlarının önemini tedarikçilerimiz nezdinde vurguluyoruz.
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimimiz sayesinde hem olumsuz çevresel
etkimizi azaltıyor hem de çevre ve enerji dostu ürünler kullanarak
enerji maliyetlerimizi düşürüyoruz. Böylece hem bir sorumlu
kurumsal vatandaş kimliği ve çevre bilinci ile hareket ediyor hem
de sektördeki konumumuzu daha da güçlendiriyoruz. Yeşil Tedarik
Zinciri uygulamalarımız ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Amaç 12: “Sorumlu Tüketim ve
Üretim”in 12.4 ve 12.5 hedefleri
ile Amaç 7: “Erişilebilir ve Temiz
Enerji” kapsamındaki 7.2, 7A ve
7B gibi hedeflerini destekliyoruz.
Tedarik zincirinin efektif bir şekilde yönetimini yeşil satın alma,
ileri ve tersine lojistik, yeşil malzeme yönetimi şeklinde üç ana
başlık altında değerlendiriyor ve denetliyoruz. Geri dönüşümün
sağlanabildiği ve alternatif/temiz enerji tüketen ekipmanların
kullanımına öncelik vererek, satın alma faaliyetlerimiz
sonucu oluşan çevresel ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.
Tedarikçilerimizi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, enerji
tasarrufu hedefleri ve kâğıt tüketiminin azaltılması gibi öne çıkan
tedarik zinciri sürdürülebilirliği konularında bilgilendiriyoruz.

Tedarik süreçlerimizde geri dönüştürülebilir malzemelerden
üretilmiş ya da ürün ömrü sonunda dönüştürülebilir malzeme ve
ekipmanların alımını yapmaya özen göstererek, sektörümüzde
döngüsel ekonomi algısının yaygınlaşması için çalışmalar
yürütüyoruz. Benimsediğimiz Yeşil Tedarik Zinciri kapsamında
yürüttüğümüz başlıca çalışmalarımız:
• Enerji tüketimi yoğun olan şebekelerimiz için tedarik
edeceğimiz ekipmanları enerji verimliliği odağıyla
değerlendiriyoruz. Buna ek olarak şebekelerimizin içinde kendi
enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreten baz istasyonları da
kuruyoruz.
• Veri merkezi sistem odalarımızda soğutucu gaz ve yüksek
enerji ihtiyacı olan iklimlendirme ve enerji altyapılarını daha
verimli olan son teknoloji ve tasarımlar ile yeniliyoruz. LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji
ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Gold sertifikalı veri
merkezlerimiz ile yalnızca teknolojik değil çevreye olan etkimiz
açısından da öncül bir örnek teşkil etmek istiyoruz.
• Ofis malzemeleri tedarikinde çevre dostu ürünleri tercih
ediyoruz. Bu kapsamda; çevreye duyarlı mobilyalar, sensorlu
musluklar, geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş karton
bardak, kalem, defter ve kağıt gibi alımlar yapıyoruz.

• 2019 yılında hayata geçirilen Modem Yenileme Projesi ile
müşterilerimizin artık kullanmadığı modem grubu ürünlerimizi
yenilenip gerekirse onararak tekrar modem talebi olan
müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Kaynak kullanımımızı
en aza indirerek döngüsel ekonomi iş modelinin yarattığı
avantajlardan faydalanıyoruz. 2019 yılında bu proje ile
toplamda 10 Milyon TL tasarruf sağladık.
• Stoklarımızı daha verimli kullanmak amacı ile stok
optimizasyon ve talep planlamalarını dijital ortamlara taşıdık.
Proje sayesinde aşırı stoklama, gereksiz sipariş, yanlış zamanlı
teslimat gibi sorunları ortadan kaldırarak 4,8 Milyon TL’lik
tasarruf elde ettik.
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında satın alma
prosedürlerimizi de gözden geçirip revizyonları tamamlayarak
satın alma faaliyetlerimize enerji yönetim planımızı entegre
ediyoruz.
• Tüm inşaat projelerimizde; bilinen en yüksek kalitedeki inşaat
ve mimari malzemeleri tercih ediyoruz. Bu malzemelerin,
imalatından itibaren toprağı ve suyu kirletmeyen çevre dostu
malzemeler olmasına özen gösteriyoruz.

Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri
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9.3. Yerli tedarikçilerin desteklenmesi
Ülkemize en üst seviye kalitede ve erişilebilir hizmetler
sunmaktan ve ülkemize değer katacak faaliyetleri
hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda
ürün ve servislerimizi yurt içi ve yurt dışı piyasalarına
sunarken, yerli tedarikçilerimizi destekleme konusuna
titizlikle yaklaşıyoruz. Böylelikle hem BTK (Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurulu) yükümlülüklerimizi yerine
getirmiş oluyor, hem de yerli istihdama ve bölgesel
kalkınmaya katkı sağlamış oluyoruz.
Turkcell tedarikçi sayısı (2019)
%7

Yerli 1.497
Yabancı 118
Toplam 1.615
%93

Yerel tedarikçi tanımımız; 3G ve 4.5G kapsam içi,
kapsam dışı ve kapsam harici yerel üreticilerin
tamamını ve BTK yükümlülüğü doğrultusunda
raporlanan operasyon yerlerini kapsamaktadır.

2019 yılında tanımlanan yerel
tedarikçilerimizden satın alınan ürün
ve hizmetlerimizin, tüm satın alınan
ürün ve hizmetler içindeki payı
%14’tür. Yerel olarak temin ettiğimiz
ürünlerle ise 27,2 Milyon TL tutarında
bir tasarruf sağlanmıştır.
Yerel ekonomik faaliyetlere destek olma, Türkiye’de
girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve inovasyonun
sürdürülebilirliğine katkı sağlama amaçları ile startup firmaları için standart satın alma süreçlerimizde
değişiklik yaptık. İlgili iş birimlerimiz ile teknoparklara
ziyaretler gerçekleştirerek Start-up Firmalarla İş
Birliği modelimizi tanıttık ve Turkcell olarak girişimcilik
ekosistemine sunduğumuz desteği gösterdik.
Satın alma ekibimizin yürüttüğü ihalelerde hizmet
kapsamının tamamının tek bir firmaya ihale edilmesi
sürecinden farklı olarak hizmetin %90’luk kısmı ihale
edilebilir %10’luk kısmı için de Start-Up Firma ile
çalışılabilir şeklinde yeniden düzenledik. 2019 yılında
İstanbul, Ankara ve Denizli’de 3 teknoparktan 6
start-up firma ile bu model kapsamında sözleşme
imzalayarak, kendilerini tedarik zincirimize dahil ettik.
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Yerlileşme kapsamında özelleştirilmiş yüksek
teknolojik cihazlar: Veri merkezlerimizde
kullandığımız yüksek teknolojik cihaz taleplerimizi
karşılayabilmek için yerli tedarikçiler ile iş birliğine
giderek özel üretim cihazlar satın aldık. Normal
şartlarda yurtdışından temin edilebilen 17,7 Milyon
TL değerindeki bu cihazların Türkiye’de üretilmesi
için Turkcell‘in bilgi birikimi ve iş birliğini firmaların
kullanımına sunduk. Teknolojik bilgi transferi
gerçekleştirirken Türkiye’nin ekonomisine katkıda
bulunarak istihdam olanağı ve tecrübe aktarımı
sağladık.
Türkiye’nin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke
olabilmesi yolunda çalışmalarımızı yerli tedarikçileri
destekleyerek aralıksız sürdürüyoruz. ASELSAN, ULAK
ve diğer yerli üreticilerle, anten, baz istasyonu ve
radyolink cihazları üretiminde önemli yollar kat ettik.
5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için
oluşturulan girişimlerde aktif olarak rol oynuyoruz. Son
olarak, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli üretim
4.5G uyumlu antenleri şebekemizde kullanmaya
başladık.
Baz istasyonlarımızın bulunduğu bölgelerde
yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı servisimize
kesintisiz devam etmek için kullandığımız akü
ekipmanı ihtiyacımızın neredeyse tamamını yerli

tedarikçilerimiz ile karşılıyoruz. Kapasite ihtiyaçlarımız
doğrultusunda tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak
hem yerli sektörde inovasyonu sağlıyor hem de yerel
ekonominin büyümesine destek oluyoruz.
“KOBİ’ler büyürse, Türkiye büyür” fikrinden yola
çıkarak, yerli küçük ve orta ölçekli işletmelerin
ekonomik kalkınması ve teknolojik bilgi birikimlerini
güçlendirmek amacıyla KOBİ günleri düzenliyoruz.
KOBİ›lerle çalıştaylar yaparak, sinerji yaratabilecek
iş birlikleri için KOBİ’leri bir araya getirerek, 5G Test
Vadisi, 5G TR Forum, Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi (HTK) gibi KOBİ›lerin yer aldığı
oluşumlarda yerli ekosistemin gelişimine katkıda
bulunuyoruz.
UKrtower projesi: Telekomünikasyon ve yayın
antenlerini desteklemek üzere tasarlanmış yüksek
kule yapıları sayesinde elektronik haberleşme
sağlanmaktadır. Kule yapıları şebekelerimiz ve
sektörümüz için en önemli yatırımlarımızdan biridir.
Bu kapsamda yürüttüğümüz, Ukrtower yerlileştirme
projesi ile Ukrtower şirketine ait kuleler için Ukrayna
yerel üreticileri tarafından üretilen kuleleri kullanmak
yerine Türkiye’deki lokal üreticilerimiz ile yeniden
dizayn ettik. Bu sayede uluslararası tedarikçi eksenli
bir optimizasyon sağladık. Yerli kulenin ihracatı ile yerli
üretime ve yerel ekonomiye katkıda bulunduk.
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Değer odaklı sorumlu tedarik zinciri
Kamu, operatör ve tedarikçi iş ortaklıkları

9.4. Kamu, operatör ve tedarikçi iş ortaklıkları
Tedarik Zinciri yaklaşımımızı toplumsal fayda
gözeten, taraflar için olumlu ekonomik ve sosyal
etki yaratan faaliyetlerimiz ile güçlendiriyoruz.
Özellikle, kamu ve tedarikçi iş ortaklıkları arasında
köprü görevi üstlenerek sağladığımız üstün dijital
hizmetlerde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Kamu,
Operatör ve Tedarikçi İş Ortaklıkları kapsamındaki
başlıca çalışmalarımız:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda
yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi
kapsamında Türkiye’nin Otomobili Girişim
Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) içerisinde
%19’luk pay hakkı ile yer alıyoruz. Geliştirilen yerli
otomobilin, mobilite çözümlerinde tedarik desteği
sunuyoruz. İnternet bağlantılı, kullanıcıyı dinleyen,
anlayan, kullanıcıya uygun çözümler sunan yerli
otomobil üretimi için dijital tedarik kaynaklarımız
ile sürece destekte bulunuyoruz.

2019 yılında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin
kurumlar ile bağlantı kurduğu dijital altyapısını
daha güvenli ve hızlı hale getirilmesine destek
verdik. Trafikten yangına, sağlıktan hayat
sigortacılığına kadar tüm veriler, Turkcell’in
sağladığı dijital altyapılar ile SBM (Sigorta Bilgi
Merkezi) sistemlerinde güvenle saklanıyor,
işleniyor ve hizmete sunuluyor. Bu sayede de
Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalıyor.
25 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin altyapısı
Turkcell’e emanet: Sağlık, Polis, Jandarma, AFAD,
İtfaiye, Sahil Güvenlik, Orman Teşkilatı gibi acil
durum aramaları için 44 ilde hizmet veren 112
Acil Çağrı Merkezleri’ne yeni eklenecek 25 ilin
teknolojik altyapısını da İstanbul’da olduğu
gibi Turkcell sağlayacak. İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen proje
kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde dört
yabancı dilde hizmet, yerli yazılım, işitme kaybı
olan vatandaşlara özel görüntülü görüşme ve
kaza anında doğrudan çağrı iletilmesi gibi yeni
nesil teknolojiler ile destek sağlıyoruz.
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GRI içerik endeksi tablosu
UNGC ilerleme tablosu
GRI 102-55 kapsamında raporun cevap verdiği GRI maddelerini ve ilgili bölümlere
bu tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
Öncelikli konulara dair GRI maddeleri

ile işaretlenmiştir.

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 102 genel açıklamalar (2016)
Başlık

GRI 102 genel açıklamalar (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Kuruluş Profili

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

102-13 Üyelikler

Şeffaf Paydaş Etkileşimi

51

102-1 Kuruluşun İsmi

Kurumsal Yönetim

15

Strateji

102-2 Birincil Markalar, Ürünler ve Hizmetler

Kurumsal Yönetim

15

102-14 En Üst Düzey Karar Merci Beyanı

Genel Müdür Mesajı

12

102-15 Kilit Etkiler, Riskler ve Fırsatlar

Örnek Kurumsal Vatandaş Olma ve İş Etiği

28

102-3 Kuruluşun Genel Merkezi

Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi
İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark
B Blok – Maltepe / İSTANBUL

102-4 Kuruluşun Faaliyetinin Bulunduğu Yerler

Kurumsal Yönetim

15

102-16 Değerler, İlkeler, Standartlar ve
Davranış Normları

Kurumsal Yönetim

15

102-5 Mülkiyet ve Kanuni Yapı

Kurumsal Yönetim

15

Örnek Kurumsal Vatandaş Olma ve İş Etiği

28

Etik Kurallar ve İlkeler

102-6 Hizmet Verilen Pazarlar

Kurumsal Yönetim

15

102-17 Etikle İlgili Öneri ve Endişelerin
Bildirilmesi

102-7 Kuruluşun Ölçeği

Üretken Turkcell Ailemiz

68

Yönetişim

102-8 Tüm Çalışanlar ile İlgili Bilgiler

Üretken Turkcell Ailemiz

68

102-18 Yönetim Yapısı

Kurumsal Yönetim

15

102-9 Kuruluşun Tedarik Zinciri

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

Kurumsal Yönetim

15

102-10 Kuruluş ve Tedarik Zinciriyle İlgili
Değişiklikler

102-22 En Yüksek Yönetişim Organının ve
Komitelerin Bileşimi

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

Kurumsal Yönetim

15

102-11 İhtiyatlı Yaklaşım

Örnek Kurumsal Vatandaş Olma ve İş Etiği

28

102-23 En yüksek Yönetişim Organının
Başkanının İcra Yetkisi

102-12 Kuruluşun İmzaladığı veya Desteklediği
Kuruluş Dışında Geliştirilmiş Ekonomik,
Çevresel ve Sosyal Sözleşmeler, İlkeler ve
Diğer İnisiyatifler

Turkcell Sürdürülebilirlik Stratejisi

23

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 102 genel açıklamalar (2016)
Başlık
102-30 En Yüksek Yönetişim Organının
Kuruluşun Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Konu
Başlıklarına İlişkin Risk Yönetimi Süreçlerinin
Etkililiğinin İncelenmesindeki Rolü
102-35 En Yüksek Yönetişim Organına ve Üst
Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikaları

GRI 102 genel açıklamalar (2016)
Bulunduğu bölüm

Kurumsal Yönetim

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Sayfa no

15

73

Paydaş Katılımı
102-40 Paydaş Grupları Listesi

Şeffaf Paydaş Etkileşimi

51

102-42 Paydaşların Belirlenmesi ve Seçilmesi

Şeffaf Paydaş Etkileşimi

51

102-43 Paydaş Katılımı Yaklaşımı

Şeffaf Paydaş Etkileşimi

51

102-44 Kilit Konular ve Kaygılar

Şeffaf Paydaş Etkileşimi

51

Raporlama
102-46 Raporlama İçeriğini ve Sınırlar
Konusunu Tanımlama Süreci

Rapor Hakkında

14

102-47 Raporlama İçeriğini Tanımlama
Sürecinde Belirlenen Öncelikli Konuların
Listesi

Kurumsal Yönetim

15

102-49 Öncelikli Raporlama Dönemlerinden
Öncelikli Unsurların ve Konu Sınırlarının
Listesindeki Önemli Değişiklikler

Kurumsal Yönetim

15

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

102-50 Raporlama Periyodu

Rapor Hakkında

14

102-51 En Son Yayımlanan Raporun Tarihi

2018 yılındaki faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde
Haziran 2018’de yayımlanmıştır.

102-52 Raporlama Sıklığı

Rapor Hakkında

14

102-53 Raporlama veya İçeriği ile İlgili Sorular
için Kontak Bilgisi

Rapor Hakkında

14

102-54 GRI Standartlarına Göre Seçilen
Uyumluluk Seçeneği

Rapor Hakkında

14

102-55 GRI İçerik Endeksi

GRI İçerik Endeksi

129

102-56 Dış Güvence

Turkcell 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nda sadece
Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı
emisyon verileri ve enerji tüketim verileri dış
denetime tabi tutulmuştur. Denetim Raporu’na
https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/
corporate-social-responsibility/sustainability
adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 201 ekonomik performans (2016)
Başlık

GRI 203 dolaylı ekonomik etkiler (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu Bölüm

Sayfa No

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Teknolojide Öncülük ve Dijitalleşme

96

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Teknolojide Öncülük ve Dijitalleşme, Dijital
Müşteri Deneyimi

96, 105

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Teknolojide Öncülük ve Dijitalleşme

96

203-1 Altyapı Yatırımları ve Desteklenen
Hizmetler

Teknolojide Öncülük ve Dijitalleşme, Üstün
Dijital Hizmetler, Dijital Çözüm
Ortağı Olma

96, 100, 102

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Etkin Finansal Yönetim

109

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Etkin Finansal Yönetim

109

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Operasyonel ve Finansal Bilgiler, Etkin
Finansal Yönetim

19, 109

201-1 Üretilen ve Dağıtılan Ekonomik
Değer

Kurumsal Yönetim, Ekonomik Performans

15, 110

201-2 İklim Değişikliği Kaynaklı Finansal
Etkiler, Riskler ve Fırsatlar

Finansal Risk Yönetimi, Enerji Yönetimi ve
İklim Değişikliği ile Mücadele,
Enerji Yönetimi

112, 57

201-4 Devletten Alınan Mali Yardım

Etkin Finansal Yönetim, Kurumsal Yönetim

109, 15

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 302 enerji (2016)

GRI 204 satın alma uygulamaları (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa No

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa No

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Yerli Tedarikçilerin Desteklenmesi

126

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Yerli Tedarikçilerin Desteklenmesi

126

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Yerli Tedarikçilerin Desteklenmesi

126

Çevre ile Etkileşimimiz

55

204-1 Yerel Tedarikçilere Yapılan Harcamaların
Oranı

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Yerli Tedarikçilerin Desteklenmesi

126

302-1 Kuruluş İçindeki Enerji Tüketimi

Emisyon Yönetimi

61

302-4 Enerji Tüketiminin Azaltılması

Enerji Yönetimi

57

GRI 206 rekabete aykırı davranış (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa No

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Rekabet Yönetimi

31

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Rekabet Yönetimi

31

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Rekabet Yönetimi

31

206-1 Rekabete Aykırı Davranışlara,
Tröstleşme ve Tekelcilik Faaliyetlerine İlişkin
Yasal İşlemler

Rekabet Yönetimi

31

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 303 su ve sıvı atıklar (2018)
Başlık

GRI 305 emisyonlar (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa No

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevre ile Etkileşimimiz

55

55

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Çevre ile Etkileşimimiz

55

305-1 Kapsam 1 Emisyonları: Doğrudan
Sera Gazı (GHG) Emisyonları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

305-2 Kapsam 2 Emisyonları: Doğrudan
Sera Gazı (GHG) Emisyonları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

305-3 Kapsam 3 Emisyonları: Doğrudan
Sera Gazı (GHG) Emisyonları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

305-4 Sera Gazı (GHG) Emisyonu
Yoğunluğu

Çevre ile Etkileşimimiz

55

305-6 Ozon Tabakasını İncelten
Maddelerin Emisyonları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Çevre ile Etkileşimimiz

303-1 Paylaşılan Bir Kaynak Olarak Su ile
Etkileşim

Çevre ile Etkileşimimiz

55

303-3 Su Çekme

Çevre ile Etkileşimimiz

55

303-5 Su Tüketimi

Çevre ile Etkileşimimiz

55

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 306 atık yönetimi (2016)
Başlık

GRI 308 tedarikçilerin çevresel değerlendirmesi (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

55

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

55

308-1 Çevresel Kriterler Kullanılarak
Taranan Yeni Tedarikçiler

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

308-2 Tedarik Zincirinin Çevreye Negatif
Etkileri ve Alınan Önlemler

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi
306-2 Türüne ve Bertaraf Yöntemine
Göre Atıklar

Çevre ile Etkileşimimiz

Çevre ile Etkileşimimiz

GRI 307 çevresel uyum (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevre ile Etkileşimimiz

55

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Çevre ile Etkileşimimiz

55

307-1 Çevre Kanunu ve Çevresel
Düzenlemelere Uymama Durumu

Çevre ile Etkileşimimiz

55

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 401 istihdam (2016)
Başlık

GRI 402 işgücü ve yönetim ilişkileri (2016)
Bulunduğu bölüm

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Çalışan Mutluluğu

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik,
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

74

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Çalışan Mutluluğu

74

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çalışan Mutluluğu

74

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Çalışan Mutluluğu

74

402-1 Operasyonel Değişiklikler için
Asgari Bildirim Süreleri

Çalışan Mutluluğu,
Turkcell bordrolu çalışanlar için
toplu iş sözleşmesi uygulamaları
bulunmamaktadır.

74

73, 78

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Çevik ve Güçlü Takım Olma

401-1 İşe Alımlar ve Çalışan Değişimi

Çevik ve Güçlü Takım Olma

69

401-2 Geçici veya Yarı Zamanlı
Çalışanlara Sağlanmayan ama
Tam Zamanlı Çalışanlara Sağlanan
Yan Haklar

Çalışan Mutluluğu

74

401-3 Doğum İzni

Çalışan Mutluluğu

74

69

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 403 iş sağlığı ve güvenliği (2018)

GRI 404 eğitim ve öğretim (2016)

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

Yetenek Yönetimi ve Genç
Yetenekler

83

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

103-1 Öncelikli Konuların
Açıklanması ve Sınırları
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve
Bileşenleri

Yetenek Yönetimi ve Genç
Yetenekler, Turkcell Akademi

83, 80

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Yetenek Yönetimi ve Genç
Yetenekler

83

404-2 Çalışanların Yeteneklerini
Geliştirmeye ve İşler Arası
Geçişi Kolaylaştırmaya Yönelik
Programlar

Yetenek Yönetimi ve Genç
Yetenekler, Turkcell Akademi

83, 80

404-3 Düzenli Performans
ve Kariyer Gelişim
Değerlendirmelerinden Geçen
Çalışan Yüzdesi

Yetenek Yönetimi ve Genç
Yetenekler

83

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-2 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Vaka Araştırması

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-3 İş Güvenliği Hizmetleri

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği,
İSG Yönetim Sistemi dışında
bırakılan çalışan yoktur.

78

403-4 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışanların Katılımı, Danışmanlığı ve
İletişimi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-5 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Çalışanların Eğitimi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-6 Çalışan Sağlığının Teşviki

Çalışan Mutluluğu

74

403-7 İş İlişkileri ile Doğrudan Bağlantılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Etkilerinin Önlenmesi ve Azaltılması

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-8 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Kapsamındaki Çalışanlar

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-9 İş ile İlgili Yaralanmalar

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

403-10 Meslek Hastalıkları

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

78

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 405 çeşitlilik ve fırsat eşitliği (2016)
Başlık

GRI 406 ayrımcılık yapmama (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

69

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

73

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

73

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

73

406-1 Ayrımcılık Vakaları ve Alınan Düzeltici
Önlemler

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

73

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Çevik ve Güçlü Takım Olma

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevik ve Güçlü Takım Olma, Fırsat Eşitliği,
Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

69, 73

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Çevik ve Güçlü Takım Olma, Fırsat Eşitliği,
Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

69, 73

405-1 Yönetişim Organlarının ve
Çalışanların Çeşitliliği

Çevik ve Güçlü Takım Olma

69

405-2 Kadınlara ve Erkeklere Ödenen
Temel Maaş ve Ücretlerin Oranı

Çevik ve Güçlü Takım Olma, Fırsat Eşitliği,
Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

GRI 407 örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı (2016)
69, 73

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

407-1 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme
Haklarının Risk Altında Olabileceği
Tedarikçiler ve Faaliyetler

Üretken Turkcell Ailemiz, Değer Odaklı
Sorumlu Tedarik Zinciri

68, 119

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 408 çocuk işçiler (2016)
Başlık

GRI 413 yerel toplumlar (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Paydaşlarla Birlikte Toplumsal Değer
Yaratma

35

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Paydaşlarla Birlikte Toplumsal Değer
Yaratma

35

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Paydaşlarla Birlikte Toplumsal Değer
Yaratma

35

413-1 Yerel Toplum Katılımı, Etki
Değerlendirmeleri ve Geliştirme
Programları İçeren Faaliyetler

Paydaşlarla Birlikte Toplumsal Değer
Yaratma

35

413-2 Yerel Toplumlar Üzerinde Belirgin
Ölçekte Mevcut ve Olası Olumsuz
Etkileri Olan Faaliyetler

Paydaşlarla Birlikte Toplumsal Değer
Yaratma

35

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

408-1 Çocuk İşçiler Bakımından Belirgin
Risk Taşıyan Tedarikçiler ve Faaliyetler

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri, Fırsat
Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

119, 73

GRI 409 zorla ve cebren çalıştırma (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

409-1 Zorla veya Cebren Çalıştırma
Bakımından Belirgin Risk Taşıyan
Tedarikçiler ve Faaliyetler

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri,
Üretken Turkcell Ailemiz

119, 68

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 414 tedarikçilerin toplum üzerindeki etkiler bakımından değerlendirilmesi (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

GRI 416 müşteri sağlığı ve güvenliği (2016)
Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

119

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

416-1 Ürün ve Hizmet Kategorilerinin
Sağlık ve Güvenlik Bakımından
Değerlendirilmesi

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

414-1 Sosyal Kriterler Kullanılarak Taranan
Yeni Tedarikçiler

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

414-2 Tedarik Zincirinin Negatif Sosyal
Etkileri ve Alınan Önlemler

Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

119

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

415-1 Siyasi Katkılar

2019 yılında doğrudan veya dolaylı
olarak verilmiş mali ve ayni siyasi destek
bulunmamaktadır.

GRI 415 kamu politikası (2016)

Ek 1: GRI içerik endeksi tablosu
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GRI 417 pazarlama ve etiketleme (2016)
Başlık

GRI 418 müşteri gizliliği (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa no

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve
Sınırları

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

90

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

418-1 Müşteri Verilerinin Kaybı ve Müşteri
Güvenliğine Dair Kanıtlanmış Şikayetler

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

103-3 Yönetim Yaklaşımının
Değerlendirilmesi

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

417-1 Ürün ve Hizmet Bilgileri ve
Etiketleme Prosedürleri

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

417-3 Pazarlama İletişimi ile İlgili
Uyumsuzluk Vakaları

Müşteri Güvenliği ve Memnuniyeti

90

EK 2: UNGC İLERLEME TABLOSU

KONU
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UNGC ilkeleri

2019 Turkcell sürdürülebilirlik raporu bölümü

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı

Örnek Kurumsal Vatandaş Olma ve İş Etiği

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Örnek Kurumsal Vatandaş Olma ve İş Etiği

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik,
Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik,
Değer Odaklı Sorumlu Tedarik Zinciri

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

Çevre ile Etkileşimimiz

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

Çevre ile Etkileşimimiz

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Çevre Değer Zincirimiz

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İnsan Hakları

Çalışma Standartları

Çevre

Yolsuzlukla Mücadele
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