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CEO Mesajı
Vodafone’un ekonomi ve toplum içinde
üstlendiği role geniş bir perspektiften
bakıyoruz. Dünya genelinde yeniden
tanımladığımız iş kültürümüzün en
önemli yapıtaşı, “amaç odaklı” bir şirket
olmak. Amacımız, insanları daha iyi
bir gelecek için birbirine bağlamak.
Ana iş alanımızı kullanarak, sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan
ve gezegenimizin geleceğini gözeten bir dijital toplum yaratılmasını hedefliyoruz. Bu
bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik: 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını
iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz.
Sürdürülebilir bir çevrenin, toplum ve gelecek nesiller açısından kritik önem taşıdığına
inanıyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirliği, iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası
haline getirdik. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler, toplumun yaşam kalitesini artırmaya,
hayatı kolaylaştırmaya ve dijital ekonomi çağına tam entegrasyona odaklanıyor.
Bu yıl sürdürülebilirlik çalışmalarımıza yön vermek ve sektörümüzün paydaşlar için
değer yaratma potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmek adına Vodafone Türkiye
Sürdürülebilirlik Söylemini geliştirdik. Öncelikli konularımızla uyumlu olan söylemi
şirketimizin tüm birimlerine yaymak, sürdürülebilirlik stratejisini uygulamak ve projeler
gerçekleştirmekle görevli olacak Sürdürülebilirlik Komitesini kurduk. Komite ve
altında yer alan Çalışma Grupları hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

sağlamamıza hem de işimizi amaç odaklı gerçekleştirmemize imkan verecek.
Odak alanlarımızdan olan Kadının Güçlenmesi için ürün, hizmet ve projeler
geliştirmeye devam ediyoruz. Kadın girişimcilere destek vermek amacıyla
başlattığımız Girişimcilikte Önce Kadın projemizle bugüne dek 54 bin kadına ulaştık.
Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve çalışanlarımızı desteklemek için
“Aile İçi Şiddet Prosedürü” yayınladık. Gençlerin eğitimi ve çağın gerektirdiği dijital
yetkinliklere sahip olması sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyor. Gençlerin
Becerileri ve İstihdamı için Discover Genç Yetenek Programı gibi uygulamalarımıza
devam ediyoruz. Çocukları kodlama diliyle buluşturmak için başlattığımız Yarını
Kodlayanlar projesi üçüncü yılını doldurarak 43 bini aşkın çocuğa ulaştı. İklim
değişikliğiyle mücadele ve atık yönetimi konusunda Enerji İnovasyonu alanında
yatırımlar yapıyoruz. Yeni teknolojilerin kullanımı ile baz istasyonlarımızdaki enerji
verimliliğini artırarak enerji yoğunluğumuzu son iki yılda %64 azalttık. Adana Bulut
Teknoloji Merkezimizde Türkiye’de doğrudan bir veri merkezini enerjilendiren en büyük
kapasiteli güneş enerjisi santralini hayata geçirdik.
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Şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uygun olarak tüm çalışmalarımıza
yer verdiğimiz Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet
duyuyorum. Vodafone Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek için proje ve
yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm
paydaşlarımıza teşekkür ederim.
Colman Deegan
CEO, Vodafone Türkiye

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

102-45
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Rapor Hakkında
Vodafone Türkiye¹ 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nda Nisan
2018 – 31 Mart 2019 mali dönemine ait ekonomik, yönetimsel,
çevresel ve sosyal alanlardaki performansımızı paylaşıyoruz.
Vodafone Grubu’nun gelecek hedeflerine uygun şekilde
geliştirdiğimiz stratejimiz kapsamındaki ilerlemelere yer
veriyoruz.
Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative –
GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları ‘temel’ (core)
seçeneğiyle uyumlu hazırladığımız bu rapor, sürdürülebilir
iş stratejimize uygun olarak belirlediğimiz öncelikli konular
temelinde şekilleniyor. Rapor, imzacısı olduğumuz Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global
Compact UNGC) ilerleme bildirimi olma özelliği taşırken,
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment
Principles – WEPs) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na (SKA) katkımızı içeriyor.
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Rapora dair soru ve görüşlerinizi
surdurulebilirlik@vodafone.com üzerinden iletebilirsiniz.
Vodafone Türkiye; Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Vodafone Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Vodafone
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (OKSİJEN), Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Holding A.Ş.,
Türkiye Vodafone Vakfı, Vodafone Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Mobile Operations Limited şirketlerini ifade etmektedir. Vodafone Mobile
Operations Limited (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ise sadece finansal performans açıklanırken Rapor
kapsamında tutulmuştur.
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Vizyon

Vodafone Türkiye

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etmek.

Misyon
Hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde daha çevik, daha hızlı, daha
sade ve dijital geleceğe hazır bir şirket olmak.

Sayılarla Vodafone Türkiye
Değerler
23,7 Milyon

%27 Artışla 3

Mobil Abone

885 Bin

Sabit Genişbant Abonesi

1,5 Milyar TL
Yatırım

10,5 Milyar TL
Organik Servis Geliri

4 Milyon TL 2

3.137

Sosyal Yatırım

Çalışan

1.040

540

Mağaza
%17 Artışla 4

Vodafone Türkiye Gönüllüsü
15,3 Milyon

2

4.077.422,49 TL

3

Bir önceki yıla göre

4

Müşterilerimizin yaşamın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve
potansiyellerini gerçekleştirmeleri için hızlı, kaliteli, sade ve güvenli bir hizmet
sunuyoruz.
Yerel köklere sahip uluslararası bir şirket olarak dünyanın en büyük telekom ve
teknoloji sağlayıcı şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde
yer almaktayız. Müşteri odaklı, yenilikçi ve rekabetçiyiz. Türkiye’nin
dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla, birey ve kurumların geleceğin
dijital kodlarına hazırlanmasına destek oluyoruz. Stratejimiz, müşteri
deneyiminde derinleşmeyi, en iyi gigabit şebekelerini sunmayı, platformlarımızı
ölçeklendirmeyi, “önce dijital” diyerek düşünmeyi, radikal bir biçimde
sadeleşmeyi ve çevik çalışma biçimlerini benimsemeyi temel alıyor.
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Bir önceki yıla göre
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BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri
OKSİJEN ile “Büyük Ölçekli Firma”
kategorisinde “Fikri Sınai ve
Mülkiyet Hakları” dalında ödül

Ö d ü lle r

2018 Spotlight Ödülleri
Global İletişim Yarışması
Sürdürülebilirlik Raporu
kategorisinde Altın Ödül

Kristal Elma
Vodafone Hayvan Takip Sistemi’nin
de arasında yer aldığı ürün ve
hizmetlerle 6 Kristal, 3 Gümüş, 7
Bronz ve 1 Basın Büyük Ödülü

Mobile Marketing Association
(MMA) The Smarties Ödülleri
Vodafone IoT Akıllı Saat’in de
arasında olduğu ürün ve
uygulamalarla 13 ödül

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

MediaCat Felis Ödülleri
Kırmızı Çizgi’nin de dahil olduğu
önemli projelerle 6 dalda 9 Felis ve
8 dalda 14 Başarı Ödülü
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Stevie Uluslararası İş Ödülleri
Sürdürülebilirlik Raporu ve İnsan
Kaynakları’nın “Yaşam Evreleri”
çalışmasının da arasında yer aldığı
çalışmalarla 1 Altın Stevie ve 3
Gümüş Stevie olmak üzere 4 ödül

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Türkiye’nin en büyük
uluslararası doğrudan
yatırımcıları arasındayız.
1,5 milyar TL’lik yatırımla
hizmetlerimizi milyonlara
ulaştırmaya ve Türkiye’nin
ekonomik kalkınmasına
destek olmaya devam ettik.

Finansal Performans ve Ekonomik Etkimiz

ediyoruz. Tüketici refahına katkı sağlamak için düzenleyici

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcıları

kurumlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve

arasında yer alıyoruz. Daha çevik, daha hızlı, daha basit ve

kamuoyu ile bilgi alışverişinde bulunuyoruz.

dijital bir şirket olma yolunda, “Biz Dijitaliz Biz Geleceğiz”
programının da etkisiyle güçlü büyümemizi sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda:

Türkiye’nin uçtan uca dijitalleşmesi hedefimiz. Bu hedef

örneklere uygun en iyi politikaların belirlenmesi,

kapsamında 2018/19 mali yılında 1,5 milyar TL’lik yatırımla
hizmetlerimizi milyonlara ulaştırdık. Hizmetlerimizden
yararlanan müşteriler aracılığıyla (KDV, özel iletişim vergisi
vb.) ödenen vergilerle Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına

rekabet gücünün artırılması,

Organik servis gelirleri, geçen mali yıla göre %14 artışla,

farkındalığın artırılması,

dönemde Operasyonel Serbest Nakit Akışı ise 1,9 milyar TL
olarak gerçekleşti.
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Bilişim ve telekomünikasyon sektörünün ekonominin her
alanına etki etmesi ve ekonominin dijitalleşmesine yardım
ederek verimliliğin ve etkinliğin artırılması,
Rekabet politikalarının etkin ve amaca yönelik

Kamu Politikalarına Katkımız
Telekomünikasyon sektöründe kamu politikaları teknolojik

Vodafone Türkiye

politikaların geliştirilmesini teşvik ederek, küresel alanda

Dijitalleşmenin toplumsal ve ekonomik faydalarına ilişkin

Kâr’ı (FAVÖK) %18 artışla 3,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu

Rapor Hakkında

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak

destek olmaya devam ettik.

10,5 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi

CEO Mesajı

Mevcut düzenlemelerin gözden geçirilerek, uluslararası

uygulanması,

gelişmelere uygun ve sağlıklı rekabet ortamını sağlayacak

Toplum refahı ve gelişimine fayda sağlayan ürün ve

şekilde geliştirilmelidir. Bu amaç için sorumluluk alıyoruz.

hizmetlerin sunulması için mevzuat engellerinin ortak

Dünyada ve ülkemizde ilgili düzenlemeleri yakından takip

çözümler ile aşılması,

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Yeni nesil teknolojilerin tüketici ile buluşturulması için
gerekli mevzuata ilişkin adımların atılması,
Sabit ve mobil genişbant altyapısında, şebekede ve
hizmetlerde yatırımların, Ar-Ge ve inovasyonun teşvik
edilmesi,
Frekanslar başta olmak üzere sınırlı kaynakların etkili ve
verimli kullanılması için çalışıyoruz.
Yerel İstihdama Katkımız
Topluma ürün ve hizmetlerimizle fayda sağlarken,
ekonomiye de katkıda bulunmaktayız. Yerel istihdam,
yarattığımız ekonomik etkinin önemli bir ayağını
oluşturmaktadır.
Vodafone Türkiye olarak 3.137 çalışanı doğrudan
istihdam ediyor, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerindeki
operasyonlarımız ile yerel ekonomik kalkınmaya destek
oluyoruz. Dolaylı olarak istihdam ettiğimiz tedarikçiler,
mağaza çalışanları, dış kaynak kullanımı ile birlikte toplam
40.000’den fazla kişiye iş olanağı sunuyoruz.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Van’a son 5 yılda
yaklaşık 61 milyon TL’lik
yatırım gerçekleştirdik ve
13 mağazada
toplam 505 kişiye
istihdam sağladık.

Vodafone Türkiye olarak çağrı merkezi yatırımlarımızı,
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak
şekilde planlıyoruz ve genç nüfusa istihdam sağlayacak
şekilde hayata geçiriyoruz. Türkiye genelinde İstanbul,
Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Afyon, Malatya,
Elazığ ve Adana gibi şehirlerde 900 milyon TL’yi bulan
yatırımlarımızla kurduğumuz çağrı merkezlerinde yaklaşık
5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.
2018 yılında 11. çağrı merkezimiz olan Van Çağrı
Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Dünya standartlarında
teknolojilerle 10 milyon TL’ye yakın yatırımla açılan
merkezde yaklaşık 380 genç çalışıyor ve istihdamın
%64’ünü kadınlar oluşturuyor. Aylık 2 milyon 250 bin,
yıllık 27 milyon dakika çağrı karşılama kapasitesine sahip
Merkezimiz, Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’ne gelen
çağrıların %9’unu karşılamaktadır. Çağrı merkezi yatırımıyla
bölgede yaşayan genç nüfusun kariyer ve gelecek
hedeflerini hayata geçirmesine destek olmayı amaçlıyoruz.
Ayrıca T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) iş birliğinde Geleceğe İlk Adım projesiyle Van’da 16
anasınıfı açtık ve bugüne kadar 1.930 Vanlı çocuğun okul
öncesi eğitim almasına destek verdik.

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri
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Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Sürdürülebilir İş Stratejisi

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Vodafone Türkiye olarak dijital dönüşüme
yön veriyor, birey ve kurumların
hayatına doğrudan ve dolaylı etkide
bulunuyoruz. Toplumu daha iyi bir
geleceğe hazırlamaktayız. Sektörümüzün
değer yaratma konusunda taşıdığı
potansiyeli en etkin kullanabileceğimiz
alanlara odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik
çalışmalarımıza Vodafone Grubu’nun
geliştirdiği Sürdürülebilir İş Stratejisi
rehberlik ediyor. Geçtiğimiz yıl kapsamlı
paydaş analiziyle belirlediğimiz öncelikli
konularımızı esas alarak Dijital Dönüşüm,
Kapsayıcılık ve Çevre alanlarında
sürdürülebilirlik yol haritaları belirledik.
Amacımız sektörde sürdürülebilir
dönüşüme öncülük etmek. Bunun için
Vodafone Grubu’nun sürdürülebilir
iş stratejisini; Türkiye’nin ihtiyaçları,
yerel gereklilikler ve paydaşlarımızın
beklentilerini esas alarak yerelleştirdik
ve Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik
Söylemini oluşturduk.

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında farklı birimlerin
konuyu sahiplenmesi amacıyla şirket içerisinde düzenli
işleyen bir yönetim yapısı oluşturduk. Sürdürülebilirlik
yönetimini sistemli ve planlı şekilde gerçekleştirmek
amacıyla, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Gruplarını
içeren organizasyonel bir yapı kurduk. CEO’ya doğrudan
raporlama yapan Sürdürülebilirlik Komitesi 3 çalışma
grubundan meydana gelmekte, sürdürülebilirlik stratejisi
çerçevesinde kararlar almakta, hedef alanlarındaki gelişimi
takip etmekte ve Vodafone Grubu ve Türkiye’nin hedefleri
ile uyumlu büyük çapta etkili projeler geliştirmektedir.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Amacımız; daha iyi bir bugün yaşamaları ve daha iyi bir dünya
inşa etmeleri için herkesi birbirine bağlamak

Dönüşüm Alanları

Kadının
Güçlenmesi

Gençlerin
Beceri ve
İstihdamı

Enerji
İnovasyonu
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Şeffaflık Alanları

Vergi ve Toplam
Ekonomik Katkı

Mobil Cihazlar,
Baz İstasyonları
ve Sağlık

Tedarik Zinciri
Bütünlüğü
ve Güvenliği

CEO

Koordinatör:
Kurumsal
İlişkiler Müdürü

Dijital Haklar
ve Özgürlükler

Sürdürülebilirlik Komitesi
Başkan:
Dış İlişkilerden Sorumlu
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Çalışma Grupları

İlke ve Uygulamalar

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

102-42		
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Vodafone Türkiye
Öncelikleri ve Kapsamı
İşimizin paydaşlarımıza,
paydaşlarımızın da işimize etkisini
önemsiyoruz. Bu karşılıklı etkileşimle
değer yaratıyoruz. Konuları
önceliklendirerek odaklanmak,
bize yarattığımız değeri
ölçeklendirme fırsatı veriyor.
Geçtiğimiz yıl bağımsız bir
danışmanlık şirketi ile iş birliği içinde
AA1000 Paydaş Katılım Standardına
uygun önceliklendirme çalışması
yürüttük. Bütüncül yaklaşımla,
yerel ve küresel dinamikleri dikkate
alarak yüksek öncelikli konularımızı
belirledik.
Konuların paydaşlar için önceliğini
belirlerken;
Paydaş analiziyle farklı paydaş
gruplarının görüşlerini aldık.
Dış trend analizi ile küresel

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

102-43		

102-44

102-47		

102-49

gündemde ve sektörümüzde belirleyici
olan trendleri dikkate aldık. Uluslararası
kuruluşların ve küresel sürdürülebilirlik
endekslerinin ön plana çıkardığı konuları
dahil ettik.
Teknolojik Yenilik

Konuların Vodafone Türkiye için önemini
analiz ederken;
Yüz yüze görüşmeler ve odak grup
toplantılarıyla yönetimin görüş ve
beklentilerini aldık. Ayrıca, şirkete yön
veren stratejik alanları değerlendirdik.
SASB (Sustainability Accounting
Standards Board – Sürdürülebilirlik
Muhasebesi Standartları Kurulu) Dört
Aşamalı Etki analiziyle finansal etki ve
riskleri, yasal etkileri değerlendirdik.
Konuların rekabet avantajı yaratmasını ve
sunduğu inovasyon fırsatlarını ele aldık.

Risk ve Kriz Yönetimi
İklim Değişikliği ve Enerji
Finansal Performans
İnsan Hakları

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Dijital Çözüm Ortağı
Kadının Güçlenmesi

Gençlerin Beceri ve İstihdamı
Fırsat Eşitliği ve Çeşitliliği
Atık Yönetimi
Mobil cihazlar, Baz İstasyonları
ve Halk Sağlığı
Yetenek Yönetimi
Sorumlu Tedarik
Zinciri Yönetimi
Su Yönetimi

Dijital Hak ve
Özgürlükler

Dijital Müşteri ve
Çalışan Deneyimi

10

İş sağlığı ve
Güvenliği

Sorumlu Ürünler,
Hizmetler ve Erişilebilirlik
Çalışan
Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı
Şeffaflık ve
Bilgi Paylaşma

Ürün ve Hizmetlerin Sorumlu
İletişimi ve Pazarlaması

Bu yılki strateji çalışmasıyla öncelikli
konularımızda güncelleme yaptık. Atık
yönetimini, şirket ve sektör öncelikleri
nedeniyle yüksek öncelikli konularımız
arasına taşıdık.

Dijitalleşme

Veri Gizliliği ve
Güvenliği

Vodafone Türkiye için Önemi

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Öncelikli Konu

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları İlişkisi

Nasıl Tanımlıyoruz?

102-46

İlgili Bölüm
Öncelikli konulara dair performansımızı
paylaştığımız bölümleri ifade etmektedir.

Teknolojik
Yenilik

Dijital teknolojilere geçişin etkileri, hayatın her alanında, her
geçen gün daha fazla hissediliyor. Hızla gelişmeye devam eden
robotik, yapay zekâ ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojileri
yakından takip ediyoruz.

Dijitalleşme
Enerji İnovasyonu

Dijital Çözüm
Ortağı Olma ve
Dijital Müşteri
Deneyimi

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik etme
vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara hızlı, kaliteli
ve ilham veren ürün ve hizmetler sunuyoruz. Müşteri
deneyimini dijitalleştirerek, onların hayatını kolaylaştırıyor ve
potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz.

Dijitalleşme
Enerji İnovasyonu

Kadının
Güçlenmesi

Sağlıklı, eğitimli ve bilgili nesillerin yetiştiği daha iyi bir
gelecek hayalimize ulaşmamız adına, en önemli konulardan
biri toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve
fırsat eşitliğine yönelik adımlar atarak, kadınların güçlenmesine
destek oluyoruz.

Kadının Güçlenmesi
Çalışanlarımız

İklim
Değişikliği
ve Enerji

Çağımızın en önemli sorunlarından olan iklim değişikliğiyle
mücadeleye öncelik veriyoruz. En büyük enerji tüketimimizin
gerçekleştiği teknoloji merkezleri ile baz istasyonlarındaki tüketim
değerlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Enerji yönetimini hem
kurum içi politikalarımız vasıtasıyla hem de uluslararası standartlar
doğrultusunda yönetiyoruz.

Enerji İnovasyonu
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Öncelikli Konu

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları İlişkisi

Nasıl Tanımlıyoruz?

İlgili Bölüm
Öncelikli konulara dair performansımızı
paylaştığımız bölümleri ifade etmektedir.

Finansal
Performans

Güçlü bir finansal performans, değer alanlarında en üst
düzeyde ortak değer ve dönüşüm yaratabilmenin ön koşuludur.
Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcıları
arasında yer alıyoruz.

Vodafone Türkiye

Veri Gizliliği
ve Güvenliği

Dijitalleşme ile öne çıkan risklerin başında veri gizliliği ve
güvenliği gelmektedir. Veri güvenliği risklerinin yönetilmesi için
uluslararası standartlara uyumlu, kapsamlı
adımlar atıyoruz.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Yetenek
Yönetimi

Yatırım yaptığımız yeteneklerin, şirketimizi ileriye götüren
uygulamalara imza atmaları ve iş başarımıza sürekli katkı
sağlamalarına önem veriyoruz. Yetenek yönetimi ile hem yüksek
potansiyelli kişilerin Vodafone bünyesine katılmasını sağlıyor, hem
de hali hazırda çalışanlar arasından yüksek potansiyelli olanları
liderlik rollerine hazırlıyoruz.

Çalışanlarımız

Sorumlu
Ürünler,
Hizmetler ve
Erişilebilirlik

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşteriler tarafından
en doğru şekilde anlaşılmasına önem veriyoruz. Ürün ve
hizmetlerimizi onların hayatını kolaylaştıracak şekilde
sorumluluk anlayışıyla geliştiriyoruz, erişimlerini artırmak üzere
kolaylıklar sunuyoruz.

Enerji İnovasyonu
Dijitalleşme
Sorumlu İş ve Değer Zinciri

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

102-46

Sorumlu İş ve Değer Zinciri
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Öncelikli Konu

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları İlişkisi

Nasıl Tanımlıyoruz?

İlgili Bölüm
Öncelikli konulara dair performansımızı
paylaştığımız bölümleri ifade etmektedir.

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini korumak ve ideal çalışma
ortamı yaratmak önceliklerimiz arasındadır. Sağlık, iş güvenliği
ve refah konusunda telekomünikasyon sektöründe öncü olmayı
taahhüt ediyoruz.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Gençlerin
Becerileri ve
İstihdamı

Gençlerin becerilerinin geliştirilmesine ve istihdamlarına katkıda
bulunmak, stratejik önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bunun için
gençlerin dijital ekonomide ihtiyaç duydukları yetenekleri ve yetkinlikleri
geliştirmelerine destek oluyor, onlara istihdam fırsatları yaratıyoruz.

Gençlerin Becerileri ve
İstihdamı

Fırsat
Eşitliği ve
Çeşitlilik

Çalışanların farklılıklarına saygı duyan kapsayıcı bir kurum
kültürü yaratmak hedefimizdir. Tüm iş süreçlerimizi bu yaklaşım
ile yönetiyoruz, iş ortamında çeşitlilikten besleniyoruz.

Kadının Güçlenmesi
Çalışanlarımız
Gençlerin Becerileri ve
İstihdamı

Sorumlu
Tedarik Zinciri
Yönetimi

İş süreçlerimizi çok sayıda tedarikçi ile yürütüyoruz.
Benimsediğimiz yüksek standartları korumak için güçlü bir
tedarik zinciri yönetimi geliştiriyoruz. Belirlediğimiz kurallar ve
düzenlemeler, tedarik zincirine yönelik riskleri etkin bir şekilde
yönetmemizi sağlamaktadır. Böylece, sunduğumuz ürün ve
hizmetlerin kalitesini iyileştiriyor ve rekabetçiliğimizi artırıyoruz.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız
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Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Öncelikli Konu

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları İlişkisi

Nasıl Tanımlıyoruz?

İlgili Bölüm
Öncelikli konulara dair performansımızı
paylaştığımız bölümleri ifade etmektedir.

Mobil
Cihazlar, Baz
İstasyonları
ve Halk
Sağlığı

Operasyonlarımızın etkilerinden kaynaklı halk sağılığı gibi
konuların yönetilmesi, sürdürülebilir yönetim yaklaşımımızın
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, kamuoyunda
oluşabilecek her türlü endişeye karşı açık ve şeffaf bir tutum
sergiliyoruz.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Risk ve
Kriz
Yönetim

Afet ve diğer acil durumlarda şirket olarak zamanında ve hızlı
hareket edebilmek ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz topluma fayda
sağlayabilmek adına farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Çalışan
Memnuniyeti
ve Dijital
Çalışan
Deneyimi

Çalışanlarımız en önemli değerimiz. Vodafone’da onlara
sunduğumuz dijital deneyim ve gelişim olanakları ile
memnuniyetle uzun yıllar işimizde değer tyaratmalarını
hedefliyoruz.

Çalışanlarımız

Atık
Yönetimi

Gelişen teknolojiyle yenilenen ve kullanılmayan ekipman
ve cihazların doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.
Operasyonlarımız ile ürün ve hizmetlerimiz sonucu ortaya çıkan
elektronik atık oluşumunu azaltmaya ve geri dönüşümünü
artırmaya odaklanıyoruz.

Enerji İnovasyonu

102- 4 0		

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

102- 42		

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

102-46
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Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Paydaş İletişimi

Etkisi Bakımından

Doğrudan Ekonomik
Etkisi Olanlar

Dolaylı
Ekonomik Etkisi
Olanlar

Yeni Fırsatlar, Bilgi ve
Anlayış Getirenler

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

102-42		

Paydaş Grubu

İletişim Araçları

Çalışanlar

Sürdürülebilirlik Raporu
Yeşili Seven Kırmızı İç İletişim Kanalı
Ekranları
Oryantasyon Programı

Müşteriler

Çağrı Merkezleri
Satış Kanalları ve Bayiler
Sürdürülebilirlik Raporu
Vodafone Medya Merkezi
Vodafone Türkiye Sosyal Medya Hesapları
Vodafone Yanımda Uygulaması

Tedarikçiler

Sürdürülebilirlik Raporu
Tedarikçi Performans Yönetimi Vodafone Medya Merkezi

Kamu Kurumları ve Düzenleyici Otoriteler

Bilgilendirme Raporları

İş Ortakları ve Girişimler

Bayi Portalı
V-Star Uygulaması
Vodafone Medya Merkezi

Dijital Ofis

Sürdürülebilirlik Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
15

Sivil Toplum Kuruluşları ve
Uluslararası Organizasyonlar

Sürdürülebilirlik Raporu
Vodafone Medya Merkezi
Paydaş Etkileşim E-postaları

Medya

Vodafone Kurumsal Web Sitesi
Sürdürülebilirlik Raporu
Vodafone Medya Merkezi
Vodafone Türkiye Sosyal Medya Hesapları

Üniversiteler

Sürdürülebilirlik Raporu

Paydaş Etkileşim E-postaları

Düşünce Kuruluşları

Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Medya Merkezi

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

102-43

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Dijitalleşme

Daha iyi bir gelecek için
toplumdaki dijital uçurumu
azaltmak için çalışıyor,
dijital teknolojilere erişimi
artırıyoruz.
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Dijitalleşme
Dijital dönüşüm liderliği vizyonumuz doğrultusunda,
bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştiriyor, örnek
uygulamalara imza atıyoruz.

Dijitalleşme, günümüzde en güçlü dönüşüm faktörü olarak
görülmektedir. Dijital teknolojilerin yaygınlığı sebebiyle dijital
ekonomi çağı olarak adlandırdığımız bu çağ, beraberinde
birçok yenilik ve fırsat getiriyor. Ancak, tam entegrasyon
için bu fırsatlara erişimdeki eşitsizlikleri ifade eden dijital
uçurumun kapatılması gerekir. Bunun için, dijital yetkinliklerin
artırılması, internete erişimin daha kolay ve hızlı olmasının
sağlanması ön plana çıkıyor. Özel sektörün dijital dönüşümü
yakalayabilmesi için, şirketlerin iş yapma şekillerini gözden
geçirmeleri ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaları gerekiyor.
Vodafone Türkiye olarak, dijital dönüşüm liderliği vizyonumuz
doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştiriyor,
verimliliği sürekli artırıyoruz. Böylelikle, ürün ve hizmetlere
erişim ile dijitalleşme konusunda müşterilerimize ve
ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız

Vodafone Vitrin

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Türkiye’deki scale-up (ölçek
büyütme) ekosistemine değer
katma hedefi ile Vodafone Vitrin
programını başlattık. Mobil uygulama
üzerinden müşterilerimize dijital
servis ya da ürün sağlayan şirketlerle
iş birliği yapıyoruz. Performansı
iyi bulunan Vodafone Vitrin üyesi
şirketler Silver segmenti ile 500.000
TL finansal destek alarak programa
başlıyorlar ve 6 ayda 1 yapılan
performans değerlendirmeleriyle
segmentlerini yükseltme imkanı
yakalıyorlar. Vitrin üyelerine,
finansal desteğin yanı sıra tanıtım,
eğitim, teknoloji ve operasyonel
alanlarda destek veriyoruz. Vitrin
ile Türkiye pazarında başarılı olan
şirketler, ürün ve hizmetlerini
Vodafone’un faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerdeki müşterilere sunma fırsatı
yakalayacaklar.

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

9.1. Bilgi ve iletişim
teknolojilerine evrensel erişimi
mümkün kılan altyapıların
oluşturulması
9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir
sanayinin desteklenmesi
9.4. Sürdürülebilirlik için tüm
sektörlerin gelişimini mümkün
kılan dayanıklı ve kapsayıcı
altyapılar

IoT gibi yenilikçi teknolojilere erişim için
kullanım alanlarını artırıyor, müşteriler
aracılığıyla ihtiyaca yönelik yeni
çözümler üretiyoruz.
Mobil iletişim teknolojileri ve baz
istasyonlarıyla altyapı geliştiriyoruz.
Endüstri 4.0 gibi iş dünyası için
fırsat yaratan konularda müşterilere
taleplerinin ötesinde çözümler
sunuyoruz.

17.16. Küresel Amaçlara
ulaşılmasını desteklemek için
bilgi, uzmanlık, teknoloji ve
finansal kaynakları paylaşan
ortaklıkların çoğaltılması

Dijitalleşme alanında geliştirilecek
uygulama, ürün ve fırsatların
ölçeklenebilmesi için çok paydaşlı
ortaklıklar kuruyoruz.

12.a. Sürdürülebilir üretim
ve tüketim için teknolojik
kapasitenin artırılması

Endüstri 4.0’ı geliştirecek teknolojik
yenilikler ve IoT uygulamaları
geliştiriyoruz.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Oksijen

Çalışanlarımız

Global inovasyon şirketimiz OKSİJEN
(Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş.),
kuruluşundan itibaren Türkiye’nin
dijital dönüşümüne liderlik etmek
için İTÜ ARI Teknokent’te çalışmalar
yürütüyor. OKSİJEN kurumsal ve
bireysel müşterilere yenilikçi ürün
ve hizmet üretmesinin yanı sıra,
239 kişilik çalışan kadrosuyla, ArGe alanında önemli bir istihdam
merkezi haline gelmiştir. Günümüze
dek OKSİJEN’de 78 Ar-Ge projesi
başvurusu yapıldı, 329 adet patent
başvurusu gerçekleştirildi.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Ekler
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İTÜ Vodafone Future Lab

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen
BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri’nde
“Büyük Ölçekli Firma” kategorisinde “Fikri
Sınai ve Mülkiyet Hakları” dalında ödül
aldık. Toplam 60 başvuru ile 3. kez en
fazla patent başvurusu yapan şirket olduk.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

FreeZone Stüdyo

Yeni teknolojiler üreten akıllı teknoloji merkezi Vodafone
Future Lab’ı, Vodafone Türkiye ve İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin ortaklığıyla kurduk. Amacımız, Türkiye’nin
yerli ve milli ekonomisini ve dijital geleceğini inşa etmek.
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü içerisinde
bulunan İTÜ Vodafone Future Lab ev sahipliğinde, Vodafone
Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinin katılımıyla
Türkiye’de teknoloji üretimi ve bu teknolojilerin dünyaya
ihracının konuşulduğu Future Lab Partner Days etkinliğinin
ilkini gerçekleştirdik. 30 çözüm ortağı ve 34 farklı
teknolojinin yer aldığı Future Lab, önümüzdeki yıllarda
da Türkiye’nin dijitalleşmesine destek vermeye
devam edecektir.
Future Lab’da Vodafone Türkiye finansmanı ve İTÜ
koordinatörlüğünde 21 öğrenci tarafından 7 lisansüstü
ve 1 lisans Ar-Ge projesi hala devam ediyor.

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Türkiye’nin ilk dijital müzik stüdyosu
Vodafone FreeZone Stüdyo’da
şimdiye kadar 6 canlı konser
gerçekleştirildi. Vodafone FreeZone
Youtube kanalından canlı yayınlanan
konserlerle Türkiye’nin dört bir
yanından gençler, daha önce hiçbir
yerde bulunmayan performansların
tadını çıkardı.
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Bu sene Türkiye’nin yeni genç
sesini seçmek için başlattığımız
Son Ses Online Müzik Yarışması’nın
ikincisini gerçekleştirdik. Vodafone
Park içindeki Vodafone FreeZone
Stüdyo’da finalini yaptığımız
ve ünlü isimlerin jürilik yaptığı
yarışmada, 6.800’den fazla başvuru
değerlendirildi. Yarışmanın birincisi
albüm çıkarma şansı yakaladı.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Vodafone Yanımda

Mobil Finansal Hizmetler
Finansal hizmetlere erişimin
artırılması, finansal kapsayıcılık ve
sürdürülebilir kalkınma için önemlidir.
Dijital teknolojinin geldiği nokta,
mobil finansal hizmetleri çok daha
önemli hale getiriyor. Vodafone’un
tüm ödeme sistemlerini tek çatı
altında bulunduran Vodafone
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
Anonim Şirketi (VEPAŞ) ile dijital
dönüşümün en önemli aşamalarından
biri olan Fintech alanında, yenilikçi
çözüm ve hizmetler sunmaya
devam ediyoruz. Vodafone Pay ile
alışverişlerin cep telefonu faturasına
yansıtılarak ödenmesinden, ön
ödemeli kartlarla risk almadan
kolayca alışveriş yapılmasına, para
transferinden mobil ödeme ile
sigorta prim ödemelerine kadar farklı
alanlarda hizmet veriyoruz.

Vodafone Yanımda uygulamasıyla
müşterilerimizin birçok işlemini
bayilere gitmeden ve çağrı merkezini
kullanmadan ihtiyaç anında dijitalde
yapmalarını sağlıyoruz. Tüm mobil
işlemlerin yapılabildiği uygulama
ile abonelerimizin dijitalleşmesini
ve zaman kazanmasını sağlarken,
maliyetleri önemli ölçüde azaltıyoruz.
Mastercard’ın yeni dijital ödeme
çözümü olan Masterpass ile
başlattığımız iş birliğimiz sayesinde
Vodafone Yanımda uygulaması
içinde bulunan cep lira yükleme ve
fatura ödeme işlemlerini yapmayı
kolaylaştırdık.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi
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Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Dijital Skor Uygulaması

V-Yaşam

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle
ve TOBB himayesinde yapılan
Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nı
farklı şehirlerde gerçekleştirmeye
devam ediyoruz. KOBİ’lerin
hızla dijitalleşen dünyaya uyum
sağlayabilmeleri için, onlara çeşitli
konularda destek verme amacını
taşıyan Türkiye Teknoloji Buluşmaları,
“KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm,
E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla
gerçekleştiriliyor. KOBİ ve yerel
şirketlerin dijitalleşme seviyesini
ölçerek puanlandırıyoruz. Dijital
Skor Uygulaması ile elde ettiğimiz
sonuçları baz alarak, şirketlere destek
ve danışmanlık veriyoruz. Uygulamayı
başlattığımızda 53 olan Türkiye genel
skorunu son 1 yılda yaptığımız destek
ve danışmanlık çalışmalarıyla 69’a
yükseltmeyi başardık.

Vodafone bireysel IoT ürün ailesi
V-Yaşam, mobil uygulama üzerinden
bireylerin; başta çocuklarını, ailenin
yaşlı fertlerini, evcil hayvanlarını,
çanta ve arabalarını takip ederek
güvende olup olmadığını kontrol
etmelerini sağlıyor ve her ürün için
geliştirilmiş farklı özellikler sunuyor;
V-Yardımcı’nın nabız ölçme ve ilaç
hatırlatma özelliği gibi. V-Çocuk Saati,
V-Yardımcı, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta
olmak üzere 5 farklı ürünle 40 bin
kullanıcıya eriştiğimiz V-Yaşam’la
kullanıcılarımıza her an her yerde
bağlı olan ve mobil uygulama
üzerinden kurulabilen bir akıllı ürün
ailesi sunuyoruz. V-Yaşam ürün
portföyüne daha çok sayıda IoT ürünü
ekleyerek, müşterilerimizin daha çok
bağlantı kurabilecekleri ve kontrol
edebilecekleri yenilikçi ürün ve
hizmetler sunmaya devam edeceğiz.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

müşteri memnuniyetini artırıyor,
gereksiz kağıt kullanımının önüne
geçiyoruz. Nisan 2019’dan bugüne
kadar 3 milyon işlemi biyometrik imza
ile tamamladık ve 13,5 milyon evrağı
dijitale taşıdık. Bu sayede 231 yetişkin
ağacın kesilmesinin önüne geçtik.

Diğer Uygulamalar
Müşterilerimizin dijital çözüm ortağı
olarak konumlanmak önceliğimiz.
Dijital deneyimi geliştiren ve müşteri
memnuniyetini artıran yenlikçi
uygulamalarla çevresel anlamda da
kazanımlar elde ediyoruz.

Dijital Kimlik ile kimlik bilgilerini
kopyalanamayacak ve güvenli şekilde
kaydediyoruz. Bugüne kadar 6 milyon
işlemi dijital kimlik ile tamamladık
ve 8,5 milyon evrağı dijitale taşıdık.
Böylece 145 yetişkin ağacın
kesilmesini engelledik.
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Biyometrik İmza ile abonelik
sözleşmelerini dijital ortamda, insan
hatasını en aza indirecek şekilde
imzalatıyoruz. Kargo süreçlerini
dijitalleştiren ve evrak kayıplarını
azaltan bu uygulama sayesinde

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Kadının Güçlenmesi

Daha iyi bir geleceğin
ancak toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlandığı bir
toplumda, güçlü kadınlarla
mümkün olduğuna
inanıyoruz.
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Kadının Güçlenmesi
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edilmesi ve
dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması
için daha fazla kadının teknolojilere erişimini mümkün
kılmayı amaçlıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında dijital
teknolojilerin rolü her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor.
Mobil teknolojinin dönüştürücü etkileri, kadınların günlük
yaşamını doğrudan etkiliyor. Mobil teknolojiler, kadınların
fiziksel ve ekonomik olarak güçlenmesi, iş hayatında ve
eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edilmesi,
dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için
etkin çözümler sunuyor. Kadınların teknolojilere erişiminin
olması eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşarak kendilerini
ve becerilerini geliştirmeleri anlamına gelmektedir. Vodafone
Türkiye olarak, daha fazla kadının teknolojilere erişimini
mümkün kılmayı ve kimseyi geride bırakmamayı amaçlıyoruz.
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Vodafone’un Global Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Vodafone Grubu’nun kadının güçlenmesiyle ilişkili
hedeflerine Türkiye olarak biz de katkı sağlıyoruz.
2025 yılına kadar gelişmekte olan ekonomilerde 50
milyon kadını daha mobil teknolojilerle buluşturmak.
2025 yılına kadar kadınlar tarafından en çok tercih
edilen iş veren olmak.
Kadının güçlenmesi için odaklandığımız başlıca
dönüşüm alanları:
Kadınların mobil teknolojilere erişimini kolaylaştırma
Dijital ekonomi için toplumsal cinsiyet eşitliği
Kadınlara iş fırsatları sunulması ve yetkinliklerinin
geliştirilmesi

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

4.1. Bütün kız ve erkek çocuklarına kaliteli eğitim
sağlanması
4.4. İstihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe
yönelik teknik ve mesleki becerileri kapsayan niteliklere
sahip kişi sayısının artırılması
4.5. Eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin
ortadan kaldırılması, kırılgan durumdakilerin eğitimi ve
mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması
4.a. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve herkes için
güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme
ortamlarının oluşturulması

Toplumsal cinsiyete dayalı dijital
açığın kapatılmasına ve kadın müşteri
tabanının güçlenmesine yönelik
uygulamalar geliştiriyoruz.
Farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Kadına şiddetin engellenmesine
yönelik, mobil iletişim teknolojileriyle
uygulamalar geliştiriyoruz.
Kadın liderliğine ve yetkinliklerine katkı
veren programlar tasarlıyoruz.
Erişilebilir, ulaşılabilir ürün ve hizmetler
sunuyoruz.

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü
ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi
5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar
verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımları için
eşit fırsatlar tanınması
5.b. Kadınların güçlenmeleri için, özellikle bilgi ve iletişim
teknolojileri olmak üzere, etkinleştirme teknolojisinin
kullanımının geliştirilmesi

Kadınların nitelikli eğitim almalarının
sağlanması, özellikle iş dünyasındaki
yetkinliklerinin geliştirilmesi için
çalışıyoruz.

8.3. İnsana yakışır iş yaratmanın, girişimciliğin ve
yenilikçiliğin desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim
yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
teşvik edilmesi
8.5. Kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana
yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret
ilkesinin benimsenmesi

İstihdamda kadınlara eşit fırsatlar
sağlayan, iş hayatına katılımlarını
kolaylaştıran uygulamalar tasarlıyoruz.

Enerji İnovasyonu
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Vodafone Aile İçi
Şiddete Karşı
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetin
önlenmesi, toplumsal ve ekonomik
gelişimin temel şartlarıdır. Vodafone
Grup Vakfı tarafından Türkiye dahil,
9 ülkede, farklı sektör ve şirketlerde
çalışan 1.725 çalışan ile yapılan
araştırmaya göre, her 3 çalışandan
1’i aile içi şiddete maruz kalıyor. 5
Araştırmaya katılan çalışanların üçte
ikisi aile içi şiddetin kariyerlerini
olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Vodafone olarak amacımız, eşitlikçi,
güvenli ve şiddetin her türlüsüne
sıfır tolerans yaklaşımı gösteren bir
iş ortamı sağlamaktır. Bunun için Aile
İçi Şiddet Prosedürü’nü yayımladık.
Prosedür, aile içi şiddetten doğrudan
ya da dolaylı etkilenen çalışanlara 10
güne kadar ek ücretli izin, finansal
destek, çalışana özel 7/24 Aile İçi
Şiddet Destek Hattı’na erişim gibi
destekleri kapsıyor.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Vodafone Grup Vakfı tarafından
her yönetici ve çalışanın
faydalanabileceği şekilde hazırlanan
ve Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Dr.
Jane Pillinger tarafından kaleme
alınan Aile İçi Şiddet ve İstismara
Yönelik İş Yeri Rehberi’ni Türkçeye
çevirerek, kolay okunabilir bir kitapçık
halinde paydaşlarımızın kullanımına
sunduk. Rehber; şiddet tanımlarını,
şiddetin iş yerine etkilerini, çalışan
ve yöneticilerin bu etkileri en az
indirmek için neler yapabileceklerini
vaka analizleri ile anlatıyor.

5

Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi
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Kırmızı Işık Uygulaması

Türkiye Vodafone Vakfı olarak kadına
yönelik şiddetle mücadele konusunda
farkındalık yaratmayı amaçladık.
Teknoloji Hayatın Hizmetinde
yaklaşımımız doğrultusunda ve T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın desteğiyle 2014 yılında
hayata geçirdiğimiz Kırmızı Işık
Uygulamasını geliştirdik. Uygulamaya
bu yıl Yol Arkadaşım özelliğini ekledik.
Bu özellik sayesinde kadınlar, kendilerini
güvensiz hissedecekleri bir yolculukta
ya da bir ortamda, belirledikleri rotalarını
3 kişiye kadar paylaşıp, seyahatleri
süresince bu kişiler tarafından uygulama
üzerinden takip edilebiliyorlar. Bu
uygulama, ücretsiz olarak akıllı mobil
cihazlarda kullanılabiliyor.

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri
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Kırmızı Çizgi

kelime oranı %11 iken, Kırmızı Çizgi başladıktan
sonra bu oran %7’ye geriledi, Ocak 2019
itibariyle ise %0 oldu.

Dil, toplumun iskeleti. Bilinçli ya da bilinçsizce
ayrımcı kelimeleri günlük yaşantımızda ve hatta
büyük medya kanallarında dahi kullanıyoruz.
Ayrımcılık ve şiddetin dilde başladığı iç
görüsüyle dilimizi düzeltmenin cinsiyet
ayrımcılığını önlememizin anahtarı olacağını
düşünüyoruz.

Projenin ikinci fazında ise Star TV ile bir iş
birliği gerçekleştirdik . Star TV’de yayınlanan
Erkenci Kuş ve İstanbullu Gelin dizilerindeki
cinsiyetçi söylemleri tespit ederek senaristleri
bilgilendirdik. Yapılan düzeltmeleri seyirciler alt
bantlar aracılığı ile takip ettiler ve düzeltilmesini
istedikleri cinsiyetçi söylemleri #KırmızıÇizgi
etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Bu düşünceden yola çıkarak, dünyadaki ilk dijital
yayınlardaki ayrımcı kelimeleri bulup düzelten
AI teknolojisini geliştirdik ve bu teknolojiyi ilk
olarak Hürriyet ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği
çerçevesinde kullanmaya başladık. Kırmızı Çizgi
ile Hurriyet.com.tr’de Temmuz 2018’den bu
yana 2.800 köşe yazısı analiz edildi. Hurriyet.
com.tr altına yerleştirilen Kırmızı Çizgi butonu
41 milyon kez görüntülendi ve 780 bin aksiyona
dönüştü. Kırmızı Çizgi başlamadan önce
yazarların makalelerinde tespit edilen cinsiyetçi
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Dijitalleşme

Kırmızı Çizgi, Vodafone Türkiye olarak yaptığımız
sosyal yatırımlara ayırdığımız kaynaklar
içerisinde %10’luk bir paya sahiptir. Amacımız
projenin daha da geniş alanlarda hem yayıncı
hem de içerik üreticileri tarafından kullanılarak
yayılmasını sağlamak.

Kadının Güçlenmesi
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İlk6Yıl

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle geliştirdiğimiz
İlk6Yıl uygulamasına devam ediyoruz. Bu uygulama
sayesinde, çocukların kişilik gelişimi açısından önemli
olan okul öncesi dönemde ebeveynlere çevrim içi bilgiler
sunuyoruz. İlk6Yıl uygulamasında, anne ve babalar
sunduğumuz fotoğraflar, eğitici videolar ve animasyon
filmlerle zenginleştirilen 1.200 maddelik bilgi haznesinden
ücretsiz olarak faydalanıyor. İçeriği düzenli olarak
güncellenen ve geliştirilen uygulamayla, Mart 2019 sonu
itibariyle 500.000’in üzerinde kullanıcıya ulaştık.
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Kadının güçlenmesi ve kadın istihdamına yönelik
programlarımıza Çalışanlarımız bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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Girişimcilikte Önce Kadın

Girişimcilikte Önce
Kadın Yarışması

2015 yılından bu yana Türkiye Vodafone Vakfı olarak,
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle Girişimcilikte
Önce Kadın projesini yürütüyoruz. Bu proje ile kadınların
el emeği ile ürettiği ürünlerin satışını, günümüz
teknolojik imkanlarını kullanarak gerçekleştiriyoruz.
Hedefimiz, ekonomik yaşamın dışında kalmış kadınların
ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına ve aile
refah seviyelerinin yükselmesine yardımcı olmaktır. Proje
kapsamında bugüne kadar 37 bini aşkın kadına girişimcilik
ve teknoloji eğitimleri verildi. Temmuz 2019 itibarıyla,
projemizle ulaşılan kadın sayısı yaklaşık 54 bin oldu.
Projenin dijital satış mağazası oncekadin.gov.tr’de 1 milyon
TL’nin üzerinde satış yapıldı.

Başarılı girişimci kadınların
desteklenmesi ve projede yer alan
diğer kadınlara rol model olarak
hikâyeleriyle ilham vermeleri
amacıyla Girişimcilikte Önce Kadın
Yarışması düzenliyoruz ve en
başarılı kadın girişimcileri cansuyu
sermayesiyle ödüllendiriyoruz. 2019
yılında, yarışmada ilk kez ürünlerin
niteliklerine ve farklı şekilde yeniden
ele alınmasına bakılarak, en yenilikçi
ürünü tasarlayan proje katılımcısına
Üründe İnovasyon ödülü verdik.
Böylece son 3 yılda yarışmayla
sağladığımız can suyu sermayesi
toplam 120 bin TL’yi buldu.

Teknolojinin gücüyle daha fazla kadına ulaşmak ve
teknoloji kullanım penetrasyonunu artırmak üzere, 2018
yılında Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması’nı
geliştirdik. Daha önce sınıf içinde verilen eğitimlerin dijital
ortama aktarıldığı bu uygulama sayesinde 81 ilden tüm
kadınlar projemize katılabilmekte. Girişimcilikte Önce
Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı yaklaşık 30 bine
ulaşırken, uygulama üzerinden eğitimlerini tamamlayan
kadın sayısı ise 10 bini geçti.
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Daha iyi bir gelecek
için şirketimizin ve
müşterilerimizin çevresel
ayak izini küçültüyoruz.
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Enerji İnovasyonu
Artan müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken,
çevresel etkilerimizi yarıya indirmeyi ve karbon
salımlarımızı azaltmayı hedefliyoruz.

Cisco Visual Networking
Index: Global Mobile Data
Traffic Forecast Update,
2017–2022 White Paper
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Telekomünikasyon sektörünün enerji tüketiminin her yıl
%9 arttığı tahmin ediliyor. Mobil veri kullanımı son 5 yılda
18 kat arttı ve önümüzdeki dönemde bu artışın daha da
hızlanması bekleniyor.6 Mobil veri kullanımı ve paralel olarak
enerji ihtiyacı hızla yükselmekte. Ancak iklim değişikliğiyle
mücadele için karbon salımlarının azaltılması gerekir.
Sunduğumuz hizmetlere olan talep büyürken, sektörümüzde
enerji tüketimini en aza indirecek yenilikçi yaklaşımlar
geliştirmeye ihtiyacımız var. Bir yandan büyüyen müşteri
ihtiyacını karşılamaya devam ederken, diğer yandan çevresel
etkilerimizi yarıya indirmeyi ve karbon salımlarımızı azaltmayı
hedefliyoruz. 2025 iklim hedeflerimiz doğrultusunda, etkin
enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımıyla tüketim
ve salımlarımızı azaltıyoruz. Ek olarak, yenilikçi ürün ve
hizmetler geliştirerek, müşterilerimizin karbon ayak izini de
küçültüyoruz.

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri
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Vodafone’un Global Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız

Vodafone Grubu’nun çevre ve iklim değişikliğiyle
ilişkili hedeflerine Türkiye olarak biz de katkı
sağlıyoruz.
2025 yılına kadar kullanılan elektriğin %100’ünü
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek.
2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %50
azaltım sağlamak.7

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

7.2. Yenilenebilir enerjinin küresel enerji
kaynakları içerisindeki payının önemli
ölçüde artırılması

%100 yenilenebilir enerji hedefi
doğrultusunda baz istasyonlarında ve
santrallerde yenilenebilir enerji
sistemlerine geçiyoruz.
Faaliyetlerimizde kaynak çeşitliliği yaratarak,
temiz enerji kullanımımızı artırıyoruz.

13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin politika
ve planlara entegre edilmesi

Enerji verimlilik projeleri ve IoT çözümleriyle
hem operasyonlarda hem de değer
zincirinde sera gazlarını azaltıyoruz.

Enerji inovasyonu için odaklandığımız başlıca
dönüşüm alanları:

30

Yenilikçi çözümlerle etkin enerji yönetimi ve
yenilenebilir enerji kullanımı
Enerji paylaşımı ile enerji tüketimi ve sera gazı
emisyonlarının azaltılması
Enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltan
ürün, hizmet ve çözümler sunulması
7

2016/17 referans yıldır.
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İklim Değişikliği ve
Enerji Yönetimi

Operasyonlarımızda Karbon
Salımlarını Azaltmak

Yüzyılın en büyük çevresel
sorunlardan olan iklim değişikliği,
tüm iş dünyasının gündeminde
yer almakta. İklim değişikliğiyle
mücadele için hükümetlerden
sivil toplum kuruluşlarına ve iş
dünyasına kadar tüm paydaşların
iş birliğinde hızlıca, küresel çapta
harekete geçmek gerekiyor.
Hükümetler arasında imzalanan
Paris Anlaşması’na göre bu yüzyılda
küresel sıcaklık artışının 2°C’nin
altında tutulması amaçlanıyor. Dijital
teknolojilerin sunduğu çözümler
iklim değişikliğiyle mücadeleye
önemli katkı sağlamaktadır.
Operasyonlarımızdan kaynaklanan
sera gazı salımlarını azaltmanın yanı
sıra, sunduğumuz IoT çözümleri ve
akıllı uygulamalarla müşterilerimizin
iş süreçlerini daha verimli
yönetmesine ve karbon ayak izini
azaltmasına katkı sağlıyoruz.

Bu yıl hem toplam karbon salımlarında hem baz
istasyonları enerji yoğunluğunda azaltım sağladık.
Yaptığımız enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir
enerji kullanımıyla baz istasyonları enerji yoğunluğu 2016
yılına göre %64 azalırken, teknoloji merkezlerindeki toplam
enerji tüketimi şebekedeki büyümeye rağmen sabit kaldı.
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ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi
İki yıl önce başladığımız ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi
sertifikalandırma sürecine dahil olan
5 teknoloji merkezimiz bulunuyor.
2018/19 döneminde 4.261 baz
istasyonunu sertifika kapsamına dahil
ettik. Önümüzdeki dönemde
kalan baz istasyonlarını da sertifika
kapsamına dahil etmek için
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ISO 50001

Baz istasyonları ve teknoloji
merkezlerindeki verimlilik
çalışmalarıyla  son iki yılda
3.728 hanenin yıllık elektrik
tüketimine eşdeğer 148 bin
GJ enerji tasarrufu
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Enerji Verimliliği
Enerji verimliliği çalışmalarını ISO
50001 kapsamında yönetiyoruz.
Enerji verimliliği projeleri karbon
hedefimize ulaşmak için büyük
önem taşır.
Enerji Verimliliği Programı
birçok alanda etkin bir yönetimi
içermektedir. Program; eski ve
verimsiz şebeke ekipmanlarının
yeni verimli ekipmanlar ile
değiştirilmesini, soğutma
sistemlerinin modernizasyonu
ve optimizasyonunu, doğal
havalandırma sistemlerinin
kullanımını, jeneratör ve enerji
altyapı sistemlerinin uzaktan ve etkin
yönetimini ve enerji aboneliklerinin
etkin yönetilmesi ve yenilenebilir
enerji yatırımlarını kapsıyor.
Enerji ve soğutma sistemlerini
verimli cihazlarla değiştirmeye
devam ederek son üç yılda verimi
olmayan klimaların tespit edilerek

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

kapatılması, sıcaklık ayarlarının
yeniden düzenlenmesi, sistemlerin
optimize edilmesi ve yeni sistemlerle
değiştirilmesi gibi farklı uygulamalar
gerçekleştirdik. Yapay zeka yardımıyla
veri merkezlerindeki iklimlendirme
ünitelerini kontrol etmeye başlayarak
soğutmada verimlilik sağladık.
Teknoloji merkezlerinde yapılan
verimlilik projeleri sayesinde son
iki yılda yaklaşık 925 hanenin yıllık
elektrik tüketimine eşdeğer 36.617
GJ enerji tasarrufu elde ettik.
Baz istasyonlarındaki verimlilik
projeleriyle son iki yılda 2.803
hanenin yıllık tüketimine eşdeğer 111
bin GJ’nin üzerinde enerji tasarrufu
sağladık. Bu çalışmalar iki yılda
toplam 148 bin GJ enerji tasarrufu
yapmamızı sağladı.

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Enerji Yönetim Sistemi Politikası
Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)
Politikası ile, enerji yönetiminde
temel aldığımız süreç ve ilkeler
tanımlanıyor. Çeşitli bölümlerin
çalışanlarından oluşan Enerji
Takımı, EnYS’nin gelişiminden
ve işlemesinden sorumlu
olarak çalışıyor.
EnYS’nin etkin olarak işletilmesi ve
kontrolünü sağlamak hedefimiz.
Bu doğrultuda, gerekli metotların
belirlenmesi, her seviyede politika
ve hedefler konusunda farkındalığın
artırılması Enerji Takımı’nın başlıca
görev ve sorumlulukları arasındadır.
Enerji Takımı belirli zamanlarda bir
araya gelerek, kullanılan enerjinin
daha verimli hale getirilmesi ve
karbon hedeflerimize yaklaşılması
için yeni fikirler üretmeyi hedefliyor.
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Yenilenebilir Enerji
2025 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanma
hedefine ulaşmak için, yenilenebilir enerji tedarik etmenin
yanı sıra baz istasyonlarında yenilenebilir enerji sistemleri
kuruyoruz. 66 rüzgar türbinimiz ve 9 adet tamamen
yenilenebilir enerji kullanan baz istasyonlarımızla,
yenilenebilir enerjiye yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
Bu yıl 10 baz istasyonunda solar hibrit enerjili istasyon
uygulamasına başladık. Böylece, bu istasyonlarda
şebekeden %25 daha az elektrik alıyoruz.

Adana Teknoloji Merkezi güneş enerjisi sistemi ile yılda
ortalama 2.765 GJ elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.
Türkiye’nin en büyük veri merkezi güneş enerjisi uygulaması
olan proje ile 389 ton CO2 azaltımı sağlanacak.
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Türkiye’deki beş büyük bulut teknoloji merkezinden biri
olan Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi Güneş
Enerjisi Santrali’nde öz tüketim amacıyla yıllık ortalama
2.765 GJ elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz. Toplamda
yaklaşık 4 milyon TL’ye ulaşması beklenen yatırım
tamamlandığında, Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nin yıllık
elektrik ihtiyacının %20’si güneş enerjisiyle karşılanacak.
Gölgeleme, kablolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların
en düşük seviyeye indirildiği ve yüksek verimli panellerin
kullanıldığı proje, Türkiye’de doğrudan bir veri merkezine
enerji sağlayan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali
olma özelliğini taşıyor. Vodafone’un Yeşil Veri Merkezi
stratejisini de destekleyen proje, yılda 389 ton CO2 azaltımı
ile karbon ayak izi azaltım hedefimize de katkı sağlayacak.

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri
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Müşterilerimizin Karbon Salımlarını Azaltmak
IoT Çözümleri
Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında
akıllı araç ürünlerinden enerji
yönetimine, farklı sektörlere
yönelik ürünlerle geniş bir portföy
üzerinden çözümler sunmaktayız.
Çözümlerimizle işletmelerin birbiriyle
bağlantılı nesneler, makineler ve
cihazları anlık olarak gözlemlemesini
ve enerjiyi daha verimli yönetmelerini
sağlıyoruz. Müşterilerimiz, akıllı
enerji ölçüm sistemleri, akıllı lojistik
ve akıllı şehir uygulamalarıyla
karbon salımlarında önemli azaltım
elde edebiliyorlar. Sunulan ürünler
arasında otomatik sayaç okuma,
kronik hastalık takibi çözümü ve akıllı
bina uygulamaları gibi farklı çözümler
yer alıyor.

Akıllı Köy
Yeni nesil kırsal kalkınma modeli olarak, Tarımsal Bilişim ve
İletişim Teknolojileri (TABİT) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz
Vodafone Akıllı Köy’de dijital teknolojilerle çiftçilerin
verimliliklerini artırmaktayız. IoT uygulamaları, dronlar,
akıllı sensörler, otomatik sulama yöntemleri, meteorolojik
gözlem istasyonları ve erken uyarı sistemleri gibi dijital
teknolojileri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu sayede
verimlilik ve gelir artışı sağlanacak, sulama ve ilaçlama
azalarak çevresel fayda artacaktır. Projenin örnek bir model
olmasını ve tüm Türkiye’ye yayılmasını amaçlıyoruz.
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Ortak Sağım Sistemi’ne geçen çiftçilerin süt verimlerinde
%20’nin üzerinde artış olurken, tarımsal işlerin
kolaylaşması ile hayvan sahipliği oranı %50 arttı. Böylece
çiftçilerin hayvancılık gelirlerinde %75’in üzerinde artış
sağlandı. Ayrıca hayvansal üretim ve maliyet kayıplarının
%20 önüne geçildi.
Vodafone Akıllı Köyle ilgili ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Şehirler
Şehirleşme hızla artarken şehirlerin
hızlı büyümeye uygun çözümlerle
gelişmesi gerekir. Akıllı şehir çözümleri
kapsamında; otobüslerden otomatlara,
asansörlerden bina aydınlatma
ve havalandırma sistemlerine,
belediyecilik uygulamalarından
güvenlik sistemlerine varan çeşitli IoT
çözümleri sunmaktayız.
Diyarbakır, Patnos ve Yalova
Belediyeleri ile yaptığımız iş
birliklerinde şehirlerin ihtiyaçları
doğrultusunda akıllı ve pratik
teknolojik çözümleri hayata geçirdik.
İstanbul’da ayrıca, Türkiye’nin ilk akıllı
stadyumu olan Vodafone Park’ın
yayın sistemi ve mobil uygulamaları
taraftarla etkileşimli bir şekilde
çalışıyor.
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Akıllı Kavşak: Araç yoğunluğuna göre
kavşaklardaki ışıklar anlık olarak
değiştiriliyor, böylece araçların
gereksiz yere durması engellenerek
yakıt tüketiminde ortalama %6
azaltım sağlanıyor.
Akıllı Sulama: Sulama işlemlerinin
uzaktan kontrol ile yapılabilmesine
ve su tasarrufu sağlanmasına imkan
veriyor.
Akıllı Atık Yönetimi: Atık
konteynırlarının doluluk oranı
anlık olarak konum bazlı takip
edilebilmekte ve atık toplayan
araçların rotaları etkin bir şekilde
belirlenmektedir. Böylelikle %30’a
varan oranlarda yakıt tasarrufu
sağlanıyor.

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Akıllı Aydınlatma: Bu çözümle ışıklar
uzaktan kontrol edilebilmektedir.
Enerji tüketimini raporlayan bu
çözüm sayesinde enerji, zaman ve iş
gücü tasarrufu sağlanmış oluyor.
Akıllı Otopark: Otoparkların doluluk
oranının uzaktan gerçek zamanlı
takibi mümkün kılınıyor. Kullanıcılar
belli bir saat için otopark rezerve
edebilmekteler. Bu sayede araç
sahipleri hem zaman kazanıyor hem
de karbon salımlarını azaltıyor.
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Kurumsal IoT çözümlerimize
www.vodafone.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Atık Yönetimi
Sektörümüzün çevresel etkileri arasında atık üretiminin
önemli bir payı vardır. Gelişen teknolojiyle yenilenen
ve kullanılmayan ekipman ve cihazların doğru şekilde
değerlendirilmesi gerekiyor. Operasyonlarımız, ürün ve
hizmetlerimiz sonucu ortaya çıkan elektronik atıkların
hem oluşmasını azaltmaya hem de geri dönüşümünü
artırmaya odaklanıyoruz. Döngüsel ekonomi yaklaşımını
benimseyerek, kaynak verimliliği ve karbon salımlarının
azaltılmasını sağlıyoruz.
Vodafone’un Global Hedefleri
Vodafone Grubu’nun atık yönetimi konusundaki hedefine
Türkiye olarak biz de katkı sağlıyor, buna uygun projeler
gerçekleştiriyoruz.
E-atıkların %100’ünün

Yeniden
kullanılması
(reuse)

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Yeniden
satılması
(resell)

Vodafone Türkiye

Geri
dönüştürülmesi
(recycle)

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Bu Atıklar Kod Yazıyor

E-atıklar

%14

%85

%1<

Geri kazanılan/geri dönüştürülen
Tekrar kullanılan
Atık sahasına gönderilen
E-atık (kg)                                                2018/19
Geri kazanılan ve geri dönüştürülen 2.867.635
Tekrar kullanılan

482.595

Atık sahasına gönderilen

3.927

Toplam

3.354.157

Atık yönetimi sayesinde e-atıkların neredeyse
tamamını yeniden kullanıyor, lisanslı kuruluşa
satıyor ya da geri dönüştürüyoruz.

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Çalışanlarımızın evlerinden
ofislerimizdeki kumbaralara getirdiği
370 kiloyu aşkın elektronik atığın geri
dönüşümünden elde edilen gelirle,
Mardin Sakarya Aycan Çaltekin
İlkokulu’nda kodlama sınıfı kurduk.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş
birliği ile yürütülen Yarını Kodlayanlar
projesi kapsamında hayata geçirilen
kodlama sınıfı, Mardin ve çevresindeki
tüm çocuklara kodlama eğitimi alma
imkanı sunuyor.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Ekler
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Yeşil Ofis
Yeşil Ofis Programı karbon emisyonu
başta olmak üzere enerji tasarrufu,
yenilenebilir kaynaklar, doğal
kaynakların bilinçli kullanımı ve
yaşam tarzının değiştirilmesi
konusunda çalışanlarımızda ve
müşterilerimizde farkındalık
yaratmayı hedeflemektedir.
İstanbul Maslak’taki Genel
Merkezimizden sonra, Küçükyalı’daki
Dijital Operasyon Merkezimiz de
WWF Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine
uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması
almaya hak kazandı. Dijital Operasyon
Merkezimiz aynı zamanda Türkiye’nin
ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu
Tasarımda Liderlik) Platin
Sertifikalı binasıdır.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Genel Merkez ve Dijital Operasyon
Merkezinde başladığımız “Plastiksiz
Vodafone” uygulamasıyla yılda ortalama
2,5 milyon tek kullanımlık plastik
bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün
kullanımına son verdik.

Dijitalleşme
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Ofislerimizde Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik konusunda atılacak
en temel adımın farkındalık yaratmak
olduğuna inanıyoruz. Çevresel ayak
izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı
bir çevre yönetim sistemi uyguluyor,
faaliyetlerimizin çevresel etkilerini
azaltmaya yönelik proje ve programları
hayata geçiriyoruz.

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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İkinci El Projesi
Arızalı veya hasarlı, kullanılmayan
şebeke ekipmanları ikinci el olarak
satarak tekrar kullanılmasını sağlıyoruz.
Proje ortağımız Akademi Çevre ile, daha
önce hurda olarak yolladığımız bu atıkları
değerlendirerek satılmasını sağladığımız
bir iş modeli geliştirdik. Hasarlı ekipmanları
tekrar kullanılır hale getirerek farklı
ülkelere ve telekom şirketlerine satışını
gerçekleştiriyoruz. Proje sayesinde hasarlı
ürünlerin depolamasından kaynaklanan
maliyetlerimizi azaltırken bu ekipmanların
tekrar kullanılmasını sağlayarak döngüsel
ekonomiye kazandırıyoruz.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Döngüsel
Ekonomiye
Katkımız

Akıllı Telefon Kiralama
Kurumsal müşterilerimizin cep
telefonu ihtiyacını karşılamak
için akıllı telefon kiralama
hizmeti sunuyoruz. Yılda 30.000
kurumsal cihaz için bu hizmeti
vermeyi hedefliyoruz. Bu yolla
telefonların el değiştirerek
kullanılmasına ve döngüsel
ekonomiye katkı veriyoruz.
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Cep Telefonu Değişim Kampanyası
Vodafone abonelerinin eski cep telefonlarına
sunduğumuz indirimlerle, müşterilerimizin eski
telefonlarını yenileriyle değiştirmesini sağlıyoruz.
Yılda 100.000’in üzerinde eski cep telefonunu
yeni teknoloji ürünlerle değiştiriyoruz. Bu şekilde
hem müşterilerimizin yeni teknolojilere erişimini
kolaylaştırıyor, hem de elektronik ürünlerin çöpe
gitmesini engelleyerek çevresel etkisini en aza
indirecek şekilde geri dönüştürüyoruz.

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Daha iyi bir geleceğin
ancak dijital dünyanın
yetkinliklerine sahip
gençlerle mümkün
olduğuna inanıyoruz.
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Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi
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Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Gençlerin Becerileri ve İstihdamı
Refah seviyesinin artması ve sürdürülebilir kalkınma için
gençlerin çağın gerektirdiği yetkinliklerle sosyoekonomik
yaşama dahil olmaları büyük önem taşıyor. Gençlere
dijital deneyim imkanı sunuyor, yetkinliklerini
geliştirmelerine destek oluyoruz.

Gençlerin çağın gerektirdiği yetkinliklere sahip olarak
sosyoekonomik yaşama dahil olması; refah seviyesinin
artması ve sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyor.
Yüksek oranda işsizlik, yoksulluk sınırında yaşam ve dijital
beceri eksikliği küresel anlamda ciddi sosyal ve ekonomik
sorunlara yol açmaktadır. Hükümetlerin, özel sektörün
ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip alabileceği
radikal önlemler, kısa vadede yerel ekonomilere büyüme
ve maliyet azaltmada kazanımlar sağlarken, uzun vadede
kapsayıcılığı artırarak refah seviyesini yükseltiyor. Vodafone
Türkiye olarak gençlere, eğitim, staj ve çıraklık programları
sunuyoruz. Ayrıca gençlere dijital iş deneyimi yaşatarak
dijital yeteneklerinin gelişmesine destek oluyor, istihdama
katılımları için yatırımlar yapıyoruz.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi
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Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Ekler
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız

Vodafone’un Global Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

2025’ye kadar 10 milyon gencin dijital becerilere,
öğrenmeye ve iş fırsatlarına ulaşmasını desteklemek.
2022’ye kadar 100.000’e yakın gence Vodafone’da
dijital iş yeri deneyimi sunmak.

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

8.3. İyi işi, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu
destekleyen kalkınma odaklı politika ve finansal
hizmetlerin teşvik edilmesi
8.5. Gençlerin istihdam oranının artırılması
8.6. İş gücü ve eğitim içinde yer almayan genç
oranını azaltılması

Gençlerin iş gücüne katılmasını sağlamak
üzere dijital yetenekleri geliştiriyor, iş ve
staj fırsatları sunuyoruz.

4.4. İstihdam, insana yakışır işlerde çalışma
ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki
becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin
sayısının artırılması
4.5. Sosyal olarak dezavantajlı ve engelli
gençlerin eğitime erişiminin artırılması

Dijital yeteneklerin geliştirilmesi için
uygulamalar tasarlıyoruz.
Sosyal olarak dezavantajlı grupların
eğitimini yenilikçi ürün ve servislerle
destekliyoruz, iş gücüne dahil ediyoruz.

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı
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Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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2018 Dünya Finaline katıldı. 20
ülkeden 350 takımın katılıp 56
takımın finalde yarıştığı yarışmada
“XSun Team”, “Junior High School”
kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
Kodlama eğitimlerini Türkiye’nin köy
ve kasabalarına taşıma hedefiyle yola
çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı,
2018’de 6 bin kilometrenin üzerinde
yol kat ederek 13 ilde 3.700 çocuğa
ulaştı.

Yarını Kodlayanlar

Türkiye'de bilişim odaklı dönüşümü,
çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek
için Türkiye Vodafone Vakfı olarak
Habitat Derneği iş birliğiyle
başlattığımız Yarını Kodlayanlar
projesi ikinci yılını doldurdu. Bugüne
kadar 60 ilde 43 binden fazla çocuğu
kodlama diliyle tanıştırdık.

Bu Mama Benden
Yarını Kodlayanlar projesinde
kodlama eğitimi alan çocuklar, sokak
hayvanlarını beslemek için kodla
çalışan mama makinası geliştirdi.
Twitter üzerinden #BuMamaBenden
etiketiyle yapılan paylaşımlar verilen
komutla kaba mama konabiliyor.
Mama makinaları, konuya duyarlı
insanların talebi ve ihtiyacı olan sokak
hayvanlarının sayısı dikkate alınarak
kuruldu ve halen 13 farklı istasyon
mağazası bulunuyor.

Geleceğin Mesleği:
Gelecekteki Seni Keşfet
Vodafone olarak genç neslin
istihdamında küresel en iyi 100 şirket
arasına girmeyi hedefledik. 18 ülkede
10 milyon gencin iş sahibi olmasına
yardımcı olacak Gelecekteki Seni
Keşfet uygulamasını başlattık. Dijital
ekonomi üzerine kariyer tavsiyesi ve
eğitim materyaline erişim desteği
vermekteyiz. Bunların yanı sıra;
2022 yılına kadar, 100 bine yakın
genç çalışana ulaşmak için mezun,
stajyer ve iş deneyimi programlarının
kapsamını genişleteceğiz.
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Yarını Kodlayanlar katılımcılarından
Adana VakıfBank İlkokulu, Çin'de
düzenlenen MakeX Robotik Yarışması

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi
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Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Vo d a f o n e Tü r k i y e S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k R a p o r u 2 019

Teknolojiyi
Uzmanından Öğren

E-Spor
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Espor
alanında destek ve yatırımlarımızı
artırarak, gençlere yeni özgürlük
alanları sunmaya devam ediyoruz.

Teknolojiyi Uzmanından Öğren
ustalık-çıraklık programımızla,
dijital ekonomiye geçişte ihtiyaç
duyulan yetkinliklere sahip iş gücünü
yetiştirmeye devam ediyoruz. İki yıldır
sürdürdüğümüz program kapsamında
2018/19 döneminde Meslek Yüksek
Okullarında okuyan 15 öğrenciye bir
yıl süreyle staj imkanı sağladık.

Teknolojide ve Satışta
Kadın Staj Programları
Programlar, üniversitelerin ilgili
bölümlerinde okuyan, teknoloji ve
telekomünikasyon alanında kariyer
sahibi olmak isteyen dördüncü
sınıftaki genç kadınları hedefliyor.
Katılımcılara teknoloji ve satış
departmanlarında staj yapma imkanı
tanıyoruz. 2018/19 döneminde
Teknolojide Kadın programına katılan
6 öğrencinin 6’sı Discover Genç

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Yetenek Programına dahil olurken;
Satışta Kadın staj programına katılan
12 öğrencinin 8’i Discover Genç
Yetenek Programına dahil olarak
Vodafone Türkiye’nin yetenekleri
arasına katıldı.

Düşler Akademisi
Düşler Akademisi, engelli ve sosyal
dezavantajlı bireyleri ekonomik ve
sosyal hayata kazandırmaya devam
ediyor. Düşler Akademisi sayesinde
20.000 gönüllünün desteğiyle

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

bugüne kadar 6.000 gence ulaştık.
Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif
Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın iş birliğinde
gerçekleşen program dahilinde,
Türkiye’nin en kapsamlı işaret dili
eğitimi uygulaması olan İŞARET’i
geliştirdik. Böylece 3 milyon işitme
engelli ve yakınına ulaştık.

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Türkiye’nin en büyük e-spor
organizasyonlarından League of
Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim
sponsoruyuz. Vodafone FreeZone
Şampiyonluk Ligi’nin 2019 Kış
Mevsimi Finali’nde 1907 Fenerbahçe
E-spor şampiyonluğa ulaştı.
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Gamer Paketleri ile ayrıcalıklar
sunmaya devam ettiğimiz Vodafone
Freezone paket kullanıcıları
arasında gerçekleşen yarışmayı
ise iki kişi kazandı. Kazananlar
uluslararası en büyük League of
Legends turnuvalarından olan MSI
(MidSeasonInvitational) 2019 yarı
final ve finallerini Taipei’de izleme
şansını kazandı.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Çalışanlarımız

Daha iyi bir gelecek için
dijital dönüşüme liderlik
edecek profesyoneller ile
büyüyoruz.
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Çalışanlarımız
Çeşitlilik ve kapsayıcılığın hakim olduğu ve
farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği dijital bir
iş ortamı deneyimi sunuyor, yetenek  yönetimine
yatırım yapıyoruz.

Vodafone Türkiye’de yarattığımız çalışma ortamında,
çalışanlar kendini eşit ve değerli hisseder. Çeşitlilik ve
kapsayıcılığın hakim olması sayesinde farklılıklar zenginlik
olarak kabul edilir. Yetenek gelişimi ön plandadır. Faaliyet
gösterdiğimiz sektörde dijitalleşmeye öncülük ettiğimiz
gibi, çalışanlarımızın da dijital çalışma deneyiminin bir
parçası olmasını sağlıyoruz.
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Çalışanlarımızın mesleki gelişimi için olanaklar sunarken,
Türkiye’nin dijital dönüşümünde rol almalarına aracı
oluyoruz. Vodafone Türkiye’de kariyer yapmak, çalışanlara,
insanları daha iyi yarınlara bağlama fırsatı tanıyor.
Çalışanlarımızı gelecekteki başarılarımızın güvencesi
olarak görüyoruz. Onlara performans ve yetenek yönetimi
kapsamında kendi geleceklerini yönetme fırsatı sunuyor, iç
kariyer fırsatlarına öncelik veriyoruz.
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Vodafone’un Global Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Vodafone Grubu’nun iş gücünde çeşitlilik ve
kapsayıcılık odağında, kadının güçlenmesine
yönelik belirlediği hedeflere Vodafone Türkiye
olarak katkı sağlıyoruz.
2025 yılına kadar kadınlar tarafından en çok tercih
edilen iş veren olmak

Odaklandığımız Başlıca Dönüşüm Alanı:
Telekomünikasyon sektöründe kadınlar için iş
fırsatı sunulması ve paralelinde sektördeki kadın
çalışanların yetkinliklerine katkı sağlanması

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her
türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi
5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal
hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin
bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar
verme mekanizmalarında, her düzeyde lider
olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının
güvence altına alınması
5.5.2. Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların
artırılması

İstihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alıyoruz ve kadınların
iş hayatına katılımlarını kolaylaştıran uygulamalar tasarlıyoruz.
Kadın liderliğine ve yetkinliklerine katkı veren programlar
tasarlıyoruz.
Vodafone Türkiye’de kadın istihdamına önem veriyoruz. Kadın
çalışan oranını %40’ın üzerine getirmek için çalışıyoruz.

8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır
iş yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve
yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı
politikaların desteklenmesi ve finansal
hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve
orta büyüklükteki işletmelerin büyümelerinin
teşvik edilmesi
8.5. Bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken
istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin
sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam
olarak benimsenmesi

Çalışanların işe alımından emekliliğe kadarki kariyer
yolculuklarında ve ofisteki deneyimlerinde dijitalleşme ile
basitliği, esnekliği ve çevikliği amaçlıyoruz.
Dijitalin kazandırdıklarından beslenen bir kurum kültürü
için Dijital Kültür Manifestosunu yayımladık.

Enerji İnovasyonu
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Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Ekler
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Müşterilerimizle güven ve bağlılığa dayalı ilişki kurmamızda
çalışanlarımız önemli rol oynuyor. Daima en iyi hizmeti
sunmak için ortak bir iş yapma biçimini benimsemenin
gerekliliğine inanıyoruz. Buradan hareketle, şirket genelinde
ortak bir bilinç yaratan ve iş yapma şeklimizin çerçevesini
belirleyen Vodafone Way yapısını oluşturduk. Bu yapı,
çalışanlarımız için somut bir odak noktası yaratmakta.
Başarılı olmak için birlikte ve müşterilerimizle nasıl
çalışmamız gerektiğine rehberlik etmekte. Ortak hedefimiz
ise müşterilerimizin beğenisini kazanmak ve Vodafone
Türkiye markası ile aralarında bağ kurmalarını sağlamaktır.
2018 yılı itibarıyla yaklaşık 3.000 kişilik bir aileyiz. Yarısından
fazlasını 30 yaş altı çalışanların oluşturduğu genç ve dinamik
bir ekibe sahibiz.
Çalışanların, Vodofone Türkiye’ye bağlılık duymaları ve uzun
yıllar bizimle kalmaları kurumsal başarımızın arkasındaki
önemli bir unsurdur. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak çalışan
devir oranı bir önceki yıla kıyasla %18 azalarak 17 oldu.
Amacımız, Türkiye’deki dijital dönüşüme liderlik
edecek profesyonelleri yetiştirmek. Bu alanda öncelikli
hedeflerimiz;
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Kadın yönetici oranı
%37

Dijital kültürü geliştirmek
Kurum içi performans ve yetenek yönetimi kapsamında
çalışanlarımıza kendi geleceklerini yönetme fırsatı sunmak
Kadın çalışan oranını %40’ın üzerine çıkarmak.

%33

%34

2016/17

2017/18

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Vodafone Türkiye’de dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken,
cinsel yönelim fark etmeksizin, her çalışana eşit mesafede
yaklaşarak aynı işe eşit koşullar sağlıyoruz. Ücret Politikası
ile bu yaklaşımı güvence altına alırken, yine eşitlikçi bir
yaklaşımla ek menfaatler sağlıyoruz.

Cinsiyete göre çalışan oranı

Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemle, kadınların
ekonomik açıdan güçlenmesini ve iş yaşamında var
olmasını destekliyoruz. Bunun bir sonucu olarak %42 kadın
çalışan oranı son üç yıldır korunuyor. Kadınların karar
alıcı pozisyonlarda yer almasına da destek vererek yarının
liderlerinin yetişmesinde rol sahibi olmayı hedefliyoruz.
Vodafone Türkiye’de yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan
oranı son üç yılda %32’den %37’ye yükseldi.
Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları engelleri ortadan
kaldırarak kariyerlerine kesintisiz şekilde devam etmelerine
önem veriyoruz. 2018/19 mali yılında doğum iznine ayrılan
çalışanların %98’i işlerine geri döndü.
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%42

%58
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Cinsiyete göre yönetici oranı

%63

%37

Kadın
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Dijital Çalışan Deneyimi
Öncelikle kendi çalışanlarımızın dijitalleşme süreçlerine
tam entegrasyonunu sağlıyor; çalışanların işe alımdan
emekliliğe kadarki kariyer yolculuklarında ve ofisteki
deneyimlerinde dijitalleşme ile basitliği, esnekliği ve
çevikliği amaçlıyoruz. Vodafone Türkiye’de zaman ve
mekandan bağımsız bir çalışma ortamı sunuyoruz.
Çalışanlar, işlerini dijital ortamda yaparken iş yerinde
geçirdikleri süre boyunca dijital uygulamalar sayesinde
yaşamları da kolaylaşıyor.
Çalışanlarımızın görüşleri, insan kaynağımıza yönelik
süreçlerimizi iyileştirmede önemli yere sahip. Tüm
Vodafone Grubu çalışanları, geri bildirimlerini ve süreçlere
yönelik görüşlerini küresel ve bağımsız hat Expolink
üzerinden 0850 2101901 numaralı telefon veya
wrs.expolink.co.uk/vodafone aracılığıyla paylaşıyor.
DijitalSen
2018 yılında başlayan DijitalSen uygulaması ile çalışanlarımıza
iş yaşamlarında esneklik ve kolaylık sağlıyoruz. Uygulama
kapsamıda bina giriş-çıkışlarında, ofis katlarına girişte ve
yemekhanede kimlik kartları yerine telefonlar kullanılmakta.
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Yakın zamanda ise, ofise gelmeden telefon üzerinden
otoparkın doluluk oranını görmek, binadaki ışıkları açıp
kapatabilmek, havalandırma sistemini ayarlamak ve öğle
yemeği sırasını takip etmek mümkün olacak.
Dijitalleşme sayesinde çalışanlar için rahat çalışma koşulları
yaratarak iş gücünde çevikliğin yaygınlaşmasını hedefliyoruz.
Vodafone Türkiye çalışanları, gün içinde ofisin istedikleri
bir bölümünde ve haftanın bir günü şirket dışındaki bir
lokasyonda çalışabiliyor.
Kariyer planlamasının dijitalleşmesi sayesinde geçiş
yapılabilecek pozisyonlara sistem üzerinden başvuru
yapılabiliyor. İşe alım ve terfiler, değerlendirme dokümanları
yerine tablet bilgisayarlar üzerinden yapılıyor. Ön elemeler
için adaylara yöneltilen soruların video formatında
yanıtlanarak yüklenmesi talep ediliyor. İç atamalarda ise,
kağıt ve ıslak imza uygulamasını tamamen kaldırdık.
Ayrıca çalışanlara çevrim içi bir portal üzerinden yan haklarını
esnetme, daha az kullandıkları yan hakları diğerleri ile kolayca
değiştirebilme imkânı sunuyoruz.
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Vodafone Türkiye’de
iş hedeflerimizi
gerçekleştirmek için
yetenekleri çekmeye
ve sahip olduğumuz
yetenekleri geliştirmeye
odaklanıyoruz.

Yetenek ve Performans Yönetimi
İş hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yetenek yönetimine
önem veriyoruz. Vodafone Türkiye’de yetenekleri
çekmeye ve sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeye
odaklanıyoruz. Liderlerin, iş yapış şeklimize hakim kendi
çalışanlarımız arasından yetişmesini önemsiyoruz.
Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz Red Experience
uygulaması ile açık rolleri öncelikle şirket içinde duyuruyor,
işe alımlarda önceliği kendi çalışanlarımıza veriyoruz.
2018/19 mali yılında iç adaylarla doldurulan pozisyonların
oranı %67 oldu.

Performans gelişim süreci, hedef belirleme, çeyrek
yıl görüşmeleri, yarı yıl değerlendirme ve yıl sonu
değerlendirmesi olmak üzere beş ana adımdan oluşuyor.
Yöneticiler ve çalışanlar düzenli olarak güçlü ve gelişime
açık yönlerini değerlendiriyor.
Bu görüşmeler sonucunda uzun vadeli kariyer hedeflerine
yönelik kişisel gelişim planları belirleniyor ve bireysel
performans değerlendirmesi yapılıyor. Bu çıktılar eğitim ve
gelişim programları, ücret ve kariyer yönetimi, ödüllendirme
gibi insan kaynakları süreçlerine katkı sağlıyor.

Vodafone Türkiye yetenek yönetimi yaklaşımına

Vodafone Türkiye performans yönetimi yaklaşımına

buradan ulaşabilirsiniz.

buradan ulaşabilirsiniz.

Performans Gelişim Sistemimiz, çalışanların şirket
hedeflerine paralel açık ve net bireysel hedefler koymasını
sağlıyor ve bu hedefleri Vodafone çalışma ilkelerine uygun
şekilde gerçekleştirmelerine rehberlik ediyor. Düzenli
ve anlık geri bildirimlerin olduğu sistemimiz sayesinde
çalışanlarımızın gelişimine asgari seviyede odaklanıyoruz.
Yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü
yaratmaya ve iş hedeflerine ulaşmaya önem veriyoruz.

Vodafone Türkiye’de ücretlendirme sistemi, kurumsal
stratejilere uygun yeteneği çekmek, elde tutmak ve adil,
tutarlı bir şekilde ödüllendirmek üzerine kurgulanıyor; baz
maaş, yıllık, satış ve çeyrek bazında pozisyona göre prim
sistemi, kapsamlı ve esneklik tanıyan yan haklar paketi ile
anında ödüllendirmeyi kapsıyor.
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Vodafone Türkiye ücretlendirme yaklaşımına
buradan ulaşabilirsiniz.
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Red Akademi
Vodafone Türkiye gelişim merkezi
Red Akademi ile değişen ihtiyaçlara
hızlı şekilde yanıt verebiliyor,
başta çalışanlarımız olmak üzere
paydaşlarımızın gelişimine katkı
sağlıyoruz. Çalışanlarımız, bayi ve
iş ortakları çalışanları, üniversite
öğrencileri ve müşterilerimizin
teknolojik yetkinliklerini artıracak
projeler hayata geçiriyoruz.
Bu projeler aracılığıyla 2018/19
mali yılı itibarıyla, 3.137 Vodafone,
8.366 bayi, 17.960 alt bayi, 4.363
çağrı merkezi çalışanı olmak üzere
toplamda 33.000’i aşkın kişiye
ulaştık. 2018/19 mali yılında
toplamda 101.050 saat eğitim
sağladık; internet bazlı eğitimlerde
çalışan başına ortalama 5 saat,
eğitmenler tarafından verilen sınıf içi
eğitimlerde ise çalışa başına ortalama
36 saat eğitim verdik.

Red Akademi Eğitim Programları
Dijital Katalog (Değişim Yönetimi, Uzlaşma Sanatı,
Etkin Karar Verme Becerisi vb.)
Discover Gelişim Programı
Onboarding Programları
Liderlik Eğitimleri (Fundamentals of Management,
Yöneticiliğe Giriş, Potansiyeli Geliştiren Lider vb.)
Kültür ve Değişim Programları
Vodafone United Takım Koçluğu Programı

Toplam

101.050
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Teknik Eğitim Programları (Itıl4, Phyton, SQL, Cloud vb.)

saat eğitim

Yetkinlik Eğitimleri (Sunum becerileri, Excel, yabancı dil,
diğer dijital yetkinlik eğitimleri)
İnternet bazlı
eğitimlerde çalışan
başına ortalama

5

Sınıf içi eğitimlerde
çalışan başına ortalama

Agile Eğitim Programları (Agile 2.0, Product Owner eğitimi,
Scrum Master eğitimi vb.)

36

saat

saat
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Çalışan gelişimine yönelik koçluk süreçleri 2017’den itibaren Yönetici Koçluğu, İç Koçluk Programı ve
ReConnect Koçluk Programı olarak üç ana başlık altında devam ediyor:

Yönetici
Koçluğu

Her yıl yaklaşık 30 orta ve üst düzey yönetici, profesyonel
koçluk hizmeti veren danışmanlardan destek alıyor. 8 seans
süren program ile yöneticiler çalışacağı koçu seçerek süreç
boyunca birlikte hedefler belirliyor.

Farklı rollerdeki çalışanlar veya profesyonel koçlar, 6-8
seans süren bir süreçte çalışanlara kariyer gelişimi ve
yetenek yönetimi ile ilgili destek sağlıyor.

ReConnect
Vodafone Grubu tarafından başlatılan ReConnect Programı
26 ülkede, kadınların iş yaşamına katılımını artırmak üzere,
kariyerine ara veren yaklaşık 1.000’e yakın nitelikli kadının
istihdam edilmesini hedefliyor. Program kapsamında
çalışmaya başlayan kadınlar Reconnect’in bir parçası olan
koçluk ve mentorluk desteği alıyor. 2018/19 mali yılında 10
kadın, Vodafone Türkiye ReConnect bünyesinde
çalışmaya başladı.

İç Koçluk
Programı
51

ReConnect
Koçluk
Programı

Küresel işe alım programı kapsamında yeni işe başlayan
çalışanlara adaptasyon sürecini en iyi şekilde yönetmeleri
için koçluk desteği sunuluyor.

Koçluk programlarına ek olarak 2014 yılından beri devam eden Kurumsal Mentorluk Programı, yaş,
deneyim, pozisyon fark etmeksizin çalışanların mesleki gelişimlerine ve kariyer yönetimine destek
oluyor. 2018 itibarıyla 10. dönemi başlayan program, uluslararası platformlarda Vaka Analizi olarak
yer buldu.
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Uluslararası Gelişim
Programı
Program, Vodafone Grubu’nun
faaliyet gösterdiği herhangi bir
ülkede 4-10 hafta arasında görev
alma olanağı sağlıyor. Bu program
sayesinde çalışanlar, farklı bir
ortamda kendilerini geliştiriyor ve
Vodafone Türkiye’de edindiklerini
diğer ülke çalışanlarına aktarıyorlar.
Ayrıca, çalışanların farklı pozisyonları
gözlemlemesi kariyer gelişimlerine
destek olurken, küresel düzeyde
kendileriyle benzer rollerde
çalışanlarla ilişki kurmalarını da
sağlıyor. Program süresince 6 farklı
ülkeden 12 çalışan Türkiye’de görev
aldı, 6 çalışanımız 5 farklı ülkede
programa dahil oldu.
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Genç Yetenekler: Discover Genç Yetenek
& Global Columbus Yetenek Değişimi Programı
Vodafone Türkiye’nin genç yeteneklerin mesleki ve kişisel
gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen ve geleceğin
liderlerini keşfetmek ve bünyesine katmak üzere kullandığı
Discover Genç Yetenek Programı, günümüze dek 430’un
üzerinde genç yetenek yetiştirdi. Geçtiğimiz yıllara oranla
katılımcı sayısını iki kat artırarak, 2019 yılında 88 gence tam
zamanlı çalışma fırsatı tanıdık. Vodafone Türkiye’de iki yıllık
çalışmanın ardından Discover’lar, global değerlendirme
merkezinde başarılı olanlar Columbus Programı ile farklı bir
Vodafone ülkesinde belirli süreyle çalışma hakkını kazanıp
küresel iş ortamını deneyimleyebiliyor.

Dijitalleşme

Çalışan Katılımı ve Gönüllülük
Türkiye Vodafone Vakfı tarafından toplum için değer
yaratmak üzere hayata geçirilen sosyal sorumluluk
projelerinde çalışanlarımızın yer almasına önem
veriyoruz. Amacımız sosyal sorumluluk projeleri ile
çalışanları arasında duygusal bağ kurmak ve çalışanlara
farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak.
Çalışanlarımız, Yarını Kodlayanlar projesinde öğrencilere
eğitmenlik, Girişimcilikte Önce Kadın projesinde kadın
katılımcılara mentorluk yapıyorlar. Bu projelerde yer
almaları için çalışanlarımıza yılda 2 gün çalışma izni
sağlıyoruz. 2018/19 mali yılı itibarıyla gönüllülük
projelerinde yer alan çalışan sayısı 540 oldu.
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Vodafone Dijital Girişimcilik Hackathon’u
Dijital girişimciliğin günümüz sorunlarına çözüm bulacak
şekilde desteklenmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizin
hayatını kolaylaştıracak akıllı çözümler geliştirmek için
çalışanlarımızın katılımıyla 2 gün süren Vodafone Dijital
Girişimcilik Hackathon’unu gerçekleştirdik. 14 takımın
katıldığı Hackathon’da Vodafone Yanımda uygulaması için
yenilikçi fikirleri topladık.

Kadının Güçlenmesi
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Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Daha iyi bir gelecek için
değer zincirindeki tüm
paydaşların haklarını
gözetiyor, paydaşlarımızı
da sorumlu iş anlayışına
davet ediyoruz.
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Sorumlu İş ve Değer Zinciri
Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için değer zincirinin
tamamında operasyon ve faaliyetlerimizle ilişkili
tüm paydaşlarımızı etkileyen çevresel, sosyal ve etik
konularda sorumlulukla hareket ediyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizle geniş bir paydaş ağına
ulaşıyoruz. Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için değer
zinciri boyunca faaliyetlerimizle ilişkili olan ve paydaş
ekosistemimizi etkileyen çevresel, sosyal ve etik konularda
sorumlulukla hareket ediyoruz. Sağlıklı ve güvenli çalışma
ortamlarının oluşturulmasına ve insan hakları ihlallerinin
önlemesine dikkat ediyoruz. Kişisel verilerin gizliliğinin
korunması için belirlediğimiz kurallar ile çalışanlar,
yükleniciler, müşteriler ve tedarikçilerin bulunduğu değer
zincirinde tüm paydaşların haklarını gözetiyoruz.
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

8.5. Bütün kadın ve erkeklerin insana yakışır
işlere erişiminin sağlanması
8.7. Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin sona
erdirilmesi
8.8. Çalışanların haklarının korunması ve bütün
çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının
geliştirilmesi

İnsan hakları alanındaki uluslararası ilkeleri
rehber alan Vodafone Davranış Kuralları ile
insan haklarına saygıyı tüm iş süreçlerine
dahil ediyor, zorla çalıştırma ve çocuk işçilik
gibi insan hakları ihlali risklerini azaltıyoruz.
Vodafone İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi kapsamında sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamları oluşturuyor, tedarikçileri
bu konuda teşvik ediyoruz.

16.6. Hesap verebilir ve şeffaf
kurumlar kurulması

Mobil cihazlar ve baz istasyonları ile
ilgili bilimsel çalışmaları temel alan iş
yapma biçimimizi kamuoyuyla şeffaflıkla
paylaşıyoruz.
Paydaş katılımı sağlayarak yerel halk ve
idarecilerin görüşlerini alıyoruz.
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Tedarik Zinciri
İşimizin doğası gereği çok katmanlı ve geniş bir tedarikçi
ağına sahibiz. Tedarik zincirimizde tedarikçiler ve
distribütörler ile birlikte bu grupların çalıştığı diğer
tedarikçiler bulunuyor. Rekabetçi konumumuzu
güçlendirmek ve müşterilere en yüksek kalitede ürün
ve hizmet sunmak için tedarik zincirinin her halkasında
bütünlük ve uyum sağlamak üzere çalışıyoruz. Tedarik
zincirinde çevresel, sosyal ve etik riskleri etkin bir şekilde
yönetiyor, tedarikçilerimizle birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.
2018/19 mali yılı itibarıyla tedarikçi sayımız 728’dir.
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Tedarikçi seçimlerinde, bilgi güvenliği, kalite, iş sağlığı ve
güvenliği gibi çeşitli konularda belirlediğimiz standartların
karşılanmasını gözetiyoruz. Tedarikçileri, çevresel ve sosyal
konuları sorumlu şekilde yönetmeleri ve sürdürülebilir iş
uygulamalarını benimsemeleri için destekliyoruz.
Sosyal: Vodafone Davranış Kuralları ve Vodafone Etik
Satın Alma Davranışlarına uymalarını bekliyoruz.
Kendi tedarikçileriyle olan ilişkilerini de bu kapsamda
düzenlemelerini bekliyor, saha ziyaretleriyle denetimler
yapıyoruz. Ayrıca tedarikçiler Modern Kölelik konusunda
20 dakikalık eğitim alarak işlerinde bu alanla doğrudan
ilişkili riskleri daha etkin yönetebilir hale geliyorlar. Tedarik
zincirindeki her bir çalışanın güvenli şekilde çalışmasına
büyük önem vermekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda
tedarikçileri bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz. Her yıl
Tedarikçi Güvenliği Forumu düzenleyerek, yüksek risk
grubu altında görülen tedarikçilerle, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda farkındalığı artırıyoruz.
Çevresel: Vodafone Enerji Yönetimi Sistemi Politikası
kapsamında ürün ve hizmet satın almalarında çevresel
kriterleri göz önünde bulunduruyoruz.
Mevcut tedarikçilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla
Vodafone Tedarikçi Performans Programını yürütüyoruz.
Tedarikçilerin gelişim alanlarını belirleyerek bu alanlarda
performanslarını iyileştirmelerini teşvik ediyoruz.
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Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Vodafone Tedarikçi
Performans Programı
ile tedarikçilerin
performanslarını
geliştirmelerini sağlıyoruz.

Tedarikçi Günü
Her yıl 100’den fazla tedarikçinin üst düzey katılımıyla
Tedarikçi Günü düzenliyoruz. Yolsuzlukla Mücadele ve
Etik, Ticari ve Şebeke Operasyonları, İş Sağlığı ve Güvenliği
gibi konularda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca,
tedarikçilerin şirketimizin politika ve uygulamalarına
hakkında görüşlerini alma fırsatı buluyoruz.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu
Bu yıl 100 tedarikçimizin katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği
Forumu düzenledik. Telekomünikasyon sektöründe İSG
konusunda sergilediğimiz öncü yaklaşımları paylaşıyor,
tedarikçilerimizin de işlerinin odağına İSG’yi koymalarını
amaçlıyoruz.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık ve güvenlik konusunda telekomünikasyon
sektörünün öncü şirketi olmayı taahhüt ediyoruz.
Değer zincirindeki tüm paydaşlarımızı yüksek güvenlik
uygulamaları konusunda teşvik ediyor ve her zaman
sorumlu davranışlar sergilemelerini bekliyoruz. Çalışanların
ve iş ortaklarının güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını
en temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz.
İSG konusunda en üst düzeyde sorumlu olan İş Sağlığı,
Güvenliği, Çevre ve Refah Kıdemli Müdürü, İcra Kurulu
Başkanına iki raporlama uzaklıkta görev yapıyor. Bununla
birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 2009 yılından bu
yana iki ayda bir düzenli olarak toplantılar gerçekleştiriyor.
Merkez dahil Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki toplam 11
kurulda, şirketimizdeki tüm departmanlardan temsilciler,
işveren temsilcileri ve çalışan temsilcileri yer alıyor. İSG
Kurullarında, İSGÇ-R konularında tüm taraflar taleplerini
iletebiliyor ve bu doğrultuda kararlar alınıyor.
İş Güvenliğinde Mükemmellik ve Sıfır Kaza hedefimiz
doğrultusunda her çalışanın güvenli bir şekilde eve
dönmesini amaçlıyoruz. Vodafone Grubu İş Sağlığı ve
Güvenliği İlkeleri kapsamında iş sağlığı, güvenliği, çevre
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ve refah (İSGÇ-R) konularında standartlar belirledik.
Bu standartlar, aynı zamanda Uluslararası Güvenlik
Derecelendirme Sistemi (ISRS) ve ISO 39001 Yol Trafik
Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası kabul
görmüş sistemler ile uyumludur. İSGÇ-R standartlarına
tüm çalışanlar, yükleniciler, tedarikçiler ve onların
alt yüklenicileri tarafından uyulmasını bekliyor ve
takibini sağlıyoruz. Bu alandaki uygulamalarımızla
telekomünikasyon sektörüne örnek teşkil ediyoruz.

Çalışanlara 7.132 kişi*saat
ve yüklenicilere 84.695
kişi*saat İSGÇ-R
eğitimi verdik.

İSGÇ-R konusunda paydaşlarımızı kapsayan güçlü bir
kurum kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz.
2018/19 mali yılında çalışan başına 8 saat olmak
üzere toplam 7.132 kişi * saat İSGÇ-R eğitimi verirken,
yüklenicilere 84.695 kişi * saat eğitim verdik. Bununla
birlikte, çalışanları sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek
için programlar hayata geçiriyoruz. Vodafone Wellbeing
Challenge ile her yıl Ekim ayında çeşitli dallarda spor yapan
çalışanlara, Türkiye’de ve diğer Vodafone ülkeleri arasında
küresel düzeyde ödüller veriyoruz. Sağlıklı Yaşam Programı
ile çalışanları motive ediyoruz. Sigarasız Hayat Sağlıklı
Hayat Programı ile doktor danışmanlığıyla 61 kişinin
sigarayı bırakmasına destek verdik ve sigarasız her ay için
Red Point hediye ettik.
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Yaptığımız anket çalışmaları, İSGÇ-R konusunun çalışanlar
tarafından benimsendiğini gösteriyor. Her yıl tüm
Vodafone ülkelerinde gerçekleştirilen insan kaynakları iç
müşteri memnuniyet ölçüm anketi olan People Survey
sonuçlarında, son dört yıldır en yüksek memnuniyet
skorunu iş sağlığı ve güvenliği konusu alıyor.

Mutlaka araç sürerken ya da yolculuk sırasında tüm
koltuklarda emniyet kemerini takın.

Vodafone, Sıfır Kaza hedefi kapsamında faaliyet gösterdiği
tüm ülkelerde kaza istatistiklerini takip ediyor. Vodafone
Türkiye’de bir kaza gerçekleşmesi durumunda Vodafone
İş Güvenliği ekiplerine 24 saat içinde bildiriyor ve vakanın
sisteme girilmesini sağlıyoruz. Küresel düzeyde kullanılan
bu sistem ile kaza araştırma süreçlerini sürekli iyileştirerek
raporlama süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz.

Asla araç sürerken cep telefonu kullanmayın. Mutlaka
kullanmanız gerekiyorsa aracı kenara çektikten sonra veya
handsfree (eller serbest) cihazlarla kullanın.

Vodafone İş Sağlığı ve Güvenliği 7 Mutlak Kural
Vodafone Davranış Kuralları’nda yer alan,
telekomünikasyon sektörünün barındırdığı riskleri en
aza indirmeyi ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı
amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği 7 Mutlak Kuralının, tüm
iş süreçlerinde uygulanmasını zorunlu tutuyoruz. Can
kaybı ve/veya yaralanma vakalarının ortak sebeplerine
odaklanarak oluşturduğumuz 7 Mutlak Kural ile riskleri
ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Mutlaka yüksekte çalışırken emniyet kemeri takın, düşme
koruma sistemini (life-line) kullanın ve gerekli tüm
tedbirleri alın.
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Asla iş seyahatlerinde ve araç kullanırken hız limitlerini
aşmayın. Yol durumuna, araca ve kurallara uygun hız ile
seyahat edin.

Asla iş yerinde ve araç sürerken alkol, hareketi/algılamayı
kısıtlayıcı ilaç kullanmayın. Rutin almanız gereken ilaçların
uyku gibi yan etkileri varsa araç kullanmayın.
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Yetkili veya uzman değilseniz, asla elektrikle ilgili çalışma
yapmayın ve elektrik sistemlerine müdahale etmeyin.
Asla cadde ve yeraltı kazı alanlarında yetkisiz
çalışma yapmayın.
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Yükleniciler ile çalışmaya başlamadan önce onları iş sağlığı
ve güvenliği konusunda detaylı şekilde değerlendiriyoruz. Bu
yıl yüksek riskli işler kapsamındaki projelerde İSG konusunda
değerlendirdiğimiz şirket sayısı, geçen yıla kıyasla yaklaşık
üç kat artarak 61 oldu. Yükleniciler ile sözleşmelere
Vodafone İSG standartlarına uyum, İSG uygunsuzluklarına
karşın cezai yaptırımlar ve saha iş güvenliği denetimlerini
zorunlu olarak dahil ediyoruz. Bu kapsamda baz
istasyonlarında saha denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu
yıl denetime tabi tuttuğumuz yüklenici sayısı %23 artarak
1.616’ya ulaştı. Bu artışa karşın, yüklenici ihlal sayısı bir
önceki yıla göre aynı seviyelerde kaldı.
Baz İstasyonlarında Saha Denetim Sayısı
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İSG ve Yükleniciler
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İSG konusunda değerlendirilen
yüklenici sayısı

Dijitalleşen İSG süreçleri
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini daha etkin hale getirmek
için iş süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırdık.
Geliştirilen bir program ile İSG denetimlerini
mobil uygulamalar üzerinden cep telefonlarıyla
gerçekleştirebiliyoruz. Yüklenicilerle olan iş süreçlerimizi
de bu platforma entegre ederek onların da dijitalleşmesine
destek sağladık. Bu uygulamanın önemli kazanımlarından
biri olarak, İSG ekibinin yıl içerisinde yapmış olduğu saha
ziyaretleri ve denetimler harita üzerinde gösteriliyor.
Yoğunluk haritası oluşturuyor ve tüm sahaların
kapsandığından emin oluyoruz.

2016 yılında hayata geçirdiğimiz
Ekip Şefleri Teşvik Programı
isimli ödüllendirme sistemi ile
yüklenici saha çalışanlarını güvenli
çalışmaya teşvik ediyoruz. Ekiplerin,
faaliyetlerini güvenli şekilde
gerçekleştirmesi için ölçme ve
denetleme yöntemi uyguluyoruz.
Bu kapsamda ekipler arası pozitif
bir rekabet ortamı oluşturuyoruz.
Programın başlangıcından itibaren
441 çalışana 404.250 TL tutarında
ödül dağıttık.
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İnsan Hakları
İnsan haklarına saygı konusunda uluslararası ilkeleri
benimsiyor, ilkeleri tüm iş süreçlerimize dahil ediyor
ve insan hakları ihlali risklerini azaltacak süreçler
oluşturuyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan
Hakları Beyannamesi, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları
Rehber İlkeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel
Sözleşmelerini rehber alıyoruz.

BM Uluslararası İnsan
Hakları Beyannamesi,
BM İş Dünyası ve İnsan
Hakları Rehber İlkeleri
ve Uluslararası Çalışma
Örgütünün Temel
Sözleşmelerini
rehber alıyoruz.

Vodafone Davranış Kuralları ile insan hakları konusunda
sorumluluklarımızı ve beklentilerimizi açıkça ortaya
koyuyoruz. Çalışanların, tedarikçilerin, iş ortaklarının
ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yerel halkların
hak ve özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Çalışanlarımıza
insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve çevre
koruma standartlarına uygun çalışma ortamı ve koşulları
sağlıyoruz. Etik Satın Alma Kuralları ile tüm tedarikçilerin
ve iş ortaklarının da bu standartlara göre faaliyet
göstermelerini güvence altına alıyoruz.
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Kurumsal Yönetim
Tüm paydaşlarımızla adil, şeffaf, sorumlu ve hesap
verebilirlik ilkelerine dayalı ilişkiler kurduğumuz bir
kurumsal yönetim anlayışına sahibiz. Vodafone Davranış
Kuralları kapsamında belirlediğimiz iş ilkeleri bireysel
davranış, hukuka uygunluk, sağlık ve güvenlik, finansal
bütünlük, kamu politikası, iletişim, müşteriler, çalışanlar,
topluluklar ve toplum ve çevre başlıkları altında etik
kuralları ortaya koyar. Davranış Kuralları, çalışanlar,
yükleniciler, bağlı şirketler, ortak girişimler ve tedarikçiler
ile Vodafone ile çalışan tüm taraflar için bağlayıcı
niteliğe sahiptir.
Vodafone’da Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı
(CEO) görevleri güçler ayrılığı ilkesi doğrultusunda ayrı
kişiler tarafından yürütülüyor. Vodafone Türkiye Yönetim
Kurulu, 3’ü kadın toplam 5 üyeden oluşurken İcra Kurulu
2’si kadın toplam 9 üyeden oluşuyor.
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İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele
İş süreçlerimizin merkezinde yer alan Vodafone Davranış
Kuralları, çalışanlara ve iş ilişkisi kurduğumuz paydaşlara
etik değerler çerçevesinde rehberlik eder. Davranış Kuralları
kapsamında düzenlenen rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
konusunda, ulusal ve uluslararası yasalar ve düzenlemeler
ile Vodafone Grubu’nun politikalarını uygulamaktayız.
Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili ilkeleri gözden geçiriyor
ve değişiklikleri paydaşlarımıza iletiyoruz. Tedarikçiler
ve iş ortaklarını anlaşma öncesi, rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele politikası kapsamında değerlendiriyoruz. Bu
alandaki çalışmalarımız ile, 2018 yılında Türkiye’de, ISO
37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
Standardı Sertifikasını alan teknoloji ve telekomünikasyon
sektöründeki ilk şirket olduk.

Yolsuzluk risklerini değerlendiriyor ve önleyici tedbirler
alıyoruz. Satış kanallarında yolsuzluk izleme ve bayilerin
performansları ile ilgili puanlama sistemi kurduk. Böylece,
yolsuzluğu gerçekleşmeden önleyerek dolandırıcılığa
engel oluyor ve maddi zararı azaltıyoruz.

ISO 37001

Etik ilkeler, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve insan hakları
konularının ihlal edilmesi durumunda çalışanlar için
SpeakUp ve şirket dışındaki diğer paydaşlar için Kırmızı Hat
olmak üzere etik bildirim hatları bulunuyor. Tüm çalışanlar,
internet sitesi ve telefon aracılığıyla soru ve görüşlerini
ve şahit oldukları ve/veya şüphelendikleri suistimal
olaylarını yetkililere anonim şekilde iletebiliyorlar. İhlali
gerçekleştiren çalışan hakkında disiplin işlemi uygulanıyor.
Çalışanlara rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusuna sınıf
içi ve online eğitimler veriyoruz.
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ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Yönetim Sistemi Standardı
Sertifikasını alan Türkiye’de teknoloji
ve telekomünikasyon sektöründeki
ilk şirketiz.
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Kurumsal Güvenlik Yönetimi
Kurumsal Güvenlik Yönetimi kapsamında, Vodafone
Türkiye’nin marka ve itibarına zarar verecek muhtemel
tehditleri tespit ediyor ve bunları önleyecek çözümler
geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, suistimallerin tespit
edilmesi, önlenmesi, yolsuzlukla mücadele, suç geliri
aklamanın önlenmesi, tedarikçi firma durum tespiti, bilgi
güvenliği, gizlilik, iş sürekliliği, fiziksel güvenlik ve güvenlik
farkındalığı konularını yönetiyoruz.
Kurumsal güvenlik kültür değişimi ve farkındalık programı
olan Sense of Security kapsamında bu yıl Rüşvet ve
Yolsuzlukla Mücadele Farkındalık Çalıştayı ile Dış
Paydaşların Kurumsal Güvenlik Standartlarına Uyumunu
Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirdik. Çeşitli kademelerden
yaklaşık 80 kişinin katıldığı çalıştaylarda, kurumsal
güvenlik konularının iş süreçlerine dahil edilmesi ve
çalışanlar tarafından ekosistemimizdeki paydaşların bu
doğrultuda yönlendirilmesini amaçlıyoruz.
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Arama Kurtarma Ekibi
2018/19 mali yılında ilk etapta İstanbul’daki çalışanları kapsayan bir Arama
Kurtarma Ekibi kurma çağrısı yaptık. Bu kapsamda hazırladığımız eğitim
programına yaklaşık 70 kişi katıldı. Teorik eğitimler ile birlikte doğa yürüyüşü,
yaralı sedyeleme ve taşıma teknik eğitimleri tamamlandı. Önümüzdeki yıl saha
eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz.
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Veri Güvenliği
Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin hız kazanmasıyla
veri güvenliği, müşterilerimiz için her geçen gün daha
önemli bir konu haline geliyor. Müşterilerin Vodafone’a
duydukları güveni ve işimizin devamlılığını sürdürmek
için, veri gizliliği ve güvenliğini müşterilerimize karşı
en önemli sorumluluklarımız arasında görmekteyiz.
Vodafone Davranış Kuralları doğrultusunda, çalışanların
ve iş ortaklarının bu taahhüdümüze uymalarını sağlıyoruz.
Müşterilerin verilerini korumak ve karşılaştıkları siber
güvenlik risklerini proaktif şekilde yönetmek üzere, gerekli
yönetişim süreçlerine ve kontrol mekanizmalarına sahibiz.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, Kişisel
Veri Koruma Kanunu ve Kişisel Veri Korunması Kanunu ve
ilgili yönetmeliklere uyum sağlıyoruz.

Müşterilerin kişisel bilgilerini uluslararası
güvenlik standartlarına göre koruyoruz.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı ISO/
IEC 27001 ve PCI Security Standards Council tarafından
tanımlanan PCI-DSS güvenlik standartlarıyla uyumlu olarak
müşterilerin kişisel bilgileri ile mobil iletişim ve kredi kartı
bilgilerini koruyoruz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterilere
çeşitli kanallar üzerinden bilgilendirme yapıyoruz.
Müşteriler internet sitesi, satış kanalları ve müşteri
hizmetleri üzerinden kişisel verilerin korunmasıyla ilgili
bilgilere ulaşabiliyor ve bu konuda taleplerini iletebiliyor.
Satış kanalları ve müşteri hizmetleri birimleri dahil olmak
üzere çalışanlarda, kişisel verilerin korunması konusunda
farkındalık yaratmak üzere eğitimler veriyoruz.
Birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve iş ortaklarının da
veri güvenliği konusunda performanslarını geliştirmek
ve denetlemek amacıyla sözleşmelerine Veri İşleme
Protokolleri (DPA) ekliyoruz. Tedarikçileri verdikleri
hizmetin özelliğine göre sınıflandırıyor, bilgi güvenliği
ve teknoloji güvenliği ekiplerimiz tarafından yılda bir kez
ziyaret ederek değerlendiriyoruz.
Vodafone Türkiye Kurumsal Erişim Yönetimi altında, veri
gizliliği ve güvenliğinin tüm iş birimlerinin süreçlerine
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entegre olması için, çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bu sistem ile bazı
uygulamalar, veri tabanları ve işletim
sistemlerinin yetki talep akışları/
yetki gözden geçirme süreçlerini
otomatikleştirdik, manuel işlem
olmaktan çıkardık. 2018/19 mali
yılında tamamlanan Kurumsal Erişim
Yönetimi Faz 1 projesi kapsamında
bayi yönetimi, raporlama gibi kritik
uygulamaların veri tabanlarını işletim
sistemi ile entegre ettik ve süreçlerde
iyileştirmeler yaptık. Böylece, erişim
sürecindeki problemleri ortadan
kaldıran ve uçtan uca erişim yönetimi
yapan bir uygulamayı hayata
geçirdik. Gelecek yıl ise uygulamanın
kapsamını genişletmek ve şirket
içindeki kullanımını artırmak üzere
Faz 2 projesini başlatarak sabit altyapı
müşteri sistemleri, gelir güvencesi
gibi önemli sistemleri entegre
edeceğiz.

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı
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Mobil Cihazlar, Baz İstasyonları,
Halk Sağlığı
Çalışanlarının, yüklenicilerinin, müşterilerinin ve kendisinin
faaliyetlerinden ve kararlarından etkilenebilecek olan
diğer kişilerin sağlık, güvenlik ve refahını koruma taahhüdü
Vodafone’un vizyon ve değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Radyo Baz İstasyonları ve Terminal Ekipmanlarına ilişkin
RF standartları konusunda, hangisinin daha sıkı standartlar
öngördüğüne bağlı olarak, yerel düzenlemelere veya
global standartlara uymaktayız. Mobil cihazlar ve baz
istasyonlarından kaynaklı kamuoyunda oluşabilecek her
türlü endişeye karşı, şeffaf bir tutum izlemekteyiz.
Vodafone’da baz istasyonları ve müşterilerimize
sunduğumuz mobil cihazlar öncelikli olarak ülkemizde
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen
düzenleme ve yönetmeliklere uyumlu olarak kurulup
kullanılmakta; bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ile iş birliği içinde çalışan bağımsız bir danışma kuruluşu
olan Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma
Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen bilimsel kurallara
göre çalışmaktadır. Mobil cihazların, bir baz istasyonundan
arama yapmak, veri göndermek ve almak için radyo
dalgalarını kullanması bir tür elektrik ve elektromanyetik
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alan (EMF) oluşturuyor. EMF politikalarımız çerçevesinde
SAR değeri ICNIRP standardından yüksek, onaylanmamış,
kılavuzlarında konuya ilişkin bilgilendirmeleri olmayan
veya eksik olan cihazların kullanılmasına izin vermiyoruz.
Araştırmalar, mobil cihazların ve baz istasyonlarının WHO
ve ICNIRP uluslararası bilim temelli kılavuz uyumluluk
sınırları dahilinde kullanıldığında insan sağlığını olumsuz
yönde etkilediğine dair kanıt bulunmadığını gösteriyor:
‘‘Baz istasyonlarına özgü yüksek frekans maruziyetinin
hem akut hem de uzun vadeli etkileri üzerine
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu maruz kalma
seviyelerindeki araştırmalar, ilgili olumsuz sağlık
etkilerine dair kesin bir kanıt sunmamıştır.”
ICNIRP

Paydaşlarımızın mobil cihazlar ve baz
istasyonları konusundaki kaygılarını
gidermek ve sağlıklı bir bilgi akışı
sağlamak için;
İnternet sitemizde konuyla ilgili
güncel bilimsel araştırmaları
yayımlıyor, EMF ile ilgili
bilgilendirmeler yapıyoruz.
Çalışanlar ve tedarikçilere EMF
hakkında eğitimler veriyoruz, bu
eğitimi almadan hiçbir tedarikçinin
sahada çalışmasına izin vermiyoruz,
Sahalarımıza EMF ile ilgili uyarı
levhaları yerleştiriyor, saha
denetimleri gerçekleştiriyoruz.
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‘‘Bugüne kadar toplanan çok düşük maruz kalma
seviyeleri ve araştırma sonuçları dikkate alındığında,
baz istasyonlarından ve kablosuz ağlardan gelen
zayıf RF sinyallerinin olumsuz sağlık etkilerine neden
olduğuna dair ikna edici bilimsel bir kanıt yoktur.’’
WHO
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Daha iyi bir gelecek için
teknolojinin dönüştürücü
gücü ile ortak değer
yaratıyoruz.
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Türkiye Vodafone Vakfı

Vodafone, 2002 yılından bu yana
faaliyet gösterdiği ülkelerde kurduğu
vakıflarla bu ülkelerin sosyoekonomik
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.
27 vakıftan biri olan ve 2007 yılında
kurulan Türkiye Vodafone Vakfı ile biz
de Türkiye’de toplumsal gelişimin ve
değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz.
Türkiye Vodafone Vakfı olarak bugüne
kadar 41 milyon TL’den fazla yatırımla,
4 milyonun üstünde kişiye ulaştık.
Teknolojinin dönüştürücü gücünü
kullanarak kadınlara, çocuklara ve
engellilere yönelik teknoloji temelli
eğitim ve girişimcilik ekseninde değer
yaratan çalışmalara öncelik veriyoruz.
Son 11 yılda Yarını Kodlayanlar,
Girişimcilikte Önce Kadın ve Düşler
Akademisi ana projeler olmak üzere,
İlk6 Yıl Uygulaması, Kırmızı Işık
Uygulaması gibi farklı projeler hayata
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geçirdik. Türkiye Vodafone Vakfı Yarını
Kodlayanlar projesi ile; Cannes Heavent
Awards Grand Prix, BEAWorld Ödüllüleri
En iyi Roadshow, Ace of Mice: En iyi
Roadshow ödüllerinin sahibi olurken;
Girişimcilikte Önce Kadın Mobil
Uygulaması ile Altın Stevie kazandı.
Çok çeşitli paydaş gruplarının geniş
katılımıyla 2018/19 mali yılında,
Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlar
hakkında kapsamlı bir çalıştay
düzenledik. Sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler, girişimcilik ekosistemleri
ve Vakfın iş ortaklarından yaklaşık
40 temsilcinin yer aldığı çalıştayda;
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına
şiddet ve kadınların ekonomik hayata
katılımı olmak üzere üç sorun üzerinde
çözüm önerileri geliştirildi. Bu öneriler,
gelecek projeler için önemli bir temel
teşkil edecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı*

Katkımız

*Alt göstergeler özetlenmiştir.

4.4. İnsana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe
yönelik teknik ve mesleki becerilere sahip
gençlerin sayısının artırılması
4.5. Eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması; çocuklar ve
engelliler dahil olmak üzere kırılgan grupların
eğitime eşit biçimde erişiminin sağlanması

Yarını Kodlayanlar

5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin
ortadan kaldırılması
5.b. Kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımının geliştirilmesi

İlk6 Yıl Uygulaması

Düşler Akademisi
Girişimcilikte Önce Kadın
Kırmızı Işık Uygulaması
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8.5. Gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın
ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana
yakışır işlere erişimlerinin sağlanması
8.6. İşsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin
oranının önemli ölçüde azaltılması
17.16. Çok paydaşlı ortaklıkların çoğaltılması

Türkiye Vodafone Vakfı Danışma
Kurulu; proje geliştirilmesi, strateji
oluşturulması ve yol haritalarının
çizilmesi doğrultusunda birikim ve
fikirlerini paylaşmaktadır.
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Üyelikler ve İş Birlikleri
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER)

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD)

Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER)

Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED)

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD)

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)

Reklam Verenler Derneği (RVD)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD)

Teknolojide Kadın Derneği

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-İngiliz İş Konseyi (DEİK TİİK)

TOBB Genç Girişimciler Kurulu (TOBB GGK)

Dünya GSM Birliği (GSMA)

TOBB Telekomünikasyon Meclisi

Endeavor Türkiye

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

Erişim Sağlayıcıları Birliği

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Global İlişkiler Forumu (GİF)

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)

Habitat Derneği

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)

IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau)

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)

İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Derneği (BCCT)

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD/WBCSD)

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD)

Women Corporate Directors (WCD)
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WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
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Çevresel Performans Göstergeleri
Enerji Tüketimi (GJ)

2016/17

2017/18

2018/19

Su Tüketimi (m 3)

Teknoloji Merkezleri
Baz İstasyonları
Ofis Binaları
Araç Yakıtları
Toplam
Toplam içinde yenilenebilir
enerji tüketimi

272.387
1.554.385
58.685
49.872
1.935.328

272.376
1.571.225
56.657
51.519
1.951.777

271.307
1.596.104
57.659
50.561
1.975.632

961

959

1.027

Sera Gazı Salımları (ton CO2 )

2016/17

2017/18

2018/19

Kapsam 1
Yakıtlar
Araçlar
F-gazları
Kapsam 2

15.687
4.495
3.747
7.445
248.518

18.129
4.666
3.873
9.590
260.143

15.921
5.068
3.804
7.049
260.693

Baz İstasyonları

204.945

215.268

215.878

Teknoloji Merkezleri

36.479

37.944

37.674

Ofisler

7.094

6.931

7.141

264.205

278.272

276.614

Kapsam 3

2.974

2.638

3.489

Servis Araçları

1,412

1.239

2.089

Uçak Seyahatlari

1.561

1.399

1.399

Toplam (Kapsam 1 + 2)
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2016/17

2017/18

2018/19

Şebeke suyu

45.792

41.659

39.939

Atıklar (ton)

2016/17

2017/18

2018/19

965
1.995

814
1.444

1.279
1.667

2016/17

2017/18

2018/19

11.353
2.267
100

12.029
3.188
230
-

23.059
8.772
1.528

Tehlikesiz atık miktarı
Tehlikeli atık miktarı
Geri dönüştürülen atık oranı
(kg)
Kağıt
Plastik
Evsel atık
Diğer (cam, metal vb.)
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Raporlamaya Dair Esaslar
Sera gazı salımları WRI/WBCSD’nin Sera Gazı Protokolü metodolojisine uygun şekilde hesaplanmıştır. Hesaplamalarda CO 2 , CH 4 , N 2O ve
HFC’ler (soğutucu gaz) salımlarından oluşan CO 2 eşdeğeri faktörler kullanılmıştır. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) katsayıları IPCC 5.
Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır. Kullanılan enerji kaynaklarının alt ısıl değerleri ve TEP çevrim katsayıları, 27 Ekim 2011 tarihli 28097
sayılı resmi gazetede yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan
tablolardan alınmıştır. 1 kcal = 4,184 k J, 1 GJ = 0,2777 MWh olarak alınmıştır. Elektrik tüketimlerinden kaynaklanan sera gazı hesaplamasında
güncel TEİAŞ verisi kullanılmıştır.
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Sosyal Performans Göstergeleri
Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
Çalışan sayısı

Doğum İzni

2016/17

2017/18

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

1.397

1.901

1.324

1.848

1.328

1.809

Toplam

3.298

3.172

2016/17

Çalışma Süresine Göre
Çalışan Sayısı

2018/19

3.137

2017/18

2018/19

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

0-5 yıl

767

878

714

874

704

859

5-10 yıl

251

442

253

410

281

415

10 yıl ve üzeri

379

Cinsiyete ve Yaşa Göre Üst
Yönetimdeki Çalışan Sayısı

581

357

2016/17

564

343

2017/18

2018/19

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

30 Yaş altı

6

3

6

4

0

0

31-49 yaş

212

451

229

439

62

98

50 yaş üstü

12

18

1

22

1

11

Performans
değerlendirmesine tabi
çalışan sayısı
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2016/17
Kadın

2017/18

Erkek

Kadın

Erkek

2018/19
Kadın

Vodafone Türkiye

1.882

1.369

Dijitalleşme

1.889

Kadının Güçlenmesi

1.328

2018/19

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Doğum iznine ayrılan
çalışan sayısı

79

84

68

89

76

104

Doğum izninden dönen
çalışan sayısı

77

84

68

89

74

102

Çalışan Eğitimleri

2016/17

2017/18

2018/19

Toplam eğitim saati

130.760

104.792

101.050

-

95.626

91.827

2016/17

2017/18

2018/19

İSG eğitimi

İşten Ayrılan Çalışan Sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

30 yaş altı

96

56

86

61

122

67

31-49 yaş

58

92

59

129

112

204

-

5

3

3

0

13

154

153

148

193

234

284

50 yaş üstü
Yıl içinde işten ayrılan
toplam çalışan sayısı
Yeni İşe Giren Çalışan Sayısı

2016/17

2017/18

Kadın

Erkek

Kadın

30 yaş altı

215

101

126

31-49 yaş

92

146

307

70

2018/19

Erkek

Kadın

Erkek

117

110

98

81

128

78

115

1

-

1

0

5

248

207

246

188

218

Erkek
50 yaş üstü

1.389

2017/18

535

Kadın

Performans Değerlendirmesi

2016/17

1.809

Enerji İnovasyonu

Yıl içinde işe alınan toplam
çalışan sayısı

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Vo d a f o n e Tü r k i y e S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k R a p o r u 2 019

GRI İçerik İndeksi

2018/19mali yılında şirketin
boyutu, yapısı, mülkiyeti veya

102-10
Göstergeler

GRI Standardı

tedarik zincirinde önemli bir

Bildirimler

değişiklik olmadı
GRI 101: Temel Esaslar 2016
102-11

60, 61

102-12

68

102-13

68

Genel Göstergeler
Kurumsal Profil
102-1

4
Strateji

102-2

4,5
Vodafone Plaza, Büyükdere Cad

102-3

No: 251, Maslak 34398, İstanbul

102-4

3

102-15

7, 8, 61-64

71

4
Etik ve Dürüstlük

GRI 102:
Genel Göstergeler 2016

102-14

Vodafone Türkiye Grubu
102-5

Şirketleri’nin tüm hisseleri
Vodafone Grubu’na aittir.

102-6

102-16

60, 61

102-17

61

4

102-7

5

102-8

70

Yönetişim

102-9

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

102-18

60

102-19

60

102-20

60

55, 56

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Paydaş Analizi
102-40

15
Çalışanlarımız sendikalı
olmamakla birlikte,
çalışanlarımız toplu iş
sözleşmesi yapma hakkına
saygılıyız.

102-41

102-42

10, 15

102-43

10, 15

102-44

10, 11-14

4
11-14

102-47

10

102-48

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Yeniden düzenleme yapılmadı.

102-49

10

102-50

4

102-51

1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019

102-52

Sürdürülebilirlik Raporu yıllık
olarak yayımlanıyor.

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

102-54

4

102-55

71-76
Dış denetim alınmamıştır.

GRI 200: Ekonomik Standart Seriler
Ekonomik Performans
103-1

7, 12

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

7

103-3

7

201-1

7

103-1

7, 8

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

7, 8

103-3

7, 8

203-1

7, 8, 64

203-2

7, 8, 66

GRI 201: Ekonomik Performans
2016

102-46

4

102-56

Rapor Profili
102-45

102-53

72

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 203: Dolaylı Ekonomik
Etkiler 2016

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Yolsuzlukla Mücadele

Su
103-1

60, 61

103-1

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

60, 61

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

29

103-3

60, 61

103-3

29

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele

205-1

60, 61

303-1

69

2016

205-2

60, 61

103-1

11, 29-34

GRI 303: Su 2016

14, 29

Emisyonlar
GRI 300: Çevresel Standart Serileri
Enerji
103-1

Rapor Hakkında

103-3

29-34, 69

302-1

69

302-3

Vodafone Türkiye

103-3

29-34

305-1

69

305-2

69

305-3

69

305-5

31-34

73

29-34

GRI 203: Emisyonlar 2016

31

302-4

CEO Mesajı

29-34

11, 29-34

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

GRI 302: Enerji 2016

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

31, 32

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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401-1

47, 70

401-2

49

401-3

47, 70

103-1

47

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

47

103-3

47

402-1

Önemli operasyonel
değişiklikler olması durumunda
bildirim konusunda yasal
sürelere uyulmaktadır.

Atıksular ve Atıklar
103-1

36-37

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

36-37

103-3

36-37

306-2

36, 69

GRI 303: Atıksular ve Atıklar
2016

Tedarikçilerin Çevresel Değerlendirilmesi		
103-1

GRI 401: İstihdam 2016

İş Gücü/Yönetim İlişkileri

55, 56

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

55, 56

GRI 402: İş Gücü/ Yönetim
İlişkileri 2016

GRI 308: Tedarikçilerin Çevresel

103-3

55, 56

308-1

55, 56

308-2

55, 56

74

İş Sağlığı ve Güvenliği

Değerlendirilmesi

103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

GRI 400: Sosyal Standart Serileri 		
İstihdam
103-1

45-47
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

45-47

103-3

45-47

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

13, 57-59

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

2018

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

57-59

103-3

57-59, 70

403-1

57-59

403-2

57-59

403-3

57-59

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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403-4

57-59

403-5

70

403-7

57-59

403-8

57-59

Ayrımcılık Yapmama		
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

46

103-3

46

406-1

46

GRI 406: Ayrımcılık Yapmama

Eğitim ve Öğretim

2016
103-1

45, 49

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

45, 49

46, 47

Tedarikçilerin Sosyal Değerlendirilmesi		
103-1
103-3

13, 55, 56

45, 49-51, 57

404-1

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

55, 56

103-3

55, 56

414-1

55, 56

50, 70

GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016 404-2

50-52

404-3

70

GRI 414: Tedarikçilerin Sosyal
Değerlendirilmesi 2016

75

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği		
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği		
103-1

13, 47

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

Eşitliği 2016

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

64

103-1

64

416-1

64

47

405-1

47, 70
Cinsiyete dayalı ücret ayrımı
yapılmamaktadır.

405-2

Vodafone Türkiye

64

47

103-3

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat

103-1

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

GRI 416: Müşteri Sağlığı ve
Güvenliği 2016

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız
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Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler
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Kadının Güçlenmesi

Müşteri Gizliliği		
103-1

63

103-1

11, 23

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

63

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

23, 24

103-3

63

103-3

25-27

418-1

63

103-1

13, 40

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

40, 41

103-3

41, 43

GRI 416: Müşteri Gizliliği 2016

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı		

GRI Standartlar Özel Bildirimlerde Karşılığı Olmayan Öncelikli Konular
Teknolojik Yenilik
103-1

11, 17, 29

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

17-21

103-3

17-21

103-1

11, 17, 29

76

Dijital Çözüm Ortağı Olma

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-2

17-21

103-3

17-21

CEO Mesajı

Rapor Hakkında

Vodafone Türkiye

Dijitalleşme

Kadının Güçlenmesi

Enerji İnovasyonu

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı

Çalışanlarımız

Sorumlu İş ve Değer Zinciri

Türkiye Vodafone Vakfı

Ekler

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2019
İletişim
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Vodafone Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak 34398, İstanbul
T: 0850 542 00 00 (Vodafone Merkez)
T: 0542 542 00 00 (Vodafone Müşteri Hizmetleri)
veya 542 (Vodafoneaboneleri için)
www.vodafone.com.tr
Sürdürülebilirlilik Raporu hakkında daha fazla bilgi için:
surdurulebilirlik@vodafone.com
Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu sadece
bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve raporun kapsadığı
döneme ait doğru ve güvenilir olduğuna inanılan bilgi ve
kaynaklar kullanılmıştır. Bu raporda yer alan içerik herhangi bir beyan,
garanti veya taahhüt olarak yorumlanamayacağı gibi
bu içeriğin eksiksiz ve değişmez olduğu da garanti edilmemektedir.

Rapor Danışmanlığı
S360
Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Nil Ticaret Merkezi,
No: 8 Kat: 1, 4. Levent 34418 İstanbul
www.s360.com.tr

Rapor Tasarımı ve Uygulaması
Daniska Reklam Kültür Tasarım A.Ş
Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No: 27 Kat: 6,
Beyoğlu 34430 İstanbul
www.daniska.com.tr
Bu raporun her hakkı Vodafone Türkiye’ye aittir.
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