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1. VİZYONUMUZ ve HEDEFİMİZ  
 

VİZYONUMUZ 

Dijital Operatör Turkcell (The Digital Operator) 

HEDEFİMİZ 

Dijital Servislerle Küresel Liderlik 
 

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 

Yönetim Kurulu 
Ahmet Akça1                 Başkan  
Atilla Koç1     Üye 
Mehmet Hilmi Güler1   Üye 
Ingrid Maria Stenmark   Üye 
Bekir Pakdemirli2               Üye  
Mustafa Kıral             Üye 
Hasan Tuvan Yalım    Üye 
 

Denetim Komitesi 
Ahmet Akça 
Mehmet Hilmi Güler 
Atilla Koç 
 

Kurumsal Yönetim Komitesi3 
Mehmet Hilmi Güler 
Mehmet Bostan 
Bekir Pakdemirli 
Zeynel Korhan Bilek 
Emre Alpman 
 

Ücret Komitesi4 
Atilla Koç 
Mehmet Hilmi Güler 
Mehmet Bostan 
 

Aday Gösterme Komitesi5 
Ahmet Akça 
Mehmet Hilmi Güler 
Atilla Koç 
Mehmet Bostan 
Bekir Pakdemirli 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi6 
Mehmet Hilmi Güler 
Mehmet Bostan 
Bekir Pakdemirli 
 

1 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. 
2 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. Maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından bağımsızlık kriterlerini sağlayan 
yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. 
3 18.04.2018 tarihli itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hilmi Güler (Başkan), Ingrid Maria Stenmark, Bekir Pakdemirli, Zeynel Korhan Bilek ve Emre 
Alpman’dan oluşmaktadır. 
4 18.04.2018 tarihli itibarıyla Ücret Komitesi Atilla Koç (Başkan), Mehmet Hilmi Güler ve Mustafa Kıral’dan oluşmaktadır. 
518.04.2018 tarihli itibarıyla Aday Gösterme Komitesi Ahmet Akça (Başkan), Mehmet Hilmi Güler, Atilla Koç ve Bekir Pakdemirli’den oluşmaktadır. 
6 18.04.2018 tarihli itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Hilmi Güler (Başkan), Hasan Tuvan Yalım ve Bekir Pakdemirli’den oluşmaktadır. 
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3. ORTAKLIK YAPISI 

Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 31.03.2018 tarihli bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Hissedar Hisse Nominal Değeri (TL) Pay Oranı (%) 

Turkcell Holding A.Ş. 1.122.000.000,238 51,00% 

Çukurova Holding A.Ş. 995.509,429 0,05% 

Halka Açık* 1.077.004.490,333 48,95% 

TOPLAM 2.200.000.000,000 100,00% 
 

 

* Şirket’in halka açık kısmı Borsa İstanbul ve NYSE’de (Citibank N.A.-ADR) işlem görmekte olan hisselerden oluşmaktadır.     
 

4. YÖNETİM TAKIMI 

Muhterem Kaan Terzioğlu  Genel Müdür 

Bülent Aksu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

İsmail Bütün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

İzzet Serhat Demir                    Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Murat Erkan Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Seyfettin Sağlam İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

İlter Terzioğlu Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Ayşem Ertopuz Deobler Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Serkan Öztürk Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Aziz Gediz Sezgin Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Ali Türk Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
 

 

5. GENEL MÜDÜR KAAN TERZİOĞLU’NUN MESAJI 

Güçlü büyüme rakamlarıyla tescillenen dijital modelimizi dünyaya açtık 

2018 yılının ilk çeyreği, uluslararası alanda dijital büyüme stratejimizi somut ve sağlam temellere 
oturttuğumuz, Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunun yatırım kuruluşlarından uluslararası operatörlere 
kadar pek çok farklı kitle tarafından ilgiyle takip edildiğini gördüğümüz bir dönem oldu.  Türkiye’de ilk defa 
4.5G şebekesinde 1 Gbps’i aşan hızları sunabilir hale gelirken Ukrayna’da 4G’yi hayata geçiren ilk operatör 
olduk. Almanya’da lifecell Europe’u, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dijital servisler portföyümüzü Türkiye 
dışına taşıyacak lifecell Ventures’ı uluslararası kamuoyu ile tanıştırdık. Lifecell Ventures üzerinden fizy, Dergilik 
ve lifebox’ı dış pazarlara açtık. Türkiye’de kendi marka kimliğimizi ve logomuzu modernleştirdik; 
mağazalarımızda dijital ve görsel dönüşümü tamamladık. Düzenlediğimiz Yatırımcı ve Analist Günü’nde 3 yıllık 
stratejimizi ve yukarı yönlü güncellediğimiz finansal planlarımızı sunduk. Financell kredi portföyünden yeni 
100 milyon TL tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirdik. Nisan ayının başında, küresel 
piyasalardaki kırılgan ortama rağmen 10 yıllık 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihraç ederek bilançomuzu 
güçlendirdik. Son üç yılda gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümün bize kattığı dinamik, verimli ve vizyoner şirket 
olma vasıflarımız sayesinde tüm bu önemli aksiyonları ve daha fazlasını kısa bir zamana sığdırdık.  

3 yıllık hedeflere doğru güçlü başlangıç 

İlk çeyrek finansal ve operasyonel performansımız güçlü seyrine devam ederek öngördüğümüz üç yıllık 
hedeflere doğru ilerlediğimizi teyit etti. Grup bazında %17,5 büyüme ile 4,8 milyar TL gelir elde ettik. İstikrarlı 
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bir şekilde yükselttiğimiz operasyonel performansımızın olumlu etkisini bu çeyrekte, değişen UFRS 
standartlarının finansal sonuçlarımıza yansımasında da gördük. FAVÖK1’ümüz %44,4 artışla 2,0 milyar TL’ye 
ulaşırken FAVÖK marjı 8,0 puan yükselerek %42,5 oldu. Net kâr ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %9,2 artışla 
501 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte Türkiye’de 155 bini faturalı olmak üzere 536 bin net mobil abone 
kazanarak 34,6 milyon mobil aboneye, toplamda da 37,3 milyon müşteriye ulaştık. Mobil müşterilerimizden 
ses, data ve en az bir temel dijital servislerimizi aktif olarak kullanıp çoklu oyunu tercih edenlerin oranı artarak 
%592’a ulaştı. Sabit tarafta ise fiber abonemiz çeyreksel bazda 44 bin artarak 1,2 milyonu aştı; bu hizmetle 
birlikte TV+ kullanan müşteri oranı %45,73’ye ulaştı. Aynı dönemde, müşteri bağlılığı güçlü şekilde devam etti; 
mobil abone kayıp oranımız çeyrek bazında %4,2 seviyesinde gerçekleşti. 

Lifecell Ventures ile dijital ihracat, BiP ile uluslararası para transferi 

Barcelona’da sektörümüzün en prestijli organizasyonu GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, dijital servislerimizi 
Türkiye dışına taşıma görevini üstlenen grup şirketimiz lifecell Ventures’ı dünyaya tanıttık. Bir ay sonra, 
Almanya’da Turkcell Europe’u dijital operatör anlayışımız çerçevesinde “lifecell Europe” olarak yeniden 
tanımladık.  Dijital müzik platformumuz fizy’yi, dijital yayın platformumuz Dergilik’i ve kişisel bulut 
uygulamamız lifebox’u Almanya’da müşterilerimizle tanıştırdık.  

Anlık mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza giren BiP’in yenilikçi özelliklerine bir yenisini daha ekledik. 
BiP’ten alıcının banka hesap bilgilerine gerek duymadan mesajla yurt içinde para göndermenin mümkün 
olduğu bu servisle sektörde bir ilke daha imza atmış olduk. BiP’e 57 ülkede geçerli uluslararası para transferi 
özelliğini de ekledik.  

Diğer dijital servislerimiz de yeni özellikleriyle müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmaya devam etti. 
Türkiye’nin en çok tercih edilen kişisel bulut servisi lifebox, artık yüzleri, objeleri ve mekanları tanıyarak 
uygulama içi arama yapmayı kolaylaştırıyor.  

4.5G şebekemizde 1 Gbps hıza ulaştık   

1 Nisan 2016’dan bu yana sunduğumuz 4.5G hizmetinin ikinci yılını, LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme 
teknolojilerini kullanarak saniyede 1 gigabit’in üstüne çıktığımız hız testiyle kutladık. 5G’ye yönelik yaptığımız 
hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde olan bu hızı ilk defa canlı şebekede sunmuş olduk.  Aynı zamanda fiber 
şebekemizde saniyede 10 gigabit’e varan hızda internet erişimi sağlıyoruz. Altyapımızda ultra yüksek hızlara 
ulaşmak üzere yaptığımız çalışmaların, üniversite ve uluslararası kurumları da içeren geniş bir ekosistemle 
çalıştığımız 5G’nin kullanım modellerini geliştirme sürecine de katkısı olacağına inanıyoruz.   

Ukrayna’da ilk 4G hizmetini lifecell verdi 

Bu çeyrekte 2600 MHz ve 1800 MHz ihalelerinin her ikisinde de 15 MHz bant alarak Ukrayna’da abone başına 
en geniş LTE spektrumuna sahip olan iştirakimiz lifecell 30 Mart 2018 itibarıyla 4G hizmeti vermeye başladı. 
Ukrayna’da 4G’yi sunan ilk operatör olan lifecell’in güçlü altyapısının müşterilerimize gerçek dijital deneyimi 
yaşatmak için sağlam bir temel olacağına inanıyoruz.   

Üç yıllık hedeflerimizi yükselttik 

14 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz Yatırımcı ve Analist Günü’nde önümüzdeki 3 yılın finansal hedeflerini4 açıkladık. 
Bu kapsamda 2018-2020 yılları arasında gelirde yılda ortalama %14-%16 büyüme, %37-%40 FAVÖK marjı ve 
lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını %18-%16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü 
çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artış yeni 
UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini, 4.5G ve dijital servislerimizi gelire 
dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz.  

Temettü dağıtım kararıyla hissedarlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk 

29 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın kararıyla 1,9 milyar TL temettü 
dağıtılması onaylandı. Bu yılla birlikte 2010 yılından bu yana net karımızın yaklaşık %60’ını temettü olarak 
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dağıtmış olacağız. Bu toplantıda aynı zamanda Yönetim Kurulu’muzda ana hissedarımız Turkcell Holding’in üç 
temsilcisinin yer alması sağlandı. Her iki kararı da hissedarlarımız açısından memnuniyetle karşılıyoruz.  

Uluslararası piyasalarda Turkcell’e duyulan güven bir kez daha tescillendi  

Uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duydukları güven geçtiğimiz haftalarda ihraç ettiğimiz 10 yıl vadeli 
Eurobond ile bir kez daha tescillendi. Küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiği ve 
dalgalanmanın oldukça fazla olduğu bu dönemde tahvil ihracımıza gelen iki kat talep bizi gururlandırdı. İrlanda 
Menkul Kıymetler Borsası’nda kote olan 500 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli Eurobond’un kupon faizi 
sabit yıllık %5,8 olacak şekilde belirlendi. En son 2015 yılında 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren 
Turkcell, o tarihten bu yana uluslararası piyasalarda bu denli uzun vadeli ihraç gerçekleştiren tek Türk şirketi 
oldu.  

Yerli ve milli yapay zekâ ve insan için teknoloji yolunda var gücümüzle çalışıyoruz 

Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde 30’un üzerinde oturumda 100’e yakın Türk 
ve uluslararası fikir önderi ile ülkemizin teknoloji ekosistemine yön veren 10 bin davetliyi bir araya getirdik. 
5G yetkinlikleriyle birleşen yapay zekânın hayatımızı nasıl şekillendireceğini ayrıntılı olarak ele aldığımız bu 
zirvede, Türkiye’nin teknolojik gelişiminin öncü şirketi olma kararlılığımızı tekrarladık.  

Yine bu zirvede geleceğimiz olan çocuklarımızın dijital okur-yazarlığını artırmak için DQ Enstitüsü ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliğimizi duyurduk. Bu kapsamda 8-12 yaş arası çocuklara dijital farkındalık eğitimi veren 
“DQ World” içeriği Türkçe olarak hazırlanacak. Bu programla çocuklar kendini yöneten e-öğrenme sistemiyle 
dijital dünyada kendilerini zararlı davranışlardan ve içeriklerden korumak da dahil olmak üzere 8 dijital beceri 
kazanacaklar. 

2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptık ve hedeflerimizle uyumlu bir şekilde ilerliyoruz. Başarımıza katkılarından 
dolayı tüm takım arkadaşlarıma ve bize olan güven ve desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu’muza teşekkür 
ederiz. Başarı hikâyemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza da şükranlarımızı 
sunarız. 

 

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

2 Ocak 2018 

Türkiye'nin Otomobili Projesi süreci hakkında açıklama 
 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen 
Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetimize istinaden 02.11.2017 
tarihinde imzaladığımız Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü çerçevesinde mevcut durumda teknoloji ve 
finansal analiz çalışmaları devam etmektedir. İş bu özel durum açıklaması SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 23. 
maddesinin 7. fıkrası gereğince yatırımcılarımızın bilgilendirilmesini teminen güncelleme maksadıyla 
yapılmıştır. 
 

19 Ocak 2018 

Kira sertifikası ihraç belgesi SPK onayı başvurusu 
 

18.12.2017 tarihinde açıkladığımız Özel Durum Açıklaması çerçevesinde, Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı 
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. vasıtasıyla 
kira sertifikası ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmıştır. 
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22 Ocak 2018 
Paycell Limited Liability Company’nin lisans süreçleri hk.  
 

Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan altmış günlük güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde 21.09.2017 ve 
21.11.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz 
Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell 
LLC" unvanlı finansal şirketin yerel para transferi ve ödemeler sistemi altyapı işletmeciliği lisansları başvuru 
süreçleri devam etmektedir. 
 

26 Ocak 2018 
Fintur Holdings B.V.'nin Geocell LLC hisselerini devri 
 

Sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Fintur Holdings B.V.* ("Fintur"), sermayesinin 
%99,99'una sahip olduğu bağlı ortaklığı Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. ("Gürtel")'in 
sermayesinin %100'üne sahip olduğu ve Gürcistan'da kurulu Geocell LLC'deki paylarının tamamının, 
Gürcistan'da kurulu Silknet JSC ("Silknet")'ye 153 milyon USD bedelle devredilmesi için bağlayıcı sözleşme 
imzalamıştır. Devir işleminin düzenleyici kuruluş onaylarını takiben tamamlanması öngörülmektedir. Fintur, 
finansallarımızda "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal 
tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. 
 
* Fintur Holdings B.V.'nin pay sahipleri %41,45 oranında pay ile Şirketimiz ve %58,55 oranında pay ile Telia 
Company'dir 
 

30 Ocak 2018 
7061 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi 
Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2nci maddesi ile 4/2/1924 tarihli ve 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Geçici 13'üncü maddesinin,  
 

 2nci fıkrası kapsamında hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari 
ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bunlarla bağlantılı cezai şart, gecikme faizi, 
gecikme zammı ve yargılama giderlerinin yapılandırılmasına ve, 

 3üncü fıkrası kapsamında hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı ve 
idari ücrete ilişkin olarak incelemesi devam eden ya da henüz başlanmamış olan dönemlerin 
yapılandırılması için 3üncü fıkrada düzenlenen seçimlik haklardan (a) bendinde düzenlenen matrah 
artırımı yönteminin seçilmesine karar vermiştir. 

 
Bu kapsamda hesaplanan tutarlar anapara ve faizi ile birlikte olmak üzere, kanunun 2nci fıkrası kapsamında 
363,0 milyon TL, kanunun 3üncü fıkrası kapsamında 209,1 milyon TL'dir. İlk taksit ödemesi 31 Ocak 2018'de 
olmak üzere, 6 eşit taksitte ve ikişer aylık dönemler halinde yapılacak ödemelerin toplam tutarı vade farkı 
dahil olmak üzere 600,8 milyon TL olacaktır. Ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte 31 Aralık 2017 ve öncesi 
dönemlere ilişkin hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz 
ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere doğabilecek olan riskler sona 
erecektir. 
 
30 Eylül 2017 konsolide finansal tablolarında bu konuya ilişkin karşılık bulunmamakta olup 31 Aralık 2017 
finansallarında taksitlendirme faizi ve reeskont etkisi dahil toplam 575,1 milyon TL karşılık ayrılacaktır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2017 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinde bu karşılık tutarının olumsuz etkisinin 
dikkate alınmamasına karar vermiştir. 
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31 Ocak 2018 
Sigorta acenteliği faaliyetleri şirketi kuruluşu hakkında 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Finansman A.Ş. tarafından 
sigorta acenteliği faaliyetleri ile iştigal edecek 300.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. 
 

31 Ocak 2018 
Ukrayna 4G – 2600 MHz frekans ihalesi sonucu 
 

Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") 
başvuruda bulunduğu 4G Lisans İhalesi'nin 2600 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir. 
  
lifecell ihalede, Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909.250.551 Grivna* teklif vererek 15 
yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır. 
  
4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin 2018'in ilk çeyreğinde yapılması 
beklenmektedir. 
  
* Yükümlülük Grivna cinsinden olup, 31 Ocak 2018 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru 
olan 28,01 ile hesaplandığında 32,5 milyon ABD Dolarına karşılık gelmektedir. Dönüştürme ücreti dahil toplam 
tutar ise 39,1 milyon ABD Dolarıdır. 
 

9 Şubat 2018 
Lifecell Ventures sermaye artışı 
 
 

%100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 10.000.000 USD 
(8.161.932 EUR) artırılarak 1.656.311.423 EUR'ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın 
tamamı ödenmiştir. 
 

13 Şubat 2018 
Esas Sözleşme Tadili 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına 
tabidir. 
 

Esas Sözleşme Tadil Metnine linkten ulaşabilirsiniz. 
 

13 Şubat 2018 
Paycell Limited Liability Company’nin lisans süreçleri hk. 
 

21.09.2017, 21.11.2017 ve 22.01.2018 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; sermayesinin 
tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından 
Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" unvanlı finansal şirketin ödemeler sistemi altyapı işletmeciliği lisansı için 

başvuru yapılmış olup, yerel para transferi lisansı başvuru hazırlık süreci devam etmektedir. 
 

13 Şubat 2018 
Lifecell Ventures sermaye artışı 
 

%100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 30.000.000 USD 
(24.463.834 EUR) artırılarak 1.680.675.660 EUR'ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma 
hakkımızın tamamı ödenmiştir. 
 

  

https://s2.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorAnnouncementLibrary/OZEL%20DURUM%20-%20Esas_Sozlesme_Tadili_13022018.pdf
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15 Şubat 2018 
Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar dağıtım 
politikası ve 30 Ocak 2018 tarihinde kamuya açıklanan 7061 Sayılı Kanunun sağladığı haklardan faydalanma 
sebebiyle ayrılan karşılık tutarının olumsuz etkisinin temettü teklifinde dikkate alınmaması kararı 
çerçevesinde; 2017 mali yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 
0,5634091 TL (net 0,4788977 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 1.239.500.000 TL tutarındaki karın, ilgili 
hesap dönemi itibarıyla hazırlanan kar dağıtım öneri tablosu çerçevesince dağıtılması hususunun 2017 yılına 
ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına teklif edilmesine karar 
vermiştir. Yönetim Kurulu ayrıca, ilgili tutarın 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihleri 
itibarıyla mevcut payların tümüne, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında üç eşit taksit 
halinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının teklif edilmesine karar vermiştir. 
Teklif kararının detayları, kar payı dağıtım tabloları ve pay başına kar payı bilgileri tablosu ekte yer 
almaktadır. 

Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında her üç 
takside isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,1878030 TL (net 0,1596326 
TL)'dir. 

Uyarı: Yukarıda bahsi geçen kar dağıtımı teklifi, Genel Kurul'un toplanması ve pay sahiplerinin bu kararı 
kabul etmesi şartına bağlıdır. 
 

16 Şubat 2018 
Turkcell Özel Finansman A.Ş. kuruluşu hakkında 
 

27 Temmuz 2016 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, faizsiz finansman esas ve ilkeleri çerçevesinde mal ve 
hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamak amacıyla sermayesi 35.000.000 TL olan Turkcell Özel 
Finansman A.Ş. kurulmuş olup, Şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.  
 

21 Şubat 2018 
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağırılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 

 Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29 Mart 2018 günü saat 
10.00'da Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, 
Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki 
şekilde tespit edilmesine, 

 Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse 
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve şirketimizin ilk genel kurul 
toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, 

karar vermiştir. 
 
Gündem için tıklayınız.  
 

26 Şubat 2018 
Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu 
 

Şirketimiz, etkin ve verimli bilanço yönetimi prensipleri kapsamında uluslararası piyasalarda çeşitli uzun vadeli 
borçlanma araçlarının kullanılmasını değerlendirmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 25'nci maddesi 
hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; üst limiti 
750 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı olacak kadar, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç 
tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında, bir veya birden fazla 
ihraç yoluyla, halka arz edilmeksizin, yurt dışında tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde 

https://s3.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorAnnouncementLibrary/OZEL-DURUM-YK-temettu-15022018.pdf
https://s1.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorAnnouncementLibrary/OZEL-DURUM-Genel-Kurul-Cagri-21022018.pdf
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borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla, ihraç belgesi onayı için 26.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvurulmuştur. 
İhraç kararının kamuya açıklanması daha önce ertelenmiştir. 
 

5 Mart 2018 
Türkiye'nin Otomobili Projesi süreci hakkında açıklama 
 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen 
Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetimize istinaden 02.11.2017 
tarihinde imzaladığımız Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü çerçevesinde mevcut durumda teknoloji ve 
finansal analiz çalışmaları devam etmektedir. İş bu özel durum açıklaması SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 23. 
Maddesinin 7. fıkrası gereğince yatırımcılarımızın bilgilendirilmesini teminen güncelleme maksadıyla 
yapılmıştır. 
 

5 Mart 2018 
Fintur Holdings B.V.'nin Azertel hisselerini devri 
 

Sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Fintur Holdings B.V.* ("Fintur"), sermayesinin 
%51,3'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret A.Ş ("Azertel")'deki 
paylarının tamamını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu bir kamu şirketi olan 
Azerbaijan International Telecom LLC ("Azintelecom")'ye 221,7 milyon Euro bedelle devretmiştir. Hisse devir 
sözleşmesinin imzalanması, hisselerin Azintelecom'a devri ve devir bedelinin Fintur'a aktarılması eş anlı olarak 
tamamlanmıştır. Fintur, finansallarımızda "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak 
sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. 

 
* Fintur Holdings B.V.'nin pay sahipleri %41,45 oranında pay ile Şirketimiz ve %58,55 oranında pay ile Telia 
Company'dir. 
 

5 Mart 2018 
Uzun Vadeli Kredi Kapsamı ve Para Biriminin Genişletilmesi 
 

Şirketimiz, 29.09.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen ve China Development Bank (CDB) ile 
imzalanmış olan 750 milyon Avro kredi anlaşmasının kullanılmayan 690 milyon Avro’luk kısmının kapsamını, 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yanı sıra bağlı ortaklıklarımız Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell 
Finansman A.Ş. ve lifecell LLC tarafından da kullanılabilecek şekilde genişletmiştir. Avro cinsi kullanım hakkına 
ek olarak, ilgili kredi Amerikan Doları ve Renminbi olarak da kullanılabilecek olup, yıllık faiz oranları sırasıyla 
Libor + %2,22 ve %5,51 olacaktır. Kredinin vadesinde ve geri ödeme koşullarında bir değişiklik 
bulunmamaktadır. 
 

5 Mart 2018 
Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı ve Bilgilendirme Notu 
 

Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı ve Bilgilendirme Notuna linklerden ulaşabilirsiniz.  
 

6 Mart 2018 
Ukrayna 4G – 1800 MHz frekans ihalesi sonucu 
 

Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") 
başvuruda bulunduğu ve 31 Ocak 2018'de 2600 MHz için gerçekleşen 4G Lisans İhalesi'nin 1800 MHz için olan 
kısmı bugün gerçekleşmiştir. 2600 MHz ihalesinde 15 MHz frekans bandına sahip olan lifecell bu ihalede, Lot 
1 de yer alan 15 MHz frekans bandına 795.000.000 Grivna* teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak 
kazanmıştır. 
  
* Yükümlülük Grivna cinsinden olup, 6 Mart 2018 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru olan 
26,48 ile hesaplandığında 30,0 milyon ABD Dolarına karşılık gelmektedir. Dönüştürme ücreti dahil toplam tutar 
ise 30,8 milyon ABD Dolarıdır. 

https://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/TURKCELL-GENEL-KURUL-ILANI-TR.pdf
https://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/TURKCELL-GENEL-KURUL-BILGILENDIRME-DOKUMANI-TR.pdf
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10 Mart 2018 
Moody's Notu ve Görünümü 

 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, kendi iç düzenlemeleri gereği, 7 Mart 2018'de açıkladığı 
Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla Şirketin kredi notunu bir basamak indirerek "Ba1" olarak 
belirlemiş, not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a yükseltmiştir. 
Turkcell, kredi derecelendirme firmaları S&P ve Fitch'ten sahip olduğu "yatırım yapılabilir" notunu korumakta 
olup, böylece uluslararası yatırımcılar için yatırım yapılabilir kriteri olan minimum iki yeterli nota sahiptir. 
 

14 Mart 2018 
Geleceğe Yönelik Beklentiler 
 

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin geleceğe yönelik 
değerlendirmelerin kamuya açıklanması maddesi kapsamında yapılmaktadır. 
 
Şirketimiz 15 Şubat 2018 tarihli açıklamasında 2018 yılı gelir büyüme hedefini %13-%15, FAVÖK marjı hedefini 
%33-%35 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını %18-%19 olarak açıklamıştı. 
Şirketimiz 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncellemiş olup, 2018 yılına ilişkin %14-%16 gelir büyümesi, 
%37-%40 FAVÖK marjı ve %18-%19 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara 
oranı beklemektedir. 
 
Şirketimizin 2018-2020 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin orta vadeli beklentileri ise gelirlerde %14-%16 
aralığında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), %37-%40 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %16-%18 
seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklenmektedir. 
2018 ve 2018-2020 beklentileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 9, UFRS 15 ve 
UFRS 16 standartlarının tahmini etkilerini yansıtmakta olup, FAVÖK marjı beklentisine 4-5 yüzde puanlık 
pozitif etki yansıtılmıştır.  
 
Bugün, yatırımcı ve analistler ile paylaşılan, beklenti ve öngörülerimizi içeren sunuma internet sitemizde yer 
alan https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar linkinden ulaşılmaktadır. 
 

*Yıllık bileşik büyüme oranı 2017 ve 2020 yılları arasındaki ortalama yıllık büyümeyi ifade etmektedir. 
 

20 Mart 2018 
Fintur Holdings B.V.'nin Geocell LLC hisselerinin devrini tamamlaması 
 

26 Ocak 2018 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz 
iştiraklerimizden Fintur Holdings B.V.*'nin sahip olduğu Geocell LLC paylarının tamamının Gürcistan'da kurulu 
Silknet JSC ("Silknet")'ye toplam 153 milyon ABD Doları bedelle devri için gerekli yasal onay süreçleri 
tamamlanmış olup, hisse devri gerçekleşmiştir. Fintur, finansallarımızda "satış amaçlı sınıflandırılan duran 
varlıklar" olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. 
 
* Fintur Holdings B.V.'nin pay sahipleri %41,45 oranında pay ile Şirketimiz ve %58,55 oranında pay ile Telia 
Company'dir. 
 

22 Mart 2018 
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı 
 

Şirketimizce uluslararası piyasalarda satılmak üzere üst limiti 750 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para 
tutarı olacak kadar çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit 
ve/veya değişken faiz oranlarında, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, halka arz edilmeksizin, yurt dışında 
tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından 22 Mart 2018'de uygun bulunmuştur. 
 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar
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İhraç belgesine linkten ulalabilirsiniz.  
 

23 Mart 2018 
Yıllık Faaliyet Raporu 20-F 
 

ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve Securities and Exchange Commision'a ("SEC") sunulan 
yıllık faaliyet raporu 20-F web sitemizde https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/key-
financial-and-operational-data/investor-kit adresinde yer almaktadır. 
 

26 Mart 2018 
Kredi Sözleşmesi 
 

Şirketimiz bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş., Bank of China ile 100 milyon Euro tutarında kredi sözleşmesi 
imzalamıştır. Vadesi 3,5 yıl olan kredinin yıllık maliyeti Euribor+%1,25'tir. 
 

28 Mart 2018  
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yatırımcı Toplantıları Planı 
 

Şirketimiz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation S" 
formatında nitelikli yatırımcıya tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlanmaktadır. Bu kapsamda, 
Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile ABD'de ve Birleşik Krallık'ta 3-4 Nisan 2018 tarihleri arası yatırımcı 
toplantıları (roadshow) düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve 
koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. 
 

28 Mart 2018  
Ortak ödeme şirketi, Yemek kartı şirketi ve vakıf kuruluşu hk. 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 

 Şirketimiz bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin ("TÖHAŞ"), ve/veya 
başka bir Turkcell Grup şirketinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınacak faaliyet izni 
kapsamında, sistem işletmeciliği ve 6493 sayılı Kanun'un izin verdiği diğer faaliyetleri yürütebilmek 
amacıyla özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak 
iştirak etmesine, 

 Şirketimiz bağlı ortaklığı TÖHAŞ'ın ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu ve/veya özel 
şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına, 

 Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı ve nitelikli olarak 
yürütülmesi ve idareler tarafından yürütülen kamu hizmetleri yükünün bu yolla azaltmasına katkı 
sunulması amacıyla "Turkcell Vakfı" adı altında vakıf kurulmasına, 

karar vermiştir. 

 

29 Mart 2018  
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. 
 

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar 
alınmıştır: 

 Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. 

 Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 

https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/spk-ihrac-onay.pdf
https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/key-financial-and-operational-data/investor-kit
https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/key-financial-and-operational-data/investor-kit
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 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki 
faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık 
konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir. 

 Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir. 

 Gündemin Bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin 9. maddesine ilişkin 
şirketimiz hissedarı Turkcell Holding A.Ş'nin teklifinin oylanması neticesinde mevcut Yönetim Kurulu 
üyelerinden; Jan Erik Rudberg'in yerine Mustafa Kıral, Erik Jean Christian Antoine Belfrage'in yerine 
Hasan Tuvan Yalım ve Mehmet Bostan'ın yerine Ingrid Maria Stenmark'ın 3 yıl süreyle görev yapmak 
üzere seçilmesi onaylanmıştır. 

 Gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddelerine ilişkin olarak 
oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır. 

 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi 
için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) 
bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 

 Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 
hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir. 

 2017 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin şirketimiz pay sahibi Turkcell 
Holding A.Ş.'nin önergesi üzerine teklifin oylanması neticesinde; Şirketin nakit durumu ve 
ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2017 mali yılı için net 
dağıtılabilir dönem karından, Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin 
ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak önergede (Genel 
Kurul tutanağının ekidir) belirtildiği üzere toplam 1.900.000.000 TL tutarının dağıtılmasına ve 
hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 18 
Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir. 

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte 
sunulmuştur. 

 

7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 

2 Nisan 2018  
Sigorta acenteliği faaliyetleri şirketi kuruluş işlemleri hakkında 
 

31.01.2018 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell 
Finansman A.Ş. tarafından sigorta acenteliği faaliyetleri ile iştigal edecek şirketin kuruluş hazırlıkları devam 
etmektedir. 
 

3 Nisan 2018  
Lifecell Ventures sermaye artışı 
 

%100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 25.000.000 USD 
(20.311.902 EUR) artırılarak 1.701.583.363 EUR'ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma 
hakkımızın tamamı ödenecektir. 
 

https://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/tutanak.pdf
https://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/hazirun.pdf
https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/kardagitimek-tr.pdf
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6 Nisan 2018  
Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı-Fiyatlama 
 

Şirketimiz tarafından 1933 tarihli ABD Menkul Kıymet Kanunu'nun (Securities Act of 1933) Rule 144A ve 
Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) 
kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. Tahvil 500 milyon ABD 
Doları tutarında, 10 yıl vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık %5,80, satış fiyatı nominal değerin %97,779'u olacak 
şekilde ihraç edilecektir. 
 
Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını 
takiben satış işlemlerinin 11 Nisan 2018 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. 
 

11 Nisan 2018 
Tahvil İhracı - Satışın Tamamlanması 
 

Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 10 yıl, itfa tarihi 11.04.2028, 
kupon oranı yıllık sabit %5,80, satış fiyatı nominal değerin %97,779'u olan tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli 
yatırımcılara satışı 11.04.2018 tarihinde tamamlanmış olup söz konusu tahvil İrlanda Menkul Kıymetler 
Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına 
aktarılmıştır. 
 

11 Nisan 2018  
Tertip ihraç belgesi onayı ve tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin imzalanması 
 

Şirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 10 yıl vadeli ve nominal 
değeri 500 milyon ABD Doları olan tahvilin ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip 
ihraç belgesi ekte sunulmuştur. 
Tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 09.04.2018 tarihinde imzalanmıştır. 
 

16 Nisan 2018 
Paycell Limited Liability Company'nin lisans süreçleri hk. 
 

21.09.2017, 21.11.2017, 22.01.2018 ve 13.02.2018 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; 
sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") 
tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" unvanlı finansal şirketin ödemeler sistemi altyapı işletmeciliği 
lisansı için başvuru yapılmış olup, yerel para transferi lisansı başvuru hazırlık süreci devam etmektedir. 
 

18 Nisan 2018 
Yönetim Kurulu Komiteleri 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 
hükümler çerçevesinde oluşturulan; 

 Denetim Komitesi'nin Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'den oluşmasına ve Ahmet 
Akça'nın Başkan olarak belirlenmesine,  

 Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Mehmet Hilmi Güler, Bekir Pakdemirli ve Hasan Tuvan 
Yalım'dan oluşmasına ve Mehmet Hilmi Güler'in Başkan olarak belirlenmesine,  

 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Mehmet Hilmi Güler, Bekir Pakdemirli, Ingrid Maria Stenmark, 
Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme & Devralma Bölümü Direktörü Zeynel Korhan Bilek ve Kurumsal Yönetim 
& RYM Program Ofis Yöneticisi Emre Alpman'dan oluşmasına ve Mehmet Hilmi Güler'in Başkan olarak 
belirlenmesine, 

 Ücret Komitesi'nin Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler ve Mustafa Kıral'dan oluşmasına ve Atilla Koç'un 
Başkan olarak belirlenmesine, 

 Aday Gösterme Komitesi'nin Ahmet Akça, Mehmet Hilmi Güler, Atilla Koç ve Bekir Pakdemirli'den 
oluşmasına ve Ahmet Akça'nın Başkan olarak belirlenmesine 

https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/spk-tertip-ihrac.pdf
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karar vermiştir. 
 

8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ  

Aşağıdaki tabloda 2018 yılının 1. Çeyreğine, 2017 yılının 1. ve 4. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal 
veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmış verilere 
dayanmaktadır. 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç17 4Ç17 1Ç18 
1Ç17/1Ç18  

% Değ.  
4Ç17/1Ç18 

% Değ. 

        Turkcell Türkiye 3.562,7 4.040,7 4.117,0 %15,6 %1,9 

        Turkcell Uluslararası 248,0 288,3 279,4 %12,7 (%3,1) 

        Diğer İştirakler 241,9 337,1 365,2 %51,0 %8,3 

Toplam Hasılat 4.052,6 4.666,1 4.761,6 %17,5 %2,0 

Satışların Maliyeti (2.616,6) (3.016,3) (3.114,8) %19,0 %3,3 

Brüt esas faaliyet karı 1.436,0 1.649,8 1.646,8 %14,7 (%0,2) 

           Genel yönetim giderleri (199,8) (67,3) (214,9) %7,6 %219,3 

           Pazarlama ve satış giderleri (464,6) (544,1) (389,8) (%16,1) (%28,4) 

           Diğer faaliyetlerden gelirler ve 
karlar/(gider ve zararlar) 

3,6 (625,9) (33,4) a.d (%94,7) 

FAVÖK 1.399,9 1.739,0 2.022,0 %44,4 %16,3 

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 775,2 412,5 1.008,7 %30,1 %144,5 

Finansman giderleri (348,1) (577,9) (778,3) %123,6 %34,7 

Finansman gelirleri 201,5 471,3 464,8 %130,7 (%1,4) 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 628,6 305,9 695,2 %10,6 %127,3 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (157,2) (69,6) (170,2) %8,3 %144,5 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 471,4 236,3 525,0 %11,4 %122,2 

Durdurulan faaliyetler dönem karı - - - - - 

Kontrol gücü olmayan paylar (12,8) (20,4) (24,2) %89,1 %18,6 

Dönem Karı 458,6 215,9 500,8 %9,2 %132,0 

 
Aşağıdaki tabloda 2018 yılının 1. Çeyreğine, 2017 yılının 1. ve 4. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş 
finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış verilere 
dayanmaktadır. 

 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç17 4Ç17 1Ç18 
1Ç17/1Ç18 

% Değ.                
4Ç17/1Ç18 

% Değ. 

Turkcell Türkiye 3.562,7 4.040,7 4.117,0 %15,6 %1,9 

Turkcell Uluslararası 248,0 288,3 279,4 %12,7 (%3,1) 

Diğer iştirakler 241,9 337,1 365,2 %51,0 %8,3 

Toplam Hasılat 4.052,6 4.666,1 4.761,6 %17,5 %2,0 

Satışların Maliyeti (2.616,6) (3.016,3) (3.114,8) %19,0 (%3,3) 

Brüt esas faaliyet karı 1.436,0 1.649,8 1.646,8 %14,7 (%0,2) 

        Genel yönetim giderleri (199,8) (67,3) (241,9) %7,6 (%219,3) 

        Pazarlama ve satış giderleri (464,6) (544,1) (389,8) (%16,1) (%28,4) 
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Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç17 4Ç17 1Ç18 
1Ç17/1Ç18 

% Değ.                
4Ç17/1Ç18 

% Değ. 
        Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve 
karlar/(gider ve zararlar) 

259,2 (348,3) 100,5 (%61,2) a.d. 

FAVÖK 1.399,9 1.739,0 2.022,0 %44,4 %16,3 

Esas faaliyet karı 1.030,8 690,1 1.142,6 %10,8 %65,6 

        Yatırım faaliyetlerinden gelirler 10,8 16,4 8,7 (%19,4) (%47,1) 

        Yatırım faaliyetlerinden giderler (20,6) (4,1) (14,2) (%31,1) (%243,9) 

Finansman gelir/(gider) öncesi kar 1.021,0 702,4 1.137,1 %11,4 %61,9 

         Finansman gelirleri 61,3 332,9 398,1 %549,4 %19,6 

         Finansman giderleri (453,7) (729,3) (840,0) %85,1 %15,2 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 628,6 305,9 695,2 %10,6 %127,2 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (157,2) (69,6) (170,2) %8,3 %144,5 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 471,4 236,3 525,0 %11,4 %122,2 

Durdurulan faaliyetler dönem karı - - - - - 

Kontrol gücü olmayan paylar (12,8) (20,4) (24,2) %89,1 %18,9 

Dönem Karı 458,6 215,9 500,8 %9,2 %132,0 

 

Operasyonel Bilgiler Özeti 1Ç17 4Ç17 1Ç18 
1Ç17/1Ç18  

% Değ.                
4Ç17/1Ç18  

% Değ.  
Abone Sayısı (milyon) 35,8 36,7 37,3 %4,2 %1,6 

Mobil Faturalı (milyon)  17,7 18,5 18,6 %5,1 %0,5 

      Mobil M2M (milyon) 2,1 2,3 2,4 %14,3 %4,3 

Mobil Ön Ödemeli (milyon)  15,7 15,6 16,0 %1,9 %2,6 

Fiber (bin) 1.085,5 1.204,3 1.248,7 %15,0 %3,7 

ADSL (bin) 879,6 921,4 916,6 %4,2  (%0,5) 

IPTV (bin) 402,0 505,9 535,0 %33,1 %5,8 

Abone kayıp oranı (%)         

Mobil Abone kayıp oranı (%)1 %5,0 %7,1 %4,2  (0,8yp)  (2,9yp) 

Sabit Abone kayıp oranı (%) %5,2 %5,7 %5,3 0,1yp  (0,4yp) 

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir (TL)         

Mobil ARPU – Bileşik 28,8 30,4 31,5 %9,4 %3,6 

   Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç) 30,5 32,3 33,6 %10,2 %4,0 

Faturalı 41,7 43,8 45,4 %8,9 %3,7 

   Faturalı (M2M hariç) 47,0 49,6 51,5 %9,6 %3,8 

Ön Ödemeli 14,3 15,1 15,3 %7,0 %1,3 

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik 53,1 55,2 55,3 %4,1 %0,2 

Kullanıcı başına ortalama data kullanımı 
(GB/kullanıcı) 

3,0 4,3 4,4 %46,7 %2,3 

Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası 
(Bileşik) 

323,7 353,4 344,8 %6,5  (%2,4) 
 

(1) 9 ay boyunca ayda 10 TL üzeri yükleme yapmayan ön ödemeli abone kayıp politikası 1Ç17’de 12 ay olarak değiştirilmiştir. Ek olarak, en son Mart’tan 

önce yükleme yapan ön ödemeli aboneler en geç yıl sonu itibarıyla abonelikten çıkarılacaklardır. Abone kayıp politikasındaki bu değişiklik, geçmiş 

dönem verilerine yansıtılmamıştır. 
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I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar 
yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2017 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz: 

 

http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2017-TR.pdf  
 

II) 30 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz 

 

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar  
 

III)  30 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz 

 

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar  

http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2017-TR.pdf
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar

