
 

 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU  

 

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı      : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 

Adresi  : Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, 

Maltepe, İstanbul  

Telefon ve Faks No.  : Tel:   (212) 313 1000 

  Fax:   (216) 504 4058 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile  

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su    : Tel:   (212) 313 1888 

  Fax:  (216) 504 4058 

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan 

Açıklamanın Tarihi     :  - 

Tarih       :  15.11.2021 

Konu  : Şirketimizle İlgili Haber ve Açıklamalar Hakkında 

 

Borsa İstanbul Başkanlığına  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

 

Şirketimiz, IMTIS/LetterOne tarafından 28 Ekim 2021 tarihli mektuplarında belirtilen yorumları almıştır 
(15 Kasım 2021’de U.S. Securities and Exchange Commission’a bildirildiği üzere). 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, IMTIS/LetterOne tarafından ifade edilen iddialara katılmadığını yazılı olarak 
ifade etmiş olmakla birlikte, yatırımcılardan gelen geri bildirimleri her zaman memnuniyetle 
karşılamakta ve bu geri bildirimleri tüm hissedarların faydasını gözetecek şekilde değerlendirmektedir. 
Yönetim Kurulumuz, en etkin ve optimal iç yönetişim araç ve usullerini tüm paydaşların yararına olacak 
şekilde uygulamaya devam etmektedir. 

Şirketimiz ayrıca uzun vadede sürdürülebilir performans elde edebilmek ve hissedarlarına değer 
yaratmak için hedefler belirlemektedir. Bu hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve önceden 
belirlenen toplantı takvimi çerçevesinde düzenli olarak takip edilir. Hedeflerdeki gerçekleşmelere bağlı 
olarak paylaşılan finansal öngörüler çeyreklik bazda revize edilebilir. Bu kapsamda Şirketimiz, göstermiş 
olduğu finansal ve operasyonel performans sayesinde 2021 öngörülerini iki defa yukarı yönlü revize 
etmiştir.  

Şirketimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde, 3 yıllık stratejik planları ve hedefleri ile varlıklarının değerini 
ortaya çıkarma süreci ile ilgili gelişmeleri aktarmayı hedeflediği bir “Yatırımcı ve Analist Günü” 
düzenlemeyi planlamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 

ederiz. 
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