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 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı, aksi belirtilmediği sürece, konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 
(‘Şirket’ ya da ‘Turkcell’) ve iştirak ve bağlı ortaklıklarını (beraber olarak anıldıklarında ‘Grup’ olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır.  
 

 Daha önce açıklandığı üzere, 2015’in 1. çeyreğinden itibaren işlerimizi üç segmentte takip etmekteyiz. 
 

o “Turkcell Türkiye” ifadesi Türkiye’deki tüm Telekom ile ilgili işlerimizi kapsamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece, finansal olmayan 
tüm veriler, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve Turkcell Türkiye’yi kapsamaktadır. Daha önceki bültenlerde kullanılan 
bu terim, sadece mobil işimizi içermekteydi. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan ‘biz’, ‘bize’ ve ‘bizim’ 
ifadeleri sadece Turkcell Türkiye için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece 
Grup için kullanılmıştır. 

o Turkcell Uluslararası Türkiye dışındaki tüm Telekom ile ilgili işlerimizi kapsamaktadır. 
o “Diğer iştirakler” temel olarak bilgi ve eğlence servislerini, çağrı merkezi gelirlerini, finansal hizmetler gelirlerini ve Grup 

eliminasyonlarını içermektedir. Daha önce Turkcell Türkiye gelirlerinde yer alan çağrı hizmeti gelirleri 2015’in son çeyreğinden 
itibaren diğer gelirler içerisine sınıflanmıştır. Bu değişikliği, üçüncü kişilere sağladığımız çağrı merkezi işlerinin telekom hizmetleri 
ile bağlantısı olmadığını düşündüğümüz için gerçekleştirdik. Bu dokümanda bulunan önceki dönem verileri bu değişiklikleri 
yansıtmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

 Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 31 Mart 2017 dönemine ait faaliyet ve finansal 
sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 31 Mart 2016 dönemine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin 
yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayınlanan, 31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal rapor ve notlarına bakınız 
(www.turkcell.com.tr). 
 

 Aki belirtilmediği takdirde, bülten içerisinde 2016’ın birinci ile dördüncü çeyreği ve 2017’nin birinci çeyreği için gösterilen finansal bilgiler TL 
bazında ve UFRS’ye göre düzenlenmiştir.   

 Stratejik yaklaşımımız ve UFRS koşulları gereği, Fintur Ekim 2016 itibarıyla ‘satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar’ olarak sınıflandırıldı ve 
durdurulan faaliyetler altında raporlanmaktadır. Daha önce Fintur dahil olarak açıkladığımız bazı operasyonel veriler, Fintur hariç olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 
 

 Bülten içerisinde bulunan tabloların toplam satırlarında rakam yuvarlamalarından kaynaklı farklılıklar olabilir. Yuvarlama farklılıkları metin 
içerisindeki hesaplamalar için de geçerlidir. 

 Yıllık ve çeyreksel bazda değişim oranları matematiksel olarak hesaplanmaktadır. 

http://www.turkcell.com.tr/
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BİRİNCİ ÇEYREK FİNANSAL ÖZETİ 

 

 Grup ve Turkcell Türkiye seviyesinde son 10 yılın en yüksek gelir ve FAVÖK1 büyümesi. Grup seviyesinde 
bugüne kadar en yüksek çeyreksel gelir ve FAVÖK seviyesi   

 

 Grup gelirleri ve FAVÖK’ünde1 sırasıyla %25,6 ve %39,8 büyüme; yıllık bazda 3,4 puan artışla 2009 
yılından beri en yüksek seviyeye ulaşan %34,5 ilk çeyrek FAVÖK marjı  
 

 Turkcell Türkiye gelir ve FAVÖK’ünde sırasıyla %21,7 ve %38,5 büyüme ve 4,3 puan artışla %35,6 FAVÖK 
marjı; Turkcell Türkiye gelirlerinin %67’sini oluşturan data ve dijital servis gelirlerinde %94,2 büyüme    

 

- Turkcell Türkiye’nin gelirlerinin %18’i dijital hizmetlerden sağlanıyor 
 

 Turkcell Uluslararası gelirlerinde %26,0 büyüme ve %24,3 FAVÖK marjı 
 

 Tüketici finansman şirketinin artan katkısı ile bilgi ve eğlence servisleri, çağrı merkezi servisleri ve 
finansman hizmetlerden oluşan diğer iştirak gelirlerinde %139,5 artış 

 

 Grup net karı 459 milyon TL (563 milyon TL)  
  

 Grubun döviz pozisyonu 1Ç17 sonu itibari ile 91 milyon ABD doları seviyesine geriledi 
 

 Nisan 2017’de tüketici finansman şirketine ait 100 milyon TL alacak karşılığında varlığa dayalı menkul 
kıymet (VDMK) ihraç edildi. Böylece Grup’un bilanço etkinliği ve nakit üretim kabiliyeti pekiştirildi  

 

 Yönetim Kurulumuz, 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek olan şirketimiz Olağan Genel Kurul 
toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir 
şekilde, 1.791 milyon TL brüt nakit kar payı (hisse başına brüt 0,8141 TL) dağıtılmasını teklif etme kararı 
almıştır. Önerilen kar payı, 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte 
ödenecektir. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul’umuzun onayına tabi olacaktır. 

 
 

FİNANSAL ÖZET 
 

Milyon TL 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Gelir 3.225 4.044 4.053 %25,6 %0,2 

      Turkcell Türkiye 2.928 3.576 3.563 %21,7 (%0,4) 

FAVÖK1 1.002 1.371 1.400 %39,8 2,1% 

      Turkcell Türkiye 916 1.227 1.269 %38.5 %3,5 

FAVÖK Marjı %31,1 %33,9 %34,5 3,4yp 0,6yp 

Net Kar 563 351 459 (%18,5) %30,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 13’e bakınız.  
Daha ayrıntılı bilgi için, web sitemizde (www.turkcell.com.tr) yatırımı ilişkileri bölümünde yer alan 31 Mart 2017 tarihli konsolide finansal 
tablolarımıza bakınız. 
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GENEL MÜDÜR KAAN TERZİOĞLU’NUN MESAJI 
 

Turkcell’in hızlı büyüme reçetesi: dijital servisler 
2015 yılında kendimize koyduğumuz en önemli hedef olan dijital dönüşümü gerçekleştirme yolunda 
kaydettiğimiz aşamaları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Son iki yılda dakika ve GB yerine işlenmiş 
data sağlamaya yöneldik. Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine 
dönüşürken, telekomünikasyon pazarındaki güçlü konumumuzu koruduk. Global marka olma yolunda 
kendimize koyduğumuz bu önemli hedefi gerçekleştirmek için attığımız adımların olumlu neticelerini bu yılın 
ilk çeyreğinde hem gelir hem de FAVÖK’te1 rekorlara imza atarak görmeye devam ettik. Planlarımıza uyumlu 
şekilde dijital ürün ve servislerimiz hızlı büyümemizin reçetesi oldu.  
 

2017’nin ilk çeyreğinde ciromuzun %18’ini dijital servislerden elde ettik. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği 
servislerimizin sayısı 98’e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı. 
Birinci yılını geride bıraktığımız 4.5G ile birlikte servislerimize olan ilgi de önemli ölçüde arttı. 192 ülkede 
kullanılan BiP uygulamamızın indirilme sayısı 13 milyonu aştı.  İndirilmelerin 1,4 milyonu yurtdışından 
gerçekleşirken, Anadolu’da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor. Fizy uygulamamız ise 
Türkiye’de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. 
Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. 45 
bini yurtdışında olmak üzere toplam da 4 milyondan fazla indirilen Lifebox’da saklanan doküman sayısı ise 
700 milyonu aştı. Türkiye’yi dijital dergicilikle tanıştırdığımız Dergilik kısa sürede büyük beğeni topladı. Diijtal 
dergicilik hizmetimizle müşterilerimizi Türkiye’nin en popüler dergilerine mobil cihazlardan erişimini 
sağlamaya devam ettik. Dergilik yılın ilk üç ayında toplam 2,2 milyon kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin 
okunma rekorunu kırdı. Dergilik’e dahil edilen 13 yeni yayınla birlikte platformdaki dergi sayısı 300’e ulaştı. 
 

4.5G data ve dijital servislerimizi güçlü büyütüyor 
Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de 4.5G’nin birinci yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl boyunca Turkcell olarak 4.5G 
yatırımlarımızla Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık %83 nüfus kapsamasına ulaşırken 4.5G abone sayımız 26 
milyona yaklaştı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı Mart ayında 5.1GB’ye ulaşırken, 4.5G’nin katkısıyla tüm 
kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre %69 artarak 3GB olarak gerçekleşti. Türkiye’deki akıllı 
telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda %68’e ulaştı ve akıllı telefonların 
içerisinde 4.5G uyumlu cihazların payı %57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data 
ve dijital servis gelirlerimiz 2016’nın ilk çeyreğine oranla %94 büyüdü.  
 

4.5G’nin birinci yılında Turkcell, ULAK projesi kapsamında yerli baz istasyonlarıyla görüntü görüşme 
gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında yeni nesil anlık 
mesajlaşma uygulamamız BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak 4.5G’nin birinci yıldönümünü kutladık. Bu 
görüşme, ülkemiz telekom sektöründe bir ilk olmanın yanı sıra, son iki yıldır sürdürdüğümüz çalışmaların 
sonuç verdiğinin altını çizmiştir.  
 

Son 10 yılın en yüksek büyüme oranı 
2017 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme trendini sürdürerek Turkcell Grubu ve Turkcell Türkiye olarak hem 
gelir hem de FAVÖK’te, yıllık bazda son 10 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştık.   
 

Turkcell Grubu ilk çeyrekte, %25,6 büyüme ile 4,1 milyar TL ciro, %39,8 artışla 1,4 milyar TL FAVÖK’e ulaşarak 
%34,5 ile 2009 yılından bu yana en yüksek FAVÖK marjını kaydetti. Grup net karımız 459 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Finansal hizmet gelirlerimiz dahil olduğunda Turkcell Türkiye %25,4 büyüdü.  
 

Bu finansal sonuçlar, güçlü bir operasyonel performans sayesinde gerçekleşti. 2017 yılının ilk çeyreğinde 
müşteri bazımız, 35,8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 50,4 milyon oldu. Türkiye’de dengeli bir portföy 
dağılımıyla toplam 496 bin net abone kazanımı gerçekleştirdik. Mobil segmentte toplam müşteri sayımız bu 
çeyrekte 351 bin artarak 33,4 milyon olurken, faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak  
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müşteri bazımızın %53’üne ulaştı. Sabit segmentte ise fiber ve ADSL müşteri sayımız çeyreksel bazda sırasıyla 
42 bin ve 62 bin artarken, toplam sabit müşteri sayımız yaklaşık 2 milyon oldu. IPTV müşterilerimiz ise 
çeyreksel bazda 42 bin artarak 402 bin’e ulaştı. 
 

Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve dijital servislerimizi bir arada kullanan müşteri oranımız 
%422, sabit tarafta data ve TV servislerimizi kullanan müşteri oranımız %393 oldu.  
 

Birinci çeyrekte, artan faturalı bazı data ve servis gelirleri sayesinde mobil bileşik ARPU (M2M hariç) geçen 
yıla göre %17,3 artarak 30,5 TL olurken, sabit bireysel ARPU ise %5,6 büyüme ile 53,1 TL’ye ulaştı.  
 

İnovasyon ve sosyal sorumlulukta öncü 
Türkiye’nin 4.5G’ye geçişinin ardından bir yıl geride kalırken, Turkcell 5G teknolojilerinin geliştirilme 
sürecindeki çalışmalarına da ağırlık verdi. Son iki yıldır hem uluslararası hem de ulusal arenada önde gelen 
teknoloji şirketleri ve üniversiteler ile 5G teknolojileri geliştirebilmek amacıyla stratejik işbirlikleri 
başlatmıştık. Yakın zamanda Huawei ve Ericsson ile devam eden işbirliklerimize ilaveten, ZTE ile 5G’de ortak 
çalışma yapmak amacıyla bir işbirliğine gittiğimizi duyurduk.  
 

Barcelona’da gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, teknolojiyi insan için kullanma odağımız 
çerçevesindeki hizmetlerimiz ve ürünlerimize iki önemli ödül geldi. Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik 
hizmetlerimizle layık görüldüğümüz, GSMA’in en prestijli ödülü olan “Mobil İletişim Sektörüne Büyük Katkı” 
ödülünü bu alanda çalışan dört şirketle paylaşmaktan gurur duyduk. Buna ek olarak, mobil teknolojinin insani 
ve acil durumlarda en iyi kullanımı alanında, Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki günlük hayatlarında dil engelini 
aşmasına yardımcı olan “Merhaba Umut” uygulamamızla ikinci bir ödüle daha layık görüldük. 
 

“İnsan için teknoloji” odağımızı, bir diğer önemli uluslararası platforma, Dünya Ekonomik Forumu’nun San 
Francisco’daki Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’ne de taşıdık. Merkezin açılış konferansının ilk oturumunda 
konuşmacı olarak verdiğimiz mesajlarla, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcilerini, 
teknolojinin imkânlarını insan hayatını iyileştirmek için kullanmaya çağırdık.  
 

Financell Fintek oyununu büyütüyor 
Finans ve teknolojinin buluştuğu Fintek alanında sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün daha 
da genişletiyoruz. Telekom hizmetlerimizde müşteriyle kurduğumuz ilişkiyi finansal hizmetler alanına da 
taşıyoruz. Bu kapsamda Financell ile müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlarken, diğer 
yandan Paycell ile fark yaratan ödeme çözümlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Düzenleyici otoritelerden 
gerekli izinlerin alınmasının ardından müşterilerimizi yeni nesil ödeme kartımız Paycell Card ile tanıştıracağız. 
Piyasa çıkmasını takiben 3 yılda Paycell Card’lı 10 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. 
 

2016 yılında hizmet vermeye başlayan tüketici finansman şirketimiz, kısa bir süre içerisinde büyük ilerleme 
kaydetti ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak fon yaratmayı sürdürecek. Bu kapsamda Financell, banka-
dışı sektörde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek varlığa dayalı menkul kıymet ihracında yer almış, Grup’un 
verimli bilanço odağına da katkıda bulunmuştur. 
 

Son olarak da, Yönetim Kurulumuz, 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek olan şirketimiz Olağan Genel Kurul 
toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 
1.791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul’umuzun 
onayına tabi olacaktır. 
 

2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık ve 2017 hedeflerimizle uyumlu bir şekilde ilerliyoruz. Başarımıza 
katkılarından dolayı tüm takım arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza,  bize olan güven ve desteklerinden dolayı 
hissedarlar ve Yönetim Kurulu’muza teşekkür ederiz. Başarı hikâyemizde daima bizimle birlikte olan 
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza da şükranlarımızı sunarız. 
 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair açıklama 
için sayfa 13’e bakınız.  
(2) Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. 
(3) TV’li servis kullanan müşterilerimiz: İnternet+ TV kullanıcıları ve internet+ TV+ ses kullanıcıları 
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FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET   
 

Turkcell Grubu Finansal Özeti 
 

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                               
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Gelir 3.225,4 4.043,6 4,052,6 %25,6 %0,2 

Satışların maliyeti1 (2.018,8) (2.608,3) (2.616,6) %29,6 %0,3 

Satışların maliyeti1/gelir (%62,6) (%64,5) (%64,6) (2,0yp) (0,1yp) 

    İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (454,8) (604,3) (628,4) %38,2 %4,0 

Brüt Kar Marjı %37,4 %35,5 %35,4 (2,0yp) (0,1yp) 

Genel Yönetim Giderleri (178,7) (190,0) (199,8) %11,8 %5,2 

Genel Yönetim Giderleri/Gelir (%5,5) (%4,7) (%4,9) 0,6yp (0,2yp) 

Satış ve Pazarlama Giderleri (481,2) (478,5) (464,6) (%3,4) (%2,9) 

Satış ve Pazarlama Giderleri/Gelir (%14,9) (%11,8) (%11,5) 3,4yp 0,3yp 

FAVÖK2 1.001,5 1.371,1 1.399,9 %39,8 %2,1 

FAVÖK Marjı %31,1 %33,9 %34,5 3,4yp  0,6yp 

FVÖK3 546,7 766,8 771,5 %41,1 %0,6 

Net finansman geliri / (gideri) 166,2 (198,3) (146,6) (%188,2) (%26,1) 

    Finansman giderleri (55,0) (692,2) (348,1) %532,9 (%49,7) 

    Finansman gelirleri 221,2 493,9 201,5 (%8.9) (%59,2) 

Diğer gelirler / (giderler) (11,1) (44,4) 3,7 a.d. a.d. 

Kontrol gücü olmayan paylar (10,9) (17,7) (12,8) %17,4 (%27,7) 

Vergi (143,4) (111,3) (157,2) %9,6 %41,2 

Durdurulan Faaliyetler 15,2 (44,4) - a.d. a.d. 

Net Kar 562,7 350,7 458,6 (%18,5) %30,8 
 

 
(1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil.  
(2) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 13’e bakınız.  
(3) FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK’den itfa ve tükenme payları ile amortismanın 
düşürülmesi ile hesaplanmıştır. 
 

Gelirler Grup gelirleri 2017 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda %25,6 büyüdü. Bu büyümeyi sağlayan ana 
etken ise Turkcell Türkiye’nin, data ve dijital hizmetlerde sağlanan büyüme ile göstermiş olduğu güçlü 
ARPU performansından kaynaklanmaktadır. 
 
Grup gelirlerinin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %21,7 artışla 3.563 milyon TL’ye (2.928 milyon 
TL) ulaştı.  

 

- Mobil data gelirleri temel olarak akıllı telefon penetrasyonu, data kullanıcı sayısı ve data tüketiminin 
artmasının etkisiyle %88,5 artışla 1.438 milyon TL’ye (763 milyon TL) ulaştı.  

 

- Sabit data gelirleri artan müşteri sayısı ve kullanımı ile %31,8 artışla 317 milyon TL (240 milyon TL) 
olarak gerçekleşti.  

 

- Dijital servis gelirleri temel olarak Turkcell TV+, Turkcell’in dijital yayıncılık servisi Dergilik, müzik 
platformu fizy, kişisel bulut servisi lifebox ve diğer mobil servislerin kullanımının artmasının etkisiyle 
%179,7 yükselişle 631 milyon TL (226 milyon TL) oldu.  

 

- Turkcell Türkiye gelirlerimizin %67’sini oluşturan data ve dijital servis gelirlerimiz yıllık bazda %94,2 
büyüme ile 2.386 milyon TL’ye (1.229 milyon TL) ulaştı.  
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- Toptan segment gelirleri taşınan trafik artışına ve TL’nin değer kaybına bağlı olarak %34,7 büyüme ile 
108 milyon TL’ye (81 milyon TL) ulaştı.  

 

- Hizmet alamayan kırsal alanlarda altyapı kurmak ve işletmeyi hedefleyen Evrensel Projesi 
çerçevesinde 65 milyon TL gelir elde ettik. Anlaşma çerçevesinde, bu projenin finansmanı Evrensel 
Projesi fonu tarafından, net maliyet esasına göre sağlanmaktadır. 

 

Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, lifecell ve BeST gelirlerindeki artışla %26 
büyüdü ve 248 milyon TL (197 milyon TL) oldu. 
 

Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan ve bilgi ve eğlence servisi, çağrı merkezi gelirleri ve finansal hizmetler 
gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri, %139,5 artışla 242 milyon TL’ye (101 milyon TL) ulaştı. Bu artış 
temel olarak 1Ç17’de 116 milyon TL gelir (2 milyon TL) kaydeden tüketici finansman şirketimizin katkısı ile 
gerçekleşti.   
 

Satışların maliyetinin gelire oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde %64,6’ya (%62,6) yükseldi. Bu artış, radyo 
giderleri (1,6 puan), hazine payı (1,2 puan) ve interconnect giderlerindeki (1,0 puan) düşüşe rağmen 4.5G 
yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (1,4 puan), perakende 
satışlarla ilgili cihaz giderleri (1,5 puan), tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki (1,4 puan) ve 
diğer kalemlerdeki (1,5 puan) artış sebebiyle gerçekleşti.  
 

Genel yönetim giderlerinin gelire oranı 1Ç17’de %4,9’a (%5,5) düştü.    

 

Satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı 1Ç17’de %11,5’e (%14,9) geriledi. Bu düşüş, temel olarak 
pazarlama giderlerindeki (1,5 puan), ön ödemeli abonelerin frakans kullanım ücretleri (0,9 puan), satış 
giderleri (0,4 puan) ve diğer gider kalemlerindeki (0,6 puan) azalış ile gerçekleşti.   
 

FAVÖK1 2017 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda %39,8 yükselirken, FAVÖK marjı 3,4 puan artışla %34,5 
(%31,1) oldu. Genel yönetim ve satış ve pazarlama giderleri sırasıyla 0,6 puan ve 3,4 puan azalırken, 
satışların maliyeti (itfa ve tükenme payları ile amortisman hariç) 0,6 puan arttı. 
 

- Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %38,5 artışla 1.269 milyon TL (916 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı 4,3 
puan artışla %35,6 (%31,3) oldu. Evrensel projesi hariç tutulduğunda, Turkcell Türkiye’nin FAVÖK 
marjı %35,9 olarak gerçekleşmektedir. 

- Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü %12,7 artışla 60 milyon TL (54 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı %24,3 
(%27,2) oldu.   

- Diğer iştiraklerimizin FAVÖK’ü tüketici finansman şirketinin katkısının artmasıyla %120,9 büyüdü ve 
70 milyon TL (32 milyon TL) oldu.   

 

 

Net finansman gideri 2017 yılı birinci çeyreğinde 147 milyon TL (166 milyon TL net finansman geliri) olarak 
gerçekleşti. Buna temel olarak, 1Ç17’de daha yüksek kur farkı gideri kaydedilmesi sebep oldu. Kredilerden 
kaynaklanan faiz giderindeki artışın da bu sonuca etkisi oldu.     
 

Vergi gideri 2017 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda %9,6 arttı. Detaylar için Ek A’ya bakınız.  

Net kar: 2017 yılı birinci çeyreğinde Grup’un net karı 459 milyon TL’ye (563 milyon TL) geriledi. Bu düşüş 
temel olarak, bu çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri ve kredilerden kaynaklanan faiz giderlerindeki 
artıştan kaynaklandı.  

2017 yılı birinci çeyreğinde Turkcell Türkiye’nin net karı, temel olarak Grup net karının düşüşü için yukarıda 
belirtilen sebeplerle 454 milyon TL’ye (536 milyon TL) geriledi.  
 

Toplam nakit ve borç: 31 Mart 2017 itibarıyla konsolide nakit tutarı, 3.512 milyon TL’si (965 milyon ABD 
Doları) ABD Doları, 969 milyon TL’si (248 milyon Avro) Avro ve 1.969 milyon TL’si Türk Lirası ve diğer yerel 
para birimleri bazlı olmak üzere 31 Aralık 2016’daki 6.052 milyon TL seviyesinden, 6.451 milyon TL 
seviyesine yükseldi.   
 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 13’e bakınız. 
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Konsolide borç tutarı, 31 Aralık 2016’daki 9.781 milyon TL seviyesinden 31 Mart 2017 itibarıyla 10.730 
milyon TL’ye yükseldi. Bu artış temel olarak tüketici finansman şirketinin kredi kullanımı ile artan borç 
portföyünden kaynaklandı. Aynı zamanda, TL’nin ABD Dolar’ı ve Avro karşısındaki değer kaybı ile kur 
çeviriminden kaynaklı artan Turkcell Türkiye’nin yabancı para cinsinden borç portföyü toplam konsolide 
borcun artışına sebep oldu.  
 

 Turkcell Türkiye’nin borç tutarı 3.663 milyon TL’si (1.007 milyon ABD Doları) ABD Doları ve 3.744 
milyon TL’si (958 milyon Avro) Avro ve geri kalan 395 milyon TL’si Türk Lirası bazlı olmak üzere 
7.802 milyon TL seviyesindedir.   

 lifecell’in borç tutarı tümü yerel para birimi bazında 481 milyon TL seviyesindedir. 

 Tüketici Finansman Şirketi’nin borç tutarı 183 milyon TL’si (50 milyon ABD Doları) ABD Doları ve 
98 milyon TL’si (25 milyon Avro) Avro bazında olmak üzere 2.442 milyon TL seviyesindedir. 

Konsolide borcumuzun 5.871 milyon TL’si değişken faizli olmakla beraber, 3.332 milyon TL’lik kısmının 
vadesi ise bir yıldan önce dolacaktır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları/Avro karşılıkları verilmiştir.) 
 

Net borç 31 Aralık 2016’daki 3.729 milyon TL seviyesinden 31 Mart 2017 itibarıyla 4.280 milyon TL’ye 
yükseldi.  
 

Hedging politikamız paralelelinde, tüketici finansman şirketimizin mevcut borç portföyü için Ocak ayında 
43 milyon ABD doları ve 20 milyon Avro tutarında çapraz para birimi swap işlemi gerçekleştirdik. Bu 
işlemler sonrasında 2 yıl vadeli 20 milyon Avro kredi,  EURIBOR + 120 baz puan yıllık faiz oranı ve iki kredi 
diliminden oluşan toplam 43 milyon ABD doları kredi, 2 yıl vadeli LIBOR + 125 baz puan yıllık faiz ile sabit 
faizli Türk Lirası cinsi yükümlülük olarak swap edildi. 2017 yılı birinci çeyreği itibarıyla, Turkcell Grup’un 
açık pozisyonu 91 milyon ABD Doları seviyesindedir. (Bu rakam avans ödemeleri ve riskten korunma 
işlemlerinin etkisini içermektedir ve 4.5G’ye ilişkin son taksit ödemesinin TL cinsinden ödenmesi 
opsiyonunun kullanılmasını varsaymaktadır.)   
 

Nakit Akışı Analizi: 2017 yılı birinci çeyreğinde operasyonel olmayan kalemler dahil 571,4 milyon TL 
yatırım harcaması gerçekleştirildi. Diğer nakit akışları, ön ödemeli abonelerin frekans kullanım bedeli (309 
milyon TL), ticari borçlardaki azalış (698 milyon TL) ve ticari alacaklardaki artışın (277 milyon TL) olumsuz 
etkisi ve diğer işletme sermayesindeki (293 milyon TL) artışın pozitif etkisini içermektedir 
 
 

2017 yılı birinci çeyreğinde, Grup seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans ücretleri hariç) 
gelirlere oranı %13,2’dir.  
 

Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 1Ç16 4Ç16 1Ç17 

FAVÖK1 1.001,5 1.371,1 1.399,9 

EKSİ:    

Yatırım Harcamaları ve Lisans (738,4) (1.133,5) (571,4) 

     Turkcell Türkiye (675,4) (980,7) (533,4) 

     Turkcell Uluslararası2 (61,7) (149,7) (35,0) 

     Diğer İştirakler2 (1,3) (3,1) (3,0) 

Net faiz geliri/ (gideri) 171,5 324,1 10,9 

Diğer (685,8) (939,6) (991,1) 

Borçtaki net değişim (145,2) 784,0 549,9 

Yaratılan / (Kullanılan) Nakit (396,4) 406,1 398,2 

Nakit dengesi 2.522,4 6.052,4 6.450,5 
 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 13’e bakınız. 
(2) Raporlama para birimi olan TL’nin iştiraklerimizin yerel para birimlerine karşı değer kazanımı/kaybı bu kaleme dahil edilmiştir.  
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Operasyonel Özet (Türkiye)  

Operasyonel Bilgiler Özeti 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.   

Abone Sayısı (milyon) 35,2 35,3 35,8 %1,7 %1,4 

Mobil Faturalı (milyon)  16,7 17,4 17,7 %6,0 %1,7 

      Mobil M2M (milyon) 2,0 2,1 2,1 %5,0 - 

Mobil Ön Ödemeli (milyon)  16,6 15,7 15,7 (%5,4) - 

Fiber (bin) 935,4 1.043,9 1,085,5 %16,0 %4,0 

ADSL (bin) 646,2 818,0 879,6 %36,1 %7,5 

IPTV aboneleri (bin) 268,1 359,7 402,0 %49,9 %11,8 

Abone kayıp oranı (%)        

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

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

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir (TL)        

Mobil ARPU – Bileşik 
   Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç) 

24,7 
26,0 

29,2 
30,9 

28,8 
30,5 

%16,6 
%17,3 

(%1,4) 
(%1,3) 

Faturalı 37,3 41,6 41,7 %11,8 %0,2 

   Faturalı (M2M hariç) 41,7 46,8 47,0 %12,7 %0,4 

Ön Ödemeli 12,4 15,6 14,3 %15,3 (%8,3) 

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik (TL) 50,3 51,1 53,1 %5,6 %3,9 

Kullanıcı başına ortalama data kullanımı (GB/kullanıcı) 1,8 2,8 3,0 %69,3 %8,8 

Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 298,1 331,3 323,7 %8,6 (%2,3) 
 
 

(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 net mobil abone kazanımı ve mobil abone kayıp oranı, bu 
değişiklikten olumlu bir şekilde etkilenmiştir. 

 

Mobil abone bazımız, çeyreklik bazda 351 bin artışla toplam 33,4 milyona ulaştı. Bu artış, toplam abone 
içerisindeki oranı %52,9 (%50,1) olan faturalı abone bazımızın çeyrek bazında 298 bin artmasıyla 
gerçekleşti. Öte yandan, ön ödemeli abone sayımız çeyreklik bazda 53 bin adet arttı. 
  

Sabit müşteri bazımız çeyreksel bazda 42 bin fiber müşteri ve 62 bin ADSL müşteri eklenmesiyle toplam 
103 bin artış kaydederek 2 milyona ulaştı. IPTV müşteri sayımız çeyreksel bazda 42 bin, yıllık bazda 134 
bin artış ile 402 bine ulaştı. Sadece OTT TV kullanıcıları dahil, toplam TV kullanıcı sayısı yıllık bazda 2 kat 
büyüyerek 1,3 milyona ulaştı. Nisan ayı itibari ile Turkcell TV+ aplikasyonu 2,9 milyon kez download edildi. 
 

Mobil abone kayıp oranı, yüksek değer yaratan müşteri gruplarına olan odağımız ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değer odaklı tekliflerimiz sayesinde yıllık bazda 1Ç17’de 2,5 puan geriledi. 
Sabit abone kayıp oranı 1Ç17’de %5,2 (%5,0) oldu.   
 

Abone başına elde edilen aylık gelir (“ARPU”) 1Ç17’de yıllık bazda %16,6’lık rekor artışla 28,8 TL’ye ulaştı. 
Mobil ARPU büyümesi müşterilerimize daha yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejimiz, yüksek 
değer yaratan müşteri gruplarına olan odağımız ve 4.5G sayesinde yükselen data ve dijital servis 
kullanımında sağlanan büyüme ile gerçekleşti. ARPU artışına, %42’ye1 ulaşan ses, data ve dijital servisler 
olarak üçünü birarada kullanan müşterilerimizi içeren üçlü oyun oranımızın katkısı oldu.  
 

Sabit bireysel ARPU, toplam sabit bireysel fiber müşterilerinin %39’unu oluşturan TV’li servis kullanan 
müşterilerimizin2 artışının ve daha yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejimiz, etkisi ile 1Ç17’de 
%5,6 arttı.  
 
 
(1) Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. 
(2) TV’li servis kullanan müşterilerimiz: İnternet+ TV kullanıcıları ve internet+ TV+ ses kullanıcıları 
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4.5G lansmanı ile mobil data tekliflerimize olan talep arttı ve kullanıcı başına ortalama mobil data kullanımı 
1Ç17’de yıllık %69,3 büyüdü. 4.5G kullanıcılarının ortalama mobil data kullanımı Mart 2017’de 5,1GB’a 
yükseldi.     

Mobil Aylık Kullanım Dakikası (“MoU”) yüksek faydalar sunan paketlere geçiş odağımız ile 1Ç17’de yıllık 
%8,6 yükseldi.  
 

Şebekemizdeki akıllı telefon sayısı çeyreksel bazda 1.3 milyon artışla 20.5 milyona ulaşırken, akıllı cihaz 
penetrasyonu %68’e ulaştı. Bu kapsamda çeyrek sonunda şebekemizdeki akıllı telefonların %57’si 4.5G’yi 
desteklemektedir. 
     

 
 

TURKCELL ULUSLARARASI 
 

lifecell* Finansallar 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Gelir (milyon Grivna) 1.132,6 1.313,7 1.180,2 %4,2 (%10,2) 

FAVÖK (milyon Grivna) 356,1 362,8 319,7 (%10,2) (%11,9) 

FAVÖK marjı (%) %31,4 %27,6 %27,1 (4,3yp) (0,5yp) 

Net Gelir/ (Zarar) (milyon Grivna) (67,6) (62,5) (137,9) %104,0 %120,6 

Yatırım Harcaması (milyon Grivna) 456,9 847,0 237,6 (%48,0) (%71,9) 

Gelir (milyon TL) 128,5 165,6 159,7 %24,3 (%3,6) 

FAVÖK (milyon TL) 40,4 45,8 43,2 %6,9 (%5,7) 

FAVÖK marjı (%) %31,4 %27,6 %27,1 (4,3yp) (0,5yp) 

Net Gelir/ (Zarar) (milyon TL) (8,4) (7,9) (18,7) %122,6 %136,7 
 

(*) 10 Temmuz 2015 itibarıyla, Turkcell Grubu lifecell’in %100’ne sahiptir.  

 

lifecell gelirleri 2017 yılının birinci çeyreğinde yerel para birimi cinsinden yıllık bazda %4,2 arttı.  Bu artış 
temel olarak 3G+ şebekesindeki data kullanıcısı ve kullanımındaki artışa bağlı büyüyen mobil data 
gelirlerinin artan katkısıyla gerçekleşti. lifecell’in yerel para birimi cinsinden FAVÖK’ü temel olarak kule 
satışı ve geri kiralanması işleminin ardından operasyonel kiralama giderlerindeki artış sebebiyle %10,2 
düşerken, FAVÖK marjı %27,1 (%31,4) oldu. Kule satışı ve kiralanma işlemleri hariç, lifecell’in FAVÖK marjı 
1Ç17’de %30,1 olarak gerçekleşmektedir.  
 
 

Türk Lirası cinsinden lifecell gelirleri 1Ç17’de yıllık bazda %24,3 büyürken, FAVÖK de %6,9 arttı. 
 

 

lifecell* Operasyonel Bilgiler 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Abone Sayısı (milyon)1 13,3 12,4 12,3 (%7,5) (%0,8) 

          Aktif (3 ay)2 10,4 9,2 8,9 (%14,4) (%3,3) 

MOU (dakika) (12 ay) 141,4 141,3 127,2 (%10,0) (%10,0) 

ARPU -  Bileşik (Grivna) 28,2 35,2 31,9 %13,1 (%9,4) 

    Aktif (3 ay) (Grivna) 36,1 46,0 43,3 %19,9 (%5,9) 

 

(1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı 
olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz.  
(2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. 
(*) 10 Temmuz 2015 itibarıyla, Turkcell Grubu lifecell’in %100’ne sahiptir.  
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lifecell Ukrayna’daki en yüksek coğrafi kapsama oranını sunarak, 3G+ şebekesini yayma odağına devam 
etti. lifecell abonelerinin 3G+’ye geçişi devam ederken, 3G data kullanıcısı sayısı 3,4 milyona (3 ay aktif) 
ulaştı. Bu da lifecell’in 3G+ sonrası data abonesi başına data tüketimini iki katın üzerinde katlamasıyla 
lifecell şebekesindeki toplam data kullanımının artmasını sağladı. lifecell 1Ç17’de %60’a artan akıllı telefon 
penetrasyonu ile pazar lideri konumunu korudu.   

lifecell’in 3 ay aktif abone sayısı temel olarak birden fazla SİM kart kullanımındaki düşüşün etkisiyle 8,9 
milyona geriledi.  Bileşik ARPU (3 ay aktif), mobil data kullanımındaki artış, fiyat artışları ve yüksek ARPU’lu 
akıllı telefon tarifeleri sayesinde 1Ç17’de %19,9 yükseldi. 

 

BeST* 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Abone Sayısı (milyon) 1,6 1,6 1,6 - - 

          Aktif (3 ay) 1,1 1,2 1,3 %18,2 %8,3 

Gelir (milyon BYN) 23,1 26,5 24,0 %3,9 (%9,4) 

FAVÖK (milyon BYN) 0,4 1,6 (1,3) (%425,0) (%181,3) 

FAVÖK marjı (%) %1,7 %6,1 (%5,3) (7,0yp) (11,4yp) 

Net Zarar (milyon BYN) (9,7) (9,9) (13,3) %37,1 %34,3 

Yatırım Harcaması (milyon BYN) 3,4 3,3 3,0 (%11,8) (%9,1) 

Gelir (milyon TL) 32,8 44,5 46,0 %40,2 %3,4 

FAVÖK (milyon TL) 0,5 2,8 (2,4) (%580,0) (%185,7) 

FAVÖK marjı (%) %1,7 %6,2 (%5,2) (6,9yp) (11,4yp) 

Net Zarar (milyon TL) (13,7) (16,5) (25,6) %86,9 %55,2 

Yatırım Harcaması (milyon TL) 4,8 7,8 5,8 %20,8 (%25,6) 

 (*) %80 oranında iştirak ettiğimiz BeST, Belarus’ta Temmuz 2008’den beri faaliyet göstermektedir. 
 

BeST gelirleri 2017 yılının birinci çeyreğinde, ana olarak ses gelirlerinin etkisiyle yerel para birimi bazında 
%3,9 arttı. Bu çeyrek ağırlıklı olarak kaydedilen stok değer düşük karşılığının tek seferlik olumsuz etkisi 
nedeniyle, BeST’in FAVÖK’ü azalırken, FAVÖK marjı da negatif olarak gerçekleşti. Bu tek seferlik etki hariç 
tutulduğunda, gelir büyümesi %11,7, FAVÖK marjı da %7,5 olarak gerçekleşmektedir. 
 

Türk Lirası cinsinden BeST gelirleri 1Ç17’de yıllık bazda %40,2 arttı. Tek seferlik etkiler hariç 
tutulduğunda, gelir büyümesi Türk Lirası cinsinde %50,6 olarak gerçekleşmektedir.  
 

BeST müşterilerine 4G hizmetini beCloud ile ortak olarak Minsk şehir merkezinde vermeye devam etti.  
1Ç17 itibari ile 4G servisleri, tüm data paketi ürünlerine dahil edildi. 1Ç17’de Belarus’ta kapsama alanını 
genişleten BeST, Vitebsk ve Grodno bölgelerinde de hizmet vermeye başladı. Buna ek olarak, Turkcell’in 
global dijital hizmetler stratejisi kapsamında, BeST mobil TV platformu devreye alındı, BIP download ve 
kullanıcı sayısında süregelen yüksek performans devam etti ve oyun servisleri dönem içinde hizmet 
vermeye başladı. 
 

KUZEY KIBRIS TURKCELL (milyon TL)* 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Abone Sayısı (milyon) 0,5 0,5 0,5 - - 

Gelir  32,4 35,7 36,2 %11,7 %1,4 

FAVÖK  11,3 12,3 13,0 %15,0 %5,7 

FAVÖK Marjı  %34,8 %34,4 %36,0 1,2yp 1,6yp 

Net Kar  6,1 3,6 7,6 %24,6 %111,1 

Yatırım Harcaması  2,8 11,4 3,6 %28,6 (%68,4) 
 

 (*) %100 oranında iştirak ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs’ta 1999’dan beri faaliyet göstermektedir.  
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Kuzey Kıbrıs Turkcell gelirleri 2017 yılının birinci çeyreğinde, artan data talebi sayesinde büyüme 
kaydeden mobil data gelirlerinin etkisi ile yıllık bazda %11,7 arttı. FAVÖK %15,0 artarken, FAVÖK marjı 
%36,0 (%34,8) olarak gerçekleşti.  
 

Fintur Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da faaliyet göstermektedir ve biz şirketin %41,45 
hissesine sahibiz. Stratejik yaklaşımımız ve UFRS koşulları gereği, Fintur Ekim 2016* itibarıyla ‘satış amaçlı 
elde tutulan duran varlıklar’ olarak sınıflandırıldı ve durdurulan faaliyetler altında raporlanmaktadır.  
 

(*) Daha ayrıntılı bilgi için, web sitemizde (www.turkcell.com.tr) yatırımı ilişkileri bölümünde yer alan 31 Mart 2017 tarihli konsolide finansal 
tablolarımıza baknız. 
 
 

Turkcell Grup Aboneleri 
 

Turkcell Grup abone sayısı 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yaklaşık 50,4 milyondur. Bu rakam Turkcell 
Türkiye, konsolide ettiğimiz iştiraklerdeki aboneler baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell 
Türkiye’deki mobil, fiber, ADSL ve IPTV abonelerini ve lifecell, BeST, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Turkcell 
Europe mobil abonelerimizi kapsamaktadır.  
 

Turkcell Grup Aboneleri 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Mobil faturalı (milyon)   16,7 17,4 17,7 %6,0 %1,7 

Mobil ön ödemeli (milyon) 16,6 15,7 15,7 (%5,4) - 

Fiber (bin) 935,4 1.043,9 1.085,5 %16,0 %4,0 

ADSL (bin) 646,2 818,0 879,6 %36,1 %7,5 

IPTV (bin) 268,1 359,7 402,0 %49,9 %11,8 

Turkcell Türkiye Aboneleri (milyon)1 35,2 35,3 35,8 %1,7 %1,4 

Ukrayna  13,3 12,4 12,3 (%7,5) (%0,8) 

Belarus 1,6 1,6 1,6 - - 

Kuzey Kıbrıs  0,5 0,5 0,5 - - 

Turkcell Europe2 0,3 0,3 0,3 - - 

Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon) 50,8 50,1 50,4 (%0,8) %0,6 

 
(1) Birden fazla servis kullanan aboneler, her bir servis için ayrı bir abone olarak hesaplanmıştır.  
(2) Şirketimizin Almanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ve Deutsche Telekom arasında 2010 yılında yapılan 5 yıllık 
“toptan trafik alım” sözleşmesi, iş modelinde değişikliğe gidilerek “pazarlama işbirliği” sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni sözleşme, 
27 Ağustos 2014 itibarıyla Şirketimiz ve Deutsche Telekom’un iştiraki arasında imzalanmış olup yeni iş modeli kapsamında, Turkcell Europe 
müşterilerinin ve operasyonlarının Deutsche Telekom’un iştirakine devri 15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Turkcell Europe aboneleri, 
Turkcell Grup abone sayısına dahil edilmiştir. 
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MAKROEKONOMİK VERİLER 
 

Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroekonomik göstergeler aşağıda 
belirtilmiştir. 
 

 

Çeyrek 

1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                
GSYİH Büyümesi (Türkiye) %4,5 %3,5 a.d. a.d. a.d. 

Tüketici Fiyatları Endeksi (Türkiye) %1,8 %3,6 %4,3 2,5yp 0,7yp 

ABD$/TL Kuru          

   Kapanış Kuru 2,8334 3,5192 3,6386 %28,4 %3,4 

   Ortalama Kur 2,9202 3,2591 3,6665 %25,6 %12,5 

Avro/TL Kuru        

   Kapanış Kuru 3,2081 3,7099 3,9083 %21,8 %5,3 

   Ortalama Kur 3,2172 3,5147 3,9012 %21,3 %11,0 

ABD$ / Grivna Kuru        

   Kapanış Kuru 26,22 27,19 26,98 %2,9 (%0,8) 

   Ortalama Kur 25,77 25,88 27,09 %5,1 %4,7 

ABD$ / Belarus Ruble Kuru*        

  Kapanış Kuru 2,0133 1,9585 1,8720 (%7,0) (%4,4) 

  Ortalama Kur 2,0552 1,9403 1,9109 (%7,0) (%1,5) 
 

 

* Belarus Cumhuriyeti’nin resmi kuru 1 Temmuz 2016’da yeniden isimlendirilmiştir. Sonuç olarak, 1 Temmuz 2016 itibarıyla 10.000 BYR 1 BYN 
olmuştur. Önceki dönemler gösterimsel olarak buna göre düzeltilmiştir.   
 
 

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL 
DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, Düzeltilmiş FAVÖK’ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve 

yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal 
yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. 
Düzeltilmiş FAVÖK’ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve Düzeltilmiş FAVÖK’ün analist ve yatırımcılara faydalı ve 
uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz.  
 
Düzeltilmiş FAVÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri 
ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, finansman gideri, özsermaye metoduyla 
muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini 
dahil etmemektedir. Düzeltilmiş FAVÖK, UFRS’ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir 
performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. 
 

Turkcell Grup (milyon TL) 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Düzeltilmiş FAVÖK  1.001,5 1.371,1 1.399,9 39,8% 2,1% 

Finansman geliri 221,2 493,9 201,5 (%8,9) (%59,2) 

Finansman gideri (55,0) (692,2) (348,1) %532,9 (%49,7) 

Diğer gelir / (gider) (11,1) (44,4) 3,7 a.d. a.d. 

İtfa ve tükenme payları ile amortisman (454,8) (604,3) (628,4) %38,2 %4,0 

Vergi ve azınlık karı hariç devam eden faaliyetler net karı 701,8 524,1 628,6 (%10,4) %19,9 

Vergi gideri  (143,4) (111,3) (157,2) %9,6 %41,2 

Azınlık karı hariç devam eden faaliyetler 
net karı 

558,4 412,8 471,4 (%15,6) %14,2 

Durdurulan faaliyetler 15,2 (44,4) - a.d. a.d. 

Azınlık karı hariç net kar 573,6 368,4 471,4 (%17,8) %28,0 
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UYARI: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul 

Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform 
Yasası’nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) “Safe Harbor” hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor 
olabilir. Özellikle, 2017 yılı için gelir, FAVÖK ve yatırım harcamaları hedeflerimizi ve 2017- 2019 yılları için orta vadeli hedeflerimizi 
içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, ödeme kartı işimizin lansman ve 
hedefleri, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler 
içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan ”olabilir”, “olacak”, “umuyor”,” inanıyor”, 
”planlıyor”, “bekliyor”, “tahmin ediyor”, “düşünüyor”, ”beklenti” ve “devam ediyor” gibi terminolojilerden tespit edilebilir. 
 

Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru 
bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük 
bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli 
faktörlerin tartışılması için, 2016 yılı için 20-F formunda SEC’e (U.S. Securities and Exchange Commission)’na dosyaladığımız yıllık 
faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer 
nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. 
 

Şirket teyit, tamamlanma ve değişime tabi olan bu sunumda geçen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini beyan etmemektedir. Şirket, 
iştirakleri, yönetim kurulu, yönetimi, çalışanları veya ajansları tarafından bu sunumda geçen bilgilerin veya ilgili taraflara veya 
danışmanlarına verdiği diğer yazılı ve sözlü bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük 
kabul etmemektedir. 

 
TURKCELL HAKKINDA: Turkcell, Türkiye’de kurulmuş ve yerleşik, entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketidir. 

Müşterilerine mobil ve sabit şebekeleri üzerinden ses, data, TV hizmetleri ve katma değerli bireysel ve kurumsal servisler 
sunmaktadır. Turkcell 1 Nisan 2016’da LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme teknolojilerini kullanarak Türkiye’de 81 ilde LTE 
hizmetini lanse etmiştir.  Mart 2017 itibarıyla, 2G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %99,63’ünü, 3G şebekesi ile de %96,21’ini 
kapsamaktadır. Evlere kadar saniyede 1 Gbps'e varan hızlarda fiber data erişimi sağlamaktadır. Turkcell Grup şirketleri 31 Mart 
2017 itibarıyla, Türkiye, Ukrayna, Belarus, Kuzey Kıbrıs, Almanya,  Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova olmak üzere 
toplam 9, ülkede faaliyet göstermektedir. 31 Mart 2017 itibarıyla, Turkcell’in geliri 4,1 milyar TL ve aktif büyüklüğü 33,0 milyar 
TL’dir. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de BIST’te kote olan Turkcell; NYSE’de kote olan tek Türk şirketidir. Daha 
fazla bilgi için http://www.turkcell.com.tr ’ye başvurabilirsiniz. 
 

 
Daha Fazla Bilgi İçin: 

 
Yatırımcı İlişkileri 
Tel: + 90 212 313 1888 
investor.relations@turkcell.com.tr  

Kurumsal İletişim  
Tel: + 90 212 313 2321 
Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr  

 
 
Basın bültenimizi Turkcell Yatırımcı İlişkileri uygulamamızdan indirebilirsiniz. Uygulamamızı 

iOS cihazlar için buradan ve Android cihazlar için buradan indirebilirsiniz. 

 
 
 

mailto:investor.relations@turkcell.com.tr
mailto:Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr
https://itunes.apple.com/tr/app/turkcell-investor-relations/id915887253?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkcell.clients.turkcellir&hl=en


2017 Yılı Birinci Çeyrek Sonuçları   

 

 

15 

 
EK A – Tablolar 
 

Tablo: Kur farkı gelir/gider detayları 
 

Milyon TL 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Turkcell Türkiye (6,9) (499,1) (154,8) a.d. (%69,0) 

Turkcell Uluslararası 3,2 (29,6) (6,9) (%315,6) (%76,7) 

Diğer İştirakler (1,6) 6,3 4,2 (%362,5) (%33,3) 

Turkcell Grup (5,3) (522,4) (157,5) a.d. (%69,9) 

 
 

Tablo: Vergi gideri detayları 

 

Milyon TL 1Ç16 4Ç16 1Ç17 
1Ç16/1Ç17  

% Değ.                
4Ç16/1Ç17  

% Değ.                

Cari dönem vergi gideri (113,6) (12,4) (96,1) (%15,4) %675,0 

Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) (29,8) (98,9) (61,1) %105,0 (%38,2) 

Vergi Gideri (143,4) (111,3) (157,2) 9,6% 41,2% 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



1Ç 4Ç 12 AY 1Ç

31 Mart 31 Aralık 31 Aralık 31 Mart

2016 2016 2016 2017

 Konsolide Faaliyet Verileri

Turkcell Türkiye 2,927.5 3,576.2 12,787.6 3,562.7

Turkcell Uluslararası 196.9 251.6 874.7 248.0

Diğer İştirakler 101.0 215.8 623.3 241.9

Toplam Hasılat 3,225.4 4,043.6 14,285.6 4,052.6 

Satışların Maliyeti (2,018.8) (2,608.3) (9,236.6) (2,616.6) 

Brüt Esas Faaliyet Karı 1,206.6 1,435.3 5,049.0 1,436.0 

Genel Yönetim Giderleri (178.7) (190.0) (721.8) (199.8) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (481.2) (478.5) (1,910.9) (464.6) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/ (giderler) (11.1) (44.4) (234.3) 3.6 

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 535.6 722.4 2,182.0 775.2 

Finansman giderleri (55.0) (692.2) (1,237.6) (348.1) 

Finansman gelirleri 221.2 493.9 1,064.8 201.5 

Durdurulan faaliyetler 15.2 (44.4) (42.2) - 

Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar 717.0 479.7 1,967.0 628.6 

Vergiler (143.4) (111.3) (423.2) (157.2) 

Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 573.6 368.4 1,543.8 471.4 

Kontrol gücü olmayan paylar (10.9) (17.7) (51.7) (12.8) 

Net Kar 562.7 350.7 1,492.1 458.6 

Hisse başına kazanç 0.26  0.16  0.68  0.21  

Diğer Finansal Veriler

Brüt esas faaliyet karı marjı 37.4% 35.5% 35.3% 35.4%

FAVÖK (*) 1,001.5 1,371.1 4,619.5 1,399.9 

Sabit kıymet harcamaları 738.4 1,133.5 3,494.7 571.4 

Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) 

Hazır değerler 2,522.4 6,052.4 6,052.4 6,450.5 

Toplam varlıklar 26,175.2 31,600.2 31,600.2 32,954.7 

Uzun vadeli borçlar 3,373.2 6,935.1 6,935.1 7,408.5 

Toplam borçlar 4,028.3 9,781.2 9,781.2 10,730.1 

Toplam yükümlülükler 11,273.4 15,531.8 15,531.8 7,673.7 

Toplam özsermaye / Net varlıklar 14,901.8 16,068.4 16,068.4 16,536.4 

(*) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair açıklama için sayfa 13’e bakınız. 

Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Özet UFRS Finansallar (milyon TL)



1Ç 4Ç 12 AY 1Ç

31 Mart 31 Aralık 31 Aralık 31 Mart

2016 2016 2016 2017

Konsolide Faaliyet Verileri

Turkcell Türkiye 2,927.5 3,576.2 12,787.6 3,562.7 

Turkcell Uluslararası 196.9 251.6 874.7 248.0 

Diğer İştirakler 101.0 215.8 623.3 241.9 

Toplam Hasılat 3,225.4 4,043.6 14,285.6 4,052.6 

Satışların Maliyeti (2,018.3) (2,608.4) (9,219.1) (2,616.6) 

Brüt Esas Faaliyet Karı 1,207.1 1,435.2 5,066.5 1,436.0 

Genel Yönetim Giderleri (178.7) (190.0) (721.8) (199.8) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (481.2) (478.5) (1,910.9) (464.6) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/ (giderler) 220.4 545.4 1,016.9 259.2 

Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı 767.6 1,312.1 3,450.7 1,030.8 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 9.3 8.3 24.6 10.8 

Yatırım faaliyetlerinden giderler (7.0) (40.3) (59.9) (20.6) 

Durdurulan faaliyetler 15.2 (44.4) (42.2) - 

Finansman giderleri öncesi net kar 785.1 1,235.7 3,373.2 1,021.0 

Finansman gelirleri - 385.6 385.6 61.3 

Finansman giderleri (67.6) (1,141.7) (1,768.8) (453.7) 

Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar 717.5 479.6 1,990.0 628.6 

Vergiler (143.5) (111.3) (426.6) (157.2) 

Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 574.0 368.3 1,563.4 471.4 

Kontrol gücü olmayan paylar (10.9) (17.7) (51.7) (12.8) 

Net Kar 563.1 350.6 1,511.7 458.6 

Hisse başına kazanç 0.26 0.16 0.69 0.21

Diğer Finansal Veriler

Brüt esas faaliyet karı marjı 37.4% 35.5% 35.5% 35.4%

FAVÖK 1,001.5 1,371.1 4,619.5 1,399.9 

Sabit kıymet harcamaları 738.4 1,133.5 3,494.7 571.4 

Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) 

Hazır değerler 2,522.4 6,052.4 6,052.4 6,450.5 

Toplam varlıklar 26,152.6 31,600.2 31,600.2 32,954.7 

Uzun vadeli borçlar 3,373.2 6,935.1 6,935.1 7,408.5 

Toplam borçlar 4,028.3 9,781.2 9,781.2 10,730.1 

Toplam yükümlülükler 11,270.1 15,531.8 15,531.8 16,418.3 

Toplam özsermaye / Net varlıklar 14,882.5 16,068.4 16,068.4 16,536.4 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Özet TMS Finansallar (milyon TL)
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