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Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz:

81 ildeki altyapı yatırımlarımızla, 
toplum için “değer yaratma” 
hedefiyle çalışıyoruz

Herkesin hayata 
eşit katılabilmesini 
sağlamayı hedefleyen 
projeler yürüttüklerini 
bildiren Yılmaz, 
Türkiye’de dijital 
dönüşümün itici gücü 
olarak görev yaptıklarını 
vurguladı. 

B ilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinden 
örnekler sunduğumuz “Dosya” sayfalarımıza Türk Telekom (TT) 

CEO’su Tahsin Yılmaz yanıtlarıyla katkı verdi.  
Çok geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk çalışmaları yaptıklarına 
değinen Yılmaz, “kısa vadeli değil, sürdürülebilir, stratejik, uzun 
soluklu” çalışmalar yürüttüklerini, topluma, gençlere eğitim, spor 
ve çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarını, engellilerin hayata 
katılımını teşvik ettiklerini anlattı.
21.500’ü aşkın çalışanlarıyla Türkiye’de dijital dönüşümün itici 
gücü olarak görev yaptıklarını söyleyen Yılmaz, yürüttükleri 
sosyal sorumluluk çalışmalarını “Türkiye’ye Değer” başlığı altında 
topladıklarını belirtti. Sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitimin 
temel öncelikleri olduğunu kaydeden Yılmaz, 2005’te başlattıkları “TT 
Okulları” projesi kapsamında toplam 76 eğitim binasını yaptırdıklarını, 
bu okullarda 30 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. 
İletişim teknolojilerinin sunduğu avantajları engellilerin hayata 
katılmalarını teşvik etmekte kullandıklarını anlatan Yılmaz, bu 
kapsamda “Engelsiz Mesaj Servisi”ni hizmete sunduklarını söyledi.
Önem verdikleri sosyal sorumluluk alanlarından bir diğerinin de 
spor olduğunu kaydeden Yılmaz, 40 ilde, 27 branşta faaliyet gösteren 
TT Amatör Spor Kulüpleri kapsamında 10 yılda toplam 28 bin genç 
sporcuyu desteklediklerini belirtti.
Yılmaz, Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan, Boğaziçi Üniversitesi Görme 
Engelliler Eğitim ve Teknoloji Laboratuarı işbirliği ile gerçekleştirilen 
“Telefon Kütüphanesi” Projesi kapsamında görme engelli TT 
müşterilerinin GETEM kütüphanesindeki yüzlerce kitabı ücretsiz olarak 
dinleyebildiğini bu hizmetten yararlanan toplam tekil kullanıcı sayısının 
10 bine ulaştığını bildirdi.
81 ilde bin “TT İnternet Evi”ni halkın kullanımına sunduklarını 
söyleyen Yılmaz, 200’de hayata geçirdikleri e-fatura projesiyle 76 ilde 
100 bin fidan diktiklerini, Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 
“Marmara’nın kalbini dinliyorum” projesiyle deprem araştırmalarını 
desteklediklerini, Vitamin eğitim programlarını tüm okullara ücretsiz 
olarak bağışladıklarına değindi.
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-Türk Telekom olarak hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz? Bugüne 
kadar proje/projeler kapsamında neler yapıldı? Tanıtım ve hedef kitleyi nasıl 
belirlediniz?

-Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom (TT) olarak 21.500’ü 
aşkın çalışanımızla Türkiye’de dijital dönüşümün itici gücü olarak görev yapıyoruz. Türkiye’nin 
iletişim altyapısını kurmakla kalmayıp daima en verimli ve etkin şekilde işlerliğini sağlamak 
ve yarının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı 
yürütürken, ticari bir şirket olarak hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımız olduğu gibi 
ülkemize, toplumumuza karşı da sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz.
TT olarak uzun yıllardır birçok sosyal sorumluluk projesini yürütüyoruz ve bu alandaki 
çalışmalarımızı “Türkiye’ye Değer” başlığı altında topluyoruz. 
Halen sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk çalışmaları şunlar: 

Engelsiz Mesaj Servisi
İletişim teknolojilerinin sunduğu avantajları engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını 
teşvik etmekte kullanmak bizim için çok önemli. Bu kapsamda kısa süre önce Engelsiz Mesaj 
Servisi’ni hizmete sunduk. Bu servisle işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız çeşitli 
kurumlara ev veya cep telefonlarından SMS göndererek ulaşabiliyor, istek ve taleplerini bu 
kurumlara iletebiliyor. TBMM’nin de kullanmaya başladığı bu hizmeti daha fazla kuruma 
yaygınlaştırmayı, böylece ülkemizde sayıları 3 milyona ulaşan işitme ve konuşma engelli 
vatandaşlarımızın hayata daha fazla katılabilmelerini ve ihtiyaç duyacakları her türlü hizmeti bu 
sistemi kullanarak almalarına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. Bu servisin gördüğü büyük 
ilgi bizim için memnuniyet verici.

TT Okulları 
Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda eğitim, temel önceliğimiz oldu. Bu alanda şimdiye kadar 
Türkiye çapında birçok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bunlardan biri olan Türk Telekom 
Okulları projemiz 2005 yılında başladı. Bu proje kapsamında 50 okul, 15 yurt, 4 spor salonu, 
4 çok amaçlı salon, 2 lojman, 1 atölye olmak üzere toplam 76 eğitim binasını yaptırarak 
halkımızın hizmetine sunduk. Türk Telekom okullarında 30 binden fazla öğrenci eğitim gördü.
 

TT Amatör Spor Kulüpleri 
Önem verdiğimiz sosyal sorumluluk alanlarından bir diğeri de spor. Bu yaklaşımımız 
çerçevesinde spor dünyasına da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türk Telekom Amatör 
Spor Kulüpleri kapsamında 40 ilde, tenisten wushu’ya, 27 branşta faaliyet gösteren amatör 
kulüplerdeki 4 bini aşkın genç sporcuyu destekliyoruz.  Bu sponsorluk kapsamında 10 yılda 
toplam 28 bin genç sporcuyu destekledik.
Desteklediğimiz amatör spor kulüplerinden on binlerce genç, TT desteğiyle ülkemize kendi 
dallarında başarılar kazandırmak için yarıştı.

Telefon Kütüphanesi
Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz 
çalışmalardan biri de “Telefon Kütüphanesi” servisimiz. Görme engelli kullanıcıların diledikleri 
kitapları telefon üzerinden dinleyebilmelerini sağlayan bu ücretsiz servisin kullanıcı sayısı 12 

bine yükselmiş durumda. Hizmet bir yılda 250 binden fazla arama ve 2,5 milyon dakika dinlenme 
süresine ulaşmış durumda. Türkiye’de bir ilk niteliğinde olan ve Boğaziçi Üniversitesi Görme 
Engelliler Eğitim ve Teknoloji Laboratuarı (GETEM) işbirliği ile gerçekleştirildiğimiz Telefon 
Kütüphanesi Projesi kapsamında görme engelli TT müşterileri GETEM kütüphanesindeki 
yüzlerce kitabı ücretsiz olarak dinleyebiliyor. Telefon Kütüphanesi’nden yararlanan toplam tekil 
kullanıcı sayısı 10 bine ulaştı.

İnternet Evleri projemizle 81 ilde 1000 TT İnternet Evini halkımızın kullanımına sunduk. TT 
İnternet evlerinde ortalama 20 adet tam donanımlı bilgisayar bulunuyor. 
Hayata 2008 yılında geçen e-fatura ormanları projemiz ile müşterimiz faturalarını elektronik 
ortamda almayı tercih etti ve 6,5 milyon  e-fatura müşterisi ile 76 ilde 100 bin fidan diktik.
 Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Marmara’nın kalbini dinliyorum” projesi 
çerçevesinde deprem araştırmalarını destekliyoruz. 

TT müşterileri için, 81 ildeki altyapı yatırımları ile ekonomi için, sosyal sorumluk projeleri ile de 
içinde var olduğu toplum için değer yaratma hedefi ile çalışıyor.
Eğitim başlığı altında bir diğer çalışma ile konuların bilgisayar ve multimedya destekli bir 
şekilde anlatıldığı Vitamin eğitim programlarımızı tüm okullara ücretsiz olarak bağışladık.
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-Sosyal Sorumluluk (SS)  ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri arasında ne 
gibi farklar var? Yürüttüğünüz SS veya KSS projeleri faaliyet alanınızla ilgili mi? 

-Faaliyet alanlarımızla yani iletişimle direkt ilgili projelerimiz olduğu gibi, dolaylı olarak 
topluma değer katmayı, herkesin hayata eşit katılabilmesini sağlamayı hedefleyen projelerimiz 
de var. Örneğin, Engelsiz Mesaj Servisi, Telefon Kütüphanesi, İnternet Evleri gibi projelerimizin 
faaliyet gösterdiğimiz iletişim teknolojileri alanı ile doğrudan ilgili. Faaliyet alanımızla 
doğrudan ilgili olmadığı halde toplumsal faydaların olan inancımızla hayata geçirdiğimiz sosyal 
sorumluluk projeleri de mevcut. 

-Söz konusu proje/projeler, ne zamandan başladı? Nasıl hazırlandı? 

-Bu projeler arasında on yıldır süren TT Amatör Spor Kulüpleri olduğu gibi lansmanını 
kısa süre önce yaptığımız “iletişimle engelleri kaldırıyoruz” projesi de var. Her proje ilgili 
arkadaşlarımız tarafından titizlikle tespit ediliyor, hazırlanıyor, işleyiş süreçleri baştan sona 
takip ediliyor. 

-Proje/projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Ne kadar sürecek? Sosyal sorumluluk 
projenizin kapsamı nedir? Proje/projelerin şirketinize ve topluma yansımaları neler 
oldu?

-TT olarak çok geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaktayız. Dikkat 
ederseniz, bu çalışmaların ortak noktası, kısa vadeli değil, sürdürülebilir, stratejik, uzun 
soluklu çalışmalar olmalarıdır. Böylelikle topluma, gençlere eğitim ve sporda katkıda 
bulunmayı, engellilerin hayata katılımını teşvik etmeye, çevrenin korunmasına katkıda 
bulunduğumuzu, değer katma hedefimizde doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz.
 
-Sosyal sorumluluk projeleriniz şirketinize/çalışanlarınıza ne gibi artı değerler 
yarattı?

-Sosyal sorumluluk projelerimizin sadece konuyla ilgili departmanlarda çalışan arkadaşlarımız 
tarafından değil, tüm TT çalışanlarınca benimsendiğini, desteklendiğini, büyük bir 
memnuniyetle görüyoruz. Örneğin, Telefon Kütüphanesi projemiz kapsamında görme 
engellilerin dinleyeceği kitapların seslendirilmesinde Türkiye çapında birçok çalışanımız 
önemli bir vakit ayırdı ve katkıda bulundu.
 
-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi sizce nasıl yapılır? Bir sosyal sorumluluk 
projesinden nasıl başarılı sonuçlar alınır?

-TT olarak bu konuda nelere dikkat ettiğimizi şöyle sıralayabilirim: Öncelikle projenin topluma 
gerçekten fayda sağlaması, değer katması önemli. Projenin uzun soluklu ve sürdürülebilir 
bir yapıda olması da başarıyı etkileyecek önemli faktörler. Sosyal sorumluluk alanında uzun 
soluklu çalışmalar daha kalıcı ve etkili sonuçlar verecektir. Yürütülen projenin çalışanlar 
ve paydaşlar tarafından benimsenmesi, projenin ihtiyacı olan bireylere ulaşması için uygun 
iletişim mecralarının kullanılması, hedefe ulaşma yolunda önemli bir etken olacaktır. Bu 
hassas konuda iletişimin de çok titiz bir yaklaşımla sürdürülmesi büyük bir önem taşımaktadır. 
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