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Turkcell Genel Müdürü Ciliv:

Türkiye’nin geleceğine değer 
katacak projeler geliştiriyor ve 
uyguluyoruz

Projelerinde “fırsat 
eşitliği yaratma” ve 
“insanımızın geleceğine 
yatırım yapma” arzusuna 
odaklandıklarını 
vurgulayan Ciliv, 
Kardelenler projesinin 
Birleşmiş Milletlerce 
dünyaya örnek 
gösterildiğini bildirdi. 
Atletizm ve yüzme 
branşına destek verip 
2020’de 200 bin faal 
lisanslı sporcu sayısına 
ulaşmayı hedeflediklerini 
söyleyen Ciliv, dünyadaki 
10. Uluslararası Yüksek 
Performans Merkezi’nin 
Turkcell’in önderliğinde 
İzmir’de açılacağını 
açıkladı. 

Türkiye’de özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yürüttükleri sosyal sorumluluk 
projelerinden örnekler sunmayı planladığımız “Dosya” 

sayfalarımıza Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv yanıtlarıyla katkı 
verdi.  
Tüm projelerinin odağında, “fırsat eşitliği yaratma” ve “insanımızın 
geleceğine yatırım yapma” arzusu olduğunun altını çizen Ciliv, 
Kardelenler, Geleceğe Koşanlar, Ekonomiye Kadın Gücü, Van için 
Türkiye Kumbarası projelerinin bu isteğin sonucu olarak hayata 
geçirildiğine işaret etti.  
2000 yılında hayata geçirdikleri Kardelenler projesiyle 28 bin kıza burs 
verildiğini bildiren Ciliv, Van depreminin ardından gerçekleştirdikleri 
projelerin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından dünyaya 
örnek gösterildiğini vurguladı.

İstanbul 2020’ye maddi desteğin yanı sıra 3G ve fiber altyapıda 
teknolojide de katkıda bulunacaklarını kaydeden Ciliv, spor alanında 
geçtiğimiz günlerde atletizm ve yüzme ile ilgili duyurdukları projede 
her iki branşa verecekleri destekle 2020’de 200 bin faal lisanslı sporcu 
sayısına ulaşmak istediklerini açıkladı. 
Ciliv, atletizmde dünyada yalnızca 9 tane olan Uluslararası Yüksek 
Performans Merkezi’nin 10’uncusun Turkcell’in önderliğinde İzmir’de 
açılacağını duyurdu. 

Futbolda Türkiye Futbol Federasyonu ile ana sponsorluk sözleşmesini 
2019’a kadar yenilediklerini anlatan Ciliv, Mobil Bilet uygulamasını 
önümüzdeki dönemde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Şu anda işgücünü oluşturan “Y Kuşağı”nın sosyal sorumluluk bilinci 
çok yüksek bir grup olduğuna dikkat çeken Ciliv, yaklaşık bin kişiden 
oluşan “Turkcell Gönüllüleri”nin, kendi geliştirdikleri projelerle 
Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların hayatlarına dokunduklarını 
bugüne kadar 64 okula ve yaklaşık 33 bin çocuğa ulaştığını belirtti.

Ciliv, bin “Turkcell Gönüllüsü”nün kendi vakit ve bütçelerinden 
harcamalar yaparak 8 bin öğrenci ile birebir temasa geçtiğini söyledi.
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-Turkcell olarak hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz? Sosyal 
Sorumluluk (SS)  ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri arasında ne gibi 
farklar var? Yürüttüğünüz SS veya KSS projeleri faaliyet alanınızla ilgili mi?
 
-Turkcell olarak, odak alanlarımızdan biri, içinde yaşadığımız topluma sosyal, ekonomik ve 
çevresel anlamda katkı sağlamaktır. Sektöründe lider bir şirket olmanın sorumluluğunun 
farkında olarak sosyal fayda yaratacak alanlara odaklanıyoruz.  Özellikle Türkiye’nin geleceğine 
değer katacak projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu anlamda KSS projelerimizin bizler 
için anlamı çok büyük. Tüm projelerimizin odağında, “fırsat eşitliği yaratma” ve “insanımızın 
geleceğine yatırım yapma” arzusu var.  Kardelenler, Geleceğe Koşanlar, Ekonomiye Kadın 
Gücü, Van için Türkiye Kumbarası bu isteğin sonucu olarak hayata geçirilmiş projeler. 

-Söz konusu proje/projeler, ne zamandan başladı? Nasıl hazırlandı? Ne kadar bütçe 
ayrıldı? 

-Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak; ekonomik yetersizlik nedeniyle 
öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, 
ÇYDD işbirliğinde Türkiye’nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kardelenler’i 
2000 yılında hayata geçirdik. Şu anda her yıl 10 bin kızımıza burs sağlıyoruz. Bugüne 

kadar ulaştığımız burs sayısı 100 bin ve 
toplamda 28 bin kızımıza burs vermişiz. 
15 bin Kardelenimiz liseden, bin 500’ü ise 
üniversiteden mezun oldu. 

Kadınlarımızın ekonomiye katılmasının hem 
bireysel hem de toplumsal hayatta olumlu bir 
dönüşüm yaratacağına inanıyoruz. Hayatın 
karşısında kendi ayakları üzerinde güvenle 
durabilen kadınlarımızın yetiştirecekleri 
çocuklar da hayata daha güvenle ve daha 
büyük ideallerle bakacaklar. Bu nedenle 
TİSVA ile işbirliğine giderek 2012 Eylül’de 
“Ekonomiye Kadın Gücü” projesini hayata 
geçirdik.  Kadınlarımız kendilerine verilen 
mikrokrediler sayesinde daha çok üreterek 
ekonomiye katılıyor, hayallerini büyütüyor, 
ailelerine ve geleceğe yatırım yapıyorlar.  
Teknolojimizi ve iletişim gücümüzü katarak 

kadınlarımıza destek olduğumuz projemizde sosyal dönüşüm yaratacak aksiyonlar alıyoruz.

Van için Türkiye Kumbarası Projesi’yle ise Van depreminin ardından kentte umutların yeniden 
yeşerebilmesi için bir seferberlik başlattık. Van depreminin ardından önemli bir sınavı başarıyla 
verdik. Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Turkcell bölgede, afet durumlarında 
kesintisiz mobil iletişim için önceden planlanan önlemleri devreye soktu. Felaketin ardından 
Turkcell olarak başka ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorduk. Sonuç olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı himayesinde ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle Van için Türkiye Kumbarası 
adını taşıyan dev projeyi kurguladık. Turkcell’in 5 milyon TL attığı kumbarada biriken meblağ, 
aradan geçen süre zarfında tüm Türkiye’den gelen bağışlarla 9,5 milyon TL’ye ulaştı. Proje 
kapsamında Van’da bir Öğretmen Kampüsü ve Öğrenci Yurdu inşa edildi. Endüstri Meslek 
Liseleri’nde okuyan 100 öğrenciye eğitim bursu sağlandı. Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim 
yılının başlamasıyla beraber 1.500 metrekarelik bir alana yayılan ve 132 kişi kapasiteli yurda 
taşındılar. 100 öğretmene barınma imkânı sağlaması hedeflenen Öğretmen Kampüsü ise gelen 
bağışlarla 192 kişilik kapasiteye ulaştı. Öğretmenlerimiz evlerine taşındılar. Van depreminin 
ardından gerçekleştirdiğimiz projelerle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations 
Development Programme- UNDP) tarafından dünyaya örnek gösterildik.

Spor alanında ise bireysel spor dallarında başarıya ulaşabilecek gençlerimize yönelik projeler 
geliştirerek Türk sporuna katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde atletizm ve yüzme ile ilgili 
duyurduğumuz projede Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde her iki branşa da destek vererek 
2020’de 200 bin faal lisanslı sporcu sayısına ulaşmak istiyoruz. Anlaşmalar çerçevesinde 
Türkiye Yüzme Federasyonu ile Michael Phelps’in antrenörü Bob Bowman’ın eşliğinde 
yürütülecek projede yüzme sporu sistem olarak baştan aşağı yenilenecek. Atletizmde ise 
dünyada yalnızca 9 tane bulunan ve sporcuların performanslarını arttıracak Uluslararası Yüksek 
Performans Merkezi Turkcell’in önderliğinde ülkemize kazandırılacak ve 10’uncusu İzmir’de 
açılacak.
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Bir başka önemli konu 2020 Olimpiyat adaylığına verdiğimiz destek. Olimpiyatları düzenlemek 
ülkemiz ve şehrimiz adına çok önemli. Bu anlamda Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi 
olarak, İstanbul 2020’ye maddi desteğin yanı sıra dünyada eşsiz olduğunu bildiğimiz kapsama 
alanımız, 3G ve fiber altyapımızla Olimpiyatlar’a teknolojimizle de katkıda bulunacağız.

Futbolda ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ana sponsorluk sözleşmemizi 6 yıl süreyle 
2019’a kadar yeniledik. Bunun yanı sıra teknolojimizle fark yaratma hedefimiz bu alanda da var. 
4 milli maçta yaklaşık 10 bin futbolseverin faydalandığı Mobil Bilet uygulamasını önümüzdeki 
dönemde yaygınlaştıracağız. Ayrıca futbolda bir başka teknolojik uygulamamız Goller Cepte’de 
birçok futbolsever golleri anında cep telefonundan izleyebiliyor. 

-Proje/projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Ne kadar sürecek?

-Gördüğünüz gibi Turkcell sosyal sorumluluk projeleriyle hayatın hemen her alanında… 
Projelerimizin sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Kardelenler projemizin 13 yıldır 
sürüyor oluşu buna çok güzel bir örnek. Diğer yandan Van için Türkiye Kumbarası afet sonucu 
ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için kurgulanmıştı. Çok kısa bir sürede projeyi 
şeffaf bir biçimde yola çıkarken koyduğumuz hedeflerin de ötesine taşıyarak tamamlamak bize 
büyük gurur verdi. Ekonomiye Kadın Gücü ile de şu anda mikrokrediyle ulaştığımız 65 
bin kadın sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 

-Projelerinizde tanıtım ve hedef kitleyi nasıl belirlediniz? 

-Projelerimiz hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi ve toplumun desteğini almayı 
önemsiyoruz. Çünkü projelerimizin kabul görmesi ve desteklenmesi yaratacağımız 
farkı daha güçlü ve yaygın kılıyor. Buna iki örnek vermek isterim. Kardelenler’i 
hayata geçirdiğimizde 5000 kızımıza burs vererek başladık. Kısa sürede toplumun 
da sahiplendiği projeye dönüştü ve burs sayımızı 10.000’e yükselttik. Mesela Sezen 
Aksu o dönemde Kardelenler isimli bir albüm çıkarmış ve tüm Türkiye’de konserler 
vermişti. Bu konserlerden elde edilen bilet gelirlerinin bir bölümünü ve albüm 
gelirlerini projeye aktararak daha fazla kızımızın okumasına imkân sağladık. Van 
için Türkiye Kumbarası’nda ise Turkcell’in 5 milyon TL atarak başlattığı süreç tüm 
Türkiye’den gelen bağışlarla 9,5 milyon TL’ye ulaştı.  Kampanya için toplam 349.908 
SMS gönderildi. www.turkiyekumbarasi.com adresi üzerinden bağış miktarı ve 
inşaat süreci an be an izlenebildi. Bu bağışlarla daha çok öğretmenimize barınma 
imkânı, daha çok öğrencimize burs ulaştırma fırsatı bulduk. Ekonomiye Kadın Gücü 
projemizde Turkcell olarak sağladığımız 400.000 TL katkı kamuoyunun desteği ile 
büyüdü.

-Proje/projelerin şirketinize ve topluma yansımaları neler oldu? 

-Sosyal sorumlulukta da lider ve öncü şirket algımızı güçlendirdi. Projelerimizin 
herkes tarafından sahiplenen etkiye ulaşması yaptığımız işte doğru yolda 
olduğumuzun ve takdir gördüğümüzün kanıtı oldu. 
-Sosyal sorumluluk projeleriniz şirketinize/çalışanlarınıza ne gibi artı değerler yarattı? 
-Şu anda işgücünü oluşturan ve Y Kuşağı olarak adlandırılan kuşak, kendini işe 
ait hissetmek istiyor ve sosyal sorumluluk bilinci çok yüksek bir grup. Turkcell’in 

sosyal sorumluluk alanındaki başarıları her kademede Turkcell kaynağı için büyük bir 
mutluluk kaynağı. Çalışanlarımız bununla da yetinmiyor. Yaklaşık 1000 çalışanımızdan oluşan 
Turkcell Gönüllüleri, kendi geliştirdikleri projelerle Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların 
hayatlarına dokunuyorlar. Sonucunda “İlk Tatil”ini yapan çocuklar, susuz köye su, fen 
laboratuvarları, merak odaları, oyun alanları, sıcacık giysilerle sıcacık gülümsemelere kavuşan 
binlerce çocuğun mutluluğunu yaşıyorlar. Turkcell Gönüllüleri bugüne kadar Türkiye’nin 
dört bir yanında 64 okula ve yaklaşık 33.000 çocuğa ulaştılar. 1000 Turkcell Gönüllüsü kendi 
vakitlerinden ve bütçelerinden harcamalar yaparak 8000 öğrenci ile birebir temasa geçti.

-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi sizce nasıl yapılır? Bir sosyal sorumluluk 
projesinden nasıl başarılı sonuçlar alınır?

-Sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratmanın sırrı doğru bir hedefle ve planla yola çıkmak… 
Bir ihtiyacı belirleyerek bunu karşılamaya odaklandığınızda ve sürdürülebilir bir şekilde 
planınızı hayata geçirdiğinizde başarı beraberinde geliyor. Kardelenler, Geleceğe Koşanlar, 
Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans, Ekonomiye Kadın Gücü, Van için Türkiye Kumbarası 
gibi projelerimizin her biri ayrı bir başarı öyküsü. Tüm bu projeler sürdürülebilir şekilde 
planladığımız ve ciddi konsantrasyon gerektiren işler.
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