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SAYILARLA VODAFONE

23,5 Milyon

Abone

1,7 Milyar TL
Yatırım

Son 14 yılda toplam

17,5 Milyon
4,5G Abonesi

1,1 Milyon

Sabit Genişbant Müşterisi

24 Milyar TL
Yatırım

3.004
41 Milyon TL’nin üzerinde

Çalışan

Sosyal Yatırım

16,2 Milyon
Dijital Müşteri1

992

Mağaza

600’e yakın

Vodafone Türkiye Gönüllüsü

Türkiye Vodafone Vakfı ile

41 Milyon TL’den
fazla yatırım ile

4 Milyondan fazla
kişiye erişim

1 Dijital müşteri ile Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı ifade edilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Sürdürülebilirlik, amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle işimizin en önemli parçası:

Dijital Toplum

Dijitalleşmenin ve
teknolojinin gücüyle
daha iyi bir gelecek için
Dijital Toplum

Kapsayıcılık

Çevre

Başta kadın ve gençler
olmak üzere dijital
geleceğin toplumdaki
her kesimi kapsaması
için Kapsayıcılık

İklim değişikliği ile
mücadelede çevresel
etkimizi azaltarak etkili
teknolojik çözümlerle
değer yaratmak
için Çevre
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DİJİTAL TOPLUM
En geniş 4.5G kapsamasına sahip
telekomünikasyon şirketi

240

çalışan kadrosu ile
Ar-Ge platformu OKSİJEN

87

• Dijitalleşme Tırı ile 12 şehirde 10 binden fazla

Ar-Ge projesi başvurusu

•

349

•

patent başvurusu

•
•

Vodafone Grubu’nun 2025 yılı Dijital
Toplum hedefleri;
•
150 milyonun üzerinde nesnenin güvenli ve
akıllı teknoloji kullanımını sağlamak
•
250 milyonun üzerinde insanın gigabit
şebekelere erişimini mümkün kılmak
•
50 milyonun üzerinde insan ve ailelerinin
mobil finansal hizmetlere erişimini sağlamak

•
•

•

•

Detaylı bilgi için tıklayınız.

kişi ve 5 binden fazla şirkete erişim
Ticari şebekede en fazla aktif ULAK baz
istasyonuyla 12 bin km² alanda 206 bin kişiye
hizmet
Vodafone bireysel IoT ürün ailesi V-Yaşam
ürünüyle 80 bin kullanıcıya erişim
Dijital Tarım Çözümü ile tarımda %50’ye varan
verimlilik
Vodafone Vitrin üyelerine 30 bin TL değerinde
dijital pazarlama desteği
Vodafone Yanımda ile 10 milyon TL’ye yakın
ekonomik değer üretimi
Mobil ödeme servisi Vodafone Pay’de aylık tekil
kullanıcı sayısında %107’lik, aylık işlem sayısında
ise %111’lik artış
Türkiye’de sanatın dijitalleşme ile gelişmesi için
Vodafone Red ile Contemporary İstanbul’un
Dijital İletişim Sponsorluğuyla sanata destek
Sanat mekanı DasDas ile iş birliği ile izleyicilere
performansları dijital olarak izleyebilme olanağı
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KAPSAYICILIK

• Vodafone Global’in #ChangetheFace girişimine

destek
• Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi
ile bilinçlendirme
• Kadınların güvende hissetmelerini sağlayan
Kırmızı Işık Uygulaması ile 330 bin kadına erişim
• Girişimcilikte Önce Kadın ile
- 54 bin kadına erişim
- Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan dijital
mağazada
15 kategoride 52 binin üzerinde ilan ve
1 milyon TL’nin üzerinde satış
- 60 milyon TL’lik potansiyel değer
- Girişimcilikte Önce Kadın Yarışmasına
Türkiye’nin dört bir yanından 621 başvuru
• Ebeveynlere çevrimiçi bilgiler içeren İlk6Yıl

Kadının Güçlenmesi

uygulamasıyla 543 binden fazla kullanıcıya
erişim
• Teknoloji ve Satış Departmanında
Kadın Staj Programı ile aramıza katılan
22 kadın stajyer

Gençlerin Becerileri ve İstihdamı
Vodafone Grubu’nun gençlerin becerileri
ve istihdamıyla ilişkili hedefleri:
•
2022’ye kadar 10 milyon gencin dijital
becerilere, öğrenmeye ve iş fırsatlarına
ulaşmasını desteklemek
•
2022’ye kadar 100 bine yakın gence
Vodafone’da dijital iş yeri deneyimi sunmak
• Discover Genç Yetenek Programı ile
•

•
•
•

Vodafone Grubu’nu kadının güçlenmesi
hedefleri:
•
2025 yılına kadar gelişmekte olan
ekonomilerde 50 milyon kadını daha mobil
teknolojilerle buluşturmak
•
2025 yılına kadar kadınlar tarafından en çok
tercih edilen işveren olmak

•

•
•

Detaylı bilgi için tıklayınız.

yetiştirilen 430’un üzerinde genç yetenek
Vodafone Freezone Online Müzik Yarışması
ile genç yeteneklerin keşfedilmesi için fırsat
tanınması
E-spor alanında gerçekleştirilen yatırım ve
desteklerle 14 milyon gence erişim
Yarını Kodlayanlar ile bugüne kadar 81 ilde
100 binden fazla çocuğa kodlama eğitimi
Sokak hayvanları için kodla çalışan mama
makinası ve 13 farklı istasyon mağazası
COVID-19 ile mücadelede düzenlenen Online
Covideathon’a katılan 339 genç ile virüs
salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz
etkileri azaltacak, teknoloji odaklı çözümler
geliştirilmesi
Vodafone Kodlama Minibüsü ile
600 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi
Teknolojide Engel Yok ile dezavantajlı
engellilere yönelik uygun ürünler
ve çözümler
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ÇEVRE

• 50 rüzgâr türbini ve 10 adet tamamen
•

•
•
•
•

•

•

Vodafone Grubu’nun çevre, iklim
değişikliği ve atıkla ilgili hedefleri:
•
2025 yılına kadar kullanılan elektriğin
%100’ünü yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde etmek.
•
2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarında
%50 azaltım sağlamak.
•
E-atıkların %100’ünü yeniden kullanmak,
satmak veya geri dönüştürmek

Detaylı bilgi için tıklayınız.

•

yenilenebilir enerji kullanan baz istasyonu
25 baz istasyonunda solar hibrit enerjili
istasyon uygulaması ile şebekeden %25
daha az elektrik kullanımı
Atığın Ötesinde Araştırma Raporu ile e-atık
meselesinin derinlikli analizi
Yeşil Ofis Programı ile 480 bin adet kağıt,
300 bin kWh enerji ve 1.652 m3 su tasarrufu
Atıkların %99’unun yeniden kullanımı, satışı
veya geri dönüşüme kazandırılması
Plastiksiz Vodafone ile yılda ortalama 6
milyon tek kullanımlık plastik bardak ve
çeşitli plastik ürün kullanımına son
Bu Atıklar Kod Yazıyor projesi ile 1,5 tonu
aşkın elektronik atığın geri dönüşümünden
elde edilen gelirle 4 kodlama sınıfı açılışı
Yarı Boyutlu SIM Kart uygulaması ile 5,28
ton plastik kullanımının engellenmesi ve
sera gazı salımında 15 ton azalma
Biyometrik İmza ve Dijital Kimlik ile 400’ün
üzerine ağaç kesilmesini engellenerek
200 ton CO2’nin atmosferden emilmesinin
sağlanması

Adana Teknoloji Merkezi güneş enerjisi
sistemi ile 425 MWh elektrik enerjisi
üretimi ve 215 ton karbon salım
azaltımı
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ÇALIŞANLAR
• Yarısından fazlasını 30 yaş altı çalışanların
•
•
•
•
•
•
•

Vodafone Grubu’nun iş gücünde çeşitlilik
ve kapsayıcılık odağında, kadının
güçlenmesine yönelik hedefi:
•
2025 yılına kadar kadınlar tarafından en çok
tercih edilen işveren olmak

Detaylı bilgi için tıklayınız.

oluşturduğu genç ve dinamik bir ekip
%43 kadın, %57 erkek
%37 kadın yönetici
Red Akademi aracılığıyla toplamda 105.677
kişi * saat eğitim
Women in Red Ödülleri’nde, toplumsal
cinsiyet eşitliği savunuculuğu alanında ödül
Çalışanlara Aile İçi Şiddetle Mücadele
Farkındalık eğitimi
Reconnect programı ile iş hayatına dönen
11 kadın çalışan
17 Discover Genç Yeteneğin Colombus
Yetenek Değişimi Programı’na katılımı

Agile (çevik) dönüşüm ile 20 robot ile
92 süreç optimizasyonu sayesinde
kazanılan 4 binden fazla saat zaman
tasarrufu
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SORUMLU İŞ VE DEĞER ZİNCİRİ

680 tedarikçi

COVID-19’a Karşı Çalışmalarımız:
• Toplumsal farkındalık akıllı cihazlarında operatör

Çalışan başına 8 saat olmak üzere
toplam 6.470 kişi * saat İSG eğitimi

Yüklenicilere 61.207 kişi * saat İSG
eğitimi

•

•
•
•

Baz istasyonlarındaki İSG ihlal
sayısında %18 azalma

ISO 37001

ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Yönetim Sistemi Standardı
Sertifikası

ISO 22320

ISO 22320 Acil Durum Yönetimi
Standardı Sertifikası

ISO 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Standardı

•
•
•

•

•
•
•

Detaylı bilgi için tıklayınız.

adını belirli bir süre #EvdeKal TR yaptık.
Kamuda sağlık sektöründe görevli müşterilere
ücretsiz olarak ek 5 GB internet ve 500 dakika
konuşma hakkı tanıdık.
Hastanelere solunum cihazı bağışladık.
Vodafone TV’de COVID-19’a yönelik özel eğitim
içerikleri ve videoları paylaştık.
Artan şiddet vakaları için Kırmızı Işık uygulamasına
Arapça dil seçeneği ekledik, engelli dostu hale
getirdik.
65 yaş üstü müşterilerimize ücretsiz SIM kart
teslimatı yaptık.
Eğitim Bilişim Ağı platformunda kullanılmak üzere,
tüm müşterilere ek 6 GB internet tanımladık.
YÖK Dersleri Platformu’ndan yararlanan Vodafone’lu
üniversite öğrencilerine Uzaktan Eğitime Destek
Kotası ile ücretsiz 6 GB’lık internet kullanım hakkı
verdik.
Mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti
müşterilerinin veri yükleme hızını ücretsiz olarak
dört kat artırdık.
Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr kanallarımızı
yaygınlaştırdık.
Çalışanlarımızı salgın süresince evden çalışma
uygulamasına geçirdik.
LEAP Destek Hizmet Hattı ile çalışanlarımız ve
birinci dereceden yakınlarına, aile danışmanlığından
sağlık ve psikolojik danışmanlığa kadar birçok
konuda destek sunduk.

