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1. VİZYONUMUZ ve HEDEFİMİZ  
 

VİZYONUMUZ 

Dijital Operatör Turkcell 

HEDEFİMİZ 

3 yılda: 

 1 milyar indirmeye ulaşacak dijital servislerle küresel liderlik 

 Dijital iş çözümlerinde liderlik 

 Yeni nesil finansal teknolojilerde liderlik 
 

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 

Yönetim Kurulu  
Ahmet Akça*                 Başkan  
Atilla Koç*     Üye 
Mehmet Hilmi Güler*   Üye 
Bülent Aksu     Üye 
Hüseyin Aydın    Üye 
Ingrid Maria Stenmark   Üye  
Mustafa Kıral             Üye 
 

Denetim Komitesi 
Ahmet Akça 
Mehmet Hilmi Güler 
Atilla Koç 
 

Kurumsal Yönetim Komitesi 
Mehmet Hilmi Güler 
Ingrid Maria Stenmark 
Zeynel Korhan Bilek 
Emre Alpman 
 

Ücret Komitesi 
Atilla Koç 
Mehmet Hilmi Güler 
Mustafa Kıral 
 

Aday Gösterme Komitesi 
Ahmet Akça 
Mehmet Hilmi Güler 
Atilla Koç 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Mehmet Hilmi Güler 
Atilla Koç** 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır. 
** 30 Nisan 2019 tarihli açıklamada belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve 
Sn. Mehmet Hilmi Güler ve Sn. Atilla Koç'tan oluşmasına karar vermiştir. 
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3. ORTAKLIK YAPISI 

Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 30.06.2019 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 Açık1 1.077.004.490,333 48,95% 

TOPLAM 2.200.000.000,000 100,00% 
 

 

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

4. YÖNETİM TAKIMI 

Murat Erkan2  Genel Müdür 

Osman Yılmaz Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

İzzet Serhat Demir Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Kadri Özdal                    Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) 

Ceyhun Özata Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) 

Ömer Barbaros Yiş Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) 

Ataç Tansuğ Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) 

Serkan Öztürk Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Aziz Gediz Sezgin Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Seyfettin Sağlam3 İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Ali Türk Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 30 Mayıs 2019 tarihli açıklamada belirtildiği üzere Genel Müdür görevini vekaleten yürütmekte olan Murat Erkan, 30 Mayıs 2019 itibarıyla Genel Müdür 

görevine atanmıştır. 
3 11 Temmuz 2019 tarihli açıklamada belirtildiği üzere İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Seyfettin Sağlam, 24 

Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır. 
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5. GENEL MÜDÜR MURAT ERKAN’IN MESAJI 

Müşteri odağımız ve yenilikçi çözümlerimizle hızla büyüyoruz     
 

Turkcell Grubu olarak yılın ikinci çeyreğinde çift haneli güçlü büyümemizi sürdürdük. Konsolide gelir bu 
dönemde yıllık bazda %21,3 artarak 6,2 milyar TL’ye ve FAVÖK1 %19,6 artışla 2,6 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK 
marjı ise %41,2 oldu. Net kârımız %12,1 artarak 465 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla yılın ilk 
yarısında 11,9 milyar TL gelir ve şirket tarihimizde en yüksek ilk altı aylık değer olan 1,7 milyar TL net kâr elde 
ettik.  
 

Genişleyen müşteri bazımız, güçlü ARPU büyümesi, artan data talebi ve yenilikçi ürün ve servislerimizin daha 
çok kullanımının yanı sıra başarıyla uyguladığımız etkin maliyet yönetimi sayesinde elde ettiğimiz bu güçlü 
sonuçlar, 2019 yılı öngörülerimizi2 bir kez daha gözden geçirip FAVÖK marjı hedefimizi %39 - %41 olarak yukarı 
yönlü revize etmemizi sağladı. %17 - %19 aralığında olan gelir büyümesi ve %16 - %18 hedef operasyonel 
yatırım harcamalarının satışa oranı3 beklentilerimizi ise koruyoruz.  
 

Turkcell’in ışık hızında internetini tercih edenlerin sayısı 1,4 milyon oldu 
 

Müşteri odaklı yenilikçi aksiyonlarımız ve sunduğumuz değer teklifleriyle bu çeyrekte faturalı, fiber ve dijital 
servislerde abone sayımızı artırdık. Faturasız müşterilerimizin 3 katı kadar ARPU yaratan faturalı mobil 
müşteri bazımız, yılın ikinci 3 aylık döneminde 215 bin arttı. Fiber müşteri bazımız 15 bin artışla 1,4 milyon 
olurken, bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşterilerimizin4 sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise 
%50,8 oldu.  
 

Yenilikçi ve sadece Turkcell’in sunduğu kablosuz genişbant erişim ürünümüz Superbox’a gelen güçlü talep, bu 
çeyrekte de devam etti. Fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda sunduğu hızla müşterilerimizin beğenisini 
kazanan Superbox, 130 bine yakın hanede yerini aldı. 
  
Müşterilerimizin artan data ve dijital servis kullanımları, daha yüksek faydalar sunan paketlere geçiş ve 
faturalı müşteri sayısındaki artış ARPU rakamlarımıza da yansıdı. Mobil ARPU5 geçen yıla göre %16,6 artarak 
40,7 TL’ye ulaştı. Bu çeyrekte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni özel çözümümüz “Rahat Paketler”i 
sunmaya başladık. Sektörde bir ilk olan bu hibrit paketler sayesinde müşterilerimiz artık ön ödemeli hat 
kullanır gibi faturalı hat sahibi olabiliyor. Kısa sürede büyük ilgi gören bu çözümü tercih eden müşterilerimizin 
yaklaşık yarısı Turkcell ile ilk defa Rahat Paketleri sayesinde tanıştı.  Diğer yandan, sabit bireysel fiber ARPU 
da yılın başında yenilediğimiz değer tekliflerimiz, daha yüksek faydalar sunan paketlere geçiş ve artan TV’li 
çoklu oyun etkisiyle %17,2 rekor büyüyerek 66,1 TL’ye yükseldi. 
 

Stratejik üç ana odağımızda güçlü adımlarla ilerliyoruz  
 

Stratejimizin üç ana odağından biri olan dijital servislerimizi zenginleştirmeye ve sunduğumuz kullanıcı 
deneyimini geliştirmeye devam ettik. Son bir yılda 4 kat artışla günde ortalama 300 milyon mesaj trafiğine 
ulaşan yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP’te, yenilikçi anlık çeviri özelliğinde desteklediğimiz dil sayısı 
106’ya ulaştı. Reklam ve marka işbirliklerine odaklandığımız dijital müzik platformumuz fizy’de aktif kullanıcı 
sayısı 3,7 milyon oldu. Bununla birlikte yapay zekayı kullanarak fizy, Dergilik ve TV+ platformlarımızda kişiye 
özel içerik önermeye de başladık. Güçlü altyapımız ve veri merkezlerimizle desteklediğimiz, 1.000’i aşkın 
Turkcell mühendisi ve yazılımcısı tarafından geliştirilen dijital servislerimizle Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
öncülük etmeye devam edeceğiz. 
 

Stratejik ana odak olarak belirlediğimiz bir diğer alan olan dijital iş çözümlerinde ise güçlü bir büyüme 
kaydettik. Dijital iş çözümleri faaliyetlerimiz yılın ilk yarısında %62 oranında artışla 693 milyon TL gelir yarattı. 
Özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan ve dijital dönüşümlerini sağlayan 
servislerimizle bu alanda güçlü büyümemizi sürdüreceğimize inanıyoruz.  
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Üçüncü odağımız olan tech-fin alanında ise Türkiye’nin en büyük ödeme platformu olmayı hedeflediğimiz 

Paycell’le birçok ilki hayata geçirdik. Artık Turkcell müşterileri şehir içi taşımacılıkta kullanılan 

İstanbulKart’larına yüklemeleri, Paycell uygulaması ile mobil cihazları üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar ve 

isterlerse faturalarına yansıtabiliyorlar. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart’a “harçlık kart” 

olarak tanımlanabilme özelliğini getirerek ebeveynlerin hayatını kolaylaştırdık. Yine Paycell Kart ailesine, 

“Nakit Çeken Kart”ı ekleyerek yüklenen miktarın nakit olarak çekilebilmesi özelliğini getirdik. Bu alanda 

geliştirdiğimiz ve bugüne dek 4 milyon kez indirilen Paycell uygulaması üzerinden artık sadece cep telefonu 

numarasıyla 7/24 para transferi yapmak da mümkün. Ayrıca İstanbulKart ve yemek kartı özelliklerini tek bir 

kartta buluşturan ve her geçen gün üye iş yeri sayısı artan milli yemek kartı projesi Paye Kart’a da Paycell ile 

destek veriyoruz.  

Uygulamalarımızla sürdürülebilirliğe destek oluyoruz 
 

Enerji sektöründe faaliyetlerimiz kapsamında Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubumuzun 
ilk güneş enerjisi santralinin açılışını gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yoğun 
çalışmalarla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İnsanı, çevreyi ve ekonomiyi bir bütün olarak görerek her 
adımımızı sürdürülebilirlik bilinciyle atmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında Fransa merkezli BNP Paribas ile 
imzaladığımız 3 yıl vadeli 50 milyon Euro tutarındaki ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ anlaşmasıyla bu alandaki 
çalışmalarımızı finansman alanına da taşımış olduk. Bu kredi sayesinde karbon ayak izi azaltılarak çevreye 
karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman maliyetlerimizi düşürebileceğiz. Doğal kaynakları gelecek 
kuşaklara aktarmayı amaçlayarak sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamanın önemine inanıyoruz. Bu tarz 
kaynakların artarak kullanılması için öncülük etmeyi amaçlıyoruz. 
 

Aynı zamanda, Türkiye’nin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Turkcell mühendislerinin de katkılarıyla ASELSAN tarafından geliştirilen yerli 
üretim 4.5G antenlerini canlı şebekemizde kullanmaya başladığımızı geçtiğimiz günlerde duyurduk. 5G ile de 
uyumlu çalışabilen bu antenlerin yaklaşık 1.000 adedi, yıl sonuna kadar mobil altyapımıza entegre edilmiş 
olacak.  
 

Kaldıraç oranımız iyileşti 
 

İhtiyatlı finans yönetimi ve güçlü operasyonlardan yarattığımız nakit sayesinde bilançomuzu güçlendirmeyi 
sürdürdük. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yıl aynı döneme kıyasla 0,3 oranında 
iyileşerek 1,2 seviyesine geldi ve benzer şirketlerle olan farkımız arttı. 
 

Müşterilerimizin teveccühü ile yine sektör lideriyiz 

Turkcell olarak, stratejik önceliklerimiz doğrultusunda müşterilerimize odaklanarak, inovasyon ve 
operasyonel mükemmeliyet ile eşsiz bir deneyim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sayede 
müşterilerimizin gösterdiği teveccüh bizi bu çeyrekte de toplam gelirler bakımından bir kez daha 
sektörümüzün lideri yaptı. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni 
akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz. 
 

Bu vesileyle başarımıza katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza ve bize olan güven ve desteklerinden dolayı 
Yönetim Kurulu’muza teşekkür ederiz. Başarı yolculuğumuzda daima yanımızda olan müşterilerimize ve iş 
ortaklarımıza da bir kez daha şükranlarımızı sunarız. 

 
 (1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. 
 (2) Bu paragraf tüm işlerimiz için pazar koşulları hakkında mevcut tahmin ve beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin 
gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2018 yılı için 20-
F formunda SEC’e (U.S. Securities and Exchange Commission) sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. 
(3) Lisans ödemeleri hariç 
(4) TV’li servis kullanan abonelerimiz: Fiber internet + IPTV kullanıcıları ve fiber internet + IPTV + sabit ses kullanıcıları 
(5) M2M hariç 
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6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

1 Nisan 2019 
Bağımsız denetçi seçimi hakkında 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2019 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 bu hususun şirketimizin 
ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. 
 

1 Nisan 2019 
Organizasyon Değişikliği 
 

Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi teknoloji çözümlerimiz ile insan kaynağımıza ve tüm paydaşlarımıza 

değer yaratma stratejimiz doğrultusunda Şirketimiz, organizasyon yapısında aşağıdaki değişikliklerin 

yapılmasına karar vermiştir:  

1- Satış Fonksiyonu’nda müşteri, kanal yönetimi, satış stratejisi ve operasyonlarının daha etkin 

yönetilmesi amacıyla, “Bireysel Satış”, “Kurumsal ve Ev Satış” ve “Uluslararası ve Toptan Satış” 

odakları oluşturulmuştur.  

“Bireysel Satış” ve “Kurumsal ve Ev Satış” odakları fonksiyon olarak, “Uluslararası ve Toptan Satış” ise 

direktörlük olarak yönetilecek ve her üçü de doğrudan genel müdüre bağlı olacaktır. Bu kapsamda 

Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı görevine hâlihazırda Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

görevini vekâleten yürüten Kadri Özdal’ın 1 Nisan 2019 itibarıyla vekâleten, Kurumsal ve Ev Satış 

Genel Müdür Yardımcısı görevine hâlihazırda Ev ve Kobi Satışından Sorumlu Direktör Ceyhun 

Özata’nın mevcut görevine ek olarak 1 Nisan 2019 itibarıyla vekâleten atanmasına karar verilmiştir. 

2- Strateji Fonksiyonu altında yönetilen yurtiçi ve yurtdışı iştirakler konularına göre genel müdür, finans 

ve ilgili fonksiyonlar altında yönetilecektir. Strateji Fonksiyonu altında yürütülmekte olan stratejik iş 

geliştirme ve iştirak performans izleme işleri Strateji Direktörlüğü altında doğrudan genel müdüre 

raporlayacak şekilde konumlandırılacaktır.   

3- Dijital servis ve çözümlerimizde teknoloji odağını ön plana almak amacıyla hâlihazırda Dijital Servisler 

ve Çözümler Teknolojisinden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Ataç Tansuğ, 1 Nisan 2019 

itibarıyla mevcut görevine ek olarak Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

olarak vekâleten atanmıştır. 
 

2 Nisan 2019 
Fintur Holdings B.V. hisse satışının tamamlanması 
 

12 Aralık 2018 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, sermayesinin %41,45’ine sahip olduğumuz Fintur 

Holdings B.V. ("Fintur")’un paylarının tamamının, Fintur'un diğer hissedarı olan Sonera Holding B.V'ye devri 

2 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin nihai bedeli 352,9 milyon Euro olarak 

gerçekleşmiştir. Hisse devri için gerekli ön şartların Mart ayı içerisinde tamamlanmasından dolayı, işlemden 

elde edilen 772,4 milyon TL karın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımıza yansıyacağı öngörülmektedir. 

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Bugün, şirketimiz tarihinde önemli bir stratejik gelişme olan işlemi 

tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bir yıldan uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve azınlık hissedarı 

olduğumuz Fintur iştirakimizin ortağımıza devri 353 milyon Euro bedelle gerçekleşti.  
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Bu işlem, “Asset light” yani verimli bilanço olarak tanımladığımız stratejimizin, fiziki varlıklarımızın Türkiye’ye 

odaklı ve uluslararası büyümenin dijital varlıklarla sağlanacağı stratejimizin teyidi niteliğindedir. 

Aynı zamanda, bilançomuza yaklaşık 2,2 milyar TL karşılığında nakit girişi sağladığımız bu işlem ile likiditemiz 

ve bilanço oranlarımız daha da güçlenmiş, döviz pozisyonumuz fazlaya dönüşmüştür. Bu işlemden yaratılan 

kaynağı müşterimize sunduğumuz değeri zenginleştirecek ve teknolojimizi güçlendirecek yatırımlarda 

kullanacağız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi teknoloji çözümlerimiz ile insan kaynağımıza ve tüm 

paydaşlarımıza değer yaratma stratejimizle sürdürülebilir ve karlı büyümeye, dijital operatör vizyonumuza 

odaklanmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak 

Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5 ve 6’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikteki İşlem" 

sınıfına girmemektedir*. 

* İlgili oran hesaplamalarına aşağıda yer verilmektedir: 

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki (31 Aralık 2018 tarihinde sona eren 

hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar) kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara 

göre varlık (aktif) toplamına oranı: kayıtlı değer 1.720.305 Bin TL, aktif toplamı 42.765.275 Bin TL olup, 

%4,0’dır. 

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama 

fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi 

olan 11 Aralık 2018 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 26.256.218 Bin TL ve 

gerçekleşen işlem tutarının 31 Mart 2019 tarihli gösterge EUR/TL kuru itibarıyla 2.229.595 Bin TL olup, 

%8,5’dir. 

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun 31 Aralık 

2018 yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: 

gelire katkısı 0 TL ve son yıllık finansal tablolardaki satış geliri 21.292.475 Bin TL olup, %0’dır. 
 

26 Nisan 2019 
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağırılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 31 Mayıs 2019 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 

karar vermiştir. 

Gündem için tıklayınız. 
 

30 Nisan 2019  
Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kâr 
dağıtım politikasına uygun olarak, 2018 mali yılına ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık 
%50'sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,4590909 TL (net 0,3902273 TL) nakit kar 
payına tekabül eden, brüt 1.010.000.000 TL (birmilyaronmilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap 
dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, nakit kar paylarının 18 Haziran 2019, 
5 Ağustos 2019, 21 Ekim 2019 ve 17 Aralık 2019 tarihlerinde dört eşit taksit halinde, mevzuatta öngörülen 
esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2018 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz 
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.  

https://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorAnnouncementLibrary/OZEL-DURUM-Genel-Kurul-Cagri-26042019.pdf
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Teklif kararının detayları, kâr payı dağıtım tablosu ve pay başına kâr payı bilgileri tablosu ekte yer almaktadır. 
 

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı/Brüt (TL) 

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 4. Taksit Toplam 

0,1147727 0,1147727 0,1147727 0,1147728 0,4590909 

 

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı/Net (TL) 

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 4. Taksit Toplam 

0,0975568 0,0975568 0,0975568 0,0975569 0,3902273 

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi  

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 4.taksit 

18.06.2019 5.08.2019 21.10.2019 17.12.2019 
 

Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında her dört 

takside isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,1147727 TL (net 0,0975568 

TL)'dir. Toplamda 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,4590909 TL (net 0,3902273 TL)'dir. 
 

Uyarı: Yukarıda bahsi geçen kâr dağıtımı teklifi, Genel Kurul’un toplanması ve pay sahiplerinin bu kararı kabul 

etmesi şartına bağlıdır. 
 

30 Nisan 2019 

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 Ticaret 
Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili 
Genel Kurul onayına tabidir. 

Esas Sözleşme Tadil Metnine linkten ulaşabilirsiniz. 
 

30 Nisan 2019 

Riskin Erken Saptanması Komitesi hakkında 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve Sn. 
Mehmet Hilmi Güler ve Sn. Atilla Koç'tan oluşmasına karar vermiştir. 
 

8 Mayıs 2019  
Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı 
 

Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı ve Bilgilendirme Notuna linklerden ulaşabilirsiniz. 
 

10 Mayıs 2019 
Uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanması 
 

Şirketimiz genel kullanım amacıyla BNP Paribas Fortis SA/NV ile 3 yıl 1 hafta vadeli toplam yıllık maliyeti 
Euribor + %2,20 - %2,00 aralığında değişkenlik gösterebilecek 50 milyon EUR tutarında kredi sözleşmesi 
imzalamıştır. Anlaşmada belirlenen sürdürülebilirlik temelli çevresel hedeflerin tutturulmasına bağlı olarak 
kredinin toplam maliyeti Euribor + %2'ye kadar düşebilecektir. Belirlenen hedefler arasında elektronik atık 
toplanması, elektrik tüketiminde güneş enerjisinden faydalanılması ve gazete ile dergilerin dijital ortamda 
okunmasını sağlayan Dergilik uygulamasının daha fazla kullanılmasıyla kağıt tüketiminin azaltılması yer 
almaktadır. 
 

https://s3.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorAnnouncementLibrary/OZEL%20DURUM%20-%20Esas-Sozlesme-Tadili-30042019.pdf
https://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/TURKCELL-GENEL-KURUL-ILANI-TR-2019.pdf
https://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/TURKCELL-GENEL-KURUL-BILGILENDIRME-DOKUMANI-TR-2019.pdf
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İklim değişikliği ile mücadelede karbon ayak izini yakından takip eden Şirketimiz, iş süreçlerinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını her geçen sene artırmaktadır.  
Enerji verimliliğini yükseltmek adına süreç iyileştirmeleri ile enerji tasarrufuna odaklanıyor, atıklarını 
azaltıyor, Dergilik uygulamasıyla gazete ve dergileri online okunmasına imkan vererek binlerce ağacın 
kesilmesine engel oluyor, akıllı tarım uygulaması Filiz ile de su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını 
hedefliyoruz. 2015’ten bu yana Borsa Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve bu kapsamda raporlarını şeffaf 
olarak yayınlayan Şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarını finansman faaliyetlerine de taşımış; Türkiye’de ilk 
defa yurtdışından “Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi” temin eden kurum olarak borçlanma piyasalarındaki öncü 
konumunu da güçlendirmiş oldu. 
 

30 Mayıs 2019 
Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31 Mayıs 2019 günü saat 10.00’da yapılması planlanan 2018 yılına ait Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nın 2019 yılı 3. çeyrek sonuna kadar yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. 
 

30 Mayıs 2019 
Yönetim Değişikliği 
 

Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Murat Erkan atanmıştır. 
 

31 Mayıs 2019  
Faiz Takası İşlemleri 
 

Şirketimiz, değişken faiz riskini yönetmek amacıyla, 05.03.2018 tarihindeki özel durum açıklamasında 
belirtilen China Development Bank’tan (6M) Libor + %2,22 yıllık faiz oranıyla kullanılan Nisan 2026 vadeli, 150 
milyon Amerikan Doları tutarındaki kredi için faiz takası (interest rate swap) işlemi gerçekleştirmiştir. 
Şirketimiz bu işlemle, bahsi geçen kredinin ortalama yıllık faizini 10 Nisan – 10 Ekim 2019 döneminden 
başlamak üzere vade sonuna kadar Amerikan Doları cinsinden %4,33 olarak sabitlemiştir. Kredi vadesi ve geri 
ödeme koşullarında bir değişiklik bulunmamaktadır. 
 

31 Mayıs 2019 
ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca, Securities and Exchange Commission’a (“SEC”) Yapılan 
Açıklama 
 

Aşağıdaki açıklamamız, ABD Securities and Exchange Commission’a (“SEC”) yapılan açıklamanın Türkiye 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/7 kapsamında Borsa İstanbul’a 
bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır. 
 

ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, SEC’nin ABD’de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı 
madenler* (“conflict mineral”) ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri 
olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bu sebeple, ABD’de de halka açık bir 
şirket olan Turkcell tarafından, 2018 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır. 
 

Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar 
çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna 
dair bir bulguya rastlamamıştır. SEC’e sunulan ilgili açıklamamız web sitemizde 
www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır. 
 

*Kasiterit, kolumbit - tantalit, altın, volframit ve türevleri olan kalay, tantal, tungsten ve altın. 
 

 

 

 

file://///FSR3401/Users/IR/DATA/IR%20QUARTERLY%20ANNOUNCEMENTS/2019/Q219/Ara%20Dönem%20FR/www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results
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7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 

17 Haziran 2019 
Kâr Payı Dağıtım Tarihleri Hakkında 
 

30 Mayıs 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz 2018 hesap dönemi olağan genel 
kurul toplantı tarihimizin ertelenmesi kararı kapsamında, Yönetim Kurulu’muz kâr payı dağıtım teklifinde yer 
alan kâr payı dağıtım tarihleri yapılacak olağan genel kurul tarihine bağlı olarak güncellenerek kamuoyu ile 
paylaşılacaktır. 
 

20 Haziran 2019 
Turkcell Finansman A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvurusu 
 

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde 
finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere bir yıl içerisinde toplam 500.000.000 TL üst 
limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 
başvurmuştur.  
Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz ve koşullarda, en fazla 1 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, 
Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli 
yatırımcıya satılabilecektir. 
 

27 Haziran 2019 
Faiz Takası İşlemleri 
 

Şirketimiz, değişken faiz riskini yönetmek amacıyla, 05.03.2018 tarihindeki özel durum açıklamasında 
belirtilen China Development Bank’tan (6M) Libor + %2,22 yıllık faiz oranıyla kullanılan Nisan 2026 vadeli 
kredinin, 75 milyon Amerikan Doları tutarındaki kısmı için faiz takası (interest rate swap) işlemi 
gerçekleştirmiştir. Şirketimiz bu işlemle, kredinin bahsi geçen kısmının yıllık faizini 10 Nisan – 10 Ekim 2019 
döneminden başlamak üzere vade sonuna kadar Amerikan Doları cinsinden %4,07 olarak sabitlemiştir. Kredi 
vadesi ve geri ödeme koşullarında bir değişiklik bulunmamaktadır. 
 

11 Temmuz 2019 
Yönetim Değişikliği (İnsan Kaynakları) 
 

Şirketimizde İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Seyfettin 
Sağlam, 24 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Sayın Sağlam’a 
Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılar diliyoruz.  
 

18 Temmuz 2019 
Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Notu 
 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 12 Temmuz 2019’da 
açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla Şirket’in "BB+" olan kredi notunu "BB-" olarak 
belirlemiş, not görünümünü "negatif" olarak tutmuştur. 
 

31 Temmuz 2019 
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağırılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 12 Eylül 2019 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 
karar vermiştir. 

Gündem için tıklayınız. 
 

https://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorAnnouncementLibrary/OZEL-DURUM-Genel-Kurul-Cagri-31072019.pdf
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31 Temmuz 2019 
Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kâr 
dağıtım politikasına uygun olarak, 2018 mali yılına ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık 
%50’sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,4590909 TL (net 0,3902273 TL) nakit kar 
payına tekabül eden, brüt 1.010.000.000 TL (birmilyaronmilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap 
dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, nakit kar paylarının 22 Ekim 2019; 17 
Aralık 2019; 14 Ocak 2020 ve 17 Mart 2020 tarihlerinde dört eşit taksit halinde, mevzuatta öngörülen esaslar 
çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2018 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir. 
 

Teklif kararının detayları, kâr payı dağıtım tablosu ve pay başına kâr payı bilgileri tablosu ekte yer almaktadır. 
 

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı/Brüt (TL) 

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 4. Taksit Toplam 

0,1147727 0,1147727 0,1147727 0,1147728 0,4590909 

 

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı/Net (TL) 

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 4. Taksit Toplam 

0,0975568 0,0975568 0,0975568 0,0975569 0,3902273 

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi  

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 4.taksit 

22.10.2019 17.12.2019 14.01.2020 17.03.2020 
 

Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında her dört 

takside isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,1147727 TL (net 0,0975568 

TL)'dir. Toplamda 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,4590909 TL (net 0,3902273 TL)'dir 
 

Uyarı: Yukarıda bahsi geçen kâr dağıtımı teklifi, Genel Kurul’un toplanması ve pay sahiplerinin bu kararı kabul 

etmesi şartına bağlıdır. 
 

8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ 

Aşağıdaki tabloda 2019 yılının 2. çeyreğine, 1. çeyreğine ve 2018 yılının 2. çeyreğine ait TL cinsinden yer 
verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmış 
verilere dayanmaktadır. 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç18 1Ç19 2Ç19 
2Ç18/2Ç19  

% Değ.  
1Ç19/2Ç19 

% Değ. 

        Turkcell Türkiye 4.365,6 4.833,3 5.260,8 %20,5 %8,8 

        Turkcell Uluslararası 331,5 424,8 492,0 %48,4 %15,8 

        Diğer İştirakler 408,1 417,3 438,3 %7,4 %5,0 

Toplam Hasılat 5.105,3 5.675,4 6.191,1 %21,3 %9,1 

Satışların Maliyeti (3.391,8) (3.908,3) (4.284,4) %26,3 %9,6 

Brüt esas faaliyet karı 1.713,6 1.767,1 1.906,8 %11,3 %7,9 



     2019 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 

 

 

  

  

13 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç18 1Ç19 2Ç19 
2Ç18/2Ç19  

% Değ.  
1Ç19/2Ç19 

% Değ. 

           Genel yönetim giderleri (158,8) (190,6) (184,9) %16,4 (%3,0) 

           Pazarlama ve satış giderleri (404,3) (403,2) (413,4) %2,3 %2,5 

           Diğer faaliyetlerden gelirler ve 
karlar/(gider ve zararlar) 

(30,2) (51,8) (73,8) %144,4 %42,5 

           Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları 
net değer düşüklüğü 

(62,3) (70,3) (21,4) (%65,7) (%69,6) 

FAVÖK 2.134,3 2.281,1 2.552,8 %19,6 %11,9 

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 1.058,0 1.051,2 1.213,2 %14,7 %15,4 

Finansman giderleri (1.138,2) (955,5) (371,4) (%67,4) (%61,1) 

Finansman gelirleri 651,9 535,1 (200,4) a.d. a.d. 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
karlarından paylar 

- 0,8 1,0 - %25,0 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 571,6 631,6 642,4 %12,4 %1,7 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (142,2) (159,8) (163,0) %14,6 %2,0 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 429,5 471,8 479,4 %11,6 %1,6 

Durdurulan faaliyetler dönem karı - 772,4 -  - (%100) 

Kontrol gücü olmayan paylar (14,4) (19,8) (14,3) (%0,7) (%27,8) 

Dönem Karı 415,1 1.224,5 465,2 %12,1 (%62,0) 

 
Aşağıdaki tabloda 2019 yılının 2. çeyreğine, 1. çeyreğine ve 2018 yılının 2. çeyreğine ait TL cinsinden yer 
verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış verilere 
dayanmaktadır. 

 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç18 1Ç19 2Ç19 
2Ç18/2Ç19 

% Değ.                
1Ç19/2Ç19 

% Değ. 

Turkcell Türkiye 4.365,6 4.833,3 5.260,8 %20,5 %8,8 

Turkcell Uluslararası 331,5 424,8 492,0 %48,4 %15,8 

Diğer iştirakler 408,1 417,3 438,3 %7,4 %5,0 

Toplam Hasılat 5.105,3 5.675,4 6.191,1 %21,3 %9,1 

Satışların Maliyeti (3.391,8) (3.908,3) (4.284,4) %26,3 %9,6 

Brüt esas faaliyet karı 1.713,6 1.767,1 1.906,8 %11,3 %7,9 

        Genel yönetim giderleri (158,8) (190,6) (184,9) %16,4 (%3,0) 

        Pazarlama ve satış giderleri (404,3) (403,2) (413,4) %2,3 %2,5 

        Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve 
karlar/(gider ve zararlar) 

623,2 248,7 327,0 (%47,5) %31,5 

        Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları 
net değer düşüklüğü 

(62,3) (70,3) (21,4) (%65,7) (%69,6) 

FAVÖK 2.134,3 2.281,1 2.552,8 %19,6 %11,9 

Esas faaliyet karı 1.773,7 1.422,0 1.635,4 (%7,8) %15,0 

        Yatırım faaliyetlerinden gelirler 7,7 12,7 26,0 %237,7 %104,7 

        Yatırım faaliyetlerinden giderler (42,6) (50,1) (16,5) (%61,3) (%67,1) 

        Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların karlarından paylar 

- 0,8 1,0 - %25,0 

Finansman gelir/(gider) öncesi kar 1.676,4 1.315,1 1.624,4 (%3,1) %23,5 
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Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç18 1Ç19 2Ç19 
2Ç18/2Ç19 

% Değ.                
1Ç19/2Ç19 

% Değ. 

         Finansman gelirleri 543,2 461,5 (259,4) a.d. a.d. 

         Finansman giderleri (1.648,0) (1.145,0) (722,6) (%56,2) (%36,9). 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 571,6 631,6 642,4 %12,4 %1,7 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (142,2) (159,8) (163,0) %14,6 %2,0 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 429,5 471,8 479,4 %11,6 %1,6 

Durdurulan faaliyetler dönem karı - 772,4 - - (%100) 

Kontrol gücü olmayan paylar (14,4) (19,8) (14,3) (%0,7) (%27,8) 

Dönem Karı 415,1 1.224,4 465,2 %12,1 (%62,0) 
 

Not: 2Ç19 Kar/Zarar Tablosu’nda açılan yeni satırlar geçmiş dönemlere de uygulanmıştır, bu nedenle daha önce KAP’ta yayınlanan ilgili ara dönem faaliyet 

raporlarından farklılık göstermektedir. 

 

Operasyonel Bilgiler Özeti 2Ç18 1Ç19 2Ç19 
2Ç18/2Ç19  

% Değ.                
1Ç19/2Ç19  

% Değ.   

Abone Sayısı (milyon) 37,6 36,6 36,8 (%2,1) %0,5 

Mobil Faturalı (milyon)  18,8 18,7 18,9 %0,5 %1,1 

      Mobil M2M (milyon) 2,5 2,4 2,5 - %4,2 

Mobil Ön Ödemeli (milyon)  16,0 15,0 15,0 (%6,3) - 

Fiber (bin) 1.288,5 1.411,1 1.426,4 %10,7 %1,1 

ADSL (bin) 916,7 861,7 798,2 (%12,9) (%7,4) 

Superbox (bin)1 8,4 56,4 129,8 a.d. %130,1 

Kablo (bin) - 9,7 20,3 m.d. %109,3 

IPTV (bin) 559,9 632,0 653,2 %16,7 %3,4 

Abone kayıp oranı (%)2      

Mobil Abone kayıp oranı (%)3 %1,9 %1,9 %2,0 0,1yp 0,1yp 

Sabit Abone kayıp oranı (%) %1,5 %2,0 %2,1 0,6yp 0,1yp 

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir (TL)      

Mobil ARPU – Bileşik 32,7 35,7 38,1 %16,5 %6,7 

   Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç) 34,9 38,1 40,7 %16,6 %6,8 

Faturalı 47,1 50,6 54,3 %15,3 %7,3 

   Faturalı (M2M hariç) 53,7 57,4 61,7 %14,9 %7,5 

Ön Ödemeli 15,8 17,2 17,8 %12,7 %3,5 

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik 55,4 59,8 64,2 %15,9 %7,4 

  Bireysel Fiber ARPU 56,4 62,8 66,1 %17,2 %5,3 

Kullanıcı başına ortalama data kullanımı 
(GB/kullanıcı) 

5,0 5,9 6,6 %32,0 %11,9 

Mobil MoU – (Abone başı Aylık Ortalama Kullanım 

Dakikası) Bileşik 
364,4 393,1 416,2 %14,2 %5,9 

 
(1) Superbox müşterileri mobil abonelerin içine dahildir. 
(2) Abone kayıp oranı rakamlarının gösterimi, ilgili çeyrekler için aylık ortalama abone kayıp oranı rakamlarını gösterecek şekilde değiştirilmiştir. 
(3) 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.  
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I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar 

yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz: 

http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2018-TR.pdf  

II) 30 Haziran 2019 Tarihinde Sona Eren 6 aylık Ara Döneme ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz: 
 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar  
 

III) 30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren 6 aylık Ara Döneme ait Konsolide Mali Tablolara 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar  

http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2018-TR.pdf

