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1. VİZYONUMUZ ve HEDEFİMİZ  
 

VİZYONUMUZ 

Dijital Operatör Turkcell (The Digital Operator) 

HEDEFLERİMİZ 

Dijital Servislerle Küresel Liderlik 
 

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 

Yönetim Kurulu 
Ahmet Akça*                 Başkan  
Atilla Koç*     Üye 
Mehmet Hilmi Güler *   Üye 
Mehmet Bostan**    Üye 
Bekir Pakdemirli**               Üye  
Jan Erik Rudberg**             Üye 
Erik Belfrage **    Üye 
 

Denetim Komitesi 
Ahmet Akça 
Mehmet Hilmi Güler 
Atilla Koç 
 

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

Ücret Komitesi 
Atilla Koç 
Mehmet Hilmi Güler 
Mehmet Bostan 
 

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Mehmet Hilmi Güler 
Mehmet Bostan 
Bekir Pakdemirli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 
atanmışlardır. 
** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. Maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından bağımsızlık 
kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır. 
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3. ORTAKLIK YAPISI 

Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 30.09.2017 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 

Dijital operatör yolculuğumuzda hız kesmeden büyüdük 
 

Geçtiğimiz çeyrek dönemde Turkcell’in artık bir “dijital operatör” olduğunu ilan etmiş, 
müşterilerimizin hayatında gittikçe daha fazla yer alan dijital servislerimizle ilgili sonuçları ayrıntılı 
olarak paylaşmıştık. Yılın üçüncü çeyreği, bu operasyonel ve finansal sonuçları pekiştirdiğimiz, 
Turkcell’in dijital yolculuğuna yeni kilometre taşları eklediğimiz bir dönem oldu. Sürekli gelişen 
yeni özelliklerle zenginleşen dijital servislerimiz artık her iki mobil müşterimizden birinin hayatında 
yer alıyor. Müşterilerimizin her türlü iletişim ihtiyacını bu dijital servisler ve mobil internetle 
karşılayabildiğimiz ve tamamen mobil veri üzerine inşa ettiğimiz Lifecell teklifimizi de Türkiye’de 
müşterilerimizin beğenisine sunduk. Turkcell olarak yarattığımız katma değerin müşterilerimiz 
nezdinde gittikçe artan şekilde kabul görmesi, arka arkaya beş çeyrektir genişleyen müşteri bazını 
ve güçlü finansal sonuçları beraberinde getirdi. 
 

Arka arkaya dört çeyrekte yüzde yirminin üzerinde büyüme 
 

2017 yılının üçüncü çeyreğinde Grup bazında gelirimiz %25,7 büyürken FAVÖK marjımız ise 
%35,5’ye ulaştı. Grup net kârımız ise yıldan yıla yaklaşık dörde katlanarak 601 milyon TL olarak 
gerçekleşti. 
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Yılın ilk dokuz ayında, Turkcell Grubu olarak %26,6 büyüme ile 13,0 milyar TL ciroya, %38,2 artışla 
4,5 milyar TL FAVÖK1’e ve %34,6 FAVÖK marjına ulaştık. Böylece hem gelir hem de FAVÖK’te ilk 
dokuz ay bazında tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştık. Planlarımız dahilinde gerçekleşen 
bu sonuçlar kapsamında 2017 yılı için %21 - %23 gelir büyümesi, %33 - %35 aralığında olan FAVÖK 
marjı ve %19-%20 Grup operasyonel yatırım harcamalarının2 gelire oranı beklentilerimizi 
koruyoruz3. 
 

Her şeyi internetten yaptıran yeni dijital marka Lifecell  
 

Lifecell markamızı ve tekliflerimizi KKTC’nin ardından Eylül ayında Türkiye’de de hayata geçirdik. 
Dijitalde öncü operatör olarak Türkiye’de bir ilke daha imza attık; isteyen müşterilerimize 
konuşma ve mesajlaşma da dâhil tüm iletişim hizmetini tamamıyla mobil internet üzerinden ve 
dijital platformdan sunmaya başladık. Lifecell markasıyla çıkardığımız yeni tarifelerde, 
müşterilerimiz, paketleri kapsamında sesli ve görüntülü görüşme ve anlık mesajlaşma ihtiyaçlarını 
BiP üzerinden karşılarken, fizy üzerinden müzik dinleyip TV+ üzerinden film izleyebiliyor; tüm 
anılarını lifebox uygulamasında saklayabiliyor ve yine BiP üzerinden 7/24 müşteri hizmetleri 
desteği alabiliyorlar. 
 

Dijital servislerimiz yeni özelliklerle müşterilerimizin hizmetinde  
 

Turkcell’in dijital servisleri, Lifecell kullanıcılarının yanı sıra, abonemiz olmayanlar da dahil olmak 
üzere, tüm müşterilerimizin hayatını zenginleştirmeye devam ediyor. 4,2 milyon aktif kullanıcıya 
ulaşan Türkiye’nin yenilikçi anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulaması BiP’e 
eklediğimiz yeni özellik sayesinde kullanıcılar altı kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşme 
yapmaya başladı. Ayrıca BiP üzerinde ödeme altyapı sisteminin de hayata geçmesiyle birlikte 
bilinmeyen numara sorgulama gibi ücretli servisler de sunmaya başladık. Önümüzdeki çeyreklerde 
bunun gibi katma değerli hizmetleri artırmayı planlıyoruz.  
 

Türkiye’nin en çok bilinen ve kullanılan yerli dijital müzik platformu fizy’ye bu çeyrekte 10 milyon 
yeni şarkı ekleyerek içeriğini zenginleştirdik. Uygulamanın indirilme sayısı 12,4 milyona ulaşırken 
dinlenen şarkı sayısı günde ortalama 8 milyona ulaştı.  
 

Dijital yayıncılıkta en popüler platform olan Dergilik’te bu çeyrekte günde 120 bin dergi ve gazete 
okundu. Artan yayın sayısıyla her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaşan Dergilik’te 335 dergi ve 
16 gazete yer alıyor.  
 

Tüm bu dijital servisleri %84,12 nüfus kapsama oranına ulaşan yüksek kalitedeki 4.5G şebekemiz 
üzerinden sağlıyoruz. 4.5G kullanıcılarının aylık data kullanımı yıldan yıla %40 artarak 6 GB’a ulaştı; 
4.5G şebekemiz üzerinden taşınan data trafiği toplam trafiğin %42’sine ulaştı.   
 

Son bir yılda Turkcell Türkiye ailesine 2,4 milyon kişi katıldı 
Bu çeyrekte 201 bini faturalı olmak üzere 473 bin net mobil müşteri kazanarak 34,6 milyon mobil 
müşteriye ulaştık. Mobil müşterilerimizin %504’den fazlası çoklu oyunu tercih ederek ses, data ve 
en az bir temel dijital servislerimizi aktif olarak kullandı. Sabit segmentte ise fiber müşterilerimiz 
39 bin artarak 1,2 milyona ulaştı; bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı %42,35’e ulaştı.  
 

Müşterilerimizin günden güne artan teveccühü, üçüncü çeyrekte de ARPU rakamlarımıza yansıdı. 
Artan faturalı müşteri bazı ve üstün şebekemizin sunduğu deneyim sayesinde daha fazla data ve 
dijital servis kullanımıyla Mobil ARPU6 geçen yıla göre %11,2 artarak 32,8 TL oldu. Sabit bireysel 
ARPU ise %3,7 büyüme ile 53,5 TL’ye ulaştı. 
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Hedefimiz ekonomide dijital dönüşüm: Yeni e-ticaret platformumuz hayata geçiyor  
 

Dijital servislerin hayatımızdaki yerinin artmasıyla, yeni bir ihtiyacın ortaya çıktığını da 
gözlemliyoruz. Müşterilerimiz, internet üzerinden ulaştıkları ürün ve hizmetler için güvenli kimlik 
doğrulama ve ödeme sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Turkcell olarak hem kendi dijital 
servislerimizde bu beklentiyi karşılayabilmek, hem de Türkiye’de hızla gelişen elektronik ticaret 
pazarındaki kurumsal ortaklarımıza çözümler sunabilmek adına bir e-ticaret modeli oluşturduk. 
İnternet kullanıcıları artık, GSMA destekli Mobile Connect teknolojisiyle, GSM temelli ve kolay 
kullanıma dayalı bir kimlik doğrulama süreciyle dijital servislere güvenli giriş yapabilecek. 
Elektronik ortamdaki alışverişlerini Paycell ve Turkcell Finansman Şirketi’nin imkânlarından 
faydalanarak kolay ve güvenli ödeme yöntemleriyle tamamlayabilecek.  
 

İlk aşamada seyahat uygulaması Piri ve Turkcell Akademi mobil uygulamasında hayata geçirdiğimiz 
bu modeli, seyahat sitesi olan Fulltrip ve dijital TV platformu BluTV’yi kapsayacak şekilde 
genişleteceğimizi Ekim ayı itibarıyla açıkladık; önümüzdeki dönemde bu modeli daha çok kurumsal 
ortağımıza yayarak Türkiye’deki e-ticaret pazarının genişlemesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  
 

Bunun yanı sıra, bugün kullanıma sunduğumuz yerli arama motoru Yaani’nin, Türkiye’nin kullanım 
alışkanlıklarına en uygun sonuçları bulması ve benzerlerine kıyasla Türkçe’yi çok iyi anlamasıyla 
hem bireysel kullanıcılar hem de iş sahipleri için fark yaratacağına inanıyoruz. Yerli kaynaklarla 
geliştirilen Yaani sayesinde Türkiye kendi arama motoruna da sahip olurken Turkcell olarak hızla 
büyüyen dijital reklam pazarına girmiş bulunuyoruz. 
 

Geleceğe yön verecek teknolojilere yatırım  
 

5G ile oluşacak Endüstri 4.0 dünyasının taşıyıcı teknolojilerinden biri olmasını beklediğimiz 
nesnelerin interneti alanında da önemli bir başarıya imza attık. Yeni nesil inovatif uygulamaların 
kullanımı için gerekli olan Dar Bant-Nesnelerin İnterneti desteğini Türkiye’de hizmete açan ilk 
operatör olduk; üstelik bu teknolojiyi 4.5G altyapımızın var olduğu Türkiye’nin her köşesinde 
müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçek zamanlı ölçümlemeyi sağlayan Dar Bant 
teknolojisinin, akıllı şehirlerden sağlık sektörüne kadar pek çok alanda yarattığı farkla insan 
hayatına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş ortaklarımız bu teknolojiden faydalanarak 
inovatif çözümler geliştirirken Turkcell altyapısı ve dijital bilgi birikimimizle ülkemizdeki 
ekosistemin gelişimine destek olacağız.  
 

Üçüncü çeyrekte teknolojide tüketen değil üreten Türkiye vizyonumuzla attığımız bir diğer adım 
da ilk yerli baz istasyonu çalışmalarına verdiğimiz destek oldu. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk yerli 
4.5G baz istasyonu antenini mevcut çalışan şebekede test eden ilk operatör olduk. 
 

Yine bu çeyrekte, enerji verimliliğini artırmaya yönelik dijital servis çözümlerini sunmak için 
Siemens ile protokol imzaladık. Stratejik işbirliği öncelikli olarak bireyler ve kurumlar için uzaktan 
izleme ve kontrol sistemlerini içerecek dijital servis çözümleri sunmayı, enerji tüketimini kontrol 
altına almayı ve böylece verimliliği artırarak enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 
 

İnsani kalkınmaya verdiğimiz destek Birleşmiş Milletler platformlarında  
 

Turkcell’in sürdürülebilir ve insani kalkınmaya ana işi olan iletişim hizmetleriyle sunduğu katkı, 
tüm ülke liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler haftasında da uluslararası platformlarda 
yer buldu.  
 

Özel sektör için “en büyük sürdürülebilirlik girişimi” olarak tanımlanan Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), son dönemin en büyük insani dramlarından biri olan 
Suriye mülteci kriziyle ilgili geliştirdiğimiz çözümlerden dolayı Turkcell’i bir ödüle daha layık gördü. 
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Lansmanından bu yana geçen 1 yılda 550 bin indirilme rakamına ulaşan Merhaba Umut 
uygulamamızla, dünyada sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden 10 oyuncu arasına girdik.  
 

Suriyeli misafirlerimize yönelik hizmetlerimizi, Türkiye’de evrensel kapsamanın ve gerçek 
genişbant internetin yayılması konusunda çalışmalarımızı ve afet durumlarında iletişimin 
devamlılığının sağlanması konusundaki hassasiyetimizi BM platformlarında anlatabilme fırsatı 
bulduk. Son olarak mobil teknolojileri kullanarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma 
yolundaki çalışmalarımıza bir yenisini ekledik; İşaret Dilim uygulaması ile işitme engellilerin 
önündeki iletişim bariyerlerini kaldırmayı hedefliyoruz.  Bu konularda öncü şirketler arasında yer 
almaktan ve ülkemizde yapılanları uluslararası platformlarda da paylaşmaktan gurur duyuyoruz.  
 

Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere Turkcell'in hedeflediği performansın sergilenmesinde 
gerekli özveri ve hassasiyeti sonuna kadar gösteren tüm takım arkadaşlarımıza ve başarı 
hikâyemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile 
mutabakatına dair açıklama için sayfa 14’e bakınız. 

(2) Lisans ödemeleri hariç 
(3) Bu paragrafta 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, 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange Commission)’na en 
son sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. 

(4) Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır 
(5) TV’li servis kullanan müşterilerimiz: İnternet+ TV kullanıcıları ve internet+ TV+ ses kullanıcılar 
(6) M2M hariç 

 
 

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

24 Temmuz 2017 
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye e-para lisansı verilmesi 
 

Paycell markasıyla hizmet veren Şirketimiz iştiraklerinden Turkcell Ödeme ve Elektronik Para 
Hizmetleri A.Ş. (“TÖHAŞ”)’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından 
“elektronik para kuruluşu” olarak faaliyette bulunmak ve fatura ödemelerine aracılık 
hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmesine dair karar 22 Temmuz 2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. TÖHAŞ halihazırda “ödeme kuruluşu” yetkilendirmesi ile sunduğu 
mobil ödeme hizmetlerini, her türlü kurum faturasının ödenmesine aracılık ve elektronik para 
hizmetleri ile genişletmiştir. TÖHAŞ teknoloji ile finans alanında birleştirdiği hizmetleri ile 
“techfin” ekosistemindeki öncülüğünü güçlendirerek sürdürecektir. 
 

25 Temmuz 2017  

Organizasyon Değişikliği 
 

Organizasyon yapısında sadeleşme ve verimlilik sağlamak amacıyla Turkcell Müşteri Deneyimi 
Yönetimi fonksiyonu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonu birleştirilmiş ve hali hazırda 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta 
olan Serkan Öztürk, Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak 
atanmıştır. Ayrıca, Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğuş 
Kuran Şirketimiz iştiraklerinden Turkcell Europe GmbH’nin Genel Müdürü olarak Grubumuz 
bünyesinde görev yapmaya devam edecektir. 

 

25 Temmuz 2017 
Eurobond Satım İşlemleri Hakkında 
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Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında 
portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 3.000.000 ABD Doları 
nominal değerinde kısmını 24 Temmuz 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 105,625 
ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.217.146 ABD Doları’dır. 
 
4 Ağustos 2017 
Eurobond Satım İşlemleri Hakkında 
 

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında 
portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 3.000.000 ABD Doları 
nominal değerinde kısmını 3 Ağustos 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 106,125 
ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.237.417 ABD Doları’dır. 
 
9 Ağustos 2017 
Eurobond Satım İşlemleri Hakkında 
 

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında 
portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 2.000.000 ABD Doları 
nominal değerinde kısmını 8 Ağustos 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 106,500 
ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.166.736 ABD Doları’dır. 
 

21 Eylül 2017 
Paycell Limited Liability Company’nin Ukrayna’da finansal hizmetler şirketi statüsünün 
kabulü hk. 
 

26.05.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip 
olduğumuz Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company (“lifecell LLC”) tarafından 
Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı Şirket “finansal şirket” statüsünü sağlamış olup, 
lifecell LLC müşterilerine kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti 
sunabilmek için finansal hizmetler ve yerel para transferi lisanslarına başvuru yapacaktır. 
 
29 Eylül 2017 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde internete servis sağlayıcısı şirketi kuruluşu hakkında 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulu, sermayesinin 
tamamına sahip olduğumuz Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC’de 
işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan 100.000 ABD Doları (veya muadili) sermayeli 
bir şirketin kurulmasına karar vermiştir. 
 
7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 

Dönem sonrası gelişme yoktur.  
 

8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ  

Aşağıdaki tabloda 2017 yılının 2. ve 3. Çeyreğine, 2016 yılının 3. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş 
finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmış 
verilere dayanmaktadır. 
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Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç16 2Ç17 3Ç17 
3Ç16/3Ç17  

% Değ.  
2Ç17/3Ç17 

% Değ. 

        Turkcell Türkiye 3.275,7 3.802,9 4.044,0 %23,5 %6,3 

        Turkcell Uluslararası 222,4 257,8 272,9 %22,7 %5,9 

        Diğer İştirakler 160,4 255,3 280,5 %74,8 %9,9 

Toplam Hasılat 3.658,5 4.316,0 4.597,4 %25,7 %6,5 

Satışların Maliyeti (2.372,6) (2.783,9) (2.933,4) %23,6 %5,4 

Brüt esas faaliyet karı 1.285,9 1.532,1 1.664,0 %29,4 %8,6 

           Genel yönetim giderleri (177,3) (183,8) (194,3) %9,6 %5,7 

           Pazarlama ve satış giderleri (468,0) (508,3) (488,4) %4,4 (%3,9) 

           Diğer faaliyetlerden gelirler ve 
karlar/(gider ve zararlar) 

(192,6) (36,8) (39,9) (%79,3) %8,3 

FAVÖK 1.217,6 1.457,0 1.632,4 %34,1 %12,0 

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 448,0 803,2 941,5 %110,1 %17,2 

Finansman giderleri (349,7) (146,1) (341,1) (%2,5) %133,5 

Finansman gelirleri 187,2 241,9 175,7 (%6,1) (%27,4) 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 285,5 899,0 776,1 %171,8 (%13,7) 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (106,3) (183,9) (161,1) %51,6 (%12,4) 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 179,2 715,1 615,0 %243,2 (%14,0) 

Durdurulan faaliyetler dönem karı (5,1) - - a.d. - 

Kontrol gücü olmayan paylar (11,5) (11,0) (14,4) %25,2 %30,9 

Dönem Karı 162,6 704,1 600,6 %269,3 (%14,7) 

 
Aşağıdaki tabloda 2017 yılının 2. ve 3. Çeyreğine, 2016 yılının 3. Çeyreğine ait TL cinsinden yer 
verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış verilere 
dayanmaktadır. 
 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç16 2Ç17 3Ç17 
3Ç16/3Ç17 

% Değ.                
2Ç17/3Ç17 

% Değ. 

Turkcell Türkiye 3.275,7 3.802,9 4.044,0 %23,5 %6,3 

Turkcell Uluslararası 222,4 257,8 272,9 %22,7 %5,9 

Diğer iştirakler 160,4 255,3 280,5 %74,8 %9,9 

Toplam Hasılat 3.658,5 4.316,0 4.597,4 %25,7 %6,5 

Satışların Maliyeti (2.356,3) (2.783,9) (2.933,4) %24,5 %5,4 

Brüt esas faaliyet karı 1.302,2 1.532,1 1.664,0 %27,8 %8,6 

        Genel yönetim giderleri (177,3) (183,8) (194,3) %9,6 %5,7 

        Pazarlama ve satış giderleri (468,0) (508,3) (488,4) %4,4 (%3,9) 

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

105,9 14,4 189,1 %78,6 a.d. 

FAVÖK 1.217,6 1.457,0 1.632,4 %34,1 %12,0 

Esas faaliyet karı 762,8 854,4 1.170,4 %53,4 %37,0 

        Yatırım faaliyetlerinden gelirler 7,6 (0,3) 6,9 (%9,2) a.d. 

        Yatırım faaliyetlerinden giderler (6,5) 4,6 (8,6) %32,3 a.d. 

Finansman gelir/(gider) öncesi kar 763,9 858,7 1.168,7 %53,0 %36,1 
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         Finansman gelirleri - 141,1 54,3 a.d. (%61,5) 

         Finansman giderleri (456,1) (100,8) (446,9) (%2,0) %343,4 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 307,8 899,0 776,1 %152,2 (%13,7) 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (109,4) (183,9) (161,1) %47,3 (%12,4) 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 198,4 715,1 615,0 %210,0 (%14,0) 

Durdurulan faaliyetler dönem karı (5,1) - - a.d. a.d. 

Kontrol gücü olmayan paylar (11,5) (11,0) (14,4) %25,2 %30,9 

Dönem Karı 181,8 704,1 600,6 %230,4 (%14,7) 

 

Operasyonel Bilgiler Özeti 3Ç16 2Ç17 3Ç17 
3Ç16/3Ç17  

% Değ.                
2Ç17/3Ç17  

% Değ.   
Abone Sayısı (milyon) 34,8 36,6 37,2 %6,9 %1,6 

Mobil Faturalı (milyon)  17,0 18,2 18,4 %8,2 %1,1 

      Mobil M2M (milyon) 2,0 2,2 2,3 %15,0 %4,5 

Mobil Ön Ödemeli (milyon)  15,7 16,0 16,3 %3,8 %1,9 

Fiber (bin) 991,6 1.117,5 1.156,5 %16,6 %3,5 

ADSL (bin) 723,2 907,1 917,4 %26,9 %1,1 

IPTV aboneleri (bin) 323,3 436,0 466,6 %44,3 %7,0 

Abone kayıp oranı (%)        

Mobil Abone kayıp oranı (%)1 %6,3 %4,2 %5,6 (0,7yp) 1,4yp 

Sabit Abone kayıp oranı (%) %5,3 %4,8 %5,2 (0,1yp) 0,4yp 

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir (TL)        

Mobil ARPU - Bileşik 27,9 29,1 30,9 %10,8 %6,2 

   Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç) 29,5 30,8 32,8 %11,2 %6,5 

Faturalı 40,1 42,0 44,3 %10,5 %5,5 

   Faturalı (M2M hariç) 45,1 47,3 50,0 %10,9 %5,7 

Ön Ödemeli 14,7 14,6 15,7 %6,8 %7,5 

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik (TL) 51,6 52,7 53,5 %3,7 %1,5 

Kullanıcı başına ortalama data kullanımı (GB/kullanıcı) 2,6 3,9 4,2 %61,5 %7,7 

Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 342,7 345,0 366,2 %6,9 %6,1 
 
 

(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. Bu dokümanda belirtilen 1Ç17 ve 2Ç17 net mobil abone kazanımı ve mobil abone kayıp 
oranı, bu değişiklikten olumlu bir şekilde etkilenmiştir. 

 
 

 

I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar 
yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2016 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz: 

 

http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2016-TR.pdf  
 

II) 30 Eylül 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  
 

III)  30 Eylül 2016 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-FR2016-TR.pdf
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar

