
 

 

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 

 

Tarih        : 10.05.2019 

Konu  : Uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanması 

 

Borsa İstanbul Başkanlığına  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

 

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. 

 

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. 

 
 
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. 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

 


