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Finansal Varlığımız İnsan Varlığımız

Abone bazı genişlemesi ve ARPU büyümesi 
arasında denge gözeten yaklaşımımız, 
çeşitlendirilmiş iş modelimiz, yenilikçi ürün 
ve servislerimizle birlikte 2021 yılında %23,4 
büyüme ile 35,9 milyar TL gelir elde ettik. 

Türkiye’nin lider dijital operatörü olarak 
insana ve Turkcell’e yakışır işler sunma 
amacı ile çıktığımız yolculuğumuzda 
çalışanlarımızın Turkcell’li olmanın avantajını 
her daim hissetmesini sağlamak en büyük 
önceliklerimizden biridir.

Sağlam bilançomuz, ihtiyatlı risk yönetimi 
yaklaşımımız ve güçlü operasyonel 
performansımız sayesinde net kâr bir önceki 
yıla göre %18,7 oranında artarak 5,0 milyar TL 
oldu.

“Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’’ ve 
“Geleceği Yazan Kadınlar” programları ile 
Türkiye’deki kadın mühendis sayısını teknoloji 
alanında artırmayı ve kadınların istihdama 
katılımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. İş hayatına 
yeni başlayacak kadın mühendislere veya 
çeşitli nedenlerle iş hayatına ara vermiş kadın 
profesyonellere yeni iş imkânı sağlamayı 
hedefliyoruz.

Kincentric Best Employers 2021 programında 
Turkcell olarak “Türkiye'nin En İyi İş Yeri” seçildik.

Bilançomuzda yer alan varlıklarımızın gerçek 
değerlerini ortaya çıkarma hedefimiz 
doğrultusunda Paycell’de kısmi hisse satışı için 
J.P. Morgan Securities plc’yi yetkilendirdik. 

Zorlu koşullara rağmen disiplinli maliyet 
yönetimimizin katkısıyla FAVÖK’ümüz %22,4 
artarak 15,0 milyar TL’ye ulaştı. 

Yaklaşık 25.000 kişilik Turkcell Grubu ailesi 
olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi 
cevap verebilmek için hızlı değişen dijital çağın 
gereklerine çevik bir şekilde uyum gösteriyor, 
zengin eğitim programları ile yeteneklerimizi 
geliştiriyoruz.

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında 
değer kaybetmesine rağmen operasyonel 
yatırım harcamalarının (lisans hariç) gelirlere 
oranı planlarımız dahilinde %21,2 olarak 
gerçekleşti.

2019 yılında BNP Paribas’dan aldığımız 3 yıl 
vadeli 50 milyon Avro tutarlı sürdürülebilirlik 
kredisinin vadesini 2026 yılına uzattık. Ayrıca 
kredi tutarını 70 milyon Avro’ya yükselterek 20 
milyon Avro ilave finansman sağladık.
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Üretilmiş Varlığımız

Fikri Varlığımız

Baz istasyonlarımızın toplum sağlığı üzerinde 
olumsuz bir etki oluşturmaması için, denetleyici 
merci olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) belirlediği elektromanyetik 
alan şiddeti değerlerinin altında tutuyoruz. 

Kullanıcılarımızın hayatına dijital servis ve 
çözümlerimizle daha zengin bir değer teklifi 
sunarken, ürünlerimizi dinamik şekilde kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleyerek 
portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz.

Sahip olduğumuz geniş spektrum sayesinde 
şu an ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan 
4.5G teknolojisi için sunduğumuz azami 
1,6* Gbps hızımız ile kanıtladığımız hizmet 
kalitesini önümüzdeki dönem hayata geçmesi 
beklenen 5G teknolojisinde de devam ettirmeyi 
hedefliyoruz.

2020 yılında bireysel kullanıma açılan ve 
Turkcell’in Ar-Ge mühendisleri tarafından 
geliştirilen yerli e-posta hizmeti YaaniMail, 
2021’in başından beri bireylere olduğu gibi 
kurumlara da en güvenilir posta hizmetini 
sunuyor.

Üst yönetimimiz gözetiminde bilgi güvenliği 
yönetim sistemlerimizle iş ihtiyaçlarına, 
kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun 
şekilde bilgi varlıklarının güvenliğini sağlıyoruz. 
Birçok operatörün ortak olarak kullandığı 
bu sistem ile bilgi paylaşımı sağlanarak 
tüm operatörlerin müşteri kaynaklı risklerini 
azaltmasına yardımcı oluyoruz.

Dijital doğrulama süreçlerinde, görüntülü 
görüşme esnasında kişinin gerçekten canlı 
olarak görüşmeye katılan kişi olduğunu 
doğruluyor ve video kayıtları üzerinden işlem 
yaptırılması gibi sahteciliğin önüne geçmek için 
Liveness yani canlılık kontrolü yapıyor.

Togg, piyasaya sunacağı ürünleri otomobilden 
ziyade “akıllı cihaz” olarak tanımlıyor. Bu 
kapsamda, geliştirmiş olduğumuz yapay zekâ 
çözümlerinin araç içinde çalışacak cihazlar 
üzerine entegrasyonu, otomobile özel yapay 
zekâ modellerinin geliştirilmesi devam ediyor. 
Togg’un vizyonuna olan güçlü inancımız 
neticesinde, 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 
Olağan Genel Kurul’da %19’dan %23’e yükselttik.

Toptan data servislerimiz kapsamında yurt dışı 
taşıma kapasitemiz 15 Tbps’yi aştı. Dünyanın 
en büyük küresel trafik değişim platformları 
ile iş birliği yaparak Türkiye’ye gelme kararını 
almalarında büyük rol oynadık. İçerik 
sağlayıcılarının da hizmetlerini İstanbul’dan 
vermek isteyecek noktaya gelmelerinde büyük 
rol oynadık.

1.000’in üzerinde mühendisimizle bugüne kadar 
birçok yerli dijital servis geliştirdik ve bu dijital 
servisleri yeni büyük şirketler haline getirerek 
dünyadaki rekabetçi konumumuz için önemli 
adımlar attık.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
sertifikasını Türkiye’de ilk alan telekom 
operatörüyüz. Her yıl bilgi güvenliği 
olgunluğumuzu iyileştirerek ve bağımsız 
denetçiler tarafından denetlenerek sertifikamızı 
devam ettiriyoruz.
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Sosyal Varlığımız

Kanal büyüme stratejimiz doğrultusunda 
iletişim, trafik, satış, teslimat ve bağlılık 
başlıklarına odaklanarak yatırımlarımızı bu 
yönde şekillendirmeye devam ediyoruz.

Yapay zekâ destekli botumuzda müşterilerimize 
sunduğumuz proaktif çözümler sayesinde, 
2021 yılının Nisan-Aralık döneminde 43,19 
milyon müşterimize paketlerinin durumu ile 
ilgili proaktif bilgi verdik. Bu müşterilerimizin 
411,8 bini paketlerini çağrı merkezini aramadan 
proaktif senaryolarımız aracılığıyla satın aldı.

Çocuklara özel paketler ilk defa Turkcell 
tarafından ebeveynlerin ihtiyaçları analiz 
edilerek ve onlara uygun çözümleri bir araya 
getirerek müşterilere sunulmuştur.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma 
sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylere 
özel, erişilebilir bir spor eğitim programı 
hazırladık. Pandemide evde kalan engelli 
bireylerin spor ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 
içerikler her engel grubu için farklı eğitim 
içeriklerinden oluşuyor.

Pandemi sürecinde evlerde  artan tekno 
atıklardan (atıl durumdaki biligsayar, cep 
telefonu, tablet ve kulaklık gibi aksesuarları 
için mağazalarımızı geri dönüşüm merkezlerine 
çevirdik. TÜBİSAD’ın desteğiyle bu atıkları 
geri dönüşüme kazandırdık, atıklardan gelen 
gelirin tamamını TEGV’e bağışlayarak eğitime 
dönüştürdük.

Bizce’nin ”Kadınlara olanak ve avantaj sunan 
platform” mesajı çatısı altında ve kadınların 
geçmişten gelen kupon biriktirme alışkanlığını 
göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz 
ve 2 yıldır devam eden Kupon Biriktir 
kampanyamız 3. yılında da yeni faydalarla 
devam etti.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama noktasında, 
daha çok internet ve daha avantajlı fiyat 
hizmetlerini sunmak için, Turkcell ürünlerini 
gerek faturalı ve faturasız gerekse yeni tesis 
ve müşteri numara taşıma kategorilerinde de 
kampanya kurguları tasarlamaya başladık.

COVID-19 pandemisinin getirdiği zorluklar 
sebebiyle toplumsal dayanışmanın her 
zamankinden daha değerli olduğu bu 
dönemde, huzurevlerinde yaşayan yaşlı 
bireylerimizi de unutmayarak teknolojimiz ile 
onları daha fazla hayata bağlamak için onların 
teknolojiyi deneyimleyecekleri “Dijital Bahar” 
teknoloji odalarını kurduk. Mart ayında Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı’nın katılımıyla basın 
lansmanı gerçekleştirilen projemiz ile 2021 
yılında Ankara ve İstanbul’daki 5 huzurevinde 
çalışmalarımızı tamamladık.

Turkcell Çocuk: Turkcell Çocuk paketleri 7-15 
yaş arasındaki çocuklara özel, zengin içerikli 
ve avantajlı paketler ile birlikte ebeveynlerin 
güvenlik endişelerine tek çatı altında çözümler 
üreten, çocuklarının kullanımlarını yönetebileceği 
özellikler sunan, çocuk segmentine yönelik 
yenilikçi paketlerdir.

Müşteri odaklı kültür dönüşümünü sağlamak 
üzere gerçekleştirdiğimiz çeşitli müşteri 
deneyimi projelerinin bir parçası olmak için 
farklı kademelerden 500’ün üzerinde çalışanımız 
gönüllü olarak görev aldı. Odağımıza 
müşterilerimizi aldığımız bu bakış açısıyla, 2021 
yılında, müşteri deneyimi dünyasının en prestijli 
yarışmalarından biri olan European Customer 
Centricity Awards kapsamında ‘Müşteri Odaklı 
Kültür’ kategorisinde birincilik ödülünü almaya 
hak kazandık!
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Doğal Varlığımız

Turkcell iş modelimize sürdürülebilirlik 
stratejimizi entegre ederek, doğal 
kaynaklarımızı sosyal ve ekonomik değere 
dönüştürmeyi, bu dönüşümle birlikte sıfır negatif 
çevresel etki, yüksek pozitif etki sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda, tüm ulusal çevre 
düzenlemeleri gerekliliklerinin getirdiği 
yükümlülüklerimizi de uyguluyoruz.

İklim krizi ile mücadele kapsamında 
kullandığımız tüm enerjiyi %100 yenilenebilir 
kaynaklardan temin etmenin yanı sıra 
yenilenebilir enerji üreten bir şirket olarak da 
ek yatırımlar gerçekleştiriyor, 2050 yılına kadar 
karbon-nötr olmayı hedefliyoruz.

Eski teknoloji kullanan şirketlere ikinci el 
ve diğer hurdaların satışlarıyla ürünlerin 
yeniden kullanımını sağlıyoruz. Şebeke altyapı 
cihazlarının %100’ünü bu satışlar kapsamında 
değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede 
kaynakların gereksiz yere çıkarılmadığı, boşa 
harcanmadığı ve tekrar kazanıldığı döngüsel 
ekonomi sistemine katkı sağlıyoruz.

Pandemi döneminde olumsuz etkilenen 
sektörlerin başında gelen kültür-sanat ve müzik 
endüstrisini desteklemek amacıyla hayata 
geçirdiğimiz, Türkiye’nin en yeni açık hava 
sahnesi Turkcell Vadi 30 Temmuz itibariyle 
kapılarını açtı. Sezon boyunca konserler, 
festivaller, tiyatrolar olmak üzere 42 etkinliğe ev 
sahipliği yapan mekânı 72.400 seyirci ziyaret 
etti.

Başta akıllı cihazlar ve geniş bant internet 
olmak üzere teknolojinin yaygınlaşmasıyla 
artık daha temiz, daha şeffaf, daha interaktif 
bir dünya yaratmak elimizde. İşte bu yüzden 
Turkcell, Gerçek Zamanlı Kurum yaklaşımı, güçlü 
altyapısı ve uçtan uca çözümleri ile tüm kamu 
kurumları ve yöneticileri ile beraber akıllı kentler, 
akıllı belediyeler, akıllı yaşamlar inşa etmek için 
bir yolculuğa çıkıyor.

Toplumumuzun iletişim, sağlık, güvenlik gibi 
hayati gereksinimlerine doğrudan olumsuz 
etki edebilecek olası servis aksamalarına 
sebebiyet vermeyecek tedarikçiler ile çalışmak 
müşterilerimize sunulan ürün veya hizmetler 
noktasında büyük önem taşıyor. Çalışacağımız 
tüm tedarikçileri kalite-fiyat dengesi, geçmiş 
performans, pazar koşulları, referanslar gibi 
ayırıcı özelliklerin yanı sıra karşılıklı güven 
esasına da dayanarak belirliyoruz.

Karadağ Rüzgâr Enerji Santrali’miz yılda 
71,83 milyon kWh elektrik üretiyor, tek başına 
yaklaşık 2.500 baz istasyonunun yıllık enerji 
ihtiyacını karşılıyor. Santralimiz için yenilenebilir 
enerji üretimi ve tüketimini raporlamaya imkân 
sunan I-REC sertifikasına, 2021 yılından itibaren 
geçerli olacak şekilde, başvurularımızı yapmış 
bulunuyoruz.
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