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TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell hakkında
Turkcell Grup Şirketleri mobil ve sabit

gelen 234,4 MHz’lik toplam frekans

şebekeleri üzerinden üstün kaliteli ses,

bant genişliğine sahiptir. Turkcell, 10

mesajlaşma, data ve IPTV servisleri

Gbps’e varan hızlarda fiber data eri-

ile müşterilerine hizmet sunmakta-

şimi sağlamaktadır. Ayrıca ulusal ve

dır. Bunların yanında dijital servisler,
dijital iş servisleri ve techfin odak
ve yenilikçi hizmetlerini müşterileri ile
buluşturmaktadır. Turkcell, grup şirketleri ile Türkiye, Ukrayna, Belarus
ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere 4 ülkede
geniş kapsama alanı ve yurt dışında
kullanım

hizmetlerinin

yaygınlığıy-

la, müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarına

tirdiği sayısız test ile Türkiye’deki 5G
çalışmalarının öncüsü konumundadır.
Temmuz 2000 tarihinden bu yana
hem NYSE hem de BİST’e kote olan
Turkcell, iki borsada da aynı anda işlem gören tek Türk şirketidir. Turkcell
borçlanma araçları İrlanda Menkul
Kıymetler Borsası’nda işlem görmek-

vap verebilmeyi ilke edinmiştir. Turk-

tedir. Turkcell aynı zamanda MSCI

cell, Türkiye’nin önde gelen iletişim

Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İs-

ve teknoloji şirketi olarak; teknolo-

tanbul

jik inovasyonları, yenilikleri, ürünleri,

yer almaktadır. 31 Aralık 2020 itibarıy-

hizmetleri ve toplum için değer ya-

la, Turkcell’in 2020 geliri 29,1 milyar TL

ratma yaklaşımı ile sadece müşteri-

ve aktif büyüklüğü 51,5 milyar TL’dir.

kalite

standartlarında

fazla fırsat sunmak için çalışmaktadır.
Nisan

2016’da

LTE

servislerinin

lansmanını yapan Turkcell, LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme tek-

Turkcell’in yeni ortaklık yapısı:
21 Ekim 2020 tarihli Olağan Genel
Kurul’da Şirket esas sözleşmesinin
tadil edilmesini takiben, işlem taraf-

nolojilerini kullanarak Türkiye’de 81

ları arasında 22 Ekim 2020 tarihin-

ilde hizmet vermektedir. Türkiye’deki

de gerçekleşen hisse devir işlemleri

mobil operatörlerin kullanabileceği

ile birlikte yeni bir dönem başla-

toplam spektrumun %43’üne denk

mış ve ortaklık yapısı sadeleşmiştir:
Pay oranı (%)

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş.

576.400

26,20

IMTIS Holdings S.A.R.L.

435.600

19,80

1.187.004

53,95

996

0,05

2.200.000

100,00

Halka arz edilen paylar*
Diğer
Toplam

EKLER

Nominal (Bin TL)

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Ortaklar

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

1

Endeksi’nde

FİKRİ VARLIĞIMIZ

lerine değil, tüm paydaşlarına daha

Sürdürülebilirlik

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

ce-

yüksek

İNSAN VARLIĞIMIZ

faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki

uluslararası organizasyonlara katılımı,
pilot şebekesi üzerinden gerçekleş-

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

alanları çerçevesinde katma değerli

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell, ülkemizde
telekomünikasyon
sektörünün öncü
oyuncusu olarak 1994
yılından beri iletişim
ve teknoloji hizmetleri
alanında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Geçtiğimiz 27 yıl
içerisinde Turkcell, önce
bir mobil iletişim şirketi,
sonrasında entegre
haberleşme operatörü
ve son olarak da
dijital operatör
olarak Türkiye’de
telekomünikasyon
sektörünün gelişiminde
kilit bir oyuncu olarak
yer almıştır.

Turkcell hakkında daha fazla bilgi için
www.turkcell.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

*Halka arz edilen paylar NYSE’de işlem gören ADS’leri de içermektedir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

10

11

Turkcell hakkında

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ

1,6

faturalı net
abone kazanımı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

591

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

milyon

bin

EKLER

Superbox
abonesi

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

DEĞER YARATAN TURKCELL

2020, COVID-19 pandemisi ile telekom sektörünün hayatımızdaki
ve ekonomik sistemdeki kilit rolünün daha da öne çıktığı bir yıl oldu.
Bu dönemde, müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve taleplerine hızlıca
cevap veren yenilikçi ve kapsamlı tarifelerimiz, dijital kurgularımız,
üstün müşteri deneyimimiz ve ek faydalarımız ile onların yanlarında
olduk. Güçlü telekom altyapımız üzerinden zengin değer tekliflerimizle
müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeyi sürdürdük. Müşterilerimizin
özellikle artan data ihtiyacını, zengin içeriğe sahip mobil ve fiber
tekliflerimizin yanında mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev
interneti hizmeti sunduğumuz yenilikçi ürünümüz Superbox ile karşıladık.

TURKCELL HAKKINDA

Güçlü telekom
altyapımız ile
müşterilerimizin
her zaman yanındayız

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Turkcell hakkında

DEĞER YARATAN TURKCELL
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ

Dijital servislere talebin pandeminin de etkisi ile hızlanarak
arttığı bir dönemde, öngörülü stratejimiz ve güçlü iş modelimiz
sayesinde Turkcell mühendislerinin geliştirdiği, yenilikçi ve
kapsayıcı dijital servisler ve çözümlerimizle kullanıcılarımıza
hizmet vermeye devam ettik. Müşterilerimizin evde kalmayı
tercih ettikleri bu dönemde geniş dijital servis portföyümüz ile
onları yalnız bırakmadık; BiP üzerinden sevdikleri ile doyasıya
görüntülü görüşmelerini sağlarken, TV+, fizy, lifebox ve Dergilik
platformları ile dijital deneyimler sunarak evde geçirdikleri bu
zamanı keyifli hale getirdik.

TURKCELL HAKKINDA

Hayata değer katan
dijital servisler ve
çözümler

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ

Tekil dijital
servis geliri

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

1,3

milyar
TL

DOĞAL VARLIĞIMIZ

3

milyon
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ücretli kullanıcı
sayısı
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Turkcell hakkında

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Dijital
iş servisleri
gelir artışı

%30

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

967 milyon
TL

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Sistem
entegrasyon
projeleri gelecek
sözleşme tutarı

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

DEĞER YARATAN TURKCELL

Kurumların dijitalleşme ihtiyacının hızla arttığı bu dönemde, dijital
entegratör kimliğimizle sadece lider olduğumuz alanlarda değil, gelişmiş
çözüm ve servislerimiz ile teknolojinin dokunduğu her alanda şirketlerin
daha hızlı karar almalarını, daha verimli çalışmalarını sağlayacak
projeler üretiyoruz. Dijital iş servislerimiz ve çözümlerimiz ile kurumlara
dijital dönüşüm yolculuklarında “güvenilir teknoloji ortağı” olarak destek
olurken, maliyetlerini azaltmaları ve yeni gelir kaynaklarına erişmeleri
için gereken ürün/çözümleri sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de
ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende
ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlerde, müşterilerimizin ihtiyacı
olan bilgi teknolojileri çözümlerini tek çatı altında sunmaya, telekom
hizmetlerinden bulut çözümlerine, nesnelerinin internetinden siber
güvenliğe geniş, uçtan uca ürün ve servis portföyümüzle müşterilerimizi
desteklemeye devam edeceğiz.

TURKCELL HAKKINDA

Dijital iş servisleri ile
müşterilerin dijital
dönüşüm yolculuklarında
yanındayız
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DEĞER YARATAN TURKCELL
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ

Paycell çatısı altında teknoloji ve finansal hizmetleri birleştirerek
oluşturduğumuz çözümler ile müşterilerimizin dijital ödeme
ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Geniş ürün
ve servis portföyü ile rakiplerinden ayrışan Paycell ile ödeme
alışkanlıklarının değiştiği, dijital ödeme hizmetlerine talebin hızla
arttığı pandemi sürecinde, müşterilerimizin tüm ödeme işlemlerini
hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olduk.

TURKCELL HAKKINDA

Artan dijital ödeme
hizmetleri talebine
techfin servislerimiz ile
etkin ve güvenli çözüm

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ

Paycell
3 aylık aktif
kullanıcı sayısı

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

4,7
milyon

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Paycell
Grup dışı
gelir artışı
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Turkcell hakkında

DEĞER YARATAN TURKCELL
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Ekosistemimizde yer alan tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi
dürüst, tutarlı, adil ve etik olma ilkemiz çerçevesinde
yürütürken, yenilikçi ve katma değerli hizmet ve çözümlerimizle
müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Hayata teknoloji,
geleceğe umut sloganı ile sürdürülebilirlik yolculuğumuzda,
ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal refahın artırılması ve
çevre sorunlarıyla mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun
bilinciyle hareket ediyoruz. Tedarik zinciri şeffaflığı, doğal
kaynakların korunması ve yüksek müşteri memnuniyeti gibi
temel değerlerimizi iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

TURKCELL HAKKINDA

Sürdürülebilir değer
yaratan Turkcell

İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

%1

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yıllık
gelirimizin
'i ile

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

2050
yılında
karbon nötr
bir şirket
olma hedefi

EKLER

yılına kadar
elektrik ihtiyacımızı
tamamen yenilenebilir
kaynaklardan
karşılama
hedefi

DOĞAL VARLIĞIMIZ

2030

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

toplumsal yatırım
projelerine
destek
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TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Vizyonumuz

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ

Daha iyi bir gelecek için
üstün dijital hizmetler

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Misyonumuz

FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve güçlü ekosistemimizle,
Türkiye’de ve dünyada müşterilerimizin dijitalleşme
yolculuklarına değer katmak ve hayatlarını
zenginleştirmek

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell Grubu:
Gelişmelerle 2020 yılı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell Grup şirketleri Türkiye, Ukrayna,
Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
olmak üzere toplam 4 ülkede faaliyet
göstermektedir.*

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

TÜRKİYE

TURKCELL TÜRKİYE

İNSAN VARLIĞIMIZ

Mobil müşteri 33,4 milyon
Sabit müşteri 2,4 milyon
IPTV müşteri 871 bin

BeST

KKTC
Kuzey Kıbrıs Turkcell

Mobil müşteri 9,3 milyon
Gelir 1.776 milyon TL

Mobil müşteri 1,4 milyon
Gelir 395 milyon TL

Mobil müşteri 0,5 milyon
Gelir 239 milyon TL

FİKRİ VARLIĞIMIZ

lifecell

BELARUS

UKRAYNA

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Gelir 25,2 milyar TL

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

*

lifecell Europe: Turkcell Europe GmbH ile Deutsche Telekom iştiraki olan Telekom Deutschland Multibrand GmbH arasında pazarlama iş birliği,
ilgili sözleşme doğrultusunda 30 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir.
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TURKCELL HAKKINDA

Gelişmelerle 2020 yılı:
artış ile
29,1 milyar TL’ye
yükselen
gelir

0,8x

132

seviyesine
gerileyen
borçluluk
oranı

%21,6

FVÖK marjı

%30,5

Hızlanan dijitalleşme talebi ile
güçlü momentumunu sürdüren
data kullanımı

oranında artış ile
4,2 milyar TL
seviyesinde
gerçekleşen
net kâr

E-ticarete artan talebin
desteği ile dijital satış
kanallarının toplam satışlar
içinde yükselen payı

milyon ABD
Doları net
döviz fazlası
pozisyonu*

milyar TL
serbest
nakit akışı
yaratımı**

%14,3’e
yükselen payı
payı (4Ç20)

Dijital
servisler tekil
gelirlerinde

%25,6
artış

4.5G abone
başı aylık
ortalama data
tüketimi

Aylık
ortalama

30 milyon
internet sitesi
ziyaretçi
sayısı

Dijital iş
servislerinde

%30,1
gelir
büyümesi

Paycell
Grup dışı
gelirlerinde

%62

büyüme

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Stratejik odak alanlarımızda
güçlü performans

Dijital satış
kanallarının
toplam bireysel
satışlarda*

13,6 GB

İNSAN VARLIĞIMIZ

3,4

%58,1

artış ile 11,7 GB’ye
yükselen abone
başı aylık ortalama
mobil data
tüketimi

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Güçlü operasyonel performans
ve disiplinli yatırım yönetimi
ile güçlü nakit akışı yaratımı

%42,2

FAVÖK marjı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Zorlu makroekonomik
koşullara rağmen etkin bilanço
yönetimi sayesinde düşen
borçluluk oranı ve sürdürülen
net döviz fazlası pozisyonu

%15,8

DEĞER YARATAN TURKCELL

COVID-19 etkilerine rağmen
sağlam iş modeli ve ihtiyatlı
risk yönetimi ile güçlü gelir,
operasyonel kârlılık ve net kâr
performansı

FİKRİ VARLIĞIMIZ

artış ile 49,1 TL’ye
yükselen mobil
ARPU***

1,1

milyon toplam
net abone
kazanımı

İş modelimizin
ana parçalarından biri olan
sürdürülebilirlik odağımız

büyüyerek
70,9 TL olarak
gerçekleşen
bireysel fiber
ARPU

1,6

milyon net
faturalı abone
kazanımı

Sürdürülebilir
finansman
alanındaki
başarılarımızı
finansman
çeşitliliğini
artırarak
sürdüreceğiz

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Güçlü altyapı, yenilikçi servis
ve çözümler, müşteri odaklı iş
anlayışı ile başarılı abone
kazanım performansı

%15,0

BM
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları’nı
benimsiyoruz

%65,7

EKLER

seviyesine
yükselen
faturalı abone
bazı

Avans ödemeleri dahildir. ** Serbest nakit akışı hesaplaması UFRS raporlarındaki FAVÖK ve UFRS raporlarındaki nakit akış tablosundaki belirtilen kalemleri içermektedir; maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları, işletme varlık ve yükümlülüklerinde gerçekleşen değişimler, kira sözleşmesinden
kaynaklanan ödemelere ilişkin nakit çıkışları ve vergi ödemesi. *** M2M hariç.

*
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SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Zengin değer teklifi ve
müşteri memnuniyeti sayesinde
güçlü ARPU performansı

%9,2

*

Sabit işimiz hariç
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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DEĞER YARATAN TURKCELL

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın mesajı
Bülent Aksu

Pandeminin hayatımıza getirdiği yeni
çalışma düzeninde video konferans
sistemleri yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak güvenlik açıkları ve
veri kayıpları ile gündeme gelen pek
çok sistem, bireysel kullanıcılar ve kurumlar için endişe yarattı. Tüm bu endişelerin önüne geçebilmek, güvenli bir
alternatifi müşterilerimize sunabilmek
için gerekli adımları hızlıca attık. Turkcell mühendislerinin yoğun çalışmaları
sonucunda BiP Meet’i hayata geçirerek uzaktan toplantı deneyimini gelişmiş dijital konferans çözümü ile yeni
bir boyuta taşıdık.

FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

2021’in ilk günlerinde kişisel verilerin
gizliliği ve korunması konusunda yaşanan gelişmeler, bir kez daha yerli
ve milli uygulamaların geliştirilmesinin,
kullanılmasının kritik önemde olduğunu
ortaya koydu. Bu konuya gösterdiğimiz
hassasiyetin bir ürünü olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim
ve yaşam platformumuz BiP, kişisel
veri konusundaki bilincin kamuoyunda artması sonucunda kullanıcıların

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

İletişime en çok ihtiyaç duyan sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzeri müşterilerimiz ve uzaktan eğitime devam
eden çocuklarımız için hazırladığımız
destek paketleriyle ihtiyaçlarına çözüm olmaya çalıştık. Müşterilerimize
#evdehayatvar çağrısı yaparak salgın
konusunda farkındalık yaratılmasına

getirmeye özen gösterdik. Ödeme
alışkanlıklarının dijitalleşmesiyle birlikte yeni nesil ödeme platformumuz
Paycell, kolay kullanılabilir ve güvenli
ödeme altyapısıyla öne çıktı. Paycell
üzerinden yapılan dijital içerik alımlarının geçen yıla göre ikiye katlanması
bu durumun önemli göstergelerinden
biri oldu.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Pandemi döneminde artan dijital ve
telekomünikasyon hizmet taleplerini
güçlü altyapımız sayesinde başarılı bir
şekilde yönettik. İstikrarlı büyümemizin
anahtarı olan telekom servislerimiz,
dijital ürün portföyümüz, kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm imkânı
sağlayan dijital iş servisleri ve techfin
alanında yeni nesil ödeme sistemlerimiz ile insanımıza en kaliteli hizmeti
sunmaya devam ettik.

Altyapısını optimize ettiğimiz Dijital
Operatör uygulamamız ve web sitemiz ile müşterilerimizin evden çıkmadan tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağladık. Evden çalışma ve
evden eğitim sürecinde fiber abonelerimizin konforunu iyileştirmek için yükleme hızlarını dört kat yükselterek 20
Mbps’e, en düşük indirme hızını ise 50
Mbps’e kadar artırdık. Müşterilerimizin
uygulamamıza gösterdikleri yoğun ilgi
sebebiyle bir ilki gerçekleştirerek Eylül
ayında evlerde 200 Mbps hızı ürünleştirdik ve hizmete sunduk.

destek olurken BiP, Dergilik, fizy ve TV+
gibi servislerimizde ek faydalar sağlayarak, müşterilerimizin zorunlu olarak
evde geçirdikleri zamanı keyifli bir hale

İNSAN VARLIĞIMIZ

COVID-19 salgını tüm bilgilerimizi ve
alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemize sebep olurken, iletişim konusunun hayatımızdaki kilit rolünün
altını bir kez daha çizdi. Bu dönemde
tüm ürün-servislerimizi ve hizmetlerimizi yeni ortaya çıkan bu olumsuz tablonun etkilerini azaltmak adına güçlendirerek ve yenileyerek yılı bitirdik.

Şüphesiz bu zor dönemde en önemli
değerimiz, son beş yılda 32 milyar TL
yatırım yaptığımız güçlü telekomünikasyon altyapımız oldu. Dünya çapında
telekom operatörleri altyapı yoğunluğuna çözüm olarak servis kısıtlama
veya internet yayıncılarından video
çözünürlüğü düşürme isteğinde bulunurken, biz güçlü altyapımız sayesinde
%50’ye yaklaşan trafik artışını başarıyla yönettik. 5G hazırlıklarımızı ise hız
kesmeden sürdürdük. Şebeke dönüşümü ve Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık
verdik. Yerli ve milli 5G ürün ve dijital
çözümlerin oluşturulması konusunda ilgili iş ortaklarımızla önemli çalışmalara
imza attık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2020 yılı yakın dönem dünya tarihinde
benzeri görülmemiş ekonomik, sosyal
ve çevresel gelişmelere tanıklık ettiğimiz bir yıl oldu. Mart 2020 itibarıyla
COVID-19 salgını ülkemizde de etkisini
göstermeye başladı. Yıla yayılan bu
süreç, bireyleri ve kurumları ekonomik ve sosyal açıdan pek çok zorlukla
baş etmek durumunda bıraktı. Salgının
başladığı ilk günden bu yana devletimiz, vatandaşlarının salgın sebebiyle
ortaya çıkan olumsuzluklardan asgari seviyede etkilenmesini sağlamak
amacıyla politikalar geliştirdi. Biz de
şirket olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın bu süreçten
en az şekilde etkilenmesini sağlayabilmek adına çeşitli tedbirleri hayata
geçirdik.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı
Özgeçmişi için bkz. sayfa 33
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katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Genel
Kurulumuz’da tarihi kararların alınması yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Türkiye’yi uluslararası sermaye piyasalarında temsil eden bir marka olan
Turkcell’in Genel Kurul Toplantısı’nda
Ana Sözleşme değişiklikleri pay sahipleri tarafından kabul edildi. Genel Kurulumuz sonrasında gerçekleşen hisse
devir işlemleri ile Türkiye Varlık Fonu
%26,2 pay ile Turkcell’in en büyük ve
hâkim hissedarı konumuna ulaştı. Hissedar yapısında sadeleşme ve böylece daha hızlı karar alma imkânına
kavuşmasıyla Şirketimiz’in istikrarlı bü-

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Turkcell olarak en iyi ve en kaliteli
hizmeti müşterilerimize sunarken teknoloji ve iletişimin gücünü kullanarak

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell’in uluslararası platformlarda
yer almasının, ülkemizin temsili için
değerli olduğu anlayışıyla hareket ediyor, global arenada iyiye hizmet eden
inisiyatiflerin destekçisi olmaya özen
gösteriyoruz. Bu çerçevede; kuruluşunun 75. yılını kutladığı Birleşmiş Milletler’in Eylül 2020’de yaptığı çağrının
Türkiye’den tek destekçisi olduk. Pandemi nedeniyle yaşanan global krizi
beraber aşmak için kamu, sivil toplum
ve özel sektör olarak şeffaf ve etik
liderliğin sergilenmesi, değer odaklı
stratejilere öncelik verilmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi için paydaşlarla iş
birliği içinde hareket edilmesini içeren
bildiriyi imzaladık.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

2020 yılı ekonomik ve yönetsel açıdan
kurumların imkân ve şartlarını zorlayan bir yıl olsa da yılın son çeyreğinde

Ülkemiz için çok önemli bir değer olan
Turkcell, 20 yıldır bayrağımızı hem Borsa İstanbul’da hem de New York Borsası’nda dalgalandırmaya devam ediyor. 20 yıllık süre zarfında yaratılan değeri, yerli ve yabancı yatırımcılarımızın
güveni ile önümüzdeki dönemlerde de
daha yukarılara taşımayı amaçlıyoruz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

açan “Yıldızlar Geri Dönüyor” projesini
yine 2020 yılında uygulamaya koyduk.
Son 6 yıldır yürüttüğümüz “GNÇYTNK”
programıyla 1.000’i aşkın gence istihdam sağlarken 2020 yılında gençler
için yeni bir projeyi daha hayata geçirdik. “Sınırsız Yetenek Programı” adını
verdiğimiz programımız ile 10.010 üniversite öğrencisi ve yeni mezun gence
Turkcell’de seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkânı sunduk. Dijital
dönüşümün öncüsü olarak uzaktan
erişimle ve online olarak hayata geçirdiğimiz bu dev projede gençlerimiz,
teknoloji eğitimlerinden kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak atölyelere,
networking ve mentor desteğinden
üst yönetimle tanışma ve ödüllü proje
yarışmalarına kadar sayısız iş deneyimini keşfetti. Güçlü bir sinerji sağlanması amacıyla yapay zeka robotlarımız gençlerimizi özel ilgi alanlarına
göre gruplandırdı, böylece katılımcılarımız Türkiye’nin en geniş kapsamlı
deneyim projesinden en etkin şekilde
faydalanma fırsatına sahip oldu.

yümesine devam edeceğine ve küresel ölçekte daha rekabetçi olacağına
yürekten inanıyorum.

İNSAN VARLIĞIMIZ
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Tüm ürün ve hizmetlerimiz için kişisel
verilerin korunması mevzuatına uyumu, en üst önceliklerimiz arasında
görüyoruz. Bu çerçevede; ülkemizin
kanunlarına ek olarak Avrupa Birliği
ülkelerinde sunduğumuz ürün ve servislerimizle tabi olduğumuz Genel Veri
Koruma Tüzüğü’ne (General Data Protection Regulation, GDPR) uyumu da
teminen veri gizliliği ve güvenliği için
ileri düzeyde önlemleri hayata geçirdik. Veri güvenliğine ilişkin süreçleri
ve hazırlanan prosedür ile politikaları
denetlemek için Uyum Komitemiz faaliyetlerine devam ederken, Veri Etki
Analizi sürecimizi oluşturarak risk yönetimini iyileştirmeyi ve hesap verebilirliğimizi artırmayı hedefledik. GDPR’a
uyum kapsamında Turkcell Grubu’na
Veri Koruma Görevlisi (Data Protection
Officer, DPO) atanmasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde de ulusal ve uluslararası mevzuat ile GDPR’a
uyum için gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz.

sermaye birikimleridir. Bu inançla Turkcell’in insan kaynakları uygulamalarına
yön veren farklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri çatısı altında 2020’de
de birbirinden değerli projelere imza
attık. Özellikle sektörümüzde, fırsat
eşitliğini güçlendirmek adına kadın
çalışan sayısını artırmaya büyük önem
veriyoruz. Bu doğrultuda; iş hayatına
yeni katılacak ve çeşitli nedenlerle iş
hayatından ayrılmış deneyimli kadın
mühendislerimizi hedefleyen “Kadın
Mühendis İstihdamı” projemizi hayata
geçirdik. İnsan kaynakları açısından bir
diğer önemli alan olan tersine beyin
göçünü destekleyen işe alım uygulamalarımız çerçevesinde, yurt dışındaki
Türk profesyonellere Turkcell kapılarını

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Ülkemizde dijital dönüşümün en büyük
destekçisi olarak kurumsal müşterilerimize barındırma çözümlerinden, bulut
altyapısına, yedekleme, felaket kurtarma ve güvenlik hizmetlerine kadar çok
geniş bir yelpazede çözümler sunmaya devam ettik. Bu kapsamda hayata
geçirdiğimiz dört ile ve sekiz lokas-

veriyor, farklı coğrafyalar arasında verilerin yedeklenmesine imkân sunuyor,
müşterilerimizin verisinin güvenli olarak
korunmasını ve verilere güvenli olarak
erişimini sağlıyoruz.

Hissedar
yapısında
sadeleşme ve
böylece
daha hızlı karar
alma imkanına
kavuşmasıyla
Şirketimizin istikrarlı
büyümesine
devam edeceğine
ve küresel
ölçekte daha
rekabetçi olacağına
yürekten
inanıyorum.

Turkcell’in daha da güçlenmesini sağlayacak önemli gelişmeler yaşandı.
Ekim ayında hissedarlarımızın güçlü

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

İletişim ve teknoloji alanındaki çeyrek
asırlık tecrübemizi taşıdığımız sağlık
sektöründeki çalışmalarımızı sağlığın
böylesine önem kazandığı 2020 yılında da sürdürdük. Türkiye’nin sağlık
alanında dünya çapında örnek gösterilen uygulamalara imza attığı bu
önemli süreçte ikisi sahra hastanesi olmak üzere dört hastanenin daha açılışı gerçekleşirken; Turkcell teknolojileriyle donatılan ve insanımıza en kaliteli
sağlık hizmetini sunmaya odaklanmış
Yozgat, Adana, Elâzığ, Eskişehir, Bursa,
Başakşehir Çam ve Sakura ile Tekirdağ
Şehir Hastaneleri’nde Turkcell Hastane
Bilgi Yönetimi Sistemi ile hizmet sunmaya devam ettik.

lu, Kartal, Yenibosna ve Söğütözü’nde
geleneksel veri merkezlerimiz yer alırken Ankara Temelli ve Avrupa, Gebze
ve İzmir’de uluslararası standartlarda
inşa edilmiş ve üstün teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil veri merkezlerimiz
bulunuyor. Turkcell olarak kurumsal
müşterilerimiz için 11.000’den fazla sanal sunucuyu ve 20 petabayttan fazla
veriyi yönetebilmeyi, müşterilerimizin
Turkcell markasına duydukları güvenin
bir işareti olarak görüyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında da veri merkezi
çalışmalarımıza hız kesmeden devam
ettik. Toplam 2 milyar TL’den fazla yatırım yaptığımız veri merkezlerimizle,
bölgelerin ihtiyacına yönelik hizmet

Bir şirketi güçlü kılma noktasında finansal sermaye kadar önem taşıyan
bir diğer konu da şüphesiz entelektüel

DEĞER YARATAN TURKCELL

Salgınla mücadelede ekosistemin
canlılığını kaybetmemesi ve mevcut
istihdamın korunması amacıyla 47 milyon TL’lik bir destek paketini hayata
geçirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat
başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
kampanyasına sağladığımız 20 milyon
TL destek ile ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında yer aldık.

yona dağılmış veri merkezlerimiz ile
39.500 m2 beyaz alana ulaştık. Dudul-

TURKCELL HAKKINDA

Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan
tarafından bizzat
başlatılan “Biz Bize
Yeteriz Türkiyem”
kampanyasına
sağladığımız 20
milyon TL destek
ile ihtiyaç sahibi
insanlarımızın
yanında
yer aldık.

yoğun ilgisini gördü. Uluslararası arenadaki rakiplerine anlık mesajlaşmada çeviri ve 10 kişiye kadar görüntülü
görüşme özellikleriyle fark atan BiP,
pek çok farklı ülkede hızla kullanılmaya başlandı. Bugün ülke olarak sadece mesajlaşma değil, her alanda yerli
uygulamaları kullanmamız gerektiğini
düşünüyor, kendi dijital çözümlerimizi
kullanmadığımız sürece benzer olumsuz deneyimlerle gelecekte de karşılaşmamızın kaçınılmaz olacağına inanıyorum.
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En önemli odak alanlarımızdan olan

Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası
hızlıca uygulamaya aldığımız Paycell
ile Yardım Eli projemizle dünyada bir
ilki gerçekleştirdik. Selden olumsuz etkilenen esnaf ve ailelerimize Paycell ile
ulaşıp desteğimizi sağladık. Kurumsal
desteğimizin yanı sıra, tüm geliri Turkcell Grup çalışanlarının yaptığı bağışlar olan “Turkcell Gönüllüleri”, Elâzığ,
Giresun ve İzmir için başlattığı yardım
kampanyalarıyla bölge insanımıza
desteğini gösterdi. 27 yıldır olduğu gibi
yalnızca teknolojik gücümüzle değil,
toplumsal fayda odaklı projelerimizle
de Türkiye’nin ihtiyacı olan her noktada var olmaya devam edeceğiz.

tanıması ve değerlendirmesi amacıyla

mında 2020 yılında önemli adımlar
attık ve pek çok ilki hayata geçirdik.
Entegre Değer Yaratma Komitesi’nin
kuruluşu, 2015 yılından beri düzenli
raporlama yaptığımız CDP notumuzu
C-’den B’ye yükseltmemiz, karbon nötr
bir şirket olma hedefimiz kapsamında
yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve bu yatırımların finansmanı için
temin ettiğimiz Yeşil Kredi, insan hakları ve çevre politikalarımızın yürürlüğe

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

girmesi gibi bizlere gurur veren gelişmeler oldu. Bu sürecin en değerli çıktılarından biri olan, başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın
Turkcell’i daha geniş bir perspektif ile

İNSAN VARLIĞIMIZ

bu yıl ilk kez hazırladığımız entegre faaliyet raporumuzu sizlere sunmaktan
mutluluk duyuyorum.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2020 yılının zorlu koşulları altında,
teveccühleriyle

Turkcell

markasının

gücüne güç katan müşterilerimize,
güvenleriyle

Şirketimiz’in

ayaklarını

sağlam basmasına destek veren his-

FİKRİ VARLIĞIMIZ

sedarlarımıza ve yatırımcılarımıza, yakın tarihte görülmemiş ölçüde zor bir
dönemden geçmemize rağmen aşkla
ve şevkle çalışmaktan taviz vermeyen

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

tüm çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Tüm paydaşlarımızın desteği ile Turkcell’in etik değerlerini ve toplumsal
fayda odağını gözeterek var gücümüzle çalışmaya, müşterilerimizin hayatına, kurumların işlerine değer katmaya ve Türkiye’nin Turkcell’i olmaya

DOĞAL VARLIĞIMIZ

kararlılıkla devam edeceğiz.
Saygılarımla,

EKLER
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sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsa-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Küresel rekabet gücüne sahip teknolojiler geliştirebilmemizin yanı sıra, bu
teknolojilerin insan odaklı olmasına da
büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda,
Türkiye’de bir ilk olarak “Yapay Zekâ
İlkeleri”ni yayımladık. Geliştirdiğimiz
yapay zekâ teknolojilerinde bu ilkelere
olan bağlılığımızı kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ayrıca yayınladığımız İnsan
Hakları Politikası’nda da Yapay Zekâ
İlkeleri’nin yönetişim süreçlerini dikkatlice gözlemlemeyi bir misyon olarak
üstlendiğimizi belirterek etik, sorumlu
ve insan haklarına saygılı bir teknoloji
geliştirme anlayışını sürdürülebilir kıldık.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Küresel rekabet
gücüne sahip
teknolojiler
geliştirebilmemizin
yanı sıra, bu
teknolojilerin
insan odaklı
olmasına da büyük
önem veriyoruz.
Bu kapsamda,
Türkiye’de bir ilk
olarak “Yapay
Zekâ İlkeleri”ni
yayımladık.

hayatlara dokunmak ve onları iyileştirmek vazgeçilmez önceliklerimizden
biridir. Toplumsal faydaya odaklanan
ve eşitsizliklerin azaltılmasına destek
olan sosyal sorumluluk projelerimizle
27 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da
insanımızın yanında yer aldık. Eğitim
alanında uzun yıllardır yatırım yaptığımız, Zekâ Gücü ve Engel Tanımayanlar
projelerimizle yaklaşık 200 bin genç
ve engelli bireyin hayatına dokunduk.
Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve İçimdeki
Hazine projelerimiz ise teknolojinin gücüyle eşitsizliklerin azaltılabileceğinin
en güzel örnekleri oldu. Yaşadığımız
deprem, sel ve çığ felaketleri sonrasında teknoloji ve iletişim gücümüzü
sahada insanımız için seferber ettik.

Bülent Aksu
Yönetim Kurulu Başkanı
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Yönetim Kurulu
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Bülent Aksu
Yönetim Kurulu Başkanı
bir şirketi olmasını sağlayan ulusla-

denetim dahil olmak üzere çeşitli sek-

rarası uygulamalarının yanı sıra, yatı-

törlerde finans, muhasebe, vergi ve

rımların finansmanına yönelik yenilikçi
çözümleri ile Turkcell’e önemli katkılar

yonel yöneticilik tecrübesine sahiptir.

sunmuştur. İlk defa banka dışı bir ku-

Profesyonel iş hayatına, Kuveyt Türk

rum tarafından Varlığa Dayalı Menkul

A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak

Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirilme-

başlamış, sonrasında 2003 yılında Ça-

si, finansman bonosu, kira sertifikası

lık Holding’de sırasıyla Finans Müdürü

ve Eurobond gibi işlemlere de imza

ve Grup Finans Direktörü olarak gö-

atarak Turkcell’in yerel ve uluslararası

revini yürütmüştür. 2008 - 2012 yılları
Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini yerine getirmiştir. Aksu, 2012 - 2016 yılları arasında sışirketi (SOCAR) iştirakleri olan Petkim
Petrokimya Holding A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş.’de CFO olarak görev yapmıştır. Bülent Aksu, farklı sektörlerde
gerçekleştirmiş, uluslararası ve yerel
piyasalarda proje finansmanı, bono
ihracı gibi finansal işlemleri aktif olasanayi yatırımlarından biri olan STAR
Rafinerisi’nin 23 yerel ve uluslararası
finansal kuruluşla imzalamış olduğu,
18 yıl vade ve 3,3 Milyar ABD Doları
tutarındaki finansman anlaşmasının
tamamlanmasına liderlik etmiştir. Bu
kredi anlaşması, hem toplam tutarı

dan biri olarak seçilmiştir. 3 Ağustos
2018 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı olarak, Kasım 2018 - Mart 2019
tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi, Mart
2019 – Mart 2020 tarihleri arasında
Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs
2019 – Şubat 2021 tarihleri arasında
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmıştır. 12 Mart 2020
tarihinden itibaren Turkcell Yönetim
Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Bülent Aksu, ülkemizi 2018 yılında G20’de
Şerpa olarak; Ağustos 2018 – Ocak
2021 tarihleri arasında Asya Kalkınma
Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak;

kadar Türkiye’de yapılmış en büyük

Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve

proje finansmanı işlemi olmuştur. Ay-

Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Alt-

rıca 2014 yılı içerisinde Avrupa’da ya-

yapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde

pılan en büyük proje finansmanı işlemi

Guvernör Vekili olarak; İslam Kalkınma

olarak kayıtlara geçmiştir. Bülent Aksu,

Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktör-

20 Temmuz 2016 - 17 Temmuz 2018 ta-

leri Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir.

rihleri arasında Turkcell’de CFO olarak

Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngi-

görev yapmıştır. Turkcell’in bilanço ve

lizce İşletme Bölümü’nden 1996 yılında

kur riski yönetiminde ülkemizin örnek

mezun olmuştur.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

hem de vadesi bakımından o tarihe
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fından Türkiye’nin en etkili 50 CFO’sun-
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rak yürütmüştür. Ülkemizin en önemli

yıllarında, Fortune Türkiye dergisi tara-
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birçok satın alma, birleşme işlemlerini

munu pekiştirmiştir. Aksu, 2016 ve 2018
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rasıyla Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz

sermaye piyasalarındaki lider konu-

İNSAN VARLIĞIMIZ

arasında ise Akfel Grup bünyesinde
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yönetim alanlarında 25 yıllık profes-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve
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Nail Olpak

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tahsin Yazar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

12 Ocak 2016 tarihinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’na Bakan Müşaviri olarak atanmıştır. 1 Ağustos 2018
tarihinden itibaren de Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak
atanmış ve bu görevi Bakan değişikliğine kadar sürdürmüştür. Tahsin
Yazar, 6 Mart 2020’den geçerli olmak
üzere SPK tarafından Turkcell Yönetim
Kurulu’na bağımsız üye olarak atanmıştır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Tahsin Yazar 1975 yılı Erzurum, İspir
doğumlu, 1996 yılı Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine serbest avukatlık ile başladıktan
sonra Devres Hukuk Bürosu ve Zorlu
Holding A.Ş.’de devam etmiştir. 2010
yılında Çalık Holding A.Ş bünyesine
katılan Yazar, Çalık Enerji İşleri Hukuk Direktörlüğü’nün yanı sıra, Çalık
YEDAŞ ve ARAS EPAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.
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killiği yaptı. 22. dönemde KİT Komisyonu Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Üyeliği yaptı. 23. ve 24.
dönemlerde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 22., 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-İspanya Parlamentolar
Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.
24. dönemde ayrıca, Türkiye-Pakistan
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
2016’dan bu yana AK Parti Dış İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Afif Demirkıran, 6 Mart
2020’den geçerli olmak üzere SPK
tarafından Turkcell Yönetim Kurulu’na
bağımsız üye olarak atanmıştır. Evli ve
dört çocuk babasıdır.
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1952 yılında Siirt’te doğdu. İlk ve orta
eğitimini Siirt’te tamamlayan Afif Demirkıran 1973 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi.
İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Yüksek Mühendislik ve Master eğitimi
aldı. Etibank’ta yöneticilik, DPT Müsteşarlığı’nda Yabancı Sermaye Daire
Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı’nda
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,
Ereğli Demir Çelik A.Ş. ve Sümerbank
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyelikleri, özel
sektörde koordinatörlük ve yöneticilik,
Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.
(TEAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim
Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında siyasete
giren Afif Demirkıran, 22. Dönem Batman, 23. ve 24. Dönem Siirt Milletve-

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kandilli Kulübü Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi olarak da görev yapmaktadır.
MÜSİAD Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF Başkan Vekili, B20 Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi,
İTO Meclis Üyesi, İDTM Yönetim Kurulu
Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi, ENVERDER Yönetim Kurulu Üyesi, MMG YK ve Yüksek İstişare
Heyeti Üyesi, Türk Japon Üniversitesi
Kurucu Üyesi, BTM Mütevelli Heyeti Üyesi, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu
Üyesi olarak da görev yapmıştır. Olpak, 6 Mart 2020’den geçerli olmak
üzere SPK tarafından Turkcell Yönetim
Kurulu bağımsız üyesi olarak atanmıştır. Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet
Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından
Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilen Olpak, evli ve birisi
Mimar diğeri Mekatronik Mühendisi iki
erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Afif Demirkıran

1961 yılında Burdur, İbecik’te doğan
Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun
oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek
lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
Enerji alanında tamamladı. Halen,
NORA Elektrik A.Ş, PAK Yatırım A.Ş. ve
OMN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığını
ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. STK ve Kamuya yararlı çalışmaları çerçevesinde; DEİK Yönetim Kurulu
ve İcra Kurulu Başkanı, TÜRK EXİMBANK Yönetim Kurulu Üyesi, Turkcell
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTKA Yönetim
Kurulu Üyesi, MÜSİAD Yüksek İstişare
Heyeti Üyesi, UTESAV Vakfı Kurucular
Kurulu Üyesi, TUGEV Vakfı Mütevelli
Heyeti Üyesi, İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İGETEV
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2007 yılında ülkenin bugüne kadarki
en büyük işlemi olarak Bankanın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde
T. Halk Bankası A.Ş’de Genel Müdür
olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011
tarihi itibarıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Aydın aynı zamanda;
2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından
bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
yürütmektedir. 8 Mart 2019 tarihinden
itibaren Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Hüseyin Aydın 1959 yılında Artvin,
Borçka’da doğdu. Ankara İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu.
Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak
başlayan Aydın, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği
ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003-2005 yılları arasında yürüttüğü T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim
Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank
T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinin ardından Aydın,

DEĞER YARATAN TURKCELL

Hüseyin Aydın
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Biz bu bayrağı vatan için canını verenlerden,
şehit düşse de bayrağı elinden düşürmeyenlerden devraldık.
Şimdi onu gururla taşıma sırası sende!
bayragidevral.com’a gir, ay yıldızımızı gururla taşı!
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Sistemleri A.Ş.’ye geçerek Türkiye’nin
farklı illerine elektronik bilet sistemi
kurulum ve işletme projelerinde IT
ve Operasyon ekip yöneticiliği yaptı.
2014 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş.’de görev alan Figen Kılıç, 2015’te
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
ilk kadın kurul üyesi olarak atandı.
2019 yılında görev süresinin dolması
akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Hizmet Sunumu
Genel Müdürü olarak görev aldı. Figen Kılıç halen TÜBİTAK BİLTEG Danışma Kurulu Üyesi, ULAK A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, Kıbrıs Türk Denizcilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini
de yürütmektedir. Figen Kılıç 29 Ocak
2021 tarihinden geçerli olmak üzere
Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olarak
atanmıştır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

1970 yılı Gaziantep doğumlu olan Figen Kılıç, Selçuk Üniversitesi Elektrik
– Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek
lisansını tamamladı. Proje yönetimi,
süreç yönetimi, test mühendisliği eğitimleri almış olan Kılıç, aynı zamanda
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi Adalet Yüksekokulu’nu tamamlamış ve İşletme Yönetimi Yüksekokulu’na devam etmektedir. İş hayatına İhlas Holding bünyesinde teknik
tercüman olarak başlayan Kılıç, 1995
yılında girdiği İstanbul Belediyesi BELBİM A.Ş.’de uzun yıllar ödeme sistemleri alanında AR-GE Mühendisi, Projeler Koordinatörü, AR-GE Yöneticisi
olarak görev yaptı. 2010 yılında Çalık
Holding bünyesinde E-Kent Ödeme
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Yönetim Kurulu Üyesi

Toprağı Vatan Yapanlardan
#BayrağıDevralıyorum
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Figen Kılıç
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ŞEHİT SANCAKTAR MEHMETÇİK ANITI

EKLER

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ingrid Maria Stenmark ve Sn. Christopher James Powell 22.10.2020 itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifaen ayrılmışlardır.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ.
2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLUTURKCELL
OLSUN!
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Genel Müdür’ün mesajı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Murat Erkan
Turkcell Genel Müdürü
Özgeçmişi için bkz. sayfa 45

sinde olan ve düzenli olarak geliştirdiğimiz web sitemiz ve Dijital Operatör
uygulamamızda gerçekleşen işlemlerde güçlü artışlar gözlemledik. Web sitemizde ziyaretçi sayımız 2020 yılında
aylık ortalama 30 milyon, Dijital Operatör uygulaması 3 aylık aktif kullanıcı
sayısı 23 milyon oldu. Bu kanallar üzerinden gerçekleşen TL yükleme işlem
hacmi geçen yılın 3 katına ulaştı. Bu
kapsamda 2020 yılı dördüncü çeyreğinde Turkcell Türkiye bireysel gelirlerinin (sabit işimiz hariç) %14,3’ü dijital
satış kanalları üzerinden gerçekleşmiş oldu. Operasyonel maliyetlerimize
olumlu yönde etkisi olan dijital kanallar
üzerinden yaptığımız satışları, önümüzdeki dönemlerde de odaklı yönetmeye
devam edeceğiz. 2020 yılının bir diğer
önemli gelişmesi de teknolojik pazar
yerimiz Turkcell Pasaj’ın lansmanı oldu.
Müşterilerimiz, Turkcell mühendisleri
tarafından geliştirilen Turkcell Pasaj’da
akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler,
elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere
binlerce çeşit elektronik ürünü Turkcell
güvencesiyle Türkiye’nin önde gelen
tedarikçilerinden satın alabiliyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

müşterilerimizin hem veri hem dijital
servis kullanımlarında artışlara neden
olurken, şebeke trafiğinde gerçekleşen
bu yükselişi düzenli olarak yatırım yaptığımız güçlü altyapımız ile başarılı bir
şekilde yönettik. Bu dönemde 65 yaş
üzerindeki müşterilerimiz, sağlık sektöründe görev yapan çalışanlar ve öğrenciler için destek paketleri sunarak
onların yanlarında olduk. Fiber tekliflerimizin hızlarını artırarak evden çalışan
veya eğitimini devam ettiren abonelerimizin bağlantı kalitesini artırdık. Evde
geçirilen zamanın artması ile dijital
servislerimize olan ilgi de bu dönemde daha da yükseldi. Bu kapsamda
zengin dijital servis portföyümüzde yer
alan çeşitli servislerimizde müşterilerimize ek faydalar tanımladık. Sağlık
Bakanlığı ile iş birliğiyle, BiP üzerinden
güncel COVID-19 bilgi, önlem ve içeriklerinin paylaşıldığı bir kanal oluşturduk.
65 yaş ve üzeri müşterilerimiz, temel
gıda ve temizlik maddesi siparişlerini Paycell çağrı merkezinden verebilirken alışveriş tutarlarını faturalarına
yansıtabildiler. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında desteklediğimiz
Zekâ Gücü Teknoloji sınıflarına yeni 3

Müşteri davranışlarında özellikle salgın döneminde görülen hızlı değişim
ile birlikte alışverişlerde çevrimiçi platformlar çok daha fazla kullanılmaya
başlandı. Biz de odak alanlarımız içeri-

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell ailesi olarak COVID-19 salgınının etkisi altında geçen 2020 yılı
faaliyet döneminde, teknolojik altyapımızı, bilgi birikimimizi ve deneyimimizi
müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli bir
iletişim deneyimi sağlamak için seferber ettik. Yıllardır altyapımıza istikrarlı
şekilde yatırım yapmanın, dijitalleşmede sektörde öncü konumumuzun faydalarını bu yıl çok daha fazla hissettik.
Güçlü mobil ve sabit altyapılarımızdan
aldığımız destek ile müşterilerimizin
değişen ihtiyaç ve taleplerini sorunsuz
bir şekilde karşılarken şebekemizdeki trafik artışını da başarılı bir şekilde
yönettik. Hem bireysel hem de kurumsal tarafta müşterilerimizin hızla artan
dijitalleşme ihtiyaçlarını dijital servislerimiz, dijital iş servislerimiz ve techfin hizmetlerimiz ile başarılı bir şekilde
karşıladık.

de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren çalışanlarımızın sağlığını ön planda
tutarak “evden çalışma” modelini uygulamaya başladık. Evden çalışma programımız 10 binden fazla çağrı merkezi
çalışanımızı da kapsamaktadır. Salgın

boyutlu yazıcılar ekledik ve çocuklarımızın sağlık çalışanları için yüz siperliği
üretmesini sağladık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

iş dünyasının bu değişim ve dönüşüm
sürecinde başarılı bir şekilde yol almasını sağlamanın tek yolunun güçlü bir
telekomünikasyon sektörüne sahip olmaktan geçtiği anlaşıldı.

COVID-19 salgını özelinde şirket olarak
hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde aldığımız bazı önemli aksiyonlar oldu. İletişim sistemlerimiz ve
bilişim teknolojileri altyapımız sayesin-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020, COVID-19 salgınının tüm dünyada ekonomik ve sosyal anlamda
önemli değişikliklere yol açtığı, günlük
hayatın ve iş yapış şekillerinin dönüşüme uğradığı bir yıl oldu. Sosyal mesafe, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim
gibi yepyeni kavramlarla tanışırken,
dijitalleşmenin hayatlarımızda benzeri
görülmemiş bir hızla yer edinmesine
tanıklık ettik. Tüm bu gelişmeler iletişim altyapılarına ve teknolojiye yapılan yatırımların önemini bizlere bir kez
daha gösterdi. Ekonominin, eğitimin ve
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Üçüncü odak alanımız techfin tarafında yeni nesil ödeme platformumuz
Paycell ile ödeme alışkanlıklarının değiştiği, dijital ödeme hizmetlerine talebin hızla arttığı pandemi sürecinde,
müşterilerimizin tüm ödeme işlemlerini
hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştir-

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

ve sonrasında gelire dönüşecek 967
milyon TL tutarında bir backlog’a sahibiz. Türkiye’nin en büyük veri merkezi
işletmecisi olarak 1.600’den fazla kurumsal müşterimize verilerini uzaktan
yönetme imkânı sunduk ve iş sürekliliklerine destek olduk. Türkiye’nin en
büyük veri merkezi, Ankara Temelli Veri
Merkezi’nin bulut ortamı devreye alımını ve kamu kurumlarına özel “Kamu
Bulut” lansmanını gerçekleştirdik. Sağlık
sektöründe ikisi sahra hastanesi olmak
üzere 4 yeni hastanenin teknoloji altyapısını kurarak toplamda 9 hastaneyle 8
binden fazla yatak kapasitesine ulaştık ve bu alanda da pazar liderliğimizi
sürdürdük. Aynı şekilde bu yıl, küresel
tedarikçilerle iş birliklerimizi güçlendirerek iş ortağı olduğumuz küresel kurum sayısını 21’e çıkardık. Önümüzdeki
dönemde bu alandaki yetkinliklerimizi
artırarak kurumların dijital dönüşüm
ortağı olma stratejimizi sürdürmeyi ve
bilişim teknolojileri pazarında lider olmayı hedefliyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Stratejik üç ana odağımızla müşterilerimizin artan dijital ihtiyaçlarını karşıladık
2020 yılında, Türk mühendislerin geliştirdiği, yenilikçi ve kapsayıcı dijital
servislerimizle müşterilerimize hizmet
vermeye devam ettik. Dijital servis tekil gelirlerimiz bu yıl %26 artış gösterdi.
Evde geçirilen zamanın arttığı bu dönemde, zengin dijital servis portföyümüz ile müşterilerimizin yanında olduk.
Kullanıcıların BiP üzerinden sevdikleri ile
doyasıya görüşmelerini sağlarken, TV+,
fizy ve Dergilik ile zengin dijital içeriklere erişim sağlayarak evde geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirdik.

müşterilerimize bu yıl sunmaya başladık. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması
ile artan video konferans ihtiyacına yönelik BiP Meet uygulamasını geliştirerek
müşterilerimizin kullanımına sunduk. Dijital ortamda gerçekleşen 12. Büyükelçiler Konferansı’nı, Turkcell mühendisleri
tarafından geliştirilen BiP Meet ile gerçekleştirmek bizleri çok gururlandırdı.
Ayrıca, BiP ile ilk defa ASELSAN firmasına özel kapalı bir platform oluşturduk
ve yaklaşık 8 bin çalışanın şirket içi
yazışmalarını uygulamamız üzerinden
güvenli bir şekilde yapmalarını sağladık. Son dönemde kişisel veri güvenliği
ile ilgili artan kaygılar, tüm kullanıcı verilerinin Turkcell’in Türkiye’deki yüksek
güvenlikli veri merkezlerinde tutulduğu
BiP uygulamamıza olan talebin artmasına neden oldu. 2021 yılının ilk iki ayında yaklaşık 27 milyon yeni kullanıcı BiP’i
tercih etti. 2020 yılında, geliştirdiğimiz
dijital servisleri ihraç etmeyi sürdürdük.
BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş servislerimiz, Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik
bölgelerini kapsayan 32 ülkede faaliyet
gösteren Digicel ile yaptığımız iş birliği
kapsamında bu ülkelerde kullanılmaya
başlandı.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
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Müşterilerimizin evde daha fazla vakit
geçirdiği 2020 yılında sabit tekliflerimize olan talep de güçlü gerçekleşti. Net
180 bin fiber abone kazanırken toplam
sabit abone bazımız 2,4 milyonun üzerine çıktı. Bireysel fiber ARPU %9,2 artış
ile 70,9 TL olarak gerçekleşti. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz
ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox 2020 yılında en başarılı ürünlerimizden biri oldu ve hızlanan
bir talep ile yayılımını genişletti. Hızlı ve
kaliteli ev interneti hizmetinin öneminin
altının çizildiği 2020 yılında, Superbox
268 bin net abone kazanımı ile 591 bin
toplam aboneye ulaşırken müşterilerimizden gelen güçlü talebi başarılı bir
şekilde karşıladı. IPTV abone bazımız
da bu yıl 152 bin net kazanım ile 871 bin
aboneye yükseldi.

dönüm noktası oldu. TV+ Ready ürünümüz ile, içerisinde yüklü gelen TV+
uygulaması sayesinde her televizyonu
akıllı TV’ye dönüştürme imkânı sunmaya başladık. Giderek artan internet
kullanımına yönelik, bireysel müşterilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla
Turkcell Dijital Güvenlik hizmetini başlattık. Kullanıcıların birbirleri ile kolay ve
güvenli bir şekilde dosya paylaşmasına
imkân veren lifebox transfer hizmetini
de portföyümüze ekledik. Veri merkezlerimiz üzerinden kesintisiz hizmet veren
YaaniMail e-posta servisini kurumsal

Özel şirket ve kamu kurumlarının dijital
dönüşüm yolculuklarına eşlik ettiğimiz
dijital iş servisleri odağımızın gelirleri
2020’de %30 arttı. Portföyümüzde yer
alan geleneksel telekom servislerinin
yanı sıra veri merkezi, bulut, siber güvenlik, yönetilen hizmetler, sistem entegrasyon projeleri, nesnelerin interneti,
büyük veri ve iş uygulamaları gibi yeni
nesil teknolojilere artan talebi başarıyla karşıladık. 2020 yılında toplam 1 milyar TL kontrat değerine sahip 2.300’ün
üzerinde proje kazanarak kurumsal
dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bu
projelerin 420 tanesi uçta uca çözüm
sağladığımız sistem entegrasyon projeleriydi. Bugüne kadar imzaladığımız
sistem entegrasyon projelerinden, 2021

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

COVID-19 salgının zorlu koşullarına
rağmen abone bazımızı güçlendirdik
Salgının etkilerinin derinden hissedildiği bir dönemde, müşterilerimizin değişen kullanım ihtiyaçlarına cevap veren
yenilikçi ve değer algısını öne çıkaran
kapsamlı tekliflerimiz, ek faydalarımız
ve kampanyalarımız ile onların yanında olduk. Özellikle artan veri kullanım
talebine, mobil ve sabit şebekelerimiz
üzerinden sunduğumuz ürün ve servislerimiz ile cevap verdik. Bunların bir
sonucu olarak müşterilerimizin sunduğumuz değer teklifine teveccühü sayesinde, 2020 yılında abone bazımız 1
milyonun üzerinde net abone kazanımı

Faturalı abone bazımız net 1,6 milyon
kazanım ile güçlü bir şekilde büyürken,
faturalı abonelerimizin toplam mobil
abonelerimiz içindeki payı %66 oldu.
Mobil bileşik ARPU (M2M hariç), genişleyen faturalı abone bazı, artan data
ve dijital servis kullanımı ve daha üst
paketlere geçiş etkisi ile birlikte %15,0
artış ile 49,1 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en
büyük veri
merkezi işletmecisi
olarak 1.600’den
fazla kurumsal
müşterimize
verilerini uzaktan
yönetme imkânı
sunarak iş
sürekliliklerine
destek olduk.

Bu sene de dijital portföyümüzü birçok
yeni servis ile geliştirmeye davam ettik.
Ayrıca BiP, TV+, fizy and lifebox servislerimizi şirketleştirmemiz bu servislerin
rekabet stratejileri açısından önemli bir

DEĞER YARATAN TURKCELL

rak gerçekleşti. Bu başarılı sonuçların
yanında, güçlü bilanço, nakit yaratma
gücümüz ve kârlı operasyonlarımız
sayesinde hissedarlarımıza mevzuat
düzenlemelerinin izin verdiği en yüksek
orana karşılık gelen 812 milyon TL temettü dağıttık.

ile genişledi. Böylece 1 milyon abone
kazanımı hedefimizi COVID-19 salgının
zorlu koşullarına rağmen gerçekleştirmiş olduk.

TURKCELL HAKKINDA

2020 yılında,
Türk mühendislerinin
geliştirdiği, yenilikçi
ve kapsayıcı dijital
servislerimizle
müşterilerimize
hizmet vermeye
devam ettik.
Dijital servis tekil
gelirlerimiz bu yıl
%26 artış gösterdi.
Evde geçirilen
zamanın arttığı
bu dönemde,
zengin dijital servis
portföyümüz ile
müşterilerimizin
yanında olduk.

Dijital odaklı stratejimiz ve güçlü iş
modelimizle başarılı sonuçlara imza
attık
2020, tüm makroekonomik gelişmelerin COVID-19 salgının etkisi altında
kaldığı, küresel tedarik zinciri ve talepteki bozulmalar, artan işsizlik ile birçok
sektörde ekonomik aktivitenin durma
noktasına geldiği, tüm dünya ekonomilerinin küçüldüğü bir yıl oldu. Türkiye
ve operasyonlarımızın olduğu diğer ülkeleri de etkileyen bu gelişmelere rağmen, dijital odaklı stratejimiz ve güçlü
iş modelimiz sayesinde başarılı operasyonel ve finansal performansımızı
2020 yılında da sürdürdük. Turkcell’in
konsolide bazda gelirleri bir önceki
yıla kıyasla %15,8 oranında artarak 29,1
milyar TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK
%17,7 oranında artışla 12,3 milyar TL’ye
yükselirken, FAVÖK marjı %42,2 olarak
gerçekleşti. FVÖK marjımız ise %21,6
oldu. Net kârımızı bir önceki yıla göre
%30,5 oranında güçlü bir şekilde artırarak 4,2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdik. Operasyonel yatırım harcamalarımız (lisans hariç) gelirlerimize
oranla planlarımız dahilinde %18,5 ola-
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masını diliyorum.
Saygılarımla,

Murat Erkan
Genel Müdür

FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ

Hissedarlık yapımızdaki sadeleşme ile
Turkcell için yeni bir dönem başladı
Ekim ayında gerçekleşen hisse devir
işlemleri ile birlikte Türkiye Varlık Fonu
%26,2 oranında pay ile Şirketimiz’in
en büyük ve hâkim hissedarı konumuna geldi. Hisserdarlık yapımızda
sadeleşmeyi sağlayan bu önemli gelişmenin Turkcell tarihinde bir dönüm
noktası olduğunu düşünüyorum. Stratejimize olan inancını ve desteğini her
platformda dile getiren Türkiye Varlık
Fonu’yla başlayan bu yeni dönemde
Şirketimiz’in güçlü operasyonel performansını, sürdürülebilir ve kârlı büyümesini devam ettireceğine inanıyorum.

Hisselerimizin Borsa İstanbul ve New
York Borsası’nda işlem görmeye başlamasının 20’nci yıldönümünü de kutladığımız bu yıl, yine bir ilki hayata geçiriyor Turkcell’in ve sektörümüzün ilk
entegre raporunu siz değerli paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan mutluluk
duyuyorum. Turkcell Üst Yönetimi olarak 2020 entegre faaliyet raporumuzu
hazırlarken IIRC Çerçeve gerekliliklerini
uygulamaya azami özen gösterdik. Bu
doğrultuda hazırladığımız ilk entegre
raporumuzu siz değerli paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan gurur duyuyoruz. 2021 yılının hepimiz için geleceğe
sağlık ve güvenle baktığımız bir yıl ol-

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
EKLER

Evlerde geçirilen zamanın artması,
uzaktan eğitim ve evden çalışma süreçlerine geçişle birlikte fiber bağlantılara erişimin önemi tekrar gözler önüne serildi. Ülkemizin dijital dönüşümü
ve 5G teknolojisine geçişi için büyük
öneme sahip fiber erişim, sektörümüz
için öncelikli bir konu olmaya devam
ediyor. Turkcell olarak, ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için
altyapı yatırımlarını ortak bir şekilde
gerçekleştireceğimiz modeli hızla hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede altyapıda rekabet
etmektense, kaynaklarımızı üst yapıda,

Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, ekosistemimizdeki en değerli
iş ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda ulusal ve sektörel
STK’lar ile ortak projeler yürütürken,
uluslararası platformlarda Türkiye’yi
temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu
kapsamda küresel şirketlerin finans
liderlerine sürdürülebilir finans alanında rehberlik edecek bir inisiyatif olan
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi CFO Görev Gücü’nün kurucu
üyeleri arasında yer aldık. Farklı sektörlerden 42 uluslararası şirket ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans
ve Yatırım prensiplerinin yazılmasına
katkı yaptık. Bu prensipler Eylül ayında

İnsan kaynağına verdiğimiz önem, kurulduğumuz günden beri değişmeyen
değerlerimizden biridir. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Yıldızlar Geri
Dönüyor işe alım projesiyle ülkemizin
fikri sermayesine ve yerel kalkınmasına büyük bir yatırım yaparken, Sınırsız
Yetenek Programı’yla 10.010 üniversite
öğrencisi ve yeni mezun gence Turkcell’de seçtikleri bölümlerde deneyim
kazanma ve geleceklerine yön verebilme imkânını sunduk.

şükranlarımızı sunuyorum.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Özellikle salgın döneminde müşterilerimizin hızlı ve kaliteli Wi-Fi hizmetine
olan ihtiyacı arttı. Bu yıl hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de evlerde ilk kez kullanılmaya başlanan Wi-Fi 6 teknolojisiyle ev içi kapsamasını önemli oranda
artırdık. Bina yapısından kaynaklanabilen hız kesintilerinin de önüne geçerek
evin her yerinde aynı kalitede internet
kullanımı yapılmasına imkân sağladık.

çözümler sunmaya, zengin içeriğiyle
fark yaratan Zekâ Gücü projemiz ile
öğrencilerin eğitimlerini desteklemeye, Eğitime Dönüştür projemiz ile de
tekno atıklar konusunda farkındalık
yaratmaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın sahip olduğu potansiyeli hayata
geçirmelerine destek olmak, sosyal
bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliğini sağlamak için
teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya önümüzdeki dönemde de devam
edeceğiz.

Sürdürülebilirlik finansman araçlarını
kullanmaya bu yıl da devam ettik. Bu
çerçevede, ING Bankası ile 5 yıl vadeli 50 milyon Avro tutarında yeşil kredi
finansman anlaşmasını imzaladık. Bu
anlaşma, Türkiye’de bugüne kadar
yapılan, en uzun vadeli kurumsal yeşil
kredi anlaşması olurken bu krediyi sürdürülebilir yatırımlarımızın finansmanında kullanmayı hedefliyoruz.

başarımıza katkılarından dolayı tüm
çalışanlarımıza ve bize olan güven ve
desteklerinden dolayı Yönetim Kurulumuz’a teşekkür ediyorum. Başarı yolculuğumuzda daima yanımızda olan
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza da

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
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Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi
Projesi”ne olan desteğimizi bu yıl da
sürdürdük.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını odağımıza aldık
Turkcell ailesi olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, teknoloji
ve iletişimin gücünü toplumsal fayda
yaratmak için kullanmak öncelik verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Teknolojik yetkinliklerimizle hayata
geçirdiğimiz fırsat eşitliği odağındaki
eğitim projelerimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirme yolunda en büyük destekçilerimizdendir.
Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Engel Tanımayanlar ile, engelli bireylerin
hayata eş ve özgür katılımları için farklı

New York’ta yapılan BM 75. Genel Kurul
toplantısında tüm dünyaya duyuruldu.
Ayrıca sektörde bir ilke imza atarak
GSMA “Mobil Sektörde Sürdürülebilir İş
Geliştirme” online eğitimini çalışanlarımıza sunduk.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Nakit yaratmayı sürdürdük
Güçlü operasyonel performansımız,
disiplinli maliyet yönetimi uygulamalarımız, etkin işletme sermayesi yönetimi ve yatırım harcaması planlamamız
sayesinde operasyonlarımızdan 2020
yılında 3,4 milyar TL serbest nakit akışı
yarattık. Bu sayede kur dalgalanmalarına rağmen, yıl sonu itibarıyla net
borcun FAVÖK’e oranı geçen yılın aynı
dönemine kıyasla 0,2 puan iyileşerek
0,8x seviyesine geldi. Yabancı para
riskini elimine etmek için elde tuttuğumuz döviz nakit ve kullandığımız türev
ürünleri güçlü net kâr performansımızı
destekledi.

beraberinde getireceği yenilikler ile
kurumların ve sektörlerin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacak.
Geleceğin teknolojisini müşterilerimize
sunmak için hem yerel hem de uluslararası alanda çalışmalara katılıyor, altyapımızı 5G geçişine hazır hale getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu çerçevede NGMN, GSMA, ITU gibi
uluslararası teknolojik birlikteliklerde
farklı 5G projelerinde yer alıyoruz. Ayrıca Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi firmaları ile birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu liderliğinde ve
TÜBİTAK desteği ile kurulan “Uçtan Uca

ülkemize daha fazla değer kazandıracak projelerde kullanabileceğimize
inanıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

rinde kullanılan çözümlere mobil POS
ürününü de ekledik. Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS
cihazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura
gibi süreçler tek bir platform üzerinden yönetilerek üye iş yerlerine maliyet
avantajı ve verimlilik sağlanıyor. Ayrıca
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Geleceğe Nefes projesi kapsamında hayata
geçirdiğimiz Paycell Ormanı projesine
toplam fidan bağışı 11 bini geçti.

Geleceğe yön verecek teknolojilere
yatırım yapmaya devam ettik
Önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri de 5G teknolojisi olacak. Dünyada 60’dan fazla ülkede
kullanılmaya başlanan 5G teknolojisi,

TURKCELL HAKKINDA

Geleceğin
teknolojisini
müşterilerimize
sunmak için
hem yerel hem
de uluslararası
alanda çalışmalara
katılırken altyapımızı
5G geçişine hazır
hale getirmek üzere
var gücümüzle
çalışıyoruz.

melerine yardımcı olduk. Kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme altyapısıyla
öne çıkan Paycell uygulamasını kullanan 3-ay aktif abonemiz 4,7 milyona
ulaştı. Paycell’e Temmuz ayında eklenen “Hazır Limit” özelliği sayesinde kullanıcılar mobil ödeme limitlerini Paycell
kartlarına aktararak harcama yapabilmeye başladılar. Hazır Limit yıl sonu
itibarıyla 190 bin tekil müşteri ve 85
milyon TL toplam hacme ulaştı. Paycell
kart üzerinden işlem hacmi geçen yılın
aynı döneminin 2 katının üzerine çıktı.
Dijital içerik alımları ise geçen yıla göre
%70 artarak aylık 84 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılında önemli bir adım atarak
7/24 para transferi hizmetinin anlaşmalı bankalardaki IBAN numaralarına
yapılmasını da sağladık. Üye iş yerle-

İletişim ve teknolojinin vazgeçilmez
bir insan hakkı olduğunu deneyimlediğimiz 2020 yılını geride bırakırken,
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Üst Yönetim

Üst Yönetim

DEĞER YARATAN TURKCELL

Murat Erkan
Genel Müdür

Kadri Özdal

Ceyhun Özata

Fatih Alper Ergenekon

Ataç Tansuğ

Serkan Öztürk

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Serhat Demir

Osman Yılmaz

Gediz Sezgin

Ali Türk

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ

Grup Yöneticisi görevlerini yürütmüştür. Ağustos 2016 itibarıyla Turkcell
ailesine Hazine, Risk & Tahsilat Yönetimi Direktörü olarak katılmıştır. Lisans
eğitimini Ekonomi ve İşletme alanlarında London School of Economics
and Political Science ve İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nden alan Yılmaz, ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans
Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlamış ve Finans doktorasını
Özyeğin Üniversitesi’nden almıştır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Finanstan Sorumlu 		
Genel Müdür Yardımcısı
Osman Yılmaz 1 Ağustos 2018 itibarıyla Turkcell Finanstan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir.
Profesyonel iş hayatına 2006 yılında
Türkiye İş Bankası Hazine Bölümünde
başlayan Yılmaz, 2007 yılında BNP
Türk Ekonomi Bankası Hazine Bölümünde görev almıştır. 2008-2016
yıllarında HSBC Global Asset Management’da, Yapılandırılmış Ürünler Kıdemli Fon Yöneticisi ve Sabit
Getirili Fonlar ve Çoklu Varlık Fonları

İNSAN VARLIĞIMIZ

Osman Yılmaz

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Murat Erkan

sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e
Superonline Genel Müdürü olarak
katılmış, Aralık 2015-Mart 2019 döneminde Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon
Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Harvard Business
School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamlamıştır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

05:32

Murat Erkan 15 Mart 2019 itibarıyla
Turkcell Genel Müdürlüğü görevine
atanmıştır. Profesyonel iş hayatına
Toshiba’da başlayan Murat Erkan,
Biltam Mühendislik’te Uygulama Mühendisi olarak görev almış, ardından
Türkiye’nin ilk “Sistem Mühendisi” olarak Cisco Türkiye’de görev yapmıştır. Cisco Systems’da Teknoloji, Satış,
İş geliştirme ve Kanal yönetiminden
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren
Aneltech’de telekom, mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler

EKLER
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Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Ceyhun Özata, 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmıştır. Ceyhun Özata,
profesyonel iş hayatına 1995-1996 yılları arasında Reuters’da Müşteri Danışmanı olarak başlamıştır. 1996-1999
yılları arasında Superonline’da Müşteri
Operasyonları Müdür Yardımcılığı görevinde rol almıştır. IXIR AŞ’de 19992001 yılları arasında CRM ve Ürün Yönetimi Müdürü görevinde bulunmuştur.
Özata, Turkcell Superonline’da, 2002
yılından itibaren Proje Müdürü, Online

Pazarlamadan Sorumlu 		
Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Alper Ergenekon, 29 Nisan 2020
itibarıyla Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Berlin, Almanya’da OTA Vakfında
proje uzmanı olarak başlayan Fatih
Alper Ergenekon 1997-2000 yılları arasında I-BİMSA şirketinde danışman
olarak çalışmıştır. 2002 yılında New
York Rochester Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra 2002-2005 yılları arasında FedEx firmasının Memphis, Tenneesee, ABD merkez ofisinde Kıdemli

Pazarlama Uzmanı görevini yürütmüştür. 2005 yılında Turkcell ailesine katılan Fatih Alper Ergenekon Pazarlama
fonksiyonunun çeşitli bölümlerinde çalışmış 2006-2010 seneleri arasında Pazarlama Müdürü ve 2010 senesinden
itibaren Pazarlama Direktörü olarak
görev almıştır. Son olarak Eylül 2018
itibarıyla Strateji Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Fatih Alper Ergenekon,
1996 yılında lisans eğitimini Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

2012-2016 yılları arasında Türkiye’nin
en büyük e-ticaret platformu olan n11.
com’un kurulum ve yönetiminde yer
almış ve CSO rolünde çalışmıştır. 2016
Şubat ayında Turkcell Alternatif Satış Kanalları Direktörü olarak göreve
başlayan Kadri Özdal, sırasıyla münhasır olmayan kanallar ile dijital satış kanallarını yönetmiştir. Son olarak
da Bireysel Kanallar Satış Direktörü
olarak görev yapmıştır. Kadri Özdal,
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Kadri Özdal 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı görevine
atanmıştır. Profesyonel iş hayatına
1999 yılında Vodafone’da başlayan
Kadri Özdal, satış, pazarlama ve ticari
operasyonlar birimlerinde çalışmıştır.
Daha sonra Türk Telekom bünyesinde
satış geliştirme, kanal optimizasyonu
ve yönetimi gibi değişim görevlerinde
rol almıştır. 2011-2012 yılları arasında
satış geliştirme direktörü ve sonra
CSO olarak görev yapan Kadri Özdal,

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Fatih Alper Ergenekon

Bireysel Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Kadri Özdal

Satış Müdürü, CRM & Direkt Satış Direktörü ve Pazarlama Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 2008-2015 yılları
arasında, fiber altyapı yatırımlarına hız
veren Turkcell Superonline bünyesinde
bireysel satıştan sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini üstlenen Ceyhun
Özata, son olarak 2015 yılından itibaren Turkcell Ev ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Satış Direktörü görevini
yürütmüştür. Ceyhun Özata, Boğaziçi
Üniversitesi Elektronik Bölümünden
mezun olmuştur.

İNSAN VARLIĞIMIZ

şavirliği görevini üstlenmiş ve 20092015 yılları arasında Çalık Holding
Hukuk İşleri Direktörü ve eş zamanlı
olarak holding, telekom ve finans alanında yurt içi ve yurt dışında faaliyet
gösteren grup şirketlerinde Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Serhat Demir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş olup,
Fatih Üniversitesi’nde MBA, Harvard
Law School’da Executive Education
Programını tamamlamıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Serhat Demir, 18 Mayıs 2015 tarihinde Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell’e katılmıştır. Ayrıca 16 Mart 2020
tarihinden bu yana, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmektedir. Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Dun & Bradstreet Türkiye Ofisi’nde
başlamıştır. 2003-2007 yılları arasında Yıldız Holding Hukuk Müşavirliği
bünyesinde görev alan Demir, 2007
yılında Çalık Holding A.Ş. Hukuk Mü-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ceyhun Özata

Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Serhat Demir

EKLER
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Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Gediz Sezgin, Turkcell’e 1995 yılında
Şebeke Mühendisi olarak katılmıştır.
Ekim 2015 itibarıyla Turkcell’de Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bu göreve atanmadan önce
Teknoloji Fonksiyonuna bağlı Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Grup Başkanı,
Genel Müdür Yardımcılığı, Uygulama
Operasyonları Direktörlüğü, Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Fonksiyonunda

Tedarik Zinciri Yönetiminden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ali Türk, Mayıs 2016 tarihi itibarıyla
Turkcell’de Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Grup Başkanı olarak göreve başlamıştır; Mart 2017 tarihinden
bu yana Tedarik Zincirinden Sorumlu

Zekâsı Çözümleri (CRM & BIS) Direktörü görevini yürütmüştür. Serkan Öztürk,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisliği Bölümünden
mezun olmuş, İstanbul Üniversitesinde
MBA derecesini tamamlamıştır.

Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Profesyonel iş hayatına
1999’da Başak Hayat Sigorta’da başlamıştır. 2002-2007 arasında Ülker
Şirketler Grubunda lojistik planlama,
depo ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinden sorumlu çeşitli yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2007-2011 arasında

Ceva Lojistik’te Depo ve Katma Değerli Operasyonlar Grubu Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011’de Türk Hava
Yolları’na Kargo Operasyon Başkan
Yardımcısı olarak katılan Ali Türk, 2012
yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Kargo
Başkanı olarak göreve devam etmiştir.
Ali Türk, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olmuş,
ardından İstanbul Teknik Üniversitesi
Executive MBA derecesini tamamlamıştır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

arasında ek olarak Müşteri Deneyiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevini üstlenmiştir. Serkan Öztürk,
Turkcell’e 2000 yılında Proje Yöneticisi olarak katılmıştır. 2000-2009 yılları
arasında Turkcell Proje Yönetim Ofisinde Proje Yöneticisi ve Müdürü olarak
görev yapmıştır. 2009-2010 dönemin-

de Life-Ukrayna’da, 2010-2011 döneminde Superonline’da Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında ise
Turkcell Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Eylül 2015’den itibaren Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta
olan Serkan Öztürk, 2017-2019 yılları

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Ali Türk

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Serkan Öztürk

Servis Şebeke Direktörlüğü görevlerini ve Teknoloji Fonksiyonunda farklı
yönetsel görevler yürütmüştür. Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Alcatel
Teletaş’ta başlamıştır. İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümünden mezun olan
Gediz Sezgin, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

görevini yürütmüş, kurumdaki son iki
yılında Global Müşteri Servisleri Direktörü olarak görev almıştır. 2013 yılında
Turkcell Grubu’na Turkcell Superonline
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak katılan Ataç Tansuğ,
2016’da Turkcell’de Transmisyon & Temel Şebeke Planlama Direktörü ve son
olarak 2017’de Dijital Servisler & Çözümler Teknoloji Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Ataç Tansuğ, 26 Eylül 2019 itibarıyla
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Profesyonel
iş hayatına 1999 yılında Datapro’da
Sistem Destek Mühendisi olarak başlayan Tansuğ, 2002-2009 yılları arasında Alcatel Lucent’de Uluslarası NGN
/ IMS Destek Mühendisi, Takım Liderliği ve Takım Müdürlüğü görevlerinde
yer almıştır. 2009-2011 döneminde Alcatel Lucent Türkiye ve Azerbaycan
bölgesinde Ürün Servis Direktörlüğü

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Gediz Sezgin

Dijital Servisler ve Çözümlerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Ataç Tansuğ
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Erdal Yayla

Murat Erkan

BeST Genel Müdürü

Turkcell Global Bilgi 		
Genel Müdürü
Çağatay Aynur, Turkcell Grubu’na
2000 yılında katılmıştır. 1 Temmuz
2015 tarihinden itibaren Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü olarak görevini
yürütmektedir. Bu göreve atanmadan
önce Turkcell’de Stratejik Müşteriler
ve Kamudan Sorumlu Bölge Müdürü,
Büyük Ölçekli İşletmelerden Sorumlu
Satış Müdürü, Büyük Ölçekli İşletme-

lerden Sorumlu Kurumsal Satış Direktörü ve son olarak Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. Görev
aldığı tüm organizasyonlarda stratejik
dönüşümler yaratmış olan Çağatay
Aynur, 1993 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

sırası ile Araştırma & Geliştirme Mühendisi, Uluslararası Satış Mühendisi,
Romanya Ülke Müdürü, Ürün Pazarlama Müdürü, Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika CDMA İş Geliştirme Direktörü,
Kurumsal Çözümler Satış Lideri olarak
görev almıştır. İsmet Yazıcı, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde
lisans eğitimini tamamlayıp, 1998 yılında Marmara Üniversitesi’nden Siyaset
Bilimi ve 2001 yılında Texas Üniversitesi’nden Uluslararası Pazarlama ve
Yönetimi dalında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olarak ikinci lisans eğitimini
tamamlamıştır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

İsmet Yazıcı 2009 yılında Turkcell’e
katılmıştır. Mayıs 2017 tarihinden beri
Turkcell’in Ukrayna’daki iştiraki olan lifecell’de Genel Müdür olarak görevini
sürdürmektedir. Bu göreve atanmadan önce, 2009-2010 yılları arasında
Global Tower Satış ve İş Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2011
yılları arasında ise Genel Müdürü olarak çalışmıştır. 2011-2015 yılları
arasında Turkcell’in Belarus Cumhuriyeti’ndeki iştiraki BeST’in Genel Müdürü, 2015-2017 yılları arasında ise
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü
olarak görevini sürdürmüştür. Profesyonel iş hayatına 1993 yılında başlayan Yazıcı, 2009 yılına kadar Nortel
şirketinin Türkiye ve ABD ofislerinde

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Çağatay Aynur

Ukrayna lifecell
Genel Müdürü

İNSAN VARLIĞIMIZ

İsmet Yazıcı

2020’ye kadar ise bu görevine ek
olarak Genel Müdür Vekili görevlerini yürütmüştür. Mart 2020’den itibaren BeST Genel Müdür görevini yürütmektedir. Kariyerine 1999 yılında
PricewaterhouseCoopers’ta Kıdemli
Denetçi olarak başlayan Yayla, 2002
yılında geçtiği LafargeHolcim firmasında Finansal Kontrolör olarak görev
almıştır. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 2016
yılında Wharton School’da Yönetici
Geliştirme Programı’nı tamamlamıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

BeST Genel Müdürü Erdal Yayla 2003
yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’
ye Finansal Kontrolör ve Raporlama
Uzmanı olarak katılmıştır. Turkcell’in
Ukrayna’daki iştiraki lifecell’de sırasıyla Mali Muhasebe, Kontrol ve Raporlama Bölümü Yöneticisi (20042010), Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (2010-2016) ve Genel
Müdür Vekili (2014-2015) görevlerini
üstlenmiştir. Mart 2016’dan itibaren
Turkcell’in Belarus’taki iştiraki BeST’in
Finanstan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı ve Kasım 2018’den Mart

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell Genel Müdürü
Özgeçmişi için bkz. sayfa 45
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Grup Şirketlerimiz
Üst Yönetimi
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Kuzey Kıbrıs Turkcell 		
Genel Müdürü (Vekaleten)

Korhan Bilek Turkcell’de görevine Kasım 2016’da Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme&Satın Almalar Direktörü olarak
başladı. Aralık 2018’den itibaren Hazine

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri Genel Müdürü

Turkcell Enerji Çözümleri 		
Genel Müdürü
Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı yıl
PricewaterhouseCoopers İstanbul Ofisi’nde çalışmaya başlamıştır. PwC’de
2 yıllık bir deneyim ardından Garanti
Bankası’nda Ödeme Hizmetleri iş kolunda pazarlama ve iş geliştirme alanında çeşitli görevler üstlenmiştir.

Erkin Kılınç, 2017 yılında Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret
A.Ş.’ye Genel Müdür olarak katılmıştır.
İş hayatına 1998 yılında Ode Yalıtım’da
Satış Uzmanı olarak başlamış, sonrasında sırasıyla Doğan Dış Ticaret’te
Satış Uzmanı (2001-2003), Akenerji’de
Enerji Ticareti Grup Müdürü (20032009), Akfel Grup’ta Enerji Projeleri

Koordinatörü (2009-2011), RWE Türkiye Satış Direktörü (2011-2015), Limak
Enerji Ticareti A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2015-2017) olarak çalışmıştır.
Erkin Kılınç, 1998 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve 2003 yılında
Işık Üniversitesi’nde Executive MBA derecesini almıştır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Melike Kara, 2011 yılından bu yana
Turkcell’in Mobil Finansal Servisler
Departmanı’nda yönetici olarak çalışmış, 2015 yılı Şubat ayında ise yeni
kurulan Turkcell Ödeme ve Elektronik
Para Hizmetleri A.Ş.’ye Genel Müdür
olarak atanmıştır. Kara, 2004 yılında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Erkin Kılınç

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Melike Kara

ailesine katılan Murat Küçüközdemir,
Turkcell bünyesinde Veri Merkezi ve
Bulut Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı, Kurumsal Sabit Ürünlerden Sorumlu
Pazarlama Direktörlüğü ve Kamu Satış
Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 1
Nisan 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne
atandı. 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli
olmak üzere Kuzey Kıbrıs Turkcell’de
vekaleten Genel Müdür olarak görev
almaktadır. Murat Küçüközdemir, Insead Business School Liderlik Gelişim
ve IMD Business School Global Liderlik
programlarını tamamlamıştır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Murat Küçüközdemir, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. Profesyonel hayata 1993
yılında başlayan Murat Küçüközdemir,
2005 yılına kadar sırasıyla Telemesaj
A.Ş., Intelnet A.Ş. ve Elkotek A.Ş. firmalarında mühendislik ve yöneticilik
görevlerinde bulundu. 2005-2007 yılları arasında Gisad Telekom’da Genel
Müdür, 2007-2011 yılları arasında Global İletişim A.Ş. şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak
görev aldı. Global İletişim firmasının
Turkcell Grup tarafından satın alınmasının ardından 2011 yılında Turkcell

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

ve Sermaye Piyasaları Yönetimi Direktörü görevini yürütmüş olup, Temmuz
2020’den bu yana Turkcell Finansman
A.Ş. Genel Müdürü ve YK Üyesi görevini sürdürmektedir. Turkcell öncesinde,
3 yıl boyunca Teknosa’da CFO olarak çalıştı ve 2011-2016 yılları arasında
Carrefoursa şirketinde Yönetim Kurulu
üyeliği yaptı.

Korhan Bilek profesyonel kariyerine Federal Reserve Bank bünyesinde araştırma analisti olarak başladı.
2002-2004 yılları arasında Akyatırım
Menkul Değerler firmasında analist,
2004-2013 döneminde ise Sabancı Holding’de finans direktörü olarak
çalıştı. Korhan Bilek lisans derecesini
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünden, MBA derecesini University of Rochester’dan almıştır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Murat Küçüközdemir

Turkcell Finansman
Genel Müdürü

DEĞER YARATAN TURKCELL

Z. Korhan Bilek

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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Kaan Turan
ATOS Türkiye’de Yönetilen Hizmet ve
Çözümlerden Sorumlu Yönetici olarak
görev yapmıştır. Öncesinde de sırasıyla Siemens Almanya’da Büyük Ölçekli
İşletmelerden Sorumlu Çözüm Direktörü, Siemens Türkiye’de Operasyon
Müdürü, Bilgi Yönetimi Müdürü ve IT
Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kaan Turan, 2000 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ

Kaan Turan, Turkcell Grubu’na 2013
yılında katılmıştır. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü olarak görevini
yürütmektedir. Bu göreve atanmadan önce, Sistem Entegrasyon ve IT
Servislerinden Sorumlu Müdür, Dijital
Entegrasyon ve IT Çözümlerinden Sorumlu Direktör, Stratejik İş Ortaklıkları
ve İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör
ve son olarak Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Vekili olarak görev
yapmıştır. Turkcell’den önce son olarak

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell Dijital İş Servisleri
Genel Müdürü

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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DEĞER YARATAN TURKCELL

Rapor hakkında

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Turkcell 2020 Entegre Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği’nde
yapılan değişiklik ile 2 Ekim 2020’de
yürürlüğe giren Sürdürülebilirlik İlkeleri
Uyum Çerçevesi’nin “Uy ya da Açıkla”
prensibi çerçevesinde hazırlanmıştır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan maddelere ilişkin açıklamaların yer aldığı rapor bölümlerini
raporumuzun EK-7 Sürdürülebilirlik
Uyum Çerçevesi tablosundan takip
edebilirsiniz. Turkcell, güçlü kurumsal
yapısından destek alarak ülkesinde
ve sektöründe ilerlediği değer yaratma yolculuğunda, paydaşlarının geri
bildirimlerine ve önerilerine büyük
önem vermektedir. Raporumuza dair
tüm görüş, soru ve geri bildirimlerinizi
d a h a i y i b i rd u nya @ t u r kc e l l . c o m . t r
e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bu rapor, öncelikle uzun vadeli yatırımcıların (hissedarlarımız, tahvil sahiplerimiz ve muhtemel yatırımcılarımız) bilgi gereksinimlerini karşılamayı
amaçlamaktadır.

2020 Turkcell Entegre
Faaliyet Raporu boyunca,
operasyonlarımız ile katkıda
bulunduğumuz Sürdürülebilir
Kalkınma Amaç ve Hedefleri’ni
metinlerin yanına eklenmiş
Sürdürülebilir Kalkınma Amaç
ve Hedef ikonları ile takip
edebilirsiniz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Rapor içerisinde kullanılan
kısaltmaların ve teknik
tanımların açıklamaları
için Sözlük bölümünden
faydalanabilirsiniz.

Turkcell 2020 Entegre Faaliyet Raporu,
aynı zamanda, 2007 yılından bu yana
Turkcell’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilerleme bildirimi olma özelliği taşımaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Raporda yer verilen “Turkcell” ve “Şirket” ifadeleri Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş.’yi temsil etmektedir. Raporumuz,
Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI) Standartları’nın
“Temel” seçeneği dikkate alınarak,
1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemindeki faaliyetlerimizi kapsamaktadır.

Ayrıca raporda Turkcell çalışanları,
müşterileri, kamu kurum ve kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak
üzere diğer tüm Turkcell paydaşları
için finansal raporlamanın ötesine geçen bilgiler de sunulmaktadır. SKA 12.6

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell 2020 Entegre Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1. sayılı
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne
(“Tebliğ”) uyumlu olarak hazırlanmıştır. Rapor aynı zamanda, Uluslararası
Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC),
Uluslararası Entegre Rapor (IR) Çerçevesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Turkcell’in 2020 Entegre Faaliyet Raporu ile tüm paydaşlara Turkcell’in uzmanlık ve yönetim becerisi ile entegre
ve sürdürülebilir değer yaratma faaliyetlerine dair bir değerlendirme sunulması amaçlanmaktadır. Raporlama
kapsamında yer verilen değer yaratma
odağı, Turkcell’in varlıklarını, stratejisini
uygulama ve hedeflerine ulaşmada
ihtiyaç duyduğu kaynaklarını, sermaye ilişkilerini yönetim yaklaşımını ve
politikalarını içermektedir. Rapor içeriği, IIRC’nin <IR> Çerçevesi’nde atıfta
bulunulduğu üzere, altı sermaye ögesi çevresinde tasarlanmıştır. Aynı zamanda, Turkcell stratejisinin etkin yönetimi ve entegre raporun içeriğini ve
yapısını oluşturmak üzere kilit paydaş
gruplarının görüşleri alınarak, önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiştir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell’in kurumsal
raporlama yaklaşımı
ve değer yaratma
odağı ile hazırlanmış
ilk entegre raporunu
paydaşlarımızın
dikkatine sunmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Devam eden raporlama
dönemlerinde, her
yıl yayımlayacağımız
ekonomik, sosyal,
çevresel ve kurumsal
yönetim yaklaşımımızı,
stratejimizi, iş
modelimizi, değer
yaratma sürecimizi,
performansımızı
ve sürdürülebilir iş
odağımızı şeffaflık
ve doğruluk ilkeleri
ile yansıtmayı
amaçlamaktayız.
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Stratejik odak alanlarımız ve iş operasyonlarımız

72

Paydaşlarımız ile etkileşim

76

Yaratılan değerin ölçülmesi

DOĞAL VARLIĞIMIZ
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Değer yaratma sürecimiz ve iş modelimiz

FİKRİ VARLIĞIMIZ
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Sürdürülebilirlik stratejisi

İNSAN VARLIĞIMIZ
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Değer yaratan Turkcell

İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Varlıklarımızı, yarattığımız değeri ve
topluma katkımızı Turkcell iş operasyonları ve ana yetkinlikleri ile zengin-

leştirerek somut ve ölçülebilir performans göstergeleri ile düzenli olarak
takip ediyoruz. Varlıklarımızı ana yetkinliklerimiz ile güçlendirerek ülkemiz, toplumumuz, operasyonlarımızı
yürüttüğümüz coğrafyalar ve tüm
paydaşlarımız için yarattığımız değeri, değer yaratma modelimiz aracılığıyla siz paydaşlarımızın bilgisine
sunuyoruz. Sürekli gelişim ve değişim
odağında bu yıl ilk defa paylaştığımız
değer yaratma modelimizi entegre
yönetimin değer yaratma bakış açısı
ile varlıklarımız altında gruplandırıyor,
faaliyetlerimize girdi sağlıyoruz. Bu
girdilerimizi, stratejik odak alanlarımız
ve ana yetkinliklerimiz ile ilişkilendirerek değer yaratma modelimizin en
önemli parçalarından biri olan Turkcell
sürdürülebilirlik stratejisi ile güçlendiriyor ve bu varlıklar üzerinde yarattığımız, azalttığımız ve dönüştürdüğümüz değeri yönetmeye odaklanıyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Türkiye’nin Turkcell’i olarak başarılarla
dolu 27 yılı geride bırakırken, gerçekleştirdiğimiz altyapı ve teknoloji yatırımları ile önümüzdeki dönemde de
ülkemizi ve insanımızı en son teknolojiler ile buluşturmayı, ülkemizin dijital
dönüşümüne katkı sağlamayı, yenilikçi
ve katma değerli hizmet ve çözümlerimizle müşterilerimizin her anı için değer yaratmayı hedefliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’de ve dünyada tüm paydaşlarımız nezdinde değer
yaratmak için çalışıyoruz. Sorumlu teknoloji şirketi kimliğimiz ve sürdürülebilir
faaliyetlerimizle, değer zincirimizde yer
alan tüm paydaşlarımızın görüşleri ile
toplumu ve sektörü etkileyen trendler
ışığında iş modelimizi şekillendiriyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Varlıklarımızı ana
yetkinliklerimiz
ile güçlendirerek
ülkemiz, toplumumuz,
operasyonlarımızı
yürüttüğümüz
coğrafyalar ve tüm
paydaşlarımız için
yarattığımız değeri,
değer yaratma
modelimiz aracılığıyla
siz paydaşlarımızın
bilgisine sunuyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Değer yaratan Turkcell:
Hayata teknoloji geleceğe umut

FİKRİ VARLIĞIMIZ

katmak için 2020 yılı itibarıyla entegre
raporlamayı ana kurumsal raporlama
aracımız olarak kullanmaya başladık.
Bu çerçevede, entegre raporlama
ile yarattığımız finansal değerin dışında teknolojik, sosyal ve çevresel alanlarda da yarattığımız katma
değeri paydaşlarımıza daha şeffaf
bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Turkcell olarak, yaptığımız her işte
lider olmayı ana hedefimiz olarak
belirledik. Bu amaçla başta yatırımcılarımız olmak üzere diğer kilit paydaşlarımız tarafından talep edilen
çevresel, sosyal ve kurumsal bilgileri
daha bütüncül ve şeffaf bir şekilde
sunabilmek, uluslararası trendleri ve
iyi uygulamaları takip ederek sektördeki lider ve örnek konumumuza güç

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell’in ilk entegre
faaliyet raporu,
öncelikle yatırımcılar
olmak üzere tüm
paydaşlar için entegre
değer yaratma,
azaltma veya
dönüştürme sürecinin
bütüncül olarak
şeffaflık ve doğruluk
ilkeleri kapsamında
aktarılmasını amaçlar.
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Değer yaratan Turkcell

İyi Bir Kurumsal
Vatandaş Olmak

Üretken Turkcell Ailemiz

Teknolojinin Gücü ile
İklim Değişikliği ile
Mücadele

• 2050 karbon nötr olma
• 2030’a kadar elektriğin %100’ünü yenilenebilir
enerjiden sağlanması

Turkcell Enerji
Turkcell Enerji Tüketimleri
Enerji Üretimi
Atık Yönetimi

• Love Mark Olma
• Kapsayıcı (tüm kesimleri) şirket olma

İnsan Mutluluğu Odaklı
Erişilebilir, Kapsayıcı
Hizmetler

• Şeffaflık
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
• İnsan Hakları
(çeşitlilik, ayrımcılık, kadın çalışan sayısı, çocuk hakları...)

Entegre Telekom Operatörü Olma

Etkin ve Güvenli İçerik Yönetimi

Eğitim Teknolojileri

Tedarik Zinciri Uygulamaları

Sağlık Teknolojileri

Yeşil Satın Alma

ISO 14001

Toplumsal Projeler

Turkcell olarak faaliyetlerimizi izole
bir şekilde değil ekosistemimiz dahilindeki paydaşlarımızla etkileşim
halinde yürütüyoruz. Bu kapsamda
faaliyetlerimizin paydaşlarımız ile etkileşimini ve Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları ile eşleşmelerini ikonlarla
değer yaratma sürecimize yansıttık.

EKLER

Şirketimiz’de 2020 yılında ilgili birimler
GSMA tarafından verilen sürdürülebilirlik ve insan hakları eğitimlerini almıştır. 2021 yılında tüm Şirket’in Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Sosyal, Yönetişim
(ÇSY) politikalarına ilişkin eğitimleri alabilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

yaratma sürecimize ve dolayısıyla iş
yapışımıza etki eden küresel ve ulusal
trendleri, riskleri ve fırsatları belirledik.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Telekomünikasyon sektörünün önde
gelen oyuncuları arasında yer aldığımız
için sürdürülebilirlik alanında oldukça
büyük bir değer yaratma potansiyeline sahibiz. Telekomünikasyon sektörü, müşterileri için ürettiği çözümlerle,
kendi karbon ayak izinden 10 kat daha
fazla karbon emisyonu tasarrufu sağlama potansiyeli taşımaktadır. Bunun
yanında mobil teknolojiler dünya genelindeki yüksek akıllı telefon ve internet penetrasyon oranları ile bankacılık
gibi birçok sisteme kolay erişim olana-

Değer yaratma sürecimiz tasarlanırken, IIRC Entegre Raporlama Çerçevesi’nde belirtilen altı sermaye bazlı
yaklaşım uygulanmıştır. Turkcell’in
stratejik odak alanları, sürdürülebilirlik
stratejisi ve ana yetkinlikleri ile uyumu
gözetilen değer yaratma sürecimizde
kurum içinde ekiplerin faaliyetlerini ve
ekipler arası etkileşimi en iyi şekilde
yansıtabilmek için ekiplerimizle entegre düşünce odaklı toplantılar ve
atölye çalışmaları düzenledik. Değer

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

İmzacısı olduğumuz veya katkıda
bulunduğumuz sürdürülebilirlik
inisiyatifleri hakkında detaylı
bilgiye raporumuzun yaratılan
değerin ölçülmesi bölümünden
erişebilirsiniz.

2020 yılında sektörümüzün yüksek
potansiyelini; uluslararası inisiyatifler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Turkcell’in üstün dijital hizmetleri,
köklü deneyimi ve ana yetkinlikleri ile
birleştirerek toplumumuza uzun vadeli değer sağlama amacı ile Turkcell’in mevcut Turkcell sürdürülebilirlik
stratejisi, stratejik odak alanlarımız
ve iş stratejimiz ile uyumlu, telekomünikasyon sektörünün sürdürülebilirlik
potansiyelini değerlendirecek şekilde
geliştirilmiştir. “Teknolojinin gücü ile
iklim değişikliği ile mücadele”, “insan
mutluluğu odaklı erişilebilir, kapsayıcı
hizmetler” ve “iyi bir kurumsal vatandaş olmak” şeklinde üç ana sürdürülebilirlik odak alanımızı, bu odak
alanlarına ve kesişimlerine dair uygulamalarımızı ve ana hedeflerimizi görselleştirerek sürdürülebilirlik stratejimizi
iş operasyonlarımıza entegre ediyoruz.

Yarattığımız
değeri somut bir
şekilde ölçmek ve
paydaşlarımıza
şeffaf bir şekilde
aktarabilmek amacıyla
2020 entegre faaliyet
raporumuz ile birlikte
Turkcell değer
yaratma sürecimizi
tasarladık. Değer
yaratma sürecimiz ile
Turkcell’in varlıklarını,
iş operasyonları
ve ana yetkinlikleri
ile zenginleşen
performans
göstergeleri ile
sunuyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

UNGC, Birleşmiş Milletler Kadını
Güçlendirme İlkeleri (UN WEPs),
GSMA’in İklim Değişikliği Dijital
Beyanı gibi birçok uluslararası
ilke ve programın imzacısı olarak
uluslararası gelişmeleri yakından
takip ediyor, bu alandaki iyi
uygulamaları kendimize örnek
alıyoruz. SKA 12.6

ğı sunarak toplumlar arasında fırsat
eşitliğine, finansal hizmetlere, sağlık
ve eğitim hizmetlerine erişim sağlamada büyük fayda sağlamaktadır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Sürdürülebilirliğin
ülkemiz ve dünyamız
için öneminin bilinciyle,
sürdürülebilirlik
faaliyetlerimizi topluma
katkımızı artırma,
çevreye verdiğimiz
zararı azaltma
ve aynı zamanda
müşterilerimiz için
inovatif çözümler
sunma vizyonu ile
yürütüyoruz.

Değer yaratma sürecimiz ve iş modelimiz

İNSAN VARLIĞIMIZ

Verimlilik Projeleri
Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Stratejik odak alanlarımız,
ana yetkinliklerimiz ve iş
stratejimizin detaylarına
stratejik inisiyatifler
bölümünden ulaşabilirsiniz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Dijital Çözümler (AI, IoT vb.)
Müşteri Deneyimi Odaklılığı

Şirketimiz tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilenebilir enerji kullanımı,
çalışanların eğitimi gibi ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) 2011 yılından
beri yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda yer almaktadır. Bu Kilit Performans Göstergeleri BİST SI (Borsa İs-

ÇSY Kilit Performans Göstergeleri’ne
ilişkin alt parametrelerin de detaylı takibi için sistemler oluşturulmaya devam etmektedir. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde,
KPG’leri yerel ve uluslararası sektör
karşılaştırmalarıyla birlikte sunma çalışmalarına Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları dahilinde başlanmıştır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele

Hedefler

tanbul Sürdürülebilirlik Endeksi) ve CDP
değerlendirmelerine tabi tutulmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Odak Alanları

2021 yılında yenilenebilir enerji tüketimini ve kurulumunu, kadın istihdamını artırılmasını, tedarikçilerin çevresel,
sosyal, yönetişimsel uyumunu, atıkların geri dönüşümünü ve tüm Turkcell
çalışanlarının Sürdürülebilirlik ve ÇSY
politikalarını içselleştirmesini içeren
kapsayıcı sürdürülebilirlik hedefleri
Şirket’in stratejik hedeflerinin arasına
girmiş olup, Turkcell Genel Müdürü’nden çalışanlara kadar inen Kilit Performans Göstergeleri olarak atanmıştır.

TURKCELL HAKKINDA

Sürdürülebilirlik stratejisi

Sürdürülebilirlik
ve politikalarının
içselleştirilmesini içeren
kapsayıcı sürdürülebilirlik
hedefleri şirketin
stratejik hedeflerinin
arasına girmiş
olup Turkcell Genel
Müdürü’nden çalışanlara
kadar inen Kilit
Performans Göstergeleri
olarak atanmıştır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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TURKCELL HAKKINDA

Girdiler

Ana yetkinlikler

Operasyonlardan elde edilen gelir
İş modelinin riskten korunması
Verimli sermaye yönetimi
Finansman çeşitliliği
Güçlü ve şeffaf finansal yönetim

29,1

milyar TL gelir

12,3

Müşterilerle
güçlü bir bağ

milyar TL

3,4

Güçlü
altyapı

47,9

milyon Grup
abone sayısı

10

kuluçka firma
iş birliği

milyon saat
toplam
eğitim

19.409,38

t CO2e Kapsam 1
emisyonu

Eğitime Dönüştür ile

6,5 ton

geri kazanılan
elektronik atık

%90’ını

oluşturan tedarikçilerimizde
%36,1 yerlilik
oranı

t CO2e Kapsam 2 t CO2e Kapsam 3
emisyonu
emisyonu

1,6 milyon kWh

%1’i

ile toplumsal yatırım
projelerine yatırım

Alım hacmimizin

440.938,58 63.699,52
yenilenebilir enerji toplam
kurulu gücü

Yıllık gelirimizin

Turkcell deneyimi ile inovasyon ve girişimcilik ekosistemini geliştirme
Dijital operatör vizyonu ile küresel ölçekte bir operatör olmak
Kapsayıcı ve değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirerek hayatı kolaylaştırma
Veri analizi yeteneği ile müşteriyi daha iyi anlama
Siber Güvenlik risklerinin azaltılması, müşterilerin siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması
Etik ve eşitlikçi iş süreçlerinin sağlanması
Açık kaynak kod kullanımı ile yaratılan değer

•
•
•
•
•

Müşterilere hızlı, kaliteli ve kapsayıcı hizmetler sunma
Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasına katkı
Teknoloji ve dijital dönüşüm liderliği
Herkes için bilgiye ve internete erişim
Yerli ve milli teknolojik altyapının geliştirilmesi

•
•
•
•
•
•
•
•

Güçlü kurumsal yönetim
Toplumsal yatırım projeleri ile yaratılan değer
Paydaşlar arası bilgi ve deneyim paylaşımına katkı
Net Tavsiye Skoru
Sorumlu ve etik iş yapış anlayışını Turkcell ekosistemine adapte etme
STK’lara verilen destek ile toplumun sosyo-ekonomik-kültürel gelişimine katkı sağlama
Kazanılan net yeni müşteri sayısı
Temsillerle sektörde ve ülkede öncü ve yön veren şirket olma

•
•
•
•
•
•
•

Yenilenebilir elektrik tüketim oranı
Yıllık sağlanan enerji tasarrufu
Kaynakların sorumlu kullanımı
Karbon performansının iyileştirilmesi
Müşterilerin çevresel etkisinin azaltılmasına katkı
Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile yaratılan finansal değer
Turkcell’in büyüyen operasyonları ile artan enerji ve kaynak tüketimleri

Çalışanlar, Bireysel müşteriler, Kurumsal
müşteriler, Tedarikçiler, Kamu, Sivil toplum
kuruluşları, Özerk kuruluşlar, Uluslararası
organizasyonlar, Medya, Kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri faydalanıcıları

Çalışanlar, Bireysel müşteriler, Kurumsal
müşteriler, Tedarikçiler, Kamu, Özerk
kuruluşlar, Uluslararası organizasyonlar

Hissedarlar, Çalışanlar, Bireysel müşteriler,
Kurumsal müşteriler, Tedarikçiler, Kamu,
Sivil toplum kuruluşları, Özerk kuruluşlar,
Uluslararası organizasyonlar, Medya,
Kurumsal sosyal sorumluluk proje
faydalanıcıları

Hissedarlar, Tedarikçiler, Kamu, Sivil toplum
kuruluşları, Uluslararası organizasyonlar,
Kurumsal sosyal sorumluluk proje
faydalanıcıları

EKLER

•
•
•
•
•
•
•

Hissedarlar, Çalışanlar, Tedarikçiler, Kamu,
Sivil toplum kuruluşları, Özerk kuruluşlar,
Uluslararası organizasyonlar

• Doğal kaynakların yönetimi
• Yenilenebilir enerji yatırım ve projeleri

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Doğal varlığımız

1.080

Ar-Ge çalışanı

557

Güçlü ve
çevik takım

kişilik büyük
Turkcell Grubu ailesi

İstihdama katkı
Geleceğin dijital dünyasına hazır, yetkin insan kaynağı gücüne sahip olma
Güçlü ve çevik çalışan kültürü oluşturmak
Kadınların teknoloji alanında istihdamını artırmak için yetkinliklerinin geliştirilmesi
İyi işveren olmak

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

• Çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri,
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile güçlü
ilişkilerimiz ve ortak değerlerimiz
• Sivil toplum, akademi, kamu ve şirket
ortaklıkları, uluslararası alanda ülke ve
sektör temsili
• Toplumsal yatırım projeleri ve sponsorluk
• Şeffaf ve güven odaklı paydaş ilişkileri

varan fiber
internet hızı

1,4

patent başvurusu

Sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimiz

24.675

milyon mobil
abone (Türkiye)

•
•
•
•
•

Hissedarlar, Çalışanlar, Tedarikçiler,
Uluslararası organizasyonlar

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Gelişmiş analitik
ve teknolojik
yetkinlikler

Çıktılar

33,4

10 Gbps’e

Serbest nakit akışı
milyar TL

%51

şebeke
sanallaşma oran

Sürdürülebilir büyüme ile yaratılan değer
Güçlü bilanço yapısı
Şirketin piyasa değeri
Ödenen temettü ve temettü verimi
Faaliyet gösterilen ülke ekonomileri için yaratılan değer

İ l g i l i p ay d a ş l ar

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Güçlü şebeke
Güçlü spektrum
Güçlü fiber altyapı
Veri merkezleri

%76

şebeke trafik
artış oranı

4,2

Üretilmiş varlığımız
•
•
•
•

milyar TL
FVÖK
Net kâr

Fikri varlığımız

• Patentler ve Ar-Ge çalışmaları
• Girişimcilik ekosistemi, start-up ve
üniversite iş birliklerimiz
• Geliştirdiğimiz servis ve uygulamalar
• Yapay zekâ ve blockzincir uygulamaları
• Güçlü marka olmak
• Siber güvenlik servisleri
• Şirket politikaları

kadar 4.5G hızı

•
•
•
•
•

SKA

İNSAN VARLIĞIMIZ

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
Yetkin personelimiz ve kariyer gelişimi
Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
Çevik takımlar/çalışanlar
Fark yaratan istihdam uygulamaları

1.4 Gbps’e

6,3

milyar TL
FAVÖK

İnsan varlığımız
•
•
•
•
•

Yar at ı l a n d e ğ e r

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

•
•
•
•
•

Çıktılar

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Finansal varlığımız

İş operasyonları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell değer yaratma süreci
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TURKCELL HAKKINDA

Telekom işimiz
rum ve kuruluşların siber güvenlikten
bulut çözümlerine, nesnelerin internetinden bütünleşik bilgi sistemi altyapısı kurmaya kadar birçok ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Diğer bir stratejik odak
alanımız olan finansal hizmetler platformumuz kapsamında, ödeme sistemimiz Paycell’in yeni entegrasyonlarla hem müşteri hem de üye iş yeri
sayısını artırmaya devam ediyoruz.

0-1 yıl

Orta
vadeli hedef

1-3 yıl

Uzun
vadeli hedef

3+ yıl

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

Müşterilerimizin sabit internet talebini, sunduğumuz yeni teklif ve seçeneklerle karşıladık. Pandemi koşullarının etkisiyle dijital kanallarımıza yönelen müşterilerimizin kullanım
alışkanlıklarını, akıllı teklifler ve kazan-kazan kurgularıyla güçlendirdik.

*Raporda geçen ileriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2019 yılı için 20-F formunda SEC’e (U.S. Securities and Exchange Commission) sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Stratejik odak alanlarımız
ve ana yetkinliklerimiz
doğrultusunda belirlediğimiz
fırsatlarımıza raporumuzun
güçlü kurumsal yönetim
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Artan veri kullanımı,
daha yüksek faydalar
sunan paketlere geçiş
stratejimiz ve faturalı
müşteri bazındaki artışın
etkisi ile mobil ARPU’da
(M2M hariç) %15,0’lık
güçlü bir büyüme elde
ettik. Sabit bireysel fiber
ARPU’da da yenilenen
değer tekliflerimiz,
daha yüksek hızlar
sunan paketlere geçiş
stratejimiz ve artan
IPTV kullanıcı oranının
etkisi ile %9,2 büyüme
gerçekleştirdik.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Kısa
vadeli hedef

Milyonları birbirine bağlayan telekomünikasyon çözümlerimiz ile 2020 yılında da fark yaratan mobil ve sabit
tekliflerimizi müşterilerimize sunmaya
devam ettik. Müşterilerimizin değişen
taleplerine hızlı cevap verebilmek ve
ihtiyaç duyulan çözümleri hayata geçirmek, pandemi döneminde de önceliğimiz oldu. Tarife planlarının aile veya
arkadaşlarla ortaklaşa kullanılabildiği
TurkcellBiz ve yıllık data kotasının satın
alınabildiği Dev Paketler, sunduğumuz
ilkler arasında yerini aldı. Müşterimizin her zaman yanında olmaya dayalı
stratejimiz, yenilikçi ve kapsamlı tarifelerimiz ve ek faydalarımız sayesinde
abone kazanımlarımıza devam ettik.

Mobil veriye olan güçlü talep, 2020 yılında genişleyen 4.5G abone bazı ve
bu abonelerin yükselen veri kullanımının etkisiyle artmaya devam etti. Abonelerimizin ortalama veri kullanımı yılın
son çeyreğinde yıldan yıla %44 artış
ile 13 GB olurken, 4.5G abonelerimizin
internet kullanımı yılın son çeyreğinde
yıldan yıla %38 artış ile 14,9 GB’ye ulaştı.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

H e d ef l e r *

Dünyadaki teknolojik gelişmeler tüm
sektörleri farklı boyutlarda etkilerken
telekomünikasyon sektörü bu süreçten
en çok etkilenen sektörlerin başında
geliyor. Telekomünikasyon sektöründe
faaliyet gösteren firmalar, dijital dönüşüm kapsamında alternatif ürün ve
servis çeşitliliğine önem verirken, ana
işleri olan telekomünikasyon hizmetleri segmentinde yatırım yapmaya ve
kârlılığını sürdürmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, müşterilerimizin temel
telekomünikasyon işimiz kapsamında sunduğumuz fark yaratan mobil
ve sabit tekliflerimize olan ilgisi güçlenerek devam ediyor. Mobil işimizde artan veri kullanımı, daha yüksek
faydalar sunan paketlere geçiş stratejimiz ve faturalı müşteri bazındaki
artışın etkisi ile bu segmentte güçlü
bir büyüme gösteriyoruz. Sabit tarafta ise fiber ve IPTV müşteri sayısının
artması ile güçlü büyüme sağlıyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Stratejik inisiyatiflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz iş operasyonlarımız
kapsamında başarıya ulaşma yolunda ölçülebilir hedeflerimizin detayını rapor içeriğinde ilgili bölümlerde
bulabilirsiniz. Turkcell’in kısa, orta ve
uzun vadeli hedef süreleri aşağıdaki tablodaki gibi tanımlanmaktadır.

Müşterimizin her zaman
yanında olmaya dayalı
stratejimiz, yenilikçi ve
kapsamlı tarifelerimiz
ve ek faydalarımız
sayesinde abone
kazanımlarımıza devam
ettik. Müşterilerimizin
sabit internet talebini,
sunduğumuz yeni
teklif ve seçeneklerle
karşıladık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Değer yaratma sürecimizi anlamlandıran iş operasyonlarımızı, stratejik
inisiyatiflerimiz doğrultusunda şekillendiriyor ve ana yetkinliklerimizden aldığımız güç ile paydaşlarımızın hayatlarını dijitalleştiriyoruz. Kârlı ve sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek
için ana işimiz olan telekomünikasyon
hizmetlerinin yanında dijital servislerimiz, dijital iş servislerimiz ve finansal
hizmetler platformumuz olmak üzere
üç ana stratejik alana odaklanıyoruz.
Dijital servislerimizi güçlendirmeye ve
yurt dışına açmaya devam ediyoruz.
Dijital iş servislerimiz ile özel sektör
şirketleri ve kamu kuruluşlarının her
türlü teknolojik ihtiyaçlarına yönelik
uçtan uca çözümler sunuyor; dijital
dönüşümlerine destek veriyoruz. Ku-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Kârlı ve sürdürülebilir
büyümemizi devam
ettirmek için ana işimiz
olan telekomünikasyon
hizmetlerinin yanında
dijital servislerimiz,
dijital iş servislerimiz
ve finansal hizmetler
platformumuz olmak
üzere üç ana stratejik
alana odaklanıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Stratejik odak alanlarımız
ve iş operasyonlarımız

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

68

69

Değer yaratan Turkcell

Dünyanın ilk dijital
operatörü olarak
çeyrek asırlık teknoloji
tecrübemizi, şirketlerin
hizmetine sunmak
üzere geliştirdiğimiz
Dijital iş servisleri
ve çözümlerimiz
kapsamında, özel
sektör şirketlerinin ve
kamu kuruluşlarının
dijital dönüşüm
yolculuklarında
yanlarında yer alıyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Güçlü mobil şebekesi, üstün kaliteli
hizmet vermemizi sağlayan yaklaşık
50 bin km uçtan uca fiber altyapısının
yanında uluslararası sertifikalandırılma
kuruluşu olan Uptime Entitüsü’nden
alınmış Tier-3 Tasarım ve Operasyon
Sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip 3’ü
yeni nesil toplam sekiz veri merkezine
sahibiz. Turkcell Bulut servisleri ile kurumların tüm bilgi teknolojileri altyapısını Turkcell veri merkezlerinde konumlandırıyor, böylece maliyetleri düşürürken daha esnek bir altyapı sağlıyoruz.
Altı farklı veri merkezimizdeki tam
yedekli altyapılardan sağladığımız
bulut hizmeti, bilgi güvenliğimizi tescilleyen ISO 27017 Bulut Bilgi Güvenliği

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Mobil ödeme, kredi kartı, uygulama
mağazalarının ödeme altyapıları ve
teknoloji/medya marketlerindeki hediye kartı gibi tüm ödeme ve erişim
yöntemleri ile servislerimizin satış kanal
çeşitliliği artıyor. Bir diğer Turkcell çözümü olan Hızlı Giriş ile operatör bağımsız bir şekilde gerektiğinde farklı
güvenlik ve doğrulama seviyelerindeki
ihtiyaca göre kullanıcı kimlik doğrulama hizmeti sunabiliyoruz.

Katma değerli ve rekabette fark yaratacak çözümleri oluşturan dijital iş
servisleri kapsamında, kurumların teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca adresleyecek yepyeni bir iş modeli ile hizmet
veriyoruz. Bu iş modeline uygun ekip
yapılanmasını sağlayarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri
nitelikli insan kaynağımız ile karşılamayı hedefliyoruz. 2020 iş sonuçlarımıza
baktığımızda, dünya ekonomisini derinden sarsan pandemi etkilerine rağmen, yaptığımız değişikliklerin olumlu
yansımalarını gördük. Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda Dijital İş Servisleri
şirketimiz ile kurumlara ve iş ortaklarımıza özel uçtan uca çözümler sunmaya devam edeceğiz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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İçerik bağımlılığı olmayan uygulamalarımız dünyanın 192 ülkesinde kullanıcıları ile buluşurken içerik odaklı uygulamalarımız da hızla yayılacak planlar
üzerinde çalışmaya devam ediyor. BiP,
fizy, TV+ ve lifebox uygulamaları ile dijital dönüşümde hızla yol alarak dünyada ilk olan onlarca özelliğe imza
atıyoruz. Üstelik bu süreçte uygulama
verilerini veri lokalizasyonu stratejimiz
ile kendi veri merkezlerimizde tutmaya
devam ediyoruz. Turkcell çalışanlarına
Haziran 2020 itibarıyla test için kullanıma açılan video konferans çözümü
BiP Meet son kullanıcılara da Ekim
2020’de açıldı. Bu gelişme ile pandemi
sürecinde artan uzaktan toplantı ve iş
yönetimi ihtiyacına uygun çözümü hızla
hayata geçirdik.

Günümüz iş dünyasında giderek önem
kazanmakta olan ve teknolojinin gelişimine paralel olarak ivmelenen bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, yönetilen
hizmetler ve yapay zekâ çözümleri
de dâhil olmak üzere birçok yeni nesil teknoloji ile şirketlerin ihtiyaçlarına
göre şekillendirilmiş uçtan uca katma
değerli servisler sunmayı amaçlıyoruz.
Dünyanın ilk dijital operatörü olarak
çeyrek asırlık teknoloji tecrübemizi, şirketlerin hizmetine sunmak üzere geliştirdiğimiz dijital iş servisleri ve çözümlerimiz kapsamında, özel sektör şirketlerinin ve kamu kuruluşlarının dijital
dönüşüm yolculuklarında yanlarında
yer alıyoruz. Sunduğumuz çözümlerle,
müşterilerimizin rekabette ön sıralarda
yer almalarını sağlıyoruz. Her ölçekte
kurumsal müşteriye hizmet verecek
şekilde yönetilen hizmetler ürün portföyümüzü her geçen gün genişletiyor
ve özellikle küçük ölçekli müşterileri
hedefleyen kapsam ve içerikler oluşturuyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğunda
farklı sektörlerden çok farklı ölçekte
müşterilerimize “dijital dönüşüm danışmanlığı” hizmeti vererek, bilgi teknolojileri servislerinin tamamını uçtan
uca sağlıyoruz. Geniş satış ağımız,
güçlü iş ortağı ekosistemimiz ve üstün
altyapımızdan güç alarak bu alanda
Türkiye’de bir numaralı bilgi teknolojileri ve dijital servis sağlayıcısı olmayı
hedefliyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Küresel rekabette öne çıkmak için BiP,
fizy, TV+ ve lifebox markalarını dört
ayrı şirket haline getirdik. Şirketlerimiz
1 Temmuz itibarı ile yeni yolculuklarına
başladı. Yeni süreçte markalar kendi organizasyon yapıları ile daha hızlı, daha güçlü ve daha odaklı şekilde
yollarına devam edecek. Yeni şirketler
halinde ülkemizden dünyaya açılıp yabancı yatırımcıların daha fazla odağında olacak OTT (over-the-top medya
servisleri) markaları ile dünya çapında
başarı hikayeleri için 7/24 çalışmaya
devam ediyoruz. Yeni şirketlerimiz artık

sadece Türkiye’deki kullanıcılarına değil, dünyanın her yerindeki kullanıcılara
dijital deneyimler sunmak üzere büyüyerek yoluna devam ediyor.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya
sahip dijital servis ve çözümlerimiz yaşamın ve deneyimin merkezinde yer almaktadır. Dijital müzik platformundan
TV’ye, kişisel bulut depolama servisinden anlık iletişim platformuna, arama
motorundan e-postaya ve spordan
oyuna birçok alanda sunduğumuz dijital servis ve çözümlerimiz ile kullanıcılarımızın tüm dijital ihtiyaçlarına çözüm
sağlamaya devam ediyoruz. Bu servisler, kullanıcılarımızın ARPU seviyelerine
pozitif bir şekilde etki ederken, Turkcell’e olan bağlılıklarını da artırmaktadır. Geliştirdiğimiz yerli dijital servislerimizle Türkiye’nin dijital dönüşümüne
öncülük etmeye devam ederken aynı
zamanda bu alandaki deneyimimizi
farklı ülkelerdeki iştiraklerimiz ve iş ortaklıklarımız aracılığıyla ülke sınırlarımız
ötesine taşıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Yeni şirketler halinde
ülkemizden dünyaya
açılıp yabancı
yatırımcıların daha
fazla odağında olacak
OTT (over-the-top
medya servisleri)
markaları ile dünyada
emsalsiz başarı
hikayeleri için 7/24
çalışmaya devam
ediyoruz.
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süreçlerin dijitalleşmesine, çalışanların
eğitim yönetimi dahil uçtan uca tüm
ihtiyaçlarını Turkcell dijital iş uygulamaları ile sağlıyoruz.

Etkileşimlerin çoğunun dijital platformlara taşındığı yeni dijital dönemde
günlük hayatta gerçekleştirilen birçok
finansal işlem de hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde
dünya üzerinde hızlı bir techfin dönüşümü gerçekleşirken, techfin servis ve
çözümleri hızlı bir şekilde yaygınlaştı.
Biz de Turkcell olarak techfin alanındaki bu önemli potansiyelin farkındalığı ile çalışmalarımızı sürdürüyor,
Paycell ve Financell markaları altında sunduğumuz servis ve çözümler
ile müşterilerimize hizmet veriyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ

Banka dışı finansal sektörde en yüksek
müşteri sayısıyla lider olan Financell,
Grubumuzun kurumsal alanda büyüme stratejisi ile uyumlu olarak, Dijital
İş Servisleri’nin finansman ortağı kimliğiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne
katkıda bulunmayı hedefliyor. Financell çatısı altında bireysel ve kurumsal
müşterilerimizin teknolojik ürün ve hizmet ihtiyaçlarına finansman çözümleri
sağlıyoruz. Kredi risk altyapı ve dijital
dönüşüm yetkinliklerimiz sayesinde
daha hızlı kredi değerlendirmesi yaparak, kredi riskini etkin bir şekilde yönetiyoruz. İnovatif sigortacılık hizmetleri
sunan Turkcell Sigorta ile uçtan uca
dijital çözümlerle Türkiye’nin en büyük
insurtech oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Turkcell Sigorta ile hızlı ve erişimi
kolay ürünlerle müşterilerin risk yönetiminde yenilikçi çözümler sunuyoruz.
Bu kapsamda müşteriler çağrı merkezi, dijital kanallar ve bayiler dahil olmak üzere tüm Turkcell kanallarından
sigorta ürünlerine rahatça ulaşma
ve satın alma imkânına sahip oluyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Paycell ile vizyonumuz, değişen müşteri ihtiyaçları ve alışkanlıkları doğrultusunda teknoloji ve finansal servisleri
birleştirmek, kullanıcılara hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunarken daha
fazla kullanıcının finansal hizmetlerden
kolayca faydalanmasına imkân sağlamaktır. Türkiye’nin sahip olduğu yüksek
orandaki genç nüfus, yüksek akıllı cihaz
kullanım oranı, banka hesabı olmayan
yaklaşık 30 milyon potansiyel kullanıcı,
alışverişte halen yüksek orandaki nakit
kullanım oranı, yükselen e-ticaret hacmi ve daha uygun hale gelmeye başlayan regülasyon ortamı gibi faktörler,
ülkemizde dijital ödeme hizmetlerinin
yaygınlaşması için elverişli bir ortam
oluşturmakta ve Paycell’in sunduğu
çözümlerin kullanım oranını ve yaygınlaşmasını hızlı bir şekilde desteklemektedir. Buna ek olarak, 2020 başından
beri dünyayı etkisi altına alan pandemi
süreci de insanların ödeme alışkanlıklarında değişikliklere yol açarken dijital ödeme hizmetlerine talebin hızla
artmasına neden oldu. Paycell olarak
sunduğumuz geniş ödeme çözümleri portföyü ile müşterilerimizin dijital
ödeme ihtiyaçlarını karşılıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu doğrultuda faturaya yansıtma, e-cüzdan, fatu-

ra ödeme, para transferi ve ödemeye
aracılık gibi farklı dikeylerde sunduğumuz servis ve çözümleri Super App
olarak konumladığımız uygulamamız
üzerinden müşterilerimizle buluşturuyoruz. Paycell, çeşitli oyuncuların farklı
çözümlerde yoğunlaştığı dağınık pazar yapısında geniş servis portföyü
ve Turkcell’in teknoloji, müşteri bazı ve
satış kanalına erişim avantajı ile rakiplerinden farklılaşıyor ve güçlü konumlanması ile öne çıkıyor. Pazarda genişleme stratejisi kapsamında Paycell birbirini destekleyecek şekilde bir yandan
mobil POS ve QR ödeme çözümleri ile
anlaşmalı üye iş yeri sayısını artırmaya
odaklanırken diğer yandan Super App
kullanıcı adedini de hızlı bir şekilde
artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Tüm ürün ve servislerimize ek olarak,
hem iç kaynaklarımız, ürünlerimiz, süreçlerimiz ve teknolojilerimizden, hem
de konusunun en uzmanı olarak belirlediğimiz ekosistemdeki iş ortaklarımızın gücünden faydalanarak, bugüne
kadar müşterilerimize özel terzi usulü
tasarlanmış 1.500’e yakın hizmet yönetimi ve sistem entegrasyon projesini
hayata geçirdik. Sektöründe uzman
danışmanlarımız ile, her sektörün kendi ihtiyaçlarına hitap edecek dikey çözümler tasarlayarak, dijital dönüşüm
projeleri gerçekleştiriyoruz. Sağlık alanında şehir hastanelerinde, teknolojik
olarak ihtiyaç duyulan tüm çözümleri
sağlayan ve işleten bir entegratör olarak hem yatak sayısı hem de hastane sayısı açısından kamu-özel sektör
ortaklığı (PPP) pazarında lider konumdayız. Yozgat, Adana, Eskişehir, Elâzığ,
Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ hastaneleri olmak üzere yedi şehir hastanesi
ve iki sahra hastanesi faaliyette olup,
donanımdan yazılıma, sistemden işletmeye tüm teknoloji altyapısı Turkcell tarafından yönetilmektedir. Diğer
taraftan, iş ortaklığı ekosistemimizde
alt yüklenicilerimiz, birlikte iş/ürün geliştirdiklerimiz ve satış iş ortaklarımız
ile kazan-kazan odaklı çalışarak ekosistemimizi niteliksel açıdan büyütmeye devam ediyoruz. Ayrıca, küresel
tedarikçiler ile yaptığımız iş ortaklıkları
ile müşterilerimize sunduğumuz çözüm
setlerini teknik yetkinlik ve proje çeşitliliği açısından her geçen gün genişletiyoruz.

Geçtiğimiz 10 yıl
içerisinde dünya
üzerinde hızlı bir
techfin dönüşümü
gerçekleşirken, techfin
servis ve çözümleri
hızlı bir şekilde
yaygınlaştı. Biz de
Turkcell olarak techfin
alanındaki bu önemli
potansiyelin farkındalığı
ile çalışmalarımızı
sürdürüyor, Paycell ve
Financell markaları
altında sunduğumuz
servis ve çözümler ile
müşterilerimize hizmet
veriyoruz.
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Sertifikasına sahip olup, Türkiye’nin bu
sertifikaya sahip ilk ve tek servis sağlayıcısıyız. Dijital dönüşüm alanındaki
bir diğer bileşen olan siber güvenlik
alanında, FIRST, OIC-CERT üyesi Güvenlik Operasyon Merkezimiz, sızma
testi ve zafiyet analizi gibi danışmanlık hizmetleri ve geniş siber güvenlik
ürün portföyü ile kurumsal şirketleri
siber tehditlere karşı koruyoruz. Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda Dijital İş
Servisleri şirketimiz ile kurumlara ve iş
ortaklarımıza özel, uçtan uca çözümler sunma stratejimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Turkcell IoT platform
ile, şirketlere altyapı yatırım maliyeti
olmadan cihaz ve makinelerini bulut
aracılığıyla uzaktan yönetme imkânı
sunarken, IoT ekosisteminde faaliyet
gösteren iş ortaklarımıza, IoT Platformu üzerinde çözümlerini geliştirebilme fırsatı veriyoruz. Büyük veri servislerimiz ile birlikte sahip olduğumuz
dinamik ve gerçek veriler üzerinden
anlamlı analizler yaparak müşterilerimizin stratejik karar alma süreçlerine,
kârlılık ve verimliliklerinin artmasına
destek oluyoruz. Organizasyonların
dijital dönüşüm yolculuğunda, ekip
ve doküman yönetiminden, ﬁnansal

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Organizasyonların
dijital dönüşüm
yolculuğunda,
ekip ve doküman
yönetiminden,
ﬁnansal süreçlerin
dijitalleşmesine,
çalışanların eğitim
yönetimi dahil uçtan
uca tüm ihtiyaçlarını
Turkcell dijital iş
uygulamaları ile
sağlıyoruz.
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EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

72

73

Değer yaratan Turkcell

TURKCELL HAKKINDA

Turkcell olarak ilke edindiğimiz temel
çalışma prensipleri arasında kapsayıcılık, ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı
geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve
zamanlı olarak bilgilendirme vardır.
Paydaşlarımız ile eş zamanlı ve açık
iletişime inanıyor, paydaşlarımızdan
gelen tüm soru ve talepleri en hızlı ve doğru şekilde karşılamak üzere
sürekli olarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda paydaşlarımızın da değerli
görüşlerini alarak Turkcell’in öncelikli konularını, Turkcell önceliklendirme matrisimizde haritalandırdık.

Küresel trendleri baz alarak, kilit departmanlarımızın dahil olduğu çalışma grubu çıktılarını dikkate alarak
kilit paydaşlarımıza yönelteceğimiz
anketin konu başlıklarını belirledik.
Sürecimizi paydaşlarımızın ihtiyaç ve
önceliklerini göz önünde bulundurarak yürüttük. Görüşlerini almak üzere,
anketler aracılığıyla iç ve dış kilit paydaş gruplarımıza ulaşarak, bu konular
üzerinden kapsamlı bir paydaş analizi
gerçekleştirdik. Çevresel, sosyal, yönetişim, ürünler ve altyapı konu başlıkları
altında sınıflandırdığımız 2020 Turkcell öncelikli konularını, paydaş analizi
sonuçları ile stratejik odak alanlarımız
ve ana yetkinliklerimiz gözünden tekrar değerlendirerek anlamlandırdık.
Devam eden aşamada ise, bu konu

başlıklarını geçtiğimiz raporlama dönemlerinde belirlenen Turkcell’in Sürdürülebilirlik Öncelikli Konuları ile bir
bütün haline getirdik. Dış trend analizinde, SKA’ları Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu 2020’yi*, iş
dünyası ve mobil iletişim sektöründe
rehber olan girişimlerin önceliklerini ele aldık. Dış paydaş analizimizde
aynı zamanda, toplumun ve sektörün
duruma bakış açısını görebilmek için
aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından yayımlanan raporları
da dikkate aldık. Üst düzey yöneticilerimizin görüşleri ile süreci ilerleterek,
Turkcell’in öncelikli konularını entegre
değer yaratma bakış açısı ile derledik.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Önceliklerin belirlenmesi süreç özeti

İNSAN VARLIĞIMIZ

EK-1: İletişim kanalları tablosu
üzerinden çeşitli paydaşlarımız
ile iletişim kanallarımızın
detaylarına ulaşabilirsiniz.

Yönetim yaklaşımımıza
ve 2020 entegre
faaliyet raporu
yapımıza yön veren
öncelikli konuları
belirlemek için, iç ve
dış kilit paydaşlarımızın
görüşleriyle birlikte
global ve sektörel
paydaşların raporlarını,
GSMA, GRI ve SASB
gibi uluslararası
organizasyonların
önerilerini inceledik.
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Turkcell’de paydaşlarımıza azami faydayı sağlamak ve değer yaratmak
için çalışıyoruz. Paydaşlarımızın fikirlerini önemsiyor ve faaliyetlerimizin etkilediği tüm grupları olabildiğince kapsayıcı bir yaklaşımla belirliyoruz. Paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler
ve öneriler sayesinde süreçlerimizde
sürekli gelişim sağlıyor, kimseyi geride bırakmadan performansımızı hep
ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu güçlü
hedefler ışığında önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için değer
yaratmaya devam edeceğiz. SKA 17.17
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Paydaşlarımızdan
aldığımız geri bildirimler
ve öneriler sayesinde
süreçlerimizde sürekli
gelişim sağlıyor, kimseyi
geride bırakmadan
performansımızı
hep ileriye taşımayı
hedefliyoruz.
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Dünya Ekonomik Forumu – Küresel Riskler Raporu 2020,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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Etkin risk ve
kriz yönetimi

Kamu

Kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri faydalanıcıları
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Değer odaklı sorumlu
tedarik zinciri
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Tedarikçiler

Toplumsal değer
yaratma

Kurumsal müşteriler

İklim değişikliği ile mücadele
ve etkin enerji yönetimi

Çalışanlar

Finansal performansının
güçlü olması

İlgili
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları
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Üstün dijital hizmetler
ve inovasyon
Müşteri memnuniyeti
ve bağlılığı

Turkcell için önemi

Sosyal

Yönetişim

Ürünler ve altyapı

Güçlü altyapı ve
üstün hizmet kalitesi
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Çevresel

Yüksek
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Siber güvenlik
ve gizlilik

Düşük

Örnek kurumsal
vatandaş olma
Toplumsal değer
yaratma
İklim değişikliği ile
mücadele ve etkin
enerji yönetimi
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Finansal performansının
güçlü olması

EKLER

Değer odaklı, sorumlu
tedarik zinciri
Etkin risk ve kriz
yönetimi
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Örnek kurumsal
vatandaş olma

Hissedarlar

Güçlü altyapı ve
üstün hizmet kalitesi
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Değer yaratan Turkcell
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Faaliyetlerimize ve sürdürülebilirlik
çalışmalarımıza yön veren öncelikli
konuların belirlenmesinde kilit paydaşlarımızın görüşlerini, küresel ve
sektörel eğilimleri, küresel paydaşların raporlarını, GSMA, GRI ve SASB gibi
uluslararası organizasyonların tavsiyelerini dikkate alarak daha güncel
ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. SKA 17.16

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Birleşmiş Milletler Kadını
Güçlendirme İlkeleri (UN WEPs)
Fırsat eşitliğini desteklemek
amacıyla 2012 yılından beri Birleşmiş
Milletler Kadını Güçlendirme
İlkeleri’nin imzacısıyız. SKA’ların
2030 hedefleriyle uyumlu yedi
ilke çevresinde kurumların faaliyet
ve politikalarını yönlendiren UN
WEPs, eşit maaş uygulamaları
ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans
gibi iş ortamında kadınların
güçlendirilmesini amaçlayan
uygulamaları desteklemektedir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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FİKRİ VARLIĞIMIZ

Birleşmiş Milletler 		
Küresel İlkeler Sözleşmesi
2000 yılında iş dünyasında sürdürülebilir ve sorumlu politikaların, uygulamaların ve raporlamaların yaygınlaşması amacı ile kurulmuş olan Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne

2020 yılında ayrıca Birleşmiş Milletler’in 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında dönemimizin “eşi benzeri görülmemiş bir bozulma ve küresel dönüşüm” dönemi olduğunu; COVID-19
başta olmak üzere, iklim değişikliği,
ekonomik belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve artan dezenformasyon gibi
krizler karşısında hem kamu hem de
özel sektörün sorumlu davranması
gerektiğinin altını çizen ve bu alanda
uluslararası iş birliğinin derhal başlatılması gerektiğini savunan küresel iş
birliği inisiyatifine destek verdik.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Entegre faaliyet raporu boyunca
SKA’lara katkı sağlayan faaliyetlerimiz, ilgili metnin yanında SKA ikonu
ve hedef numarası ile belirtilmiştir.
SKA’lar ile eşleştirdiğimiz faaliyetlerimiz bir ya da birden fazla hedefe hizmet etmektedir.

UNGC İlkeleri’ne uyum
durumumuz hakkındaki
açıklamalarımıza raporumuzun
UNGC ilerleme tablosu
bölümünden ulaşabilirsiniz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Sürdürülebilir 			
Kalkınma Amaçları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilmiştir. 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmayı,
dünyamızı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını
amaçlayan 17 amaç ve 169 hedeften
oluşmaktadır. SKA’lar şirketlerin aksiyonlarının 2030 hedefleri kalibrasyonuna yardımcı olmaktadır. Turkcell de
faaliyetlerinde SKA’ları ve önceliklerini
dikkate almaktadır. Ayrıca her yıl paydaşlarımızın ve Turkcell’in önceliklerini
dikkate alarak yenilediğimiz öncelikli
konularımızın belirleme sürecinde de
SKA’lardan yararlanmaktayız.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Öncelikli konularımızın ilgili
SKA’lar ile eşleşmesine
raporumuzun paydaşlarımız
ile etkileşim bölümünden
ulaşabilirsiniz.

Türkiye’den üye olan öncü şirketlerden
biri olarak yer alıyoruz. 2020’de ayrıca
UNGC “Statement for Private Sector”
imzacısı olduk. UNGC’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında
belirlediği 10 ilkeyi politikalarımıza ve
iş yapış sürecimize entegre ediyoruz.
Her yıl UNGC İlerleme Bildirimi Raporu
(Communication on Progress – CoP)
ile 10 İlke’ye uyum durumumuzu halka
açık bir şekilde yayımlıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell olarak hem
ürün ve hizmetlerimizi
tasarlarken hem
de faaliyetlerimizi
yürütürken toplum,
çevre ve ekonomi
için yarattığımız
değeri önemsiyoruz.
Yarattığımız
değeri, finansal
performansımıza
olumlu yansımasına ek
olarak tedarik zincirimiz
ve müşterilerimiz gibi
kilit paydaşlarımızla
olan ilişkilerimizde
ve toplumsal yatırım
faaliyetlerimiz
aracılığıyla yarattığımız
etki ile de gözlemleme
fırsatı elde ediyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yaratılan değerin ölçülmesi
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SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell’in uzun soluklu, sürdürülebilir
kurumsal DNA’sında şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve aynı
zamanda etkin kurumsal yönetimi
destekleyen bir girişim olarak görülen
Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası veya
diğer adıyla Sarbanes-Oxley (SOX)
Kanunu ile ABD Rüşvetin Önlenmesi ve
Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) temelindeki uygulamalar özellikle öne çıkmaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Uluslararası sermaye piyasalarına
uyum ve etkin kurumsal yönetim
uygulamaları
Örnek kurumsal vatandaş olma amacımız ile uyumlu olarak Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) alanında
bütün faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara uyumu gözetiyoruz, tüm paydaşlarımız için güvenilir
bir Turkcell olmayı önemsiyoruz. 2016
yılında Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası rüşvet ve yolsuzluk
konusundaki mücadelemizi somutlaştıran, Yönetim Kurulu’nun rüşvet ve
yolsuzluk konusundaki “sıfır tolerans”
prensibini yansıtan en temel dokü-

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Halka açık bir şirket olarak sadece
müşterilerimize değil, aynı zamanda
Şirketimiz’in tüm paydaşlarına karşı
da en yüksek standartlardaki kurumsal yönetim uygulamalarını hayata
geçirerek uzun vadeli fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz
ve değer yaratma modelimizin yanında insan hakları, iş etiği, rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele, rekabet yönetimi, risk ve kriz yönetimi alanlarında
uluslararası standartlara uygun hareket etmeyi birincil hedeflerimizden
biri haline getirerek iyi bir kurumsal
vatandaşlık örneği sunuyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ
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Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’nin
stratejik şirketlerini destekleme
stratejisi kapsamında Turkcell’in
en büyük hissedarı olması teknoloji ve dijitalleşmenin önemini
vurgularken aynı zamanda Turkcell’e ve potansiyeline duyulan
güvenin de bir göstergesidir. Bu
değişimle Turkcell’in sadeleşen
ortaklık yapısı ile yeni dönemde
ortaklar arasındaki olası çıkar
çatışmalarının önüne geçilmesi
ve bütün hissedarlar için uzun
vadeli katma değer yaratılması
hedeflenmektedir.

Ortaklık yapımıza SPK raporu
1 No’lu Dipnot bölümünden
ulaşabilirsiniz.

Turkcell; sermaye piyasalarındaki
özellikli konumu nedeniyle, başta kurumsal yönetim yapıları ve finansal
raporlama süreçleri olmak üzere, kendine çift yönden doğrudan uygulanan, hem Türk hem Amerikan sermaye piyasası çerçevesinde kural setini
hayata geçirmektedir. Bu kapsamda
Turkcell Yönetim Kurulu ve komitelerinin yapısı, işleyiş kuralları ile üyelerinin
bağımsızlığı, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa
Komisyonu (Securities and Exchange
Commission - SEC), BIST ve NYSE nezdinde raporlama ve bildirim yükümlülükleri ile beslenen finansal raporlama
sürecine ilişkin etkin iç kontrol ortamı,
şirket üst düzey yöneticileri ve finanstan sorumlu yöneticilerine SEC gereği
uygulanan etik kurallar ile kamu görevlisi Yönetim Kurulu üyelerine dair
davranış kurallarını, pay alım-satım
için yasak ve sessiz dönem uygulamalarını Turkcell’in etkin kurumsal süreçleri arasında sayabiliriz.

Sermaye piyasalarındaki çift kotasyonluluğumuz gereği, tabi olduğumuz
sermaye piyasaları düzenlemelerine
ve kurumsal yönetim uygulamalarına
uyum yükümlülüklerimizin entegre bir
şekilde, Yönetim Kurulu’na raporlama
yapan özerk bir yapı altında yürütülebilmesi için, Ocak 2019 itibari ile RYM
Ofis bünyesinde SOX Koordinasyon
ve Uyum Birimi kurulmuştur. SOX Koordinasyon ve Uyum Birimi faaliyetleri kapsamında, SEC ve Halka Açık
Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu
(Public Company Accounting Oversight Board) düzenlemelerinin takibi ile birlikte, iyi uygulama örnekleri
Şirketimiz bünyesine kazandırılarak,
kurumsal şeffaflığı desteklemekte ve
kamuya doğru ve güvenilir bilgi aktarımı sürecine katkı sağlanmaktadır. Bu
doğrultuda, COVID-19 ve uzaktan çalışma sürecinde, Şirketimiz ve bağımsız denetçimiz tarafından uygulanan
ABD Mevzuatı çerçevesinde, Sarbanes Oxley 404 iç kontrol ortamımıza
ilişkin gelişmeler ve düzenleyici kurum
rehberleri takip edilerek, olası risklere ilişkin aksiyonlar alınmakta ve iyi
uygulama örnekleri Turkcell’e kazandırılmaya devam edilmektedir. Şirket
çalışanlarımızın iş yapış şekillerinin
ayrılmaz bir parçası olan SOX 404
uygulamaları başlığında SOX Koordinasyon ve Uyum Birimi tarafından
eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. SOX 404 bağlantılı gelişmeler ışığında 2020 yılı içerisinde 12
adet şirket içi bülten yayınlanmış ve
44 çalışana toplam 48 saat eğitim
verilmiştir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Geçmiş yıllarda faaliyet
raporlarımızda ve şimdi de
entegre faaliyet raporumuzda
her yıl düzenli olarak
yayımladığımız Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu
bölümünde kurumsal yönetim
alanındaki açıklamalarımızı
detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Türkiye’nin Turkcell’i gücüne
güç kattı
21 Ekim’de gerçekleşen Olağan
Genel Kurul’un hemen sonrasında gerçekleşen hisse devir işlemleri ile birlikte Türkiye Varlık
Fonu, Türkiye’nin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonuna
paralel olarak %15’i imtiyazlı olmak üzere %26,2 pay ile Şirketimiz’in en büyük hissedarı konumuna geldi.

Ortaklık yapısı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 2000 yılından bu yana payları aynı anda Borsa İstanbul’da ve “ADS’leri (American
Depositary Share)” Level III olarak New
York Borsası’nda işlem gören tek Türk
şirketidir.

2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Yönetim
Kurulunca benimsenen Turkcell Yaptırımlar Uyum Programı uygulamaya
konmuştur. Turkcell Yaptırımlar Uyum
Programı kapsamında, OFAC (Office
of Foreign Assets Control - Yabancı
Varlıkları Kontrol Ofisi) başta olmak
üzere ekonomik ve ticari yaptırımlara
dair uluslararası gelişmeler doğrultusunda, iyi uygulama örneği olarak
Şirketimiz’de var olan süreçler gözden
geçirerek yazılı bir prosedüre dönüştürülmüştür.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Örnek kurumsal
vatandaş olma
Güçlü bir kurumsal
yönetim yapısı iş
operasyonlarımızı en
yüksek verimlilikle
yönetmemizi, aynı
zamanda bağlı
olduğumuz yasal
yükümlülükleri yerine
getirerek örnek bir
kurumsal vatandaşlık
sergilememizi
sağlamaktadır. Bunun
yanında, Şirketimiz’in
yürütmekte olduğu
uyum programları ile
bağlı olduğumuz yurt içi
ve yurt dışı iş kurallarına
uyum ve üstün iş etiği
anlayışımız sayesinde
paydaşlarımızın
güvendiği bir kurum
olarak farklılığımızı
ortaya koyuyoruz. SKA 16.6

Borsa İstanbul (BIST) ve New York Borsası’na (NYSE) kote olan tek Türk Şirketi olarak, sermaye piyasalarındaki
öncelikli konumumuzdan doğan kurumsal yönetim dinamiklerinin kalıcı ve
optimal şekilde iç organizasyon yapısı
içinde benimsenmiş olması, etkin kurumsal süreçlerimizin uzun vadeli ve
sürdürülebilir değer yarattığına dair
inancımızı göstermektedir. Turkcell
sektörel regülasyon ve rekabet şartlarına uygun davranır ve güncel gelişmeleri yakından takip eder. Bu kapsamda oluşabilecek davaları şeffaflık
ile raporlar ancak mevcut dava takip
sisteminin ÇSY’ye göre kategorize
edilmesi gelecek dönemlerin hedefleri
arasında yer almaktadır.

manlarımızdan biridir. RYM Politikamız
halka açık bir şekilde yayımlanmakta
olup bütün Turkcell ekosisteminden
beklentimiz bu dokümana uygun hareket edilmesidir. RYM Politikası’nın çizdiği ana çerçevede; RYM Programı Nisan 2018 itibari ile söz konusu kurallara
uyumun sağlanması için gerekli önleyici tedbirleri alan, risk bazlı eğitim ve
iç iletişimi sağlayan Kurumsal Yönetim
& RYM Program Ofisi (RYM Ofis) kurularak yürütülmeye başlanmıştır. RYM
Politikası kapsamında 2020 yılında 594
Turkcell çalışanına toplam 87 saat eğitim verilmiştir. SKA 16.5

DEĞER YARATAN TURKCELL

Güçlü kurumsal yönetim

RYM Politikası’nın çizdiği
ana çerçevede; RYM
Programı Nisan 2018
itibari ile söz konusu
kurallara uyumun
sağlanması için gerekli
önleyici tedbirleri alan,
risk bazlı eğitim ve
iç iletişimi sağlayan
Kurumsal Yönetim
& RYM Program
Ofisi (RYM Ofis)
kurularak yürütülmeye
başlanmıştır. RYM
Politikası kapsamında
2020 yılında 594
Turkcell çalışanına
toplam 87 saat eğitim
verilmiştir.
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• Rekabet uyum süreci kapsamında
hazırlanan kılavuz, bilgilendirme ve
eğitimlerin tüm çalışanlar tarafından
incelenmesi sağlanır.

• Turkcell ürün ve hizmetlerinin yeniden
satışını gerçekleştiren üçüncü şirketlerin yeniden satış fiyatlarına müdahale
edilmez. Tavsiye edilen satış fiyatı bildirimi uygulaması kurallarına titizlikle
uyulur.
Turkcell ve Turkcell Grup şirketleri, faaliyet gösterdikleri tüm piyasalarda, Türk
Ticaret Kanunu, Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında da rekabet kurallarına uyumlu
şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Turkcell’in taraf olduğu kritik davalara
ilişkin bilgileri SPK ve UFRS standartlarına uygun bir şekilde ve BIST, SEC
gibi otoritelere ilettiğimiz raporlarda
yayımlıyoruz. Bu kapsamda Rekabet
hukukundan kaynaklanan kritik davalar da bu raporlarda yer almaktadır.
Rekabetin Korunması Hakkında kanun
kapsamında rekabet düzenlemelerine
aykırılık oluşturduğu iddiasıyla 2020 yılında Şirketimiz aleyhine Rekabet Kurumu nezdinde açılan bir ön araştırma ya
da soruşturma bulunmamaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

• İş verimliliğinin artırılması, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, iş yeri hayatının
ve iş araçlarına erişimin kolaylaştırıl-

• Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin
zorlaştırılması, pazara yeni girmek isteyen teşebbüslerin engellenmesi, yüksek satış fiyatları, maliyet altı satış fiyatları uygulanmalarından kaçınılır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

• İş yerinde veya ev içinde şiddetin
her türlüsüne karşı tedbirler alınır, kurumsal yönetimimizin esasını oluşturan politika ve prosedürlerimizde bu
konuda yeterli ve açık düzenlemelere
yer verilir.

İnsan Hakları Politikamız’ın
metnine web sitemiz üzerinden
erişebilirsiniz.

Rekabet yönetimi
Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri faaliyet gösterdiği tüm piyasalarda etkin
rekabetin sağlanması ve korunması
amacıyla, tüm iş ve işlemlerini ilgili rekabet hukuku mevzuatı ve düzenlemelerine uygun şekilde yürütmek için
çeşitli önlemler almaktadır. Rekabeti
engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı teşebbüsler arası anlaşmalar, teşebbüs
birliği kararları ve uygulamalar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu
hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarının
önlenmesi, piyasalardaki rekabetin tesisi için birleşme veya devralma işlemlerinin kontrolü ve gerekli düzenleme
ve denetlemelerin yapılarak rekabetin
korunması rekabet hukukunun temel
amaçlarıdır. Bu kapsamda Turkcell
bünyesinde, aşağıda sayılanlar dahil
ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
şu süreçler izlenmektedir:

• Rakipler arasında rekabete duyarlı
bilgilere ilişkin bir paylaşım yapılmaz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

• Yasal çalışma saatlerine uyulur ve
iş-özel yaşam dengesi korunur ve teşvik edilir.

Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen ve uluslararası iyi uygulama
örnekleri göz önüne alınarak
geliştirilen Turkcell Ortak Değerleri
ve İş Etiği Kuralları (TODİEK) ile hem
ailemiz olan çalışanlarımızı koruyor
hem de ekosistemimizin bütününe
yayılan bu kurallarla örnek bir etik
davranış anlayışı sergiliyoruz.

• Genel ilkelerimiz doğrultusunda, rakipler arasında yazılı veya sözlü olarak,
fiyat tespiti, müşteri/bölge paylaşımı, ticaret kanallarının paylaşımı, arz
miktarının kısıtlanması veya boykot
yapılması, ihalelerde danışıklı hareket
konularında anlaşma yapılması, bu konularda iletişim halinde olunması uygulamalarından kaçınılır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere modern çalışma
ortamları temin edilir.

İnsan Hakları Politikamız’da da belirttiğimiz gibi çalışanlarımızın Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında da ifadesini bulan “Toplantı Hak ve Hürriyetlerine” ve “Sendika Kurma ve Sendikal Faaliyetlerde Bulunma Haklarına”
saygı gösteriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın kendi alanındaki meslek gruplarına veya toplumsal fayda sağlayan
STK’lara üye olmasını da destekliyoruz.

2019 yılında Etik Bildirim Kanalları aracılığıyla 42 adet vaka iletilmiş ve incelenmiştir. İncelenen vakalar; etik
ve ahlaki olmayan davranışlar, bilgi
güvenliği ihlalleri ve finansal konulara ilişkin bildirimler olmak üzere 3 ana
kategori altında sınıflandırılmıştır. İncelenen etik bildirimlere yönelik alınan
tedbirler içerisinden 6 adedi iş akdi
feshi ile sonuçlanmıştır. Gerçekleştirilen
42 vaka incelemesi arasından 1 adet
vaka esaslı olmayan dolandırıcılık eylemi olarak değerlendirilmiş ve konu ile
ilgili olarak Şirket tarafından dava süreci başlatılmıştır. 2020 yılında ise toplam 24 adet vaka incelenmiştir. Ancak,
incelenen 24 vakadan hiçbiri Turkcell
Grup Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası’nı ihlal eden eylemler içermemektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

• Çalışanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da ifadesini bulan “Toplantı Hak ve Hürriyetlerine” ve
“Sendika Kurma ve Sendikal Faaliyetlerde Bulunma Haklarına” saygı gösterilir.

SKA 8.5

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz iş etiğine aykırı veya
aykırılık potansiyeli oluşturabilecek durumlar hakkındaki makul şüphe ve
duyumlarını Etik Hattı (532 210 4444) aracılığıyla Turkcell Etik Komitesi’ne
anonim olarak iletebilme imkânına sahiptir. Şirket ile ilgili mevzuata aykırı
ve etik açıdan uygun olmayan durumları ise çalışanlarımız Şirket intraneti,
Şirket içi formlar, telefon, elektronik postayla etikbildirim@turkcell.com.tr
ya da Etik Komite vasıtasıyla dolaylı veya doğrudan Denetim Komitesi’ne
auditcommittee@turkcell.com.tr iletebilmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

• Çalışanlara yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durulur ve bu hususlarda asla taviz verilmez.

• Çalışanlarımıza ilişkin benimsediğimiz bu ilkelerin, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız nezdinde de benimsenmesi
ve hayata geçirilmesi teşvik edilir.

2020 yılında ise
toplam 24 adet vaka
incelenmiştir.
Ancak, incelenen 24
vakadan hiçbiri
Turkcell Grup Rüşvet
ve Yolsuzlukla
Mücadele Politikası’nı
ihlal eden eylemler
içermemektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

• Çalışanlar arasında işe alım, terfi,
gelişim vb. konularda alınan kararlarda cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken,
fiziksel görünüş, engel durumu farkı
gözetilmez.

ması, teknik ve idari sorunlara hızlı çözüm bulunması, çalışanlara ücret dışı
yan haklar sunulması, performansın
objektif olarak ölçülebilmesi; kısaca
çalışan mutluluğu ve refahının sağlanması için inisiyatifler alınır. Engeli olan
çalışanlarımız için platformlarımızın
erişilebilirliğini sağlamak için gerekli
çalışmalar yapılır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

İnsan hakları, iş etiği ve ortak değerler
Büyük Turkcell ailesi ve Turkcell ekosistemi etik standartlara uygun, sorumlu iş modeline sahip olmanın
öneminin ve başarısının temelinde
çalışanlarının olduğunun bilincindedir.
Bu doğrultuda, insan onuruna ve değerine yaraşır bir çalışma ortamı oluşturulması için İnsan Hakları Politikasını
uygular. Turkcell, iş süreçlerinde de
kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik gereken
özeni gösterir. Başta yapay zekâ teknolojisi olmak üzere geliştirdiği teknolojilerde insan onuruna, temel hak
ve özgürlüklere dayalı olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı
sağlayarak hareket etmeyi ve daha
yaşanabilir bir dünya oluşturmayı
amaç edinir. Bu Politika kapsamında;

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yönetim Kurulu
tarafından kabul
edilen ve uluslararası
iyi uygulama örnekleri
göz önüne alınarak
geliştirilen Turkcell
Ortak Değerleri ve İş
Etiği Kuralları (TODİEK)
ile hem ailemiz
olan çalışanlarımızı
koruyor hem de
ekosistemimizin
bütününe yayılan bu
kurallarla örnek bir
etik davranış anlayışı
sergiliyoruz.
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Turkcell’in ÇSY kapsamında değerlendirilen politikaları Sürdürülebilirlik
ve Entegre Değer Yaratma Komiteleri
tarafından oluşturulur, Yönetim Kurulumuz tarafından da kararı alınır ve
onaylanır, Turkcell Sürdürülebilirlik web
sayfasında yayınlanır. Turkcell İnsan
Hakları Politikası ile Çevre Politikası 29

Ayrıca, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecimize ilişkin altyapı
çalışmalarına başlanmıştır.
İmzacısı olduğumuz ve üst yönetimimiz tarafından desteklenen ekonomik,
çevresel ve sosyal sözleşmeler, ilkeler
ve diğer inisiyatifler arasında ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Business Call to Action
(UNDP BCTA) Programı ve Birleşmiş
Milletler BM Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEPs), GSMA’in İklim Değişikliği
Dijital Beyanı, mPower Youth inisiyatifleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
(SKD) yer almaktadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Yönetim Kurulu

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Entegre Değer
Yaratma Komitesi

Proje
Takımları

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Sürdürülebilirlik
Komitesi

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell kurumsal entegre değer yaratma yönetim mekanizması:

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı’nın
başkanlığını yürüttüğü, Üst Yönetim
seviyesinde kurulmuş olan Turkcell
Entegre Değer Yaratma Komitesi, faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlayacak ve gerektiğinde
ilgili Yönetim Kurulu komitelerine bilgilendirmede bulunacak şekilde oluşturulmuştur. Entegre değer yaratma
ve entegre rapor süreci çerçevesinde
yürütülen işlerden Turkcell Üst Yönetimi sorumlu olup Turkcell Yönetim Kurulu da üst gözetimini yürütmektedir.
Turkcell Üst Yönetimi, entegre değer
yaratma süreci ve entegre raporun
içeriğinin oluşturulmasında, şeffaflık
ve güvenilirlik bakımından azami özen
göstermeyi ilke edinmiştir. Entegre Değer Yaratma Komitesi çevre, sosyal
ve yönetişim politikaları kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetleri her yıl yayımlanan entegre faaliyet raporu ile
kamuya açıklanacak şekilde Yönetim
Kurulu’na raporlar ve onayını alır.

Turkcell Sürdürülebilirlik Komitesi ise
çevre, sosyal ve yönetişim politikaları
doğrultusunda kısa ve uzun vadeli aksiyon planının belirlenmesi ve etkin bir
şekilde uygulanması, sürdürülebilirlik
öncelikli konularının, risklerin ve fırsatların belirlenmesi kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve çıktılar hakkında Entegre Değer Yaratma Komitesi
aracılığıyla Yönetim Kurulu’na raporlama yapma görevlerini yürütmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri, görevleri ve
üyeleri hakkında detaylı bilgiye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’muz veya internet sitemiz üzerinden
ulaşabilirsiniz.

• Entegre rapor içeriğine yön vermek
ve taslağa görüş vermek yer almaktadır.

Şirketimiz’in ÇSY politikaları ile Şirketimiz’in kısa ve uzun vadeli hedef ve
stratejilerinin birbirine entegre edilmesi
amacıyla Entegre Değer Yaratma Komitesi kurulmuş olup, Ortaklığın Yönetim Kurulu Başkanı entegre değer
yaratma komitesine başkanlık etmektedir. Belirlenen hedef ve stratejiler,
entegre raporumuz ve CDP raporumuz aracılığıyla Turkcell web sitesinde
kamu ile paylaşılmaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell’in iş ilişkileri, Şirket’in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine
karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu’nun
talimatları doğrultusunda yönetilmektedir. Yönetim Kurulu yapısı, Turkcell’in
esas sözleşmesine göre Turkcell’in faaliyetleriyle ilgili genel yönetim sorumluluğuna sahip 9 üyeden oluşmakla
birlikte, 31 Aralık 2020 itibarıyla Yönetim Kurulu üye sayısı 5’tir. Esas sözleşme uyarınca 9 üyeden 5’i TVF Bilgi
Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TVF) tarafından esas sözleşmede yer alan imtiyaz
hakları kullanılarak seçilmektedir. İlgili
5 üyeden 4’ü de yine TVF tarafından
aday gösterilecektir. 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi de dâhil olmak üzere
kalan 4 üyenin seçimi için öngörülen
herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeliği süresi azami
3 yıldır ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın
icra görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, esas sözleşmede öngörülen imtiyaza uygun şekilde,
TVF’nin seçiminde imtiyaza sahip ol-

duğu 5 üye arasından seçilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/01/2021
tarihinde, Sn. Ingrid Maria Stenmark’ın
istifasıyla boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca
Sn. Figen Kılıç’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Turkcell Yönetim Kurulu’nda 5 erkek
ve 1 kadın üye olmak üzere 6 yönetim
kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim
Kurulu’na bağlı çalışan, SPK mevzuatı
gereği kurulmuş beş adet komitemiz
bulunmaktadır. Yönetim Kurulu her yıl
faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu”nu yayımlayarak, uyumsuzluk durumlarını şeffaf bir
şekilde paydaşlara iletmektedir.

• Turkcell’in stratejisi doğrultusunda
entegre değer yaratma sürecini gözden geçirmek,

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/surdurulebilirlik

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell yönetim modeli, yönetim takımının desteği ile kısa, orta ve uzun
vadede değer yaratmayı şirket misyonu olarak benimsemiştir. Turkcell
Yönetim Kurulu, hesap verilebilirlik ve
sorumluluğun yerine getirilmesi ilkeleri
çerçevesinde Turkcell stratejik inisiyatiflerine yön vermektedir. Üst yönetim
tanımımız Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirket’in yönetim kurulu
üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir
şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki
gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen
idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimiz’de
idari sorumluluğu bulunan kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yönetim
Takımı olarak belirlenmiştir.

• Entegre değer yaratma süreci ve
entegre rapor kapsamında rapor
planlarına yön vermek,

Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı
ile onaylanmıştır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell Yönetim Kurulu
Başkanı’nın başkanlığını
yürüttüğü, Üst Yönetim
seviyesinde kurulmuş
olan Turkcell Entegre
Değer Yaratma
Komitesi, faaliyetlerini
düzenli olarak Yönetim
Kurulu’na raporlayacak
ve gerektiğinde
ilgili Yönetim
Kurulu komitelerine
bilgilendirmede
bulunacak şekilde
oluşturulmuştur.

Turkcell Grup bünyesinde oluşturulmuş
Entegre Değer Yaratma Komitesi’nin
sorumlulukları arasında;

TURKCELL HAKKINDA

Üst Yönetimimiz’in
değer yaratma sürecine desteği

Turkcell Sürdürülebilirlik
Komitesi ise
çevre, sosyal ve
yönetişim politikaları
doğrultusunda kısa ve
uzun vadeli aksiyon
planının belirlenmesi
ve etkin bir şekilde
uygulanması,
sürdürülebilirlik
öncelikli konularının,
risklerin ve fırsatların
belirlenmesi
kapsamında
gerçekleştirilen
tüm faaliyetler ve
çıktılar hakkında
Entegre Değer
Yaratma Komitesi
aracılığıyla Yönetim
Kurulu’na raporlama
yapma görevlerini
yürütmektedir.
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TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Trendler ve etkileri

teknolojik altyapısının, büyük veri ön
görüleriyle elde edilebilecek fırsatlardan yararlanabilmek için bir dönüşüm
geçirmesi gerekiyor.
İletişim dünyasında bugün sosyal
medya ağları, bağlı cihazlar, müşteri
davranışları, devlet hizmet portalleri, çağrı veri kayıtları, faturalandırma
bilgileri ve benzeri kaynaklar aracılığıyla büyük bir miktarda veri üretili-

yor. Bunun sonucu olarak mobil operatörlerin veri hacimlerinde yaşanan
hızlı dalgalanmalar ile başa çıkmaları
gittikçe zorlaşıyor. Büyük veri teknik
altyapı gereklilikleri konusuyla telekomünikasyon sektörünü zorlarken; aynı
zamanda bu zorluğu büyük veri analitiği teknikleriyle fırsata dönüştürme
imkânını sunuyor.

Nasıl yönetiyoruz?
Turkcell olarak kurumsal müşterilerimize sunduğumuz büyük veri analitik
servisleri ile potansiyel müşterilerin
alışveriş alışkanlıklarını anlama ve onlara ulaşabilme imkânını sağlıyoruz.
Büyük veri ile aynı zamanda mevcut
müşterilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi yorumlayıp en uygun çözümleri sunuyoruz.

Büyük Veri Analitik Danışmanlarımız
ile müşteri profilleme çalışmalarında
mevcut ve yeni müşterilerimizin özelliklerini tespit ediyoruz ve birinci öncelikli konu olan mevcut müşterilerimizin
sadakatinin artırılması çalışmalarını
yürütüyoruz. Bu sayede büyük veri
ile mevcut, yeni ve eski müşterilerimizin zaman yolculuğunu kontrol altına alabiliyor ve yeni değer teklifleri

ile gelir artışı sağlıyoruz. Doğru hedef
kitle, doğru yatırım için doğru müşteri
verisini yorumlamaya ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve büyük veri ile doğru
müşteriye ulaşarak işimizi büyütmeye
devam ediyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

Kaynak: GSMA
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iş birliklerimizle regülasyon, standartlaşma organizasyonları; üniversite ve
araştırma kurumları; farklı sektörlerden firmaların da içinde yer aldığı yerli
ve yabancı birçok kurum ve kuruluşla
yakın çalışarak geniş bir ekosistem
oluşturduk. “ITU-T Study Group 13 Future networks, with focus on IMT2020, cloud computing and trusted
network infrastructure (SG13)” altında
kurulan ve Şubat 2018-Haziran 2020
arasında faaliyet gösteren “Machine
Learning for Future Networks including 5G” odak grubuna aktif katkıda
bulunduk ve grupta Başkan Yardımcılığı görevini üstlendik. Ayrıca SG13’de
6G konularında çalışmak üzere kurulan “Technologies for Network 2030”
odak grubuna da aktif katılım sağlayarak teknolojinin gelişimine verdiğimiz desteği devam ettirdik.

Büyük veri
Dünya, Endüstri 4.0 devrimi dönemini
yaşarken, nesnelerin interneti aracılığıyla tüm verilerin anlık paylaşıldığı
ve büyük veriyi oluşturduğu bu çağa,
iş dünyası da dijital dönüşümlerle
adapte oluyor. Günümüzde birçok
şirket tarafından, büyük verinin sağlayabileceği potansiyel değerin farkına varılmasına rağmen bu şirketlerin

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

*

milli bir 5G dijital ekosistemi kurmayı
hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar, ülkemizdeki birçok
5G çalışmasının öncüsü olmaktan
mutluluk duyuyoruz. 5G teknolojisini
kullanarak drone ile haberleşmeden
sağlık sektöründe ambulanstaki hastaya 5G ile ön müdahaleye kadar 5G
üzerinden ilk canlı TV yayınından spor
müsabakalarında VR deneyime kadar
çeşitli uygulamaları gerçekleştirmiş olmamız bu yönde atılmış önemli adımlardan bazılarıdır. 5G deneme şebekelerimizi kullanarak, yerli ve milli bir
5G dijital servis ekosistemi kurulması
için liderlik yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2017 yılında kurulan 5G ArGe ekibimizle 5G alanında belirlenen
odak alanlarında çok sayıda ulusal ve
uluslararası projede yer aldık ve kendi
kaynaklarımızla projeler geliştirdik. Bu

gibi birçok sektörde de köklü değişikliklerin kapısını aralıyor. 5G, yazılım tabanlı olması ve birçok sektörün odağına yerleşmesiyle ülkelerin ve organizasyonların haberleşme teknolojilerine
bakışında stratejik değişikliklere neden
olması yönüyle önem arz ediyor. Ülkemizde kablosuz haberleşme teknolojisi
için kullanılan frekanslar teknoloji bağımsız olsa da 5G’nin değer teklifleri
içinde yer alan yeniliklerin beklentileri
karşılayacak şekilde uygulanması için
gerekli olan frekanslar henüz BTK tarafından tahsis edilmemiştir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Nasıl yönetiyoruz?
BTK tarafından tahsis edilen geçici
5G deneme frekansları ile belirli illerde
kurduğumuz 5G deneme şebekeleri
üzerinden bu teknolojiyi deneyimliyoruz. Bu test alanlarında, 4.5G şebekemizin 5G’ye dönüşümünü analiz ediyor, 5G şebeke performansını
gözlemliyor ve 5G şebeke ürünlerini
inceliyoruz. Bununla birlikte 2017 yılında bir paydaş olarak imzaladığımız,
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çalışmaları kapsamında yürütülen ve TÜBİTAK tarafından
desteklenen “Uçtan Uca Yerli ve Milli
5G Haberleşme Şebekesi” Projesi ile
yerli 5G altyapısı geliştirilmesine katkı
sağlıyoruz. 5G test şebekelerimiz ile
sadece teknolojiyi deneylemiyor, aynı
anda 5G özelliklerini farklı dikey sektör iş modellerine uygulayarak, yerli ve

receği yenilikler ile saniyede gigabitler
seviyesine çıkacak indirme hızının yanı
sıra, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik,
artırılmış gerçeklik, uzaktan sağlık ve
eğitim hizmetleri, uzaktan çalışma ve
nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin hayatımıza daha fazla entegre
olması bekleniyor. Ayrıca 5G teknolojilerinin 2024 ile 2034 yılları arasında
küresel ekonomiye 2,2 trilyon ABD Doları düzeyinde katkıda bulunması, 2025
yılına kadar ise küresel 5G bağlantı
sayısının 1,8 milyar adede ulaşması
bekleniyor.* 5G telekom sektörü dışında sağlık, otomotiv, eğlence ve hizmet
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5G’ye geçiş
Ortalama 10 yılda bir kendini yeni jenerasyon ile yenileyen mobil iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler günümüzde son hızla devam ediyor. 2010’lu
yıllarda standartları tanımlanan, ülkemizde 2016 yılından itibaren kullanılan
4.5G teknolojisi müşterilerimizin yüksek
hız beklentilerini karşılamaktadır. Turkcell Global Mobile Suppliers Association’un (GSA) raporuna göre Mayıs 2020
itibarıyla 4.5G teknolojisinde dünyada
en yüksek hız veren 5 operatörden
biridir. Standartlarının tanımlanmasına
devam edilen 5G teknolojisi ve geti-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020, faaliyet gösterdiğimiz sektör için dönüm noktası niteliğinde bir yıl oldu ve son yıllarda süregelen
heyecan verici eğilimleri ön plana çıkardı. Bu temel trendler arasında teknolojik gelişmeler, değişen ekonomik yapılar ve gelişen toplumsal ihtiyaçlar gibi farklı eğilimler yer aldı. Turkcell olarak, bu eğilimlerin yanı
sıra COVID-19, mobilite ve iklim değişikliği gibi konuları da yakından takip ediyor ve bu konuları doğru yönetebilmek üzere iş modellerimizi ve stratejimizi şekillendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki
dönemde de ülkemizi ve insanımızı mühendis ve yazılımcılarımız tarafından geliştirilen yerli ve milli dijital
servislerimizle en son teknolojiler ile buluşturmayı, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı, yenilikçi
ve katma değerli çözümlerimizle tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz. Uluslararası sektördeki bu trendleri değerlendirip analiz ederken sektör rapor ve görüşleri, uluslararası organizasyonların
raporları gibi halka açık kaynaklardan yararlanıyoruz. Bu bölümde öne çıkan trendlere dair açıklamalara
ve Turkcell’in ilgili konuyu yönetim yaklaşımına yer verilmiştir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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erişimi alanında en etkin kanallardan
biri haline getirdi. Telekom sektörü
dünya üzerindeki eşitsizliklerin giderilmesi, bilgiye, hizmete ve finansal
servislere erişim alanında büyük potansiyele sahiptir. Geçtiğimiz 20 yılda
mobil teknolojiler, kişi başına gelirdeki her 100 ABD Doları artışın yaklaşık
%10’unu oluşturdu.* Ayrıca, dijital servislere ulaşımı sağlama misyonu ile
telekom sektörü, kadınlardan gençlere kadar pek çok farklı sosyo ekonomik anlamda dezavantajlı gruba
çözümler sunarak toplumsal gelişimin
önünü açabilir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell’in iklim değişikliği
trendine yönelik çalışmalarının
detayına doğal varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: GSMA
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EKLER
SEKTÖREL
VE FİNANSAL BİLGİLER

Enerji odaklı faaliyetlerimizde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Turkcell Sürdürülebilirlik
Stratejimizi 2030 yılına kadar elektrik
tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına
kadar tamamen karbon nötr bir şirket
olma hedefleri doğrultusunda 2020 yılında hayata geçirdik. SKA 7.2 SKA 13.b

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Nasıl yönetiyoruz?
İklim değişikliği riskleri, Turkcell iş operasyonlarını da doğrudan etkiliyor.
Turkcell olarak, baz istasyonlarının kurulumu aşamasında saha risk analizleri yapılarak, iklim değişikliği kaynaklı
ekstrem hava olayları ve doğal afet
risklerine karşı önlemler alıyor ve uzun
vadede ortalama hava sıcaklıklarının
artışını ön görerek veri merkezlerinin
soğuk iklimli lokasyonlara taşınması
üzerine planlamalar yapıyoruz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

alanlarda fiber hızda internet sağlayabildiğimiz Superbox ürünümüz ile
herkese hızlı ve güvenilir internet erişimi sunabiliyoruz. Zekâ Gücü projemiz
ile özel yetenekli öğrencileri teknoloji
ve bilimle bir araya getiriyoruz, yazılan
ve söyleneni anlık olarak işaret diline
çeviren İşaret Dilim uygulamamızı tüm
operatör kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Yeni nesil süper app olarak konumlandırdığımız indirilme sayısı 9 milyonu
geçen Paycell uygulamamız ile mobil
ödeme alanında hızla gelişiyoruz. Dijital servislerimiz kapsamında TV+, fizy,
BiP ve lifebox gibi ürünlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz dijital iş servisleri
ile kurumların dijitalleşme serüvenlerine destek oluyoruz. Altyapının fiber
internet sağlamaya yeterli olmadığı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

*

Dijitalleşme farklı ülkelerdeki insanlar
arasındaki mesafeleri azaltıyor, dijital
uygulama, ürün ve servislerin ulaşılabilirliğini hızla artırıyor. Mobil iletişim
servisleri dünya üzerinde 5,2 milyar
insanı yani dünya nüfusunun %67’sini
kapsıyor. Mobil uygulamalar üzerinden internete erişim sahibi olan insan
sayısı ise 3,8 milyara ulaşarak telekom
sektörünü dijital servislerin insanlara

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Nasıl yönetiyoruz?
Turkcell olarak kurulduğumuz günden
bu yana teknolojinin fırsat eşitleyici
gücünü tüm sosyal sorumluluk projelerimizin odağına alarak herkesin
bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip
olmasını hedefleyen projeler hayata
geçiriyoruz. Yüksek analitik yetkinliklerimizi kullanarak üstün kalitede ve
inovatif ürün, servis ve projeler geliştiriyor, eğitimden finansa kadar pek
çok alanda hizmet sunuyoruz.

gulamalarının başarılı olması ise pandemi bittikten sonra da kısmi olarak
uzaktan çalışma uygulamalarının devam edeceğini ve iletişim alanındaki
servis ve uygulamalarının öneminin
artacağını gösteriyor.

sı güçleşen geniş çaplı yangınlar, sel
felaketleri ve biyolojik çeşitliliğin tahribatı kaynaklı sorunlar göz önünde
bulundurarak Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF)
2020 Küresel Risk Raporu’nda olasılık
bakımından ilk beş küresel riski iklim ile ilişkili riskler olarak tanımlıyor.
Bu riskleri etkin yönetebilmek için iş
dünyasının, şirketlerin emisyonları hızla sıfıra indirmesi ve döngüsel, yenilenebilir, geri dönüşüm ve rejeneratif
stratejilerin uygulanmasına odaklanmaları gerekiyor.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Dijital dönüşüm ve kapsayıcılık
Hızla gelişen mobil iletişim teknolojileri ile bilgiye erişim ve işleme hızı artarken fiziksel mekân ve varlıklara bağımlılığın da azalmasıyla birçok birey
ve kurum için çok değerli yeni fırsatlar oluşuyor. COVID-19 pandemisi ile
küresel çapta internet üzerinden yapılan işlemlerdeki hızlı ve yoğun artış
kullanıcıların hayatına değer katacak
yeni oluşumların da habercisi olarak
karşımıza çıkıyor. Forbes’in haberine
göre Nisan ayı itibarıyla ABD ve Kanada e-ticaret siparişlerinde yıldan
yıla %129’luk bir büyüme kaydedildi.
Yine pandemi ile birlikte birçok şirketin uzaktan çalışmaya geçmesi ve uy-

oluyor. Bu noktada iklim değişikliği
ve biyolojik çeşitlilik risklerinin birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Günümüzde bize en yakın örnek olarak;
son bilimsel araştırmalar, COVID-19’un
doğal sermaye ile ilişkili sorunlardan
kaynaklandığını gösteriyor. Küresel
ısınmanın hız kesmeden devam etmesi ile birlikte birbirine bağlı tüm bu
sorunların, pandemi riski, iklim riski ve
ayrıca biyolojik çeşitlilik riskleri nedeniyle önemli ölçüde artacağını ortaya
koyuyor. Son yıllarda tüm dünyada
sıklığı artan ve kontrol altına alınma-

TURKCELL HAKKINDA

İklim değişikliği
Dünya üzerindeki yaşam varlığını tehdit eden ve olumsuz etkilerini günlük
hayattan, devlet politikalarına kadar
birçok farklı alanda gün geçtikçe
daha çok hissettiren küresel ısınma,
temelinde insan faaliyetleri kaynaklı
bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küresel ısınma, ekonomik, ekolojik ve
sosyal yaşamda bir takım zincirleme
krizleri tetikleyerek, küresel göç krizlerine, ekonomik faaliyetlerin sonlanmasına ve biyolojik çeşitliliğin tahribatı sonucu salgın hastalıklara sebep

90

91

Güçlü kurumsal yönetim
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Hızla gelişen mobilite trendleri ve teknolojiler ülkemizi de yeni bir çağın
eşiğine getirdi. Yeni nesil teknolojiler
üretmeye odaklanan ulaşım sektörü,
ihtiyaç duyulan esnek ve inovatif çözümler üzerinde çalışıyor. KPMG Türkiye uzmanları tarafından 2020 Eylül
tarihinde açıklanan mobilite sektörünün Türkiye’deki gelişimine yönelik

öngörüye göre, yerli ve milli otomobilimiz ile bizim de yer alacağımız
elektrikli araç rekabetinde kendi madenlerimizden elde edeceğimiz lityum
da önemli bir avantaj sağlayacak ve
elektrikli araç pazarının ülkemizdeki
gelişimine katkıda bulunacaktır. Paylaşım ekonomisine yönelik uygulamalar ve platformlar özellikle genç nüfus
tarafından her geçen gün daha fazla
tercih ediliyor. TOGG projesi kapsamında Türkiye’nin ilk yerli otomobili
olarak elektrikli bir araç tasarlanması
da mobilite alanında önemli ve güçlü
bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.

DEĞER YARATAN TURKCELL

pandemisinin ardından mobilitenin
ekonomik iyileşmeye katkı sağlaması,
dijital teknolojiler için fırsatlar ve yeni
istihdam olanakları yaratması bekleniyor.

TURKCELL HAKKINDA

Mobilite
Otonom sürüş teknolojileri, bağlanabilirlik, elektrifikasyon ve araç paylaşımı gibi temel trendler mobilite kavramının bugününü ve geleceğini şekillendiriyor. Mobilitede görülen bu değişimin, bu alanda faaliyet gösteren
şirketler ile birlikte içinde yaşadığımız
şehirlerden kullandığımız yollara kadar birçok unsuru etkileyeceği düşüncesi ise giderek yaygınlaşıyor. Üstelik
mobilite kavramının sadece otomotiv
ve ulaşım sektöründe değil; teknoloji sektöründe de köklü bir değişimi
tetikleyeceği öngörülüyor. COVID-19

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kamu kurumlarını ve düzenleyici otoriteleri ekosistemimizin mutlak önemli
bir parçası olarak görüyor, sektörümüzü doğrudan veya dolaylı olarak
ilgilendiren her türlü mevzuat çalışmasına, sürdürülebilir ekosistemin
devamlılığını ve tüketici refahını odağımıza alarak, her aşamada aktif bir
paydaş olarak katkı sağlıyoruz.

Düzenlemelere ilişkin gelişmelerin iş
modelimizi ve stratejilerimizi doğrudan etkileme potansiyelinin bilincinde
olarak hareket ediyoruz. Düzenleyici
otoriteler ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak ülkemiz ve sektörümüz için değer yaratma hedefimiz
doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Nasıl yönetiyoruz?
Turkcell olarak; önleyici hukuk hizmetleri sunarken uyuşmazlıkları etkin bir
şekilde yönetiyor; şirket stratejilerini
sağlam hukuki temeller üzerine inşa
ederek, faaliyetlerimizi ve küresel pazardaki genişlememizi kalıcı kılıyoruz.
Süreçlerimizi dijitalleştirerek Turkcell’in
ve Grup Şirketlerimizin liderlik yolculuğuna ve itibarına değer katıyoruz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
EKLER

Turkcell olarak, siber güvenlik ve
veri gizliliği alanına yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz hizmetler ile
hem mobil hizmet üreticileri hem de
mobilite hizmetlerinden faydalanan

kurumlar ve bireyler için kritik önem
taşıyan bilgi ağının güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Hem
yazılım hem donanım olarak yerli üretim yaklaşımımız ve veri merkezlerimiz ile şirketlerin mobilite çözümlerine
yönelik önümüzdeki dönemde ihtiyaç
duyacağı teknik altyapıyı bugünden
itibaren hazır bulunduruyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

cell’in de yer aldığı beş büyük şirket
ve TOBB ortaklığından oluşan konsorsiyum ile Türkiye’nin yerli ve elektrikli
otomobil markası için hazırlıklar son
hızıyla sürmektedir.

Elektronik haberleşme teknolojilerinin potansiyelinin açığa çıkarılması
ve tüketicilerin ihtiyacını karşılayacak
yenilikçi servislerin geliştirilmesi için
sektörel düzenlemelerin, dijital ekonominin gelişiminin desteklenmesi,
adil rekabetin ve elverişli yatırım ortamının sağlanması amaçlarına hizmet
etmesi elzem görülmektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Nasıl yönetiyoruz?
Dijital iş servisleri kapsamında sunduğumuz mobilite çözümlerimiz araçların ve çalışanların güvenliği için en
gelişmiş araç ve filo teknolojilerini
Turkcell bünyesinde barındırıyor. “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu” tarafından geliştirilen Türkiye’nin yerli
otomobili TOGG 2019 yılı Aralık ayında duyurulmuş, ardından tasarımı ve
yol haritası belli olmuştur. İçinde Turk-

denetlenmektedir. Bu kritik sektörde,
etkin ve rekabetçi pazar koşullarının
oluşumunu sağlamak ve tüketicilerin arzu ettiği dijital deneyim ortamını şekillendirmeye yardımcı olmak,
sektör oyuncularının, ilgili STK’ların ve
düzenleyici otoritelerin aktif katılımını
gerektirmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Regülasyon gelişmeleri ve		
sektör düzenlemeleri
Anayasal bir hak olarak tanımlanan
haberleşme hürriyetinin bir unsuru
ve ülkemizdeki en kritik sektörlerden biri olması sebebiyle elektronik
haberleşme sektörünün faaliyetleri
regülasyonlar ve yasal düzenlemeler ile yakinen takip edilmekte ve
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

me kolaylığı sağlıyoruz. Bireysel ve kurumsal müşterilerin teknolojik ürünlere
erişimini kolaylaştıran finansman servisimiz Financell ise kuruluşundan bu
yana yaklaşık 5,6 milyon müşteriye 18
milyar TL kredi kullandırdı. Sigortacılık
alanındaki inovatif yaklaşımımız Turkcell Sigorta ise sunduğu basit ve hızlı
sigortacılık hizmetleri ile müşterilere
kolaylık sağlıyor.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
EKLER

Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu
olan Paycell mobil ödeme alanında
hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için fırsatlarla dolu bir platform
olma özelliğini taşıyor. İndirilme sayısı
9 milyonu geçen Paycell uygulaması
üzerinden para transferleri, ödemeler
gibi hizmetler kolayca uygulanabilirken QR tabanlı ödeme ve mobil POS
çözümleri de içeren uygulamalar ile
sayısı 12 bini aşan üye iş yerinde öde-

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre banka hesabı olmayan
kişi oranının %44 olduğu Türkiye ise
genç nüfusu ve yüksek akıllı telefon
kullanımı ile fintech alanında büyük
potansiyele sahip. Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişikliği ile fintech için önemli olgulardan biri olan “Açık Bankacılık” kavramı
da Türk bankacılık mevzuatında yerini
aldı. Böylece regülasyon ortamı Türkiye’de fintech uygulamalarının gelişmesi için daha uygun hale geldi.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Nasıl yönetiyoruz?
Turkcell ekosisteminde fintech, teknoloji odağımız kapsamında techfin
adı ile anılıyor ve Paycell, Financell ve
Turkcell Sigorta olmak üzere üç iştirakimiz üzerinden yürütülüyor. Çeyrek
asrı aşan deneyimimiz, üstün dijital
hizmetlerimiz ve gelişmiş analitik yeteneklerimizle techfin alanında gelişmeleri yakından takip ediyor ve pazarda
öncü ürün ve çözümler geliştiriyoruz.

Birçok insanın internete erişimi için
birinci yöntemi haline gelen akıllı telefonlar fintech dahil olmak üzere birçok teknoloji ve servis için kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Fintech ve mobil
servisler, finansal sistemin dışında kalmış insanlar için finansal kaynaklara
ve servislere erişim olanağı sağlama
potansiyeline sahip. Dünya Bankası’nın 2017 Findex raporuna göre finansal sistemlere erişim özellikle banka hesabı gibi temel bir gereklilikten

yoksun kişiler ve yetişkinlerin %56’sını
oluşturan kadınlar için finansal ve sosyal bağımsızlık olanağı sunuyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

ri gibi fintech ile ilgili servislere olan
yatırımlar arttı, 2020’nin ilk çeyreğinde fintech yatırımları 25,6 milyar ABD
Dolarına ulaştı.

İNSAN VARLIĞIMIZ

SKA’ların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yönlendirmemizi sağlıyor. Aynı
zamanda SKA’lara yönelik yatırımlar
için bir pazar oluşturmayı hedefleyen
UNGC CFO Görev Gücü’nün kurucu
üyelerinden biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Fintech uygulamalarının		
yaygınlaşması
Dijitalleşme, kriptopara ve blokzincir kullanımlarının yaygınlaşması ve
akıllı telefon penetrasyonunun küresel
olarak artması finansal teknolojilerin
(fintech) gelişimi için uygun bir ortam
sağlıyor. KPMG “Pulse of Fintech” raporuna göre fintech alanı özellikle
2018 ve 2019 yıllarında aldığı yatırımları 2014-2017 yılına göre ikiye katlayarak ciddi bir gelişme kaydetti. 2019
yılında fintech alanında yapılan mega
birleşme ve alımların ardından özellikle 2020 yılının ilk yarısında COVID-19
pandemisinin de etkisiyle dijital bankacılık, temassız ödeme sistemle-

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Finansman çeşitliliğimizi artırmak,
sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi desteklemek ve daha avantajlı koşullar ile finansmana erişim sağlamak
amacıyla sürdürülebilir finansman
seçeneklerine odaklanıyoruz. Bu
kapsamda 2019’da kullandığımız
‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ ve
2020 yılında temin ettiğimiz ‘Yeşil Kredi’ işlerimizi ve yatırımlarımızı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
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İklim değişikliğiyle ilişkili risklerin artışına paralel olarak sürdürülebilir borçlanma araçlarının yaygınlaşması ve
bankaların finanse ettikleri projelerin
sürdürülebilirliğine dair daha katı kurallar koymaları bekleniyor. KPMG “The
numbers are changing the world” raporuna göre 2016 ve 2019 yılları arasın-

da ÇSY etki yatırımlarında küresel ölçekte %34’lük bir artış gözlenmiş, Avrupa’da sürdürülebilir yatırımın yönetilen
toplam varlığa oranı %48,8’e ulaşmıştır.
2019’un sonunda yayımlanan “Avrupa
Yeşil Mutabakatı” ile uzun vadeli plan
kapsamındaki yatırımlar ve uygulanacak projelerin finansmanı için sürdürülebilir finansman faaliyetleri kritik bir
önem taşımaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Nasıl yönetiyoruz?
ÇSY konularında yatırımcılar tarafından artan şeffaflık ve raporlama
beklentilerinin farkında olarak 2020
itibarıyla faaliyet raporlarımızı entegre raporlama yaklaşımı ile hazırlamaya başladık.

sal finansman ve yatırım faaliyetlerini
SKA’lar çerçevesinde belirlenen hedeflere yöneltmeye başladı.

TURKCELL HAKKINDA

Sürdürülebilir finansman faaliyetleri
Sürdürülebilir Finansman, erişilen fon
kaynaklarının çeşitli çevresel, sosyal
veya yönetim kriterlerine bağlı olduğu finansman olanaklarıdır. Yaşanan
iklim krizi, yatırımcıların finansal olmayan risk faktörlerine verdikleri önemi
güçlendirdi ve buna bağlı olarak söz
konusu faktörlere ilişkin raporlamanın
artmasını sağladı. Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de desteği ile şirketler iş stratejilerini, kurum-
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dönüştürürken, siber güvenlik pek çok
farklı bileşenin iç içe geçmesiyle oluşan dinamik bir alan olarak karşımıza
çıkıyor. Siber güvenlik tehditlerindeki
artış, bilgi güvenliğinin organizasyonlar açısından önemini hatırlamak için
bir çağrı niteliği taşıyor.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

misi ve etkileri organizasyonları dijital
platform ve araç kullanımına iterken
siber güvenlik açısından da önemli bir
sınava tabi tutuyor. Özellikle içinde
bulunduğumuz pandemi döneminde
ve sonrasında dijital dönüşüm şirketlerin iş yapış şekillerini kalıcı olarak

DEĞER YARATAN TURKCELL

Siber güvenlik
Bireylerin ve şirketlerin teknoloji kullanımının artması ve dijital dönüşümün
iş dünyasında hızla yaygınlaşması pek
çok avantajın yanı sıra organizasyonları siber güvenlik riskleriyle de karşı
karşıya bırakıyor. COVID-19 pande-

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

kuruluşu IEEE ile birlikte duyguları işleyen yapay zekâ sistemlerinde etik
standartların belirlenmesi, “Standard
for Child and Student Data Governance” ve “Standard for Age Appropriate Digital Services Framework” gibi
çalışmalar bulunuyor. Aynı zamanda
ITU’nun akıllı şehirlere ilişkin çalışma
grubu ile yapay zekâ ve sağlık çalışma gruplarında yer alıyoruz. Bunun
yanında Dünya Ekonomik Forumu’nun
“A Framework for Responsible Limits on Facial Recognition Use Case:
Flow Management” projesine katkıda
bulunduk. Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu çerçevesinde titizlikle hareket eden Turkcell, yapay zekânın hem
müşterilerimize hem de tüm dünyaya
iyilik getirmesi için, açıkladığı ilkelerden sapmadan çalışmaya devam
ediyor.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

yesinde Siber güvenlik ve bilgi güvenliği tecrübemizi, 7/24 çalışan Turkcell
Güvenlik Operasyon Merkezi vasıtası
ile hizmet olarak hem kurumsal hem
bireysel
müşterilerimize sunarken,
kurum, kuruluş ve bireylerin siber güvenliğinin sağlanması, verilerinin korunması, bütünleşik altyapı kurulması
gibi pek çok alanda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.

Telekom sektöründe ise artan ürün
ve hizmet çeşitliliği, rekabet ortamının
sertleşmesi, abonelerin kişiselleşen dijital ihtiyaçları ile kapsama alanı, bant
genişliği gibi artan taleplerinin karşılanması son derece önemli hal alıyor
ve bunun için yapay zekânın yeni ve
büyük bir rol oynayacağı da biliniyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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insan kaynağı yetiştirerek, katmanlı
güvenlik kontrolleri kurgulayarak ve
yeni nesil teknolojileri kullanarak güvenli altyapılar ve sistemler kurguluyoruz. 7/24 çalışan Turkcell Güvenlik
Operasyon Merkezi vasıtası ile güncel
tehditleri ve siber saldırıları izliyoruz,
uçtan uca güvenlik kontrol ve testleri
uygulayarak gerekli aksiyonları alıyoruz. Dijital operatör yetkinliğimiz sa-

ile müşterilerimize kişiye özel teklifler
sunuyoruz. Şebekemizde trafik yoğunluğu, kapasite yönetimi, anomali
tespiti gibi birçok konuda makine öğrenme tekniklerini kullanıyor ve altyapı verimliliğine katkıda bulunuyoruz.
Dijital İş Servisleri şirketimiz ile yapay
zekâ çözümleri hizmetlerini kurum ve
kuruluşlara sunuyoruz. Hukuk ve regülasyon ekibimiz bir taraftan yapay
zekâ ile ilgili endişeleri gidermek diğer
taraftan da yapay zekânın olumlu etkilerini artırmak için uzun süredir küresel organizasyonlarla iş birliği yapıyor. Turkcell yapay zekânın ilkelerinin
ve geleceğinin tartışıldığı uluslararası
platformlarda aktif rol alıyor. Bu çerçevede katkı sağladığımız çalışmalar arasında çocuk hakları ve yapay
zekâya ilişkin küresel ilkeler, yüz tanıma sistemlerinin sorumlu kullanımı ve
dünyanın önde gelen standardizasyon

zekâ yatırımları ve adaptasyon süreçlerinde daha agresif kararlar almaları
gerektiğini düşünüyor.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Nasıl yönetiyoruz?
Turkcell olarak; siber ortamda ortaya
çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin
azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve
belirlenen aktörlerle paylaşılması için
ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapıyoruz. Süreçlerimizi olgunlaştırarak, farkındalık oluşturarak, yetkin

Nasıl yönetiyoruz?
Turkcell olarak; teknolojideki gelişmelerin odak noktası olması beklenen
yapay zekâ çalışmalarında uyacağımız yedi ilkeyi 2020 Ocak ayında
açıkladık. Türkiye’de bu adımı atan ilk
kurum olarak, yapay zekâ etiğine katkı sağlayan küresel oyuncular arasına
katıldık. Önümüzdeki on yıl boyunca
teknoloji alanında çok konuşulacak
ve ülkelerin küresel liderlik iddiasını
etkileyecek kavramlardan biri olacak
yapay zekâda, ülkemizde bir dönüm
noktasına liderlik etmiş olduk.
Müşterilerimize sunduğumuz teklif ve
hizmetlerde faaliyetlerimizden elde
edilen büyük veriyi yapay zekâ ile anlamlandırıyor, analitik yeteneklerimiz

yan pek çok örnek uygulama mevcut
olmakla birlikte, geleneksel iş süreçlerine ve uygulama yazılımlarına makine öğrenimini ve bilişsel etkileşimleri
dahil eden kurumlar, büyük oranda
kullanıcı deneyimini iyileştirebilmekte
ve üretkenliği artırabilmektedir. Yapay zekâ ile dijitalleşen iş dünyasını
inceleyen KPMG “Living in an AI World” 2020 Raporu kapsamında yapılan
araştırmaya göre katılımcıların %92’si
yapay zekâ temelli teknolojilerin şirketlerini daha verimli kılacağını düşünürken, %73’ü ise şirketlerinin yapay

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Yapay zekâ
Yapay zekâ, müşterilerle insan girdisi
gerektiren bir fonksiyondan çok daha
karmaşık görevleri gerçekleştiren, uygulama ve yazılımları kapsayan bir
terim haline geldi. Kurum ve kuruluşların karar alma mekanizmalarının gündemlerinde de ilk sıralarda yer alan
yapay zekâ teknolojisi, şirket stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Pek çok
şirket, yapay zekânın sunduğu fırsat
ve değerlerden yararlanmak için veri
bilimi ekiplerine önemli yatırımlar yapıyor. Yapay zekânın değerini kanıtla-
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Nasıl yönetiyoruz?
COVID-19 sürecindeki gelişmeler doğrultusunda yeni dinamikleri en iyi şekilde analiz ederek müşterilerinin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına hızlı yanıt
veriyoruz.

katlayarak 6 GB’ye yükselttik. Sağlık
Bakanlığı bünyesinde oluşturulan saha
çalışma ekiplerinde görevli personelin
çalışmalarını kesintisiz sürdürülebilmesi
için üç ay süreyle 15 GB internet ve 15
bin dakika hediye ettik.

Eğitim, sağlık ve eğlence hizmetlerine
talebin artması ve telekom servislerinin daha önemli bir hale gelmesi ile
hizmetlerin aksamaması için altyapı
çalışmalarımızı ve desteğimizi artırdık.
Uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla öğrenci ve öğretmenlere ek kota
sağladık. EBA altyapısından yararlanacak ‘öğretmen ve öğrencilerin’ kullanımı için aylık internet kotasını ikiye

Uzaktan çalışma uygulamalarına geçiş sürecinde Türkiye’nin en büyük
şirketlerinin aralarında bulunduğu
1.600’den fazla kurumsal müşterimize
veri merkezini uzaktan yönetme imkânı sunduk. Çevrim içi toplantılar için,
güvenilir görüntülü konferans imkânı
sunan BiP Meet, televizyon kanallarını
ve filmleri izlemek isteyenler için TV+,
müzikseverler için fizy, gazete ve dergi

Salgınla birlikte ortaya çıkan dinamikler pek çok alanda değişime yol
açıyor. Uzaktan çalışma uygulamaları
kitlesel ölçekte benimsenirken, uzaktan eğitim sınıf eğitiminin yerini alıyor. Ayrıca, değişen tüketici tercihleri
ulaşımdan perakendeye her sektöre

yansıyor, uzaktan eğlenceye olan talep artıyor. ACI tarafından yapılan bir
araştırma, salgının ilk aylarında, dünya çapında online perakende alışverişinde %74 oranında artış gözlendiğini
ortaya koyuyor. Öte yandan uzaktan
sağlık hizmeti uygulamaları da hızla
artıyor. Söz konusu eğilimler mobil iletişim sektöründe hızla artan bir talebe
işaret ediyor. 5G başta olmak üzere
yeni teknolojilerin bu talebin karşılanmasında kritik rol oynaması bekleniyor.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020 Ekim ayı tahminleri, COVID-19
salgınının 2020 yılında 88-100 milyon
arasında kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği
beklentisini ortaya koydu.

DEĞER YARATAN TURKCELL

COVID-19 salgını ile artan
iletişim ihtiyacı
2020 sonu itibarıyla COVID-19 salgını tüm dünyada 80 milyondan fazla
insanı etkiledi ve 1,7 milyondan fazla
ölüme neden oldu. Salgının 2020 yılı
sonunda dünya ekonomisi üzerinde
yaratacağı daralmanın %4,4 civarında
olacağı tahmin edilirken, söz konusu
ekonomik daralmanın ciddi sosyo-ekonomik sonuçları beraberinde getirmesi bekleniyor. Dünya Bankası’nın

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ

COVID-19 kapsamındaki
uygulamalarımızı rapor
bölümlerinde COVID-19 notu
ve örnek uygulamalar ile
detaylandırıyoruz.

EKLER
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okumak isteyenler için Dergilik uygulamalarının yanı sıra Yaani arama motoru ve paraya veya kredi kartına dokunmadan tüm ödemelerin güvenli ve
hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için
Paycell uygulamalarını da tüm operatör kullanıcılarının hizmetine sunduk.
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2012 faaliyet yılı sonu itibarıyla Türk
Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere “Riskin Erken Saptanma-

2011 yılındaki yapılandırma ile iş sürekliliği, Turkcell Grup şirketlerini ve
tedarikçilerini de kapsayacak şekilde
genişletilmiştir. Turkcell Grup İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, uluslararası “ISO
22301, “Toplumsal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” standardına uygun
olarak; konuşma, mesajlaşma, internet, sunucu hizmetleri, veri merkezleri
ve toplumsal güvenlik hizmetlerimizin
sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmış ve sertifikalandırılmıştır.
Müşteri beklentileri, kurum politikası ve
yasal yükümlülükler dikkate alınarak
oluşturulan iş sürekliliği planlarımızın,
acil ve afet durumlarında çalışmasını
garanti altına almak için, düzenli tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Borsası’na kote ol-

İç Denetim Direktörlüğü Sarbanes Oxley Yasası Madde 404’e uyum denetimi faaliyetlerini Denetim Komitesi’ne,
Genel Müdür’e ve Finanstan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı’na, Kurumsal
Risk Yönetimi Birimi ise yaptığı çalışmalarını Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlamaktadır. İç Denetim
mekanizması risk dayalı denetim anlayışı ile çalışmaktadır. Bu çerçevede
fonksiyonel ve kurumsal olarak muhtemel riskler sürekli olarak gözden
geçirilmektedir. Denetim faaliyetlerinin
temel girdisini, yapılan bu çalışmalar
sonucunda ortaya çıkan risk analizleri
oluşturmaktadır.

Turkcell, 2000 yılında teknik operasyonları kapsayacak şekilde iş sürekliliği planlarını oluşturmuş, 2004 yılında
planların kapsamı genişletilerek, İş Sürekliliği Yönetimi olarak konumlandırılmıştır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Operasyonel denetim faaliyetleri, riske
dayalı denetim yaklaşımı esas alınarak
hazırlanan yıllık denetim planına göre
icra edilmektedir. Bu denetimler vasıtasıyla İç Denetim fonksiyonu, Şirket’in
risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek
bu süreçler hakkında Yönetim Kurulu
ve Denetim Komitesi’ne güvence verir,
şirket’in amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç Denetim Direktörlüğü ayrıca güncel
konularda ve yönetim tarafından talep
edilen konularda danışmanlık fonksiyonu icra etmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi metodolojisi çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi ve risk önleme faaliyetlerinin
Turkcell ve grup şirketleri nezdinde
koordine edilmesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlanması Kurumsal Risk Yönetimi ekibinin sorumluluğundadır. Her direktör kendi alanındaki Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinden sorumludur. Kurumsal Risk
Yönetim ekibi, Kurumsal Risk Yönetimi
görevini; direktörler, genel müdür yardımcılarına doğrudan bağlı müdürler
ve risk kontakları ile birlikte yürütmektedir. Turkcell Kurumsal Risk Yönetimi,
risk yönetim sürecinin, temel yönetim
süreçleri ile bütünleşik yürütüldüğü bir
yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Bunu
sağlarken, COSO Kurumsal Risk Yönetim çerçevesi ve ISO 31000 standardı
ile uyumlu bir Kurumsal Risk Yönetimi
prosedürüne göre sürece ilişkin çerçeveyi tanımlamıştır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Öte yandan, Şirket’te İç Denetim fonksiyonu Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
ve Turkcell İletişim A.Ş. ve bağlı ortaklık
şeklindeki grup şirketlerinin tamamının
denetiminden sorumlu olarak çalışmakta olup, Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartları çerçevesinde yapılan denetim sonuçlarını
Denetim Komitesi’ne raporlamaktadır.
İç Denetim fonksiyonunun denetim
faaliyetleri esas olarak yıllık risk bazlı
denetim planları çerçevesinde yapılan
operasyonel denetimler ve Sarbanes
Oxley Yasası Madde 404’e uyum denetimlerinden oluşmaktadır.

mektedir. Risk analizi toplantıları sonucunda ortaya çıkan çok yüksek ve
yüksek riskler, her sunum öncesi tekrar
değerlendirilmekte ve Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne sunulmaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

SKA 16.6

Şirketimiz 21 Ekim 2020 tarihli olağan
genel kurul toplantısında, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı
gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin
denetimi için PwC Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

mamız nedeniyle, halka açık şirketlerin
uymakla yükümlü oldukları Sarbanes
Oxley Yasası Madde 404’e uyum kapsamında, Turkcell ve finansal tabloları
konsolide olan Turkcell Grup Şirketleri’nde oluşturulan iç kontrol yapısının
varlığı, yeterliliği ve etkin olarak çalışıp çalışmadığı konularında güvence
vermek üzere yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu maddeye uyum
kapsamında gerçekleştirilen denetim
faaliyetleri planlama aşamasından
başlayarak, tespit edilen iç kontrol
eksiklikleri ve aksiyonların takibi ve
sonuçlandırmasına kadar bütün aşamaları düzenli aralıklarla Denetim Komitesi’ne, Genel Müdür’e ve Finanstan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na
raporlanmaktadır.

sı Komitesi” kurulmuştur. Riskin Erken
Saptanması Komitesi, Şirket’in varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi
amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim
Kurulu’na destek verir. Komite Yönetim
Kurulu’na her 2 ayda bir raporlama
yapmakta ve Rapor bağımsız denetim
şirketiyle de paylaşılmaktadır. Yönetim
Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üzerinden Şirket’i etkileyen risklere
dair düzenli olarak değerlendirmede bulunmaktadır. Turkcell Kurumsal
Risk Yönetimi yaklaşımına göre Etki ve
Olasılık skalası ile risk değerlendirmesi
sonucunda “Çok Yüksek” ve “Yüksek”
çıkan riskler iki ayda bir olarak iş sahipleri ile beraber takip edilmektedir.
Bu riskler Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne taşınarak gerekli aksiyonlar
alınmaktadır. Orta ve Düşük seviyedeki riskler ise risk sorumlularıyla beraber
incelenerek, izleme ve takip sistemi
ile Kurumsal Risk Evreninde takip edil-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Son yıllarda
makroekonomik
seviyede ve 2020
yılında pandemi ile
deneyimlediğimiz
belirsizliklere karşı
etkin bir risk ve kriz
yönetiminin önemi bir
kez daha ön plana
çıktı. Paydaşlarımız ve
Turkcell için de öncelikli
konular arasında yer
alan Etkin Risk ve Kriz
Yönetimi, stratejilerimiz
doğrultusunda
belirlenen şirket
hedeflerine ulaşılmasını
etkileyebilecek
riskleri, Kurumsal
Risk Yönetimi (KRY)
sistemi kapsamında
yönetmektedir. Bu
amaçla tehditleri
fırsatlara dönüştürecek
pro-aktif bir risk
yönetim politikası
benimsenmektedir.

Risk yönetimi ve
İç kontrol mekanizması
Bağımsız denetim kuruluşunun seçim
süreci, Denetim Komitesi’nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve
bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını
Yönetim Kurulu’na önermesi biçiminde
gerçekleşmektedir.

Turkcell Kriz Yönetim
Planı etkinliğini artırmak
amacıyla tatbikatlar,
eğitimler ve farkındalık
faaliyetleri Kriz
Yönetim Ekipleri ve ilgili
grupların katılımıyla
periyodik olarak
gerçekleştirilmektedir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Etkin risk ve
kriz yönetimi
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Pazar riskleri
Makroekonomik ve politik belirsizlik
riskleri: Kur oranları ve enflasyon değerlerindeki dalgalanmaların müşterilerin tüketim alışkanlıklarına yansıması
gibi ekonomik etkiler ve politik belirsizlikler nedeniyle beklentilerin ve/veya
mevcut durumun kötüleşmesi risklerini
içermektedir. Küresel trendler ve ekonomik göstergeler, rekabet, gelir ve
abone verileri Turkcell tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

EKLER
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

Rekabet riskleri: Rakip faaliyetler ya
da teknolojik ve/veya sektörel gelişmelerde dezavantajlı konuma düşme
risklerini içermektedir. Bu kapsamda
piyasa ve rakip faaliyetleri yakından
takip edilmekte ve zamanında alınacak aksiyonlar ile bu tür rakip faaliyetlere cevap verilmeye çalışılmaktadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Yasal riskler
Düzenlemelere uyum ile ilişkin riskler:
Tabi olunan düzenlemelere uyulamaması sonucu idari yaptırımla karşılaşılması risklerini içermektedir. Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonu, gelişen
ve değişen düzenlemeleri yakından
takip ederek herhangi bir uyumsuzluk

Operasyonel riskler
Çevre, sürdürülebilirlik ve ekoloji kaynaklı riskler: İklim değişikliği nedeniyle
ortaya çıkabilecek sorunlar (sıcaklık
değişimleri, enerji tüketimlerinin artması, enerji fiyatlarının yükselmesi, atık
yönetimi yapılmaması, su kaynaklarının korunmaması vb.), insan sağlığını
ve biyolojik çeşitliliği etkileyebilecek
çevresel etkenler risklerini içermektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk ISO
50001 sertifikalı mobil operatörü olan
Turkcell, bir yandan enerji tüketimini
takip ederek, bir diğer yandan ise iştirakleri tarafından kapsamlı yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirmektedir. ISO 14064 (Uluslararası Sera Gazı
Hesaplama ve Doğrulama Standardı)
sertifikalı mobil operatör olarak sera
gazı emisyonlarını bağımsız bir kuruluş

Çalışan hatalarının önlenmesi, süreç
ve projelerin daha iyi yönetilmesi için
Turkcell Akademi eğitim ihtiyaçlarını
belirleyerek, çalışanların gelişim alanlarına yönelik yetkinlik eğitimlerini
planlamaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ
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Stratejik riskler
Yatırım ve teknolojik gelişmelere
adaptasyon riskleri: Kurumun; kısa,
orta veya uzun vadede piyasadaki
ve sektördeki konumunu, itibarını ve
imajını etkileyebilecek risklerdir. Bu
kapsamda sektörel, yerel ve küresel
trendler ve yeni iş kollarındaki rakip faaliyetler yakından takip edilmekte ve
gerekli aksiyonlar alınmaktadır. GSMA
gibi önemli uluslararası sektörel kuruluşlarla yürütülen iş birlikleri, yetkin ArGe çalışmaları, ulusal ve uluslararası
projeler ile teknolojik gelişmeler takip
edilmektedir.

İş sürekliliği riskleri
Kurumun operasyonel kesintiler, doğal afetler, terör vb. hareketler sonucu
karşılaşabileceği olaylar sonucunda
doğabilecek risklerdir. Şirket içerisinde kriz, iş ve servis sürekliliği planları
detaylı olarak hazırlanmıştır. Etkinliğini
görebilmek ve potansiyel iyileştirme
alanlarının belirleyebilmek için oluşturulan planlar periyodik olarak gözden
geçirilmekte ve her yıl tatbikatları düzenli olarak yapılmaktadır.

Üçüncü taraflar ile ilişkilerin yönetimi
ile ilgili riskler: Üçüncü tarafların etkin
yönetilmemesi nedeniyle üçüncü tarafların sorumluluklarını tam ve doğru
olarak yerine getirmemesi ve organizasyon dışından üçüncü kişilerin, şirket
prosedürlerini ve yasal düzenlemeleri
ihlal etmesi, hileli davranışta bulunması nedeniyle oluşabilecek dolandırıcılık
faaliyetleri risklerini içermektedir. İş
ortaklarıyla yapılan sözleşmeler doğrultusunda hukuki görüş de alınarak
operasyonun ve hedeflerin etkilenmesi
riski en aza indirilmektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Finansal riskler
Makroekonomik riskler: Ekonomik ve
politik belirsizlikler nedeniyle beklentilerin ve/veya mevcut durumun kötüleşmesi risklerini içermektedir. Turkcell
hali hazırda fonlama kaynakları ara-

Nakit yaratma ve tahsilat riskleri:
Mevcut alacakların zamanında tahsil
edilememesi nedeniyle, nakit akışının
bozulması risklerini içermektedir. Belirli sebepler nedeniyle (ekonomik kriz,
pandemi, savaş ve vb.) tahsilat riskinin
yükseldiği dönemlerde tahsilat bakiyeleri ve trendler ile nakit akış takibi
günlük frekansta takip edilerek üst yönetime raporlanmaktadır.

Davalar ve hukuki uyuşmazlık riskleri:
Sorumluluk alanı ile ilgili dava açılması nedeniyle Şirket aleyhinde yaptırım
uygulanması risklerini içermektedir.
Turkcell’in operasyonları/sözleşmeleri/
projeleri hakkında aleyhine çıkabilecek ihtilaflara yönelik hukuki çalışmalar yürütülmektedir.

aracılığı ile hesaplayarak, doğrulatmaktadır. CDP İklim Değişikliği raporlaması aracılığıyla iklim değişikliğine
karşı performansını ve iklim değişikliğinin yarattığı risk ve fırsatlara yaklaşımını düzenli olarak paydaşları ile paylaşmaktadır. Turkcell, 2050 itibarıyla
karbon nötr olmayı hedeflemekte ve
2030 yılına kadar elektrik tüketiminin
%100’ünü yenilenebilir kaynaklardan
karşılama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Siber güvenlik riski: Turkcell iç ve dış
bilgisayar ve ağ sistemlerinin, kötü
amaçlı kullanılması nedeniyle bilgi ve
sistemlerin tahrip edilmesi ve sistemlere zarar verilmesi risklerini içermektedir. Bu kapsamda Turkcell uçtan
uca tüm güvenlik kontrol ve testlerini
uygulamakta, zafiyetleri yönetmektedir. Güvenlik Operasyon Merkezi 7/24
güncel tehditleri takip eder, Siber Saldırı İzleme ve Savunma yapar.

Likidite, finansman riskleri: Kullanılan
veya kullanılması düşünülen kredilere
erişilememesi veya geri ödenmemesi nedeniyle nakit akışının bozulması
risklerini içermektedir. Etkin bilanço
ve likidite yönetimi prensipleri ile Turkcell’in ileriye dönük nakit projeksiyonunun sistematik takibi yapılmaktadır.

ihtimalini proaktif yönetim yaklaşımı
ile takip etmeyi ve engellemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, mevzuat
değişikliklerine ve yeni düzenlemelere
ilişkin bilgilendirmeler ilgili iş ekiplerine
yapılmakta, Kişisel Veri Yönlendirme
Komitesi, uyum komitesi, alt uyum komitesi ve bilgi sistemleri uyum komitesinde üst yönetim tarafından da takip
edilerek, bunlara uyum için çalışmalar
yürütülmekte, şirket içi denetim ve sürekli çalışan otomatik kontrol sistemi
gibi dijitalleştirilmiş araçlar vasıtasıyla herhangi bir ihlalin oluşmaması ve
idari yaptırımla karşılaşılmaması için
çeşitli önlemler alınmaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Bilgi güvenliği riskleri
Veri güvenliği riski: Organizasyon içi ya
da dışı kaynaklı, fiziksel ve/veya elektronik ortamda tutulan her türlü bilginin
yetkili/yetkisiz erişim nedeniyle çalınması, kaybedilmesi, sızdırılması, kasten
veya hata ile açığa çıkarılması, yanlış
kayıtlanması, değiştirilmesi, silinmesi,
tahrip edilmesi ve erişilememesi risklerini içermektedir. Verinin Güvenliği ile
ilgili risklere karşın Turkcell, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kur, faiz ve enflasyon riski: Enflasyon,
faiz ve döviz kurlarının dalgalanması
nedeniyle maliyetlerin artması ve gelirlerin azalması risklerini içermektedir.
Bu kapsamda piyasa dinamikleri yakından takip edilmekte, kur riskini minimize edecek uygun finansal enstrümanlar seçilerek uygulanmaktadır.

Çalışan hatalarının
önlenmesi, süreç ve
projelerin daha iyi
yönetilmesi için Turkcell
Akademi eğitim
ihtiyaçlarını belirleyerek,
çalışanların gelişim
alanlarına yönelik
yetkinlik eğitimlerini
planlamaktadır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell yedi büyük olayı kapsayan bir
Kriz Yönetim Planına sahiptir; operasyonel kesintiler, doğal afetler (deprem,
sel vb.), siber saldırılar, terör, yangın,
pandemi ve salgın hastalık ve zehirlenme olayları plan kapsamındadır.
Turkcell Kriz Yönetim Planı etkinliğini
artırmak amacıyla tatbikatlar, eğitimler ve farkındalık faaliyetleri Kriz Yönetim Ekipleri ve ilgili grupların katılımıyla
periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

sında çeşitliliğe giderek, olası yaptırımlar sonucu bölgesel olarak belirli
kaynaklara ulaşamama durumuna
karşın farklı kaynakları ve bunun için
gerekli anlaşmaları hazır tutmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Geniş bir coğrafyaya yayılan teknik
altyapımız, yaygın kapsama alanımız,
çözüm ortağı ağımız, mobil santrallerimiz, mobil baz istasyonlarımız, ek kapasitemiz, olağanüstü durum merkezimiz ve geçmiş deneyimlerimiz, risklerin
mümkün olduğunca azaltılmasına imkân tanımakla birlikte, Grup şirketlerimizden gelen müşteri hizmetleri bilgi
birikimi, hızlı fiber-optik altyapısı, veri
depolama hizmeti, yazılım geliştiren
deneyimli ekiplerimiz ile felaketi başka
bir merkezden yönetebilme ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlama konusunda imkân tanımaktadır.

TURKCELL HAKKINDA

Sektörel, yerel ve
küresel trendler ve yeni
iş kollarındaki rakip
faaliyetler yakından
takip edilmekte ve
gerekli aksiyonlar
alınmaktadır. GSMA
gibi önemli uluslararası
sektörel kuruluşlarla
yürütülen iş birlikleri,
yetkin Ar-Ge
çalışmaları, ulusal ve
uluslararası projeler ile
teknolojik gelişmeler
takip edilmektedir.
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Güçlü kurumsal yönetim

TURKCELL HAKKINDA

Stratejik odak alanlarımız her yıl her
seviyeden çalışanın katılımı ile gerçekleşen anket ve toplantılar ile yeniden
değerlendirilmekte, böylece güncel
trend, fırsat ve yetkinliklere uyumu gözetilmektedir.

Dijital servisler
• Artan aktif müşteri ve işlem hacmimiz ile trafik ve data kullanımı alanlarında yeni gelir fırsatları: Gün geçtikçe
servislerimizi kullanan müşteri sayılarımızın artması ile işlem hacimlerimiz
yükselirken, buna bağlı olarak komisyon gelirlerimiz, reklam gelirlerimiz ve
aboneliklerimizden elde ettiğimiz gelirlerimiz de artıyor.

• Özel sektör ve kamuda dijital dönüşüm ihtiyacı kaynaklı fırsatlar: Şirketler
ve kamu için dijitalleşme birçok verimlilik ve hizmet kalitesi artışı fırsatı sunmaktadır. Turkcell olarak biz de sunduğumuz uçtan uca dijital dönüşüm
hizmetleri ile Türkiye’deki şirketlerin ve
kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz,
finansman olanakları ile dijitalleşme
süreçlerini daha erişilebilir kılıyoruz.

• Bilişim Teknolojileri pazarında KOBİ
fırsatı: 27 yıllık Turkcell markasının
müşterilerde oluşturduğu pozitif algı
ve ülke çapında her noktada hizmet
verebilir durumda olan güçlü satış ağı
ile orta ölçekli firmalar segmentinde,
rekabette avantaj sağlanmaktadır.
• Bilişim Teknolojileri ve Telekom işini
entegre ederek tek elden uçtan uca
çözüm sunabilmesi: Turkcell’in son yıllarda telekom şirketinden, IT şirketine
doğru başarılı bir dönüşüm gerçekleştirmesi, yetkin insan kaynağı ile güçlü teknik bilgi birikimine sahip olması,
aynı zamanda tedarikçilerle yapılan
güçlü iş birlikleri pazarda öne çıkmasını sağlanmaktadır.

EKLER

• Uzaktan sağlık, uzaktan eğitim,
uzaktan çalışma gibi ihtiyaçların önem
kazanması, bu alanlardaki ürün ve hiz-

Detaylı bilgiye fikri varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yerel partnerlerimizle iş birliği yaparak
ülkemizin dijital dönüşüm serüvenine
yön veriyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

• IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojiler pazarında henüz kabul edilmiş
büyük oyuncuların yer almaması: Ürün
ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi birçok
alanda büyük veri, IoT ve yapay zekâ
(AI) deneyim ve yetkinliklerimizi kullanıyoruz. Henüz gelişmekte olan bir
pazar olan IoT ve yapay zekâ çözümlerinde pazarda kabul görmüş büyük
oyuncuların bulunmaması Turkcell
için bir pazar avantajı yaratmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yerli
ve milli teknoloji geliştirilmesini teşvik
eden vizyonunu da gelişmekte olan
bu ileri teknoloji alanlarında Turkcell
için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

metlere talebin artması: Pandemi dönemi ile uzaktan çözümlere olan ihtiyacın iyice artması ile uzaktan sağlık,
eğitim ve çalışma çözümleri alanında
odaklandığımız ve çalışmalarımıza
devam ettiğimiz ürün ve hizmetlere
olan talepte de artış gözlemlendi.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
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Dijital iş servisleri
• Kişisel verilerin ülkemizde saklanmasına yönelik regülasyonlarla veri
merkezlerine olan talebin artması:
Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak verinin güvenliği ve kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması için
Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması
vizyonu ile çalışıyoruz. Bu kapsamda
ülkemizde üretilen bazı verilerin Türkiye’de tutulmasına yönelik regülatif
düzenlemeler veri merkezlerimize olan
talebi artırarak iş alanımızın gelişimine
ve gelirlerimize katkı sağlıyor.

sı: Kur etkisi ile dijital iş servislerimizde
yabancı şirketlerin rekabet etmekte
güçlük yaşadığı fiyat avantajları sunuyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

• Kurumsal müşteri segmentinde pazar payı artışı: Turkcell olarak hâlihazırda yüksek olan kurumsal müşteri
pazar payımızı daha da yükseltmek
ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan
yararlanmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda esnaf ve KOBİ’lere

• Uzaktan çalışmanın artması ile mobil uygulamaların öneminin artması:
COVID-19 pandemisi dünya üzerinde
birçok şirketi uzaktan çalışma modellerine yöneltti. Bu da şirketler için
iletişim altyapılarının, kullanılan yazılımların ve bu sistemlerin güvenliğinin
önemini artırdı. Pandemi sonrasında
da uzaktan çalışmanın eskisinden çok
daha popüler olacağı tahmin edilmektedir. Şirketlerin farklı ihtiyaçlarına
uygun, güvenilir iletişim altyapıları sunan lider bir teknoloji şirketi olarak bu
alanda geliştirdiğimiz BiP, Yaani Mail,
lifebox ve BiP Meet gibi dijital servislerimiz ve üstün güvenlik standartlarımızla hizmet veriyoruz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Telekom İşimiz
• Genç müşteri segmentinde mobil
data kullanımındaki artış trendi: Genç
müşteriler arasındaki artan mobil
data kullanım trendi ve mobile yönelme trendini göz önüne alarak genç
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik
sosyal medya odaklı paketler ve GNÇ
uygulaması aracılığıyla çeşitli kampanyalar sunuyoruz, yeni uygulama ve
hizmetler geliştiriyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

yönelik çeşitli kampanyalar hazırlıyoruz, özellikle COVID-19 pandemisi sebebiyle değişen ihtiyaçları göz önüne
alıyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Stratejik odak alanlarımız Şirketimiz’in
operasyonlarına yön verirken, iş kollarının fırsat alanlarını en etkin şekilde
değerlendirmesi sağlanmaktadır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Küresel trendleri
ve Türkiye’deki
gelişim alanlarını
değerlendirerek dört
ana yetkinliğimizin
üzerine inşa ettiğimiz
temel telekom işimizin
yanı sıra üç adet
stratejik odak alanı
belirledik. Bu stratejik
odak alanlarına paralel
olarak 27 yıllık deneyim
ve birikimlerimizden
doğan, bizi sektördeki
diğer operatörlerden
ayrıştıran ve lider
konumumuzu
pekiştirmeye yarayan
dört ana yetkinliğimiz
bulunmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Stratejik
inisiyatifler ve fırsatlar

• Kur etkisi ile küresel BT servis sağlayıcılarının fiyat rekabetinde zorlanma-

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Güçlü kurumsal yönetim

TURKCELL HAKKINDA

• Büyüyen dijital servisler ile üstün dijital müşteri deneyimi
• Turkcell’in güçlü altyapısı ve geniş IT
çözüm hizmetleri yelpazesi sayesinde
kesintisiz hizmet

• Teknoloji bağımsız spektrum kullanımı ile verimliliğin artırılması

Techfin servislerimiz ile ilgili
detaylı bilgilere raporumuzun
finansal varlığımız ve fikri
varlığımız bölümlerinden
ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye üretilmiş varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye fikri varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.
Güçlü & çevik ekip
• Dijitalleşme ile gelen ‘zor işlerde çabuk ustalaşma’ gereksinimi ile artan
çevik ve esnek takımların önemi
• Esneklik ve çevikleşme yaklaşımıyla
şirket kültürünün dönüşümü ile verimlilik sağlama
• Etkin yetenek yönetimi

EKLER

• Sigorta sektöründe %1’in altında
dijital kanal payı, değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarıyla kıyaslandığında
önemli dönüşüm fırsatı yaratıyor. Büyük veriye dayalı inovatif çözümler ve

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Detaylı bilgiye insan varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

• Dijital dönüşüm finansmanı ile ticari
firmalarda büyüme potansiyeli: Grup
Şirketimiz Financell ile sunduğumuz
“Dijital Dönüşüm Finansmanı” ile ekosistemimizdeki şirketler kendilerine
özel belirlenmiş fiyatlar, faiz avantajları ve esnek ödeme planları ile dijital
dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları yazılım, sunucu gibi ekipmanlara, akıllı telefon, tablet gibi cihazlara
sahip olabiliyorlar. Böylece şirketler
için büyük bir ihtiyaç haline gelen dijitalleşme serüvenlerinde destek oluyoruz.

dijital süreçleriyle Turkcell Sigorta ile
bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz.

• Ortak altyapı çalışmaları ile dijital
dönüşüme katkı

• Büyük veri ve analitik modelleme ile
müşteriyi daha iyi tanıma ve ihtiyaçlarının erken tespiti

FİKRİ VARLIĞIMIZ

servisleri aracılığı ile yeni müşteriler
dahil ediyoruz, ekosistemimizi ve finansman hacmimizi genişletiyoruz.

• Bireysel, kurumsal ve ev segmentinde sabit ve mobil teknolojilerde en
yeni ve inovatif teknolojilerin sunulması

Siber güvenlik ürün ve
servislerimiz hakkında
detaylı bilgiye fikri varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş analitik yetenekler & teknoloji
• Dijitalleşmenin artmasıyla analitik
kabiliyete olan odak ve ihtiyacın artması

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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Detaylı bilgiye üretilmiş varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

• Dijital operatör yetkinliği gerektiren
siber güvenlik ürünleri ve servisleri

İNSAN VARLIĞIMIZ

• Turkcell ekosisteminin finansmanı
ve yeni müşteri potansiyeli: Techfin
servislerimizden Financell ile bireysel
müşterilerimize ve kurumsal müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun finansman
olanakları sunuyoruz. Financell aracılığı ile Turkcell ekosistemine finansman

Güçlü altyapı
• Sektörde öncü, fark yaratan şebeke
kalitesini sürdürmek ve uygun koşullar
oluştuğunda 5G lansmanı ile teknolojide lider operatör konumunu pekiştirmek

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

• Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve telekom
verisi ile daha doğru kredi skorlama:
Turkcell telekom işleri ile elde ettiği
müşteri verileri ile müşterisini daha iyi
tanımaktadır. Bu sayede KKB ve telekom verileri kullanılarak finansman
işlerinde müşterilere en uygun kredi
opsiyonları sunulabilmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Müşteri ile güçlü bağ
• Pandemi dönemiyle müşteri tarafında artan kaliteli hizmet ve iletişim
ihtiyacını sağlayan operatör

• Türkiye’de banka hesabı bulunmayan 30 milyon potansiyel kullanıcı:
Techfin ve mobil telekomünikasyon
hizmetleri sağladıkları pratiklik ve erişim kolaylığı sayesinde birçok insanın
finansal hizmetlere erişimi için uygun
ortamı sağlamaktadır. Bireyler için
hem ekonomik bağımsızlık hem de
sosyal eşitlik için önemli olan finansal hizmetlere erişim olanağı ile Turkcell Türkiye’de banka hesabı olmayan
yaklaşık 30 milyon kullanıcıya erişme
potansiyeline sahiptir.
• Pandemi sonrası hem bireylerin hem
kurumların temassız ödeme yöntemlerine olan talep artışı: COVID-19 pandemisi ile virüsün bulaşmasına ortam
sağlayan POS cihazları veya nakit
paranın kullanımı azalmıştır. Birçok insanın dijital/temassız ödeme sistemleri ile tanışmasını sağlayan pandemi
süreci ve sonrasında da bu sistemlerin
kullanımındaki artış Turkcell için bir fırsat yaratmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Ana yetkinlikler

Techfin servisleri
• Techfin projelerimizi daha destekleyici hale gelen regülasyonlar: Türkiye’deki regülasyon ortamı Açık Bankacılık kapsamında hayatımıza giren
iki yeni yetkilendirme türü “Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayıcılığı” ve “Ödeme
Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcılığı”
ve Mobil Pos kullanımının mümkün
hale gelmesi ile techfin hizmetlerine
daha uygun hale gelmeye başlamıştır.
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TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Finansal varlığımız
Çıktılar

Yaratılan değer

Net Gelir

29,1
Çıktılar

6,3

12,3
milyar TL

3,4

milyar TL

Net Kâr

4,2
milyar TL

milyar TL

Görüşülen
yatırımcı sayısı

506

Konsolide
Borçluluk Oranı

Sürdürülebilir/
Yeşil Finansman Kredileri
kapsamında alınan krediler

0,8x

milyon Avro

Şirketin piyasa değeri
Ödenen temettü ve temettü verimi
Faaliyet gösterilen ülke ekonomileri
için yaratılan değer
• GSYH’ye katkı

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Güçlü ve şeffaf finansal yönetim
• Şeffaf ve hesap verebilir finans
yönetimi
• Şeffaf yatırımcı iletişimi

FAVÖK

milyon
ABD Doları

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Finansman çeşitliliği
• Banka kredileri
• Borç piyasası ürünleri
• Sürdürülebilir finansman işlemleri

Serbest
Nakit Akışı

FVÖK

Güçlü bilanço yapısı
• Likidite performansı
• Optimum ortalama borç maliyeti ve
vadesi
• Öngörülebilir kar performansı

132

%18,5

milyar TL

Verimli sermaye yönetimi
• Asset light modeli
• Aktif portföy yönetimi

Verilen
Net Döviz
Pozisyon Fazlası

Operasyonel
Yatırım Harcamaları
/ Satışlar Oranı

İNSAN VARLIĞIMIZ

İş modelinin riskten korunması
• Enflasyon fiyatlaması
• Riskten korunma araçlarının etkin
kullanımı
• Güçlü likidite pozisyonu
• Güçlü tahsilat performansı

Sürdürülebilir büyüme ile yaratılan
değer
• Reel büyüme
• Yatırım tutarı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Operasyonlardan elde edilen gelir
• Güçlü nakit akışı yaratımı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Girdiler

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

50

DOĞAL VARLIĞIMIZ
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EKLER
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TURKCELL HAKKINDA

29.104

25.137

21.292

2020

2019

12.270

10.426
2019

2020
6.296
2020

Milyon TL

2020 yılı
büyümesi

EKLER

Turkcell Grup FVÖK

DOĞAL VARLIĞIMIZ

%17,0

5.380

Milyon TL

2020 yılı
büyümesi

2019

%17,7

Turkcell Grup FAVÖK

2018

data ve dijital servis kullanımına bağlı
olarak gelirlerimiz %15,8 artış ile 29,1
milyar TL olarak gerçekleşti.

8.788

Seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak
negatif etkilenen uluslararası dolaşım
gelirlerine rağmen temel olarak artan

2018

Milyon TL

2020 yılı
büyümesi

4.500

Turkcell Grup gelir

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Denetime tabi yıllık finansal
performansımızın detaylarını
konsolide finansal tablolar
bölümünden inceleyebilirsiniz.

Turkcell Grubu olarak, güçlü finansal yapımız, yenilikçi dijital
servis ve çözümlerimiz ve müşteri
odaklı iş anlayışımızla COVID-19
pandemisinin hızlandırdığı dijital dönüşüm sürecine geçmişten
bugüne olduğu gibi önümüzdeki
dönemlerde liderlik etmeyi planlıyoruz. Yaşanan bu dönüşümü
sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’nin
dijital omurgasını oluşturacak hizmetleri hayata geçirmek, finansal
çalışmalarımızın başlıca amaçlarından biri olmaya devam edecek.

%15,8

FİKRİ VARLIĞIMIZ
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Güçlü kurumsal yönetim anlayışımızın
bir parçası olarak finansal yönetimimizi şeffaf bir şekilde entegre faaliyet
raporlarımız, çeyreklik ve yıllık sonuç
açıklamalarımız, internet sitemiz, katılım gösterdiğimiz toplantı ve düzenlediğimiz organizasyonlar aracılığıyla
paydaşlarımıza açıklıyoruz. Şeffaf iletişim ile Şirketimiz’in piyasa değerini artırma hedefimiz kapsamında yatırımcı
profilini geliştirmeyi, derinleştirmeyi ve
kurumsal yatırımcı bazında uzun vadeli
yatırımcıların ağırlığını ve sayısını artırmayı amaçlıyoruz.

Güçlü finansal performansımızı
sürdürmek için likidite yönetimi
ve tahsilat riski konularına odaklanırken, dinamik gelir tahminleri
yaptık ve etkin maliyet kontrolü
için aksiyonları hayata geçirdik.
Bununla birlikte yatırım harcamalarımızı planlarken gelir yaratma
odağımızı her zaman olduğu gibi
ön planda tuttuk. Pandemi döneminde paydaşlarımız ile iletişimimizi aynı hassasiyet ile sürdürdük.
Nisan ayı başında düzenlediğimiz
COVID-19 odaklı telekonferans ile
risk, beklenti ve değerlendirmelerimizi şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza aktardık. Bunu takiben çeyrek açıklamalarımız ve toplantılarımızda konu ile ilgili güncellemeleri yatırımcılarımız ile paylaştık.

2020, tüm makroekonomik gelişmelerin COVID-19 pandemisinin etkisi altında kaldığı, küresel tedarik
zinciri ve talepteki bozulmalar ile
dünya ekonomilerinin küçüldüğü bir
yıl oldu.

Türkiye ve
operasyonlarımızın
olduğu diğer ülkeleri
de etkileyen bu
gelişmelere rağmen,
öngörülü stratejimiz
ve başarılı iş
modelimiz sayesinde
güçlü finansal
performansımızı 2020
yılında da sürdürdük.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Likidite kaynaklarımızı güçlü tutarak
makro krizlere karşı dirençli bir duruş
sergiliyor, borçluluk seviyemizi dengeli bir şekilde yöneterek sermayenin
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Diğer yandan güçlü tahsilat
performansı uygulamaları ile işletme
sermayemizi verimli bir şekilde yöne-

Operasyonlarımızın ve yatırımlarımızın finansmanına yönelik olarak yerel
ve küresel borç ve sermaye piyasalarını yakından takip ediyor, uygun
para birimi, maliyet ve vade yapısında
farklı borçlanma araçlarını kullanarak
finansman ihtiyaçlarımızı en uygun
fonlama yöntemleri ile karşılıyoruz. Bu
kapsamda hem banka kredileri, hazır
kredi limitleri gibi geleneksel finansman araçlarını hem de yerel ve uluslararası piyasalarda tahvil, kira sertifikası,
Eurobond ihraçları gibi sermaye piyasası araçlarını etkin olarak kullanıyoruz.

Operasyonlardan elde edilen gelir
Operasyonlardan elde ettiğimiz
gelir ile müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi servis ve hizmetlerin
devamlılığını sağlıyor, çalışanlarımızın istihdam şartlarını geliştiriyor,
yaptığımız yatırımlar ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve yatırımcılarımız için değer yaratıyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

İş modelimizin riskten korunması finansal performansın sürdürülebilirliği anlamında en çok önem verdiğimiz konuların başından geliyor. Bu kapsamda reel
gelir artışını sürdürmek, enflasyonist
etkilerin operasyonel kârlılığımızı üzerindeki etkilerini elimine etmek hedefi
ile enflasyon fiyatlaması uygulamamız
doğrultusunda ürün ve servislerimizi
güncel ekonomik koşullara göre fiyatlandırıyoruz. Bununla birlikte riskten
korunma araçlarının aktif bir şekilde
kullanımıyla finansallarımızı kur dalgalanmalarına karşı korurken aynı zamanda nakit akışlarımızı da güvence
altına alıyoruz.

Bu kapsamda başarılı operasyonel faaliyetlerimizin, iş modelimizi riskten koruma uygulamalarımız ve başarılı bütçe yönetimi yaklaşımımız ile de güçlü
finansal sonuçlara dönüşmesine katkı
sağlıyoruz. Verimli sermaye yönetimi
finansal varlığımız açısından öne çıkan
diğer önemli bir konu. Bu çerçevede
sermaye kaynaklarımızı daha yüksek
büyüme getiren daha kârlı alanlara yöneltmek doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdürürken diğer yandan bilançomuzda bulunan varlıklarımızın gerçek değerlerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

COVID-19 notu
Pandemi döneminde alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, bireylerin ve kurumların mobil ve sabit altyapılar
üzerinden data kullanımlarında
artış yaşanırken evde geçirilen
zamanın artması, uzaktan çalışma
ve eğitim uygulamalarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte dijitalleşmeye duyulan ihtiyaç ciddi
oranda arttı. Bu kapsamda data
ve dijital servis ve hizmetlerimize
olan talepteki artış gelirlerimizi
olumlu yönde etkilerken özellikle
seyahat kısıtlamaları nedeni ile
uluslararası dolaşım gelirlerimizde düşüş yaşandı. Bununla birlikte
kurumsal projelerimizde de bazı
ertelemeler gerçekleşti.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Faaliyetlerimizden elde edilen gelirin
disiplinli maliyet yönetimi uygulamalarımız ile güçlü operasyonel kârlılığa
dönüşmesine, etkin işletme sermeyesi
yönetimine ve yatırım harcaması planlamasına katkı sağlayarak operasyonlarımızın güçlü nakit akışı yaratımı
kabiliyetine sahip olmasına destek oluyoruz.

terek nakit yaratım performansımızı
destekliyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Güçlü kurumsal yönetim
anlayışımızın bir
parçası olarak finansal
yönetimimizi şeffaf
bir şekilde entegre
faaliyet raporlarımız,
çeyreklik ve yıllık
sonuç açıklamalarımız,
internet sitemiz, katılım
gösterdiğimiz toplantı
ve düzenlediğimiz
organizasyonlar
aracılığıyla
paydaşlarımıza
açıklıyoruz.

Finansal varlığımızı, paydaşlarımız için
değer yaratma yolculuğumuzda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin temel ekonomik girdisi olarak görüyoruz. Güçlü
altyapımız üzerinden üstün hizmet
kalitemizin devamlılığını sağlamak, ülkemizi ve insanlarımızı en son teknolojiler ile tanıştırmak, çalışanlarımızın
istihdam şartlarını daha da geliştirmek,
sosyal sorumluluk projeleri ile topluma
fayda sağlamak ve hissedarlarımız
için temettü ve piyasa değeri artışıyla değer yaratmak temel olarak güçlü
bir finansal performansa sahip olmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle güçlü ve
sürdürülebilir finansal performans Turkcell’in öncelikli konuları arasında yer almaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Güçlü finansal performans

2018

110
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Finansal varlığımız

4.237
3.246
2020

2.021

%18,5
2020

%18,0
2019

%18,5

-0,7
-2,5

2014

2015

0,0

-2,2
2016

2020

tırım harcamalarımızı da kur etkilerine
karşı korumuş oluyoruz. Analitik yetkinliklerimiz ve büyük verinin etkin bir
şekilde kullanımı ile müşterilerimize
uygun, enflasyon trendlerini de dikkate alarak ürün fiyatlaması yapıyoruz.
Doğru müşteriye doğru zamanda doğru fiyat teklifi sunuyoruz.

2017

2018

2019

4.5 G Yatırım Dönemi

Faaliyetlerimiz kapsamında yarattığımız ekonomik hareketlilik, sağladığımız
istihdam ve ödediğimiz vergiler ile ülke
ekonomilerine, GSYH’lerine destek oluyoruz. SKA 8.1
İş modelini riskten koruma
uygulamaları
İş modelimizin risklere karşı korunması
güçlü finansal performansımızın sürdürülebilirliği açısından en ön önemli
odak alanlarımızdan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda fiyatlarımızı güncel
ekonomik şartlara göre fiyatlıyor, riskten korunma araçlarını aktif bir şekilde
kullanarak bilançomuzu kur dalgalanmalarına karşı koruyor ve likidite kaynaklarımızı etkin bir şekilde yönetiyoruz. Pandemi döneminde tahsilat performansının yönetimi de üzerine daha
fazla odaklandığımız bir konu oldu.

Turkcell olarak müşterilerimize sunduğumuz değer teklifinin doğru şekilde
fiyatlanmasına önem veriyoruz. Doğru
fiyatlandırma yaparken güncel ekonomik koşulları da dikkate almak hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından
oldukça önemli. Bu kapsamda Turkcell
olarak ürün ve servislerimizi enflasyon
etkisini de dahil edecek bir yaklaşımla
fiyatlandırmaya odaklanıyoruz. Enflasyon fiyatlaması uygulamamız öncelikle
sürdürülebilir reel gelir büyüme elde
etmemize katkı sağlarken, giderler
üzerindeki enflasyonist baskıların elimine edilmesine ve operasyonel kârlılığımızın korunmasına destek oluyor.
Bununla birlikte Turkcell olarak yatırım
bütçemizi yarattığımız gelirlere göre
belirlediğimiz için aynı zamanda uzun
vadede kur etkilerinin enflasyon etkisi
ile gelirlerimize yansıması sonucu ya-

Güçlü operasyonel ve finansal performansımızı, enflasyon fiyatlaması çerçevesinde oluşturduğumuz yüksek ARPU
performansı ile destekliyoruz. Yüksek
ARPU performansımızın bileşenlerini
büyüyen faturalı abone bazımız, artan
data kullanımı ve müşterilerimizi daha
zengin değer teklifi içeren üst paketlere taşıma stratejimiz ile desteklerken,
uzun dönemde ARPU trendimizin enflasyon patikası ile uyumlu bir trendde
hareket edeceğini öngörüyoruz.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Yerli şebeke yatırımlarımız ve
5G çalışmalarımızın detaylarına
raporumuzun üretilmiş varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

-0,1

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Operasyonel olmayan yatırım harcamalarımızı da dahil ettiğimizde geçtiğimiz 5 yılda toplam 32 milyar TL
yatırım gerçekleştirirken, şebeke ekipmanlarımızın bir kısmını yerli üretim
ile temin ederek maliyet tasarrufuna
ve yerli teknolojilerin gelişimine katkı
sağlamış olduk.

2020 yılı
artışı

2,4

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Oran

0,5 yp

3,4

Milyar TL

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Operasyonel yatırım
Harcamaları (lisans hariç)
/satışlar oranı

Serbest nakit akışı

jilerini müşterilerimize tanıştırmamıza
imkân veriyor. Bu doğrultuda 2020
yılında operasyonel yatırım harcamalarımız (lisans hariç) toplam gelirlerimizin %18,5’i olarak gerçekleşti. Bu
dönemde de yatırımlarımızı gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini artırıcı, toplumsal fayda sağlayan ve gelir
yaratımımıza destek olma hedefimiz
doğrultusunda disiplinli bir yaklaşım
izledik.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Telekom sektöründe faaliyet göstermek, artan kapasite ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir altyapıya sahip olma ve yeni teknolojilerin düzenli
olarak müşterilerimizle buluşturulması
gibi sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Operasyonlarımızdan elde
ettiğimiz gelir ve bunun sonucu olarak
elde ettiğimiz güçlü nakit yaratma
kabiliyetimiz, finansman kaynaklarımız ile birlikte altyapı yatırımlarımızı
sürdürmemizi ve geleceğin teknolo-

2019

Milyon TL

2018

2020 yılı
büyümesi

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell Grup net kâr

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

%30,5

tımıdır. Özellikle 4.5G teknolojisi ile ilgili
olarak yaptığımız frekans ve şebeke
yatırımları nedeni ile 2014-2018 yılları
arasında negatif seviyede gerçekleşen serbest nakit akışı yaratım performansımız, yatırımların büyük ölçüde
tamamlanması ile birlikte 2018 yılında
pozitife dönmüş, sonrasında da güçlü operasyonel performans ile yükselen bir trend izlemiştir. 2020 yılında
da sağlam finansal performansımızı
sürdürdük ve 3,4 milyar TL’lik serbest
nakit akışı yarattık. Bir sonraki teknoloji
yatırım sürecine başlayana kadar başarılı operasyonel performansımızı devam ettirip, yatırım harcamalarımızı ve
işletme sermayemizi disiplinli bir şekilde yöneterek güçlü serbest nakit akışı
yaratım performansımızı sürdürmeyi
hedefliyoruz. Turkcell olarak 4 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz; ekonomik,
sosyal ve teknolojik kalkınma doğrultusunda değer yaratıyoruz. Üstün dijital hizmetlerimizi, bilgi ve deneyimimizi
ülke sınırlarımız ötesine, dijital ihracat
yaptığımız 37 ülkeye taşıyor ve ülkelerin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

ve Avro karşısında sırası ile %24 ve %35
değer kaybettiği bir dönemde, güçlü
operasyonel performansımız ve ihtiyatlı risk yönetim uygulamalarımız sayesinde 2020 yılında güçlü bir net kâr
performansı elde ettik. Net kârımız bir
önceki yıla göre %30,5 artış göstererek
4,2 milyar TL olarak gerçekleşti ve kuruluşumuzdan itibaren elde ettiğimiz en
yüksek net kâr seviyesi oldu.

2020 yılında altyapı yatırımlarımızın
finansmanı için Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile imzaladığımız 500 milyon
Avro tutarında ve 8 yıl vadeli kredi anlaşması ile önümüzdeki 3 yıl içinde yapılacak olan telekom ekipmanı alımlarının finansmanını Avro ve Çin Yuanı
cinsinden sağlayabileceğiz. Bu işlemle
yabancı tedarikçilerle yerel para birimleri cinsinden ticareti teşvik etmiş,
uygun maliyetli ve uzun vadeli bir finansman anlaşmasına imza atarak
Türkiye ekonomisine ve Turkcell’e güveni pekiştirmiş olduk. Bunun yanında
18 Aralık 2020’de Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.’den tedarik
etmekte olduğumuz ürün ve servislerin
finansmanı amacıyla imzalanan, İsveç
İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, ING BANK N.V. ve AB
Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl
vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90
milyon ABD doları tutarındaki kredi
sözleşmesini gerçekleştirdik. Operasyonlardan elde ettiğimiz gelirin sonucu
olarak en çok odaklandığımız konulardan bir tanesi serbest nakit akışı yara-

DEĞER YARATAN TURKCELL

Uzaktan çalışma uygulamaları, seyahat kısıtlamaları, artan dijital kanal
satış payı, pazarlama giderlerindeki
tasarruflar ve disiplinli maliyet yönetimi uygulamaları ile güçlü operasyonel
kârlılığımızı 2020 yılında da sürdürdük. FAVÖK %17,7 artış ile 12,3 milyar
TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı
%42,2’ye yükseldi. FVÖK marjımız ise
%21,6 oldu. Pandemi sebebiyle makroekonomik belirsizliklerin yüksek olduğu,
özellikle Türk Lirası’nın Amerikan Doları

Kuruluşumuzdan
beri Türkiye
ekonomisine 50
milyar TL’nin üzerinde
katkı sağladık!
Operasyonlarımızdan
elde ettiğimiz
gelir sayesinde
faaliyetlerimizi
sürdürdüğümüz ülke
ekonomilerine destek
veriyoruz.

TURKCELL HAKKINDA

Uzaktan çalışma
uygulamaları,
seyahat
kısıtlamaları, artan
dijital kanal satış
payı, pazarlama
giderlerindeki
tasarruflar
ve disiplinli
maliyet yönetimi
uygulamaları ile
güçlü operasyonel
kârlılığımızı 2020
yılında da sürdürdük.
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2021

325
325

255

2022
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2024

Yabancı para birimi

Güçlü nakit pozisyonumuza ek olarak
727 milyon ABD Doları taahhüt edilmiş kullanıma hazır kredi anlaşmamız
yanında güçlü serbest nakit akış yaratımı performansı da likidite pozisyonumuzu desteklemektedir.
Likidite odağımız altında diğer önemli
bir konu borçluluk yönetimidir. 2020
yılında Türk Lirası’nın ABD Doları ve
Avro karşısında ciddi değer kaybına

132

1.517

325
66
259

255

2025+

Yerel para birimi

rağmen, güçlü nakit yaratımı performansımız sayesinde borçluluk seviyesi performansımızı takip ettiğimiz
net Borç/FAVÖK çarpanını 0,8x seviyesine düşürmeyi başardık. Bir sonraki
teknoloji yatırımına kadar hedefimiz
güçlü nakit akışı yaratımı ile borçluluk
seviyemizi düşürmeye devam etmek
ve yapılacak yatırımlar için hazırlıklı
olmak olacaktır.

2019

2018

2018
-224
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TFŞ hariç Turkcell Grubu. Anapara ve faiz ödemeleri dahildir.
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Konsolide borçluluk oranı

DOĞAL VARLIĞIMIZ
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115

Anapara ve Faiz Ödemeleri (milyon ABD Doları)
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2019

Likidite yönetimi*

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Net Döviz Pozisyonu
Milyon ABD Doları

1.517

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

dahil edildiğinde %43’e düşmektedir.
Döviz işlemlerimizi ve pozisyonumuzu
çeşitlendirerek riskimizi azaltmak için
tedarikçilerimize yapılan ödemelerde yerel para cinsinden ticarete de
öncelik veriyoruz. Bu yıl da en büyük
tedarikçilerimizle Türk Lirası ödeme
anlaşmaları yaparak döviz varlıklarımızın korunması yolunda adım attık.
Bu kapsamda başarılı riskten korunma uygulamalarımız sayesinde 2018
yılında negatif olan döviz pozisyonumuzu 2019 yılında pozitife çevirmeyi
başardık. 2020 yılı sonu itibarı ile 132
milyon ABD Doları döviz fazlası pozisyonumuz bulunmaktadır. Önümüzdeki
dönemlerde kur hareketlerinin finansallarımıza etkisini minimum seviyede
tutma hedefi ile döviz pozisyonumuzu
nötr-pozitif seviyesinde korumayı hedefliyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

İş modelimizi riskten koruma uygulamalarımız çerçevesinde ihtiyatlı bir
risk yönetimi yaklaşımı sergiliyoruz.
Bu kapsamda doğal bir korunma yolu
olarak nakdimizin büyük çoğunluğunu
yabancı para olarak tutuyoruz. 2020
yılı sonu itibarı ile yabancı para cinsinden kur takası işlemleri hariç bilançomuzda bulunana nakdin %74’ü
ABD Doları, %4’ü Avro ve %22’si TL
para birimi bazındadır. Bununla birlikte ihtiyatlı risk yönetimi yaklaşımımız
kapsamında riskten korunma araçlarını da aktif bir şekilde kullanmaktayız. Bu araçların kullanımı ile değişken
faizli yabancı para bazlı borçlarımızı
sabit faizli Türk Lirası borca çeviriyoruz. 2020 yılı sonu itibarı ile riskten korunma araçları öncesi toplam
borcumuzun %78’i yabancı para cinsindeyken bu oran bu araçların etkisi
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Gelişmekte olan pazarlarda faaliyetlerini sürdüren bir telekom şirketi
olarak finansal iniş ve çıkışlara her
zaman hazırlıklı olmamız ve operasyonlarımızın devamlılığını sağlamak
için güçlü bir likidite pozisyonuna sahip olmamız gerekmektedir. Likidite
yönetimi finansal varlığımızın önemli
bir alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu
kapsamda 2020 yıl sonu itibarı ile
bilançomuzda çoğu yabancı para
cinsinden olmak üzere 11,9 milyar TL
nakit bulunmaktadır. Bu tutar 2024
yılı sonuna kadar tüm borç servisimizi
karşılayacak düzeydedir.

2020

155

Diğer yandan bu araçlar bizi piyasadaki faiz riskine karşı da korumaktadır.
2020 sonu itibarı ile toplam borcumuzun yaklaşık %39’u değişken faizli iken
riskten korunma araçları sayesinde
sabit faizli borçlanma oranımız yaklaşık %94’e yükselmektedir. Risk yönetimi yaklaşımımız ile ilgili öne çıkan
bir diğer önemli konu ise kullandığımız
tüm araçların ilgili borç servisinin hem
ana para hem faiz ödemelerini vadesine kadar kapsamıdır. Bu kapsamda
gerçekleştirdiğimiz anlaşmaların piyasa koşullarındaki dalgalanmalardan etkilenmesini engelliyoruz. Ayrıca
bu anlaşmaları gerçekleştirirken piyasa tarafından bilinen, itibarlı ve güvenilir isimlerle çalışıyoruz.

1,0x

Ç118=100
Şirket ve TÜİK açıklamaları

Gelişmekte
olan pazarlarda
faaliyetlerini sürdüren
bir telekom şirketi
olarak finansal iniş ve
çıkışlara her zaman
hazırlıklı olmamız ve
operasyonlarımızın
devamlılığını
sağlamak için
güçlü bir likidite
pozisyonuna
sahip olmamız
gerekmektedir.
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2020 yılı sonu itibarı
ile 132 milyon ABD
Doları döviz fazlası
pozisyonumuz
bulunmaktadır.
Önümüzdeki
dönemlerde kur
hareketlerinin
finansallarımıza
etkisini minimum
seviyede tutma
hedefi ile döviz
pozisyonumuzu
nötr-pozitif
seviyesinde korumayı
hedefliyoruz.

Turkcell ARPU ve Tüketici Fiyat Endeksi karşılaştırması
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lamaları, üst yönetim raporlamaları
ve benzer şirket analizleri gibi birçok
farklı içerikte bilgi paylaşımı yapıyoruz.
Örnek bir kurumsal vatandaş olma
yaklaşımımıza uygun olarak rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele faaliyetlerimizi sıfır tolerans anlayışıyla yürütüyor,
piyasalarda etkin rekabet ortamının
korunması için mevzuatlara uygun
hareket ediyoruz. Bütün finansal işlemlerimizi tabi olduğumuz SPK ve
SEC mevzuatlarına uygun bir şekilde
yürütüyoruz.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Güçlü ve şeffaf finansal yönetim
Finansal yönetimimizin güçlü olduğu
kadar şeffaf ve hesap verilebilir olması da kurumsal yapımız için önem
taşımaktadır. Şeffaf ve güçlü finansal yönetim anlayışımız kapsamında
bütçemizi etkin bir şekilde planlıyor,
yönetiyor ve analiz ediyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerde doğrudan ve
dolaylı yollarla vergi uygulamalarımızı
şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde
yönetiyoruz, faaliyet raporlarımız, özel
durum, çeyreklik ve yıllık sonuç açıklamalarımız ile yayımlıyoruz. Şirket
içinde ise hisse performansı rapor-

2018

Milyon Avro

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Turkcell olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ağı ile
sürdürdüğümüz ortak aksiyonlar çerçevesinde de Türkiye’den
kurum ve kuruluşların CFO Görev Gücü’ne katılımları için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir / Yeşil finansman
kredileri kapsamında alınan krediler

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

“Asset-Light” yaklaşımını benimsiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de hedefimiz gelir büyümesini geleneksel
telekom işlerimiz ve yeni yatırım yaptığımız alanlardan dengeli bir şekilde
sağlamak olacak. Bununla birlikte
yeni işlere yapacağımız yatırımları
borçlanma araçları dışında serbest
nakit akışı ve aktif portföy yönetimi
ile de finanse etme yaklaşımını uygulayacağız. Aktif portföy yönetimi ile
piyasa şartlarının ve yatırımcı ilgisinin
de uygun olması durumunda çeşitli
sermaye piyasası veya özel işlemler
gerçekleştirerek bilançomuzdaki varlıkların gerçek değerlerini de ortaya
çıkarmayı hedefliyoruz. SKA 8.2

Sürdürülebilir finansman kaynaklarına
erişimde Türkiye’de öncü bir role sahibiz. 2019 yılında BNP Paribas’tan aldığımız 50 milyon Avro tutarındaki 3 yıl
vadeli “Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi”
ile finansman alanındaki faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir kredi ile güçlendirdik. 2020 yılında ise ING ile imzaladığımız 50 milyon Avro tutarındaki
5 yıl vadeli “Yeşil Kredi Anlaşması” ile
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,
çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi çevreci yatırımlarımızı finanse
etmeyi amaçladık, bu alandaki öncü
konumumuzu güçlendirdik.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Verimli sermaye yönetimi
Telekom sektörünün günümüzde küresel ölçekte yüzleştiği en büyük zorluklar yüksek yatırım ihtiyacı ve rekabet nedeni ile yavaş gelir büyümesi
olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle
dünya üzerinde birçok telekom şirketi
halka arz, M&A işlemleri, altyapı paylaşımı, satıp geri kiralama işlemleri ile
geleneksel telekom işindeki kaynak
ihtiyacını azaltıp daha yüksek büyüme
getiren işlere ve alanlara kaynaklarını
yönlendirmiştir. Biz de Turkcell olarak
bu çerçevede yatırım ihtiyacı düşük
olan dijital servisler, techfin servisleri
ve bilişim teknolojileri gibi alanlara dijital verimlilik odaklı yatırımlar yapıyor,
ekonomik büyümemizi destekleyecek

Finansman çeşitliliği
Güçlü öz kaynaklarımızın yanında
fonlama çeşitliliği yaratmak için, güçlü piyasa ilişkilerimiz ile alternatif fonlama yöntem ve kaynakları yaratmayı
hedefliyoruz. Yerli ve yabancı bankalardan temin edilen banka kredileri,
uluslararası piyasalarda Eurobond ihraçları, lokal piyasalarda tahvil, bono,
kira sertifikası ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları, yabancı tedarikçilerden satın alımların finansmanı için
ülke kredileri ve sürdürülebilir finansman (sürdürülebilirlik endeksli kredi,
yeşil kredi) gibi çeşitli fonlama yöntemlerini kullanıyoruz. SKA 8.4

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Financell risk maliyeti

Oran

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman
Yılmaz’ın da görev aldığı bu
inisiyatif, kritik görev alanlarını, 2020 yılında SKA’lar ile paralel şekilde ‘Yaklaşım ve Ölçümleme’, ‘Entegre Strateji ve
Yatırımlar’, ‘Entegre Kurumsal
Finansman’ ve ‘Entegre İletişim
ve Raporlama’ olarak belirledi.
19 farklı sektörden, toplam piyasa değeri 1 trilyon ABD Doları’nı aşan 42 küresel ölçekli şirket CFO Görev Gücü’nü oluştururken, bu proje kapsamında
BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na katkı sağlamanın
yanında aynı zamanda BM’nin
2030 ajandası için ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmek
amacıyla da ortak politikaları
geliştiriyor. SKA 17.16

Ayrıca altyapı paylaşım projelerine
verdiğimiz destek kapsamında Türksat ve Vodafone ile fiber altyapı pay-

laşımı projesi ile hem ulaştığımız hane
sayısını genişlettik hem de verimlilik
sağladık. Önümüzdeki dönemlerde de başta fiber olmak üzere pasif
altyapı paylaşım opsiyonları değerlendirilmektedir. Dünyadaki trendlere
paralel olarak, sektörde altyapı paylaşımının operasyonel tasarruflar ve
kaynak verimliliği konusunda da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağını
düşünüyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Tüketici finansman işimiz ile ilgili olarak da güçlü tahsilat performansımızı
pandeminin etkili olduğu 2020 yılında
sürdürdük ve risk maliyetimizi sektör
ortalamalarının altında tuttuk. Tüketici kredileri verirken özellikle müşterilerimizin telekom faturalarını ödeme
performansını da içeren birçok farklı
kriteri dikkate alıyor bununla birlikte
kredi kayıt bürosu verilerini de değerlendirmemize dahil ediyoruz. Bu yaklaşım güçlü tahsilat performansımızın
temelini oluşturmaktadır.

UNGC CFO Görev Gücü
UNGC tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları ile uyumlu, sürdürülebilir kurumsal finansman modelleri ve araçlarını geliştirme
amacı ile organize edilen CFO
Görev Gücü’nün (CFO Task
Force) kurucu üyeleri arasında
yer alıyoruz. Bu proje küresel
iş dünyasının finans liderlerine
sürdürülebilir finans kavramının
kurumların politika belirleme
süreçlerinde önemli bir etken
hale gelmesini, sürdürülebilir
kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesini ve bu amaçlara
hizmet eden yatırımlar için geniş, likit ve etkili bir pazar yaratılmasını hedefliyor.

Verimli sermaye odağımız kapsamında 2019 yılında %41,5’ine sahip olduğumuz Fintur Holdings B.V. paylarının
tamamını Sonera Holding B.V.’ye devrettik. Bu işlemden gelen nakit kaynak
ile borçluluk oranımızı ve likiditemizi
iyileştirdik, döviz pozisyonumuzu da
güçlendirmiş olduk.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Tahsilat performansımız özellikle pandemi döneminde üzerine daha fazla

odaklandığımız bir alan oldu. Aldığımız yerinden aksiyonlar ve telekom
servislerinin müşterilerimizin hayatlarının ayrılmaz bir parçası olması nedeni ile fatura ödemelerine gösterdikleri hassasiyet güçlü tahsilat performansımızı 2020 yılında sürdürmemizi
sağladı.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ek olarak COVID-19’un yıkıcı etkilerini hafifletmek için hükümetlerin ve
merkez bankalarının senkronize bir
şekilde parasal ve mali genişlemeye gitmesi hâlihazırda gerileyen faiz
oranlarının tarihi düşük seviyelere gerilemesine sebep oldu. Bu çerçevede,
BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve
Intesa Sanpaolo bankalarıyla 2015 yılında imzaladığımız anlaşma uyarınca
altyapı yatırımlarında ve oluşabilecek
yatırım fırsatlarının finansmanında
kullanmak üzere aldığımız toplam 1
milyar ADB Doları tutarındaki sendikasyon kredisini Mart 2020’de vadesinden 6 ay önce kapatarak, maliyet
optimizasyonu yaptık ve yıl içinde
anlaşmalarını tamamladığımız uzun
vadeli kredi kullanımlarıyla da borç
vademizi uzattık.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Tüketici finansman
işimiz ile ilgili olarak
da güçlü tahsilat
performansımızı
pandeminin etkili
olduğu 2020 yılında
sürdürdük ve risk
maliyetimizi sektör
ortalamalarının
altında tuttuk.
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Turkcell’in ödenmiş sermayesi 2,2 milyar TL nominal değerdedir.** Borsa
İstanbul ve New York Borsası’na kote
olan tek Türk şirketi Turkcell, 31 Aralık
2020 itibarıyla 35,4 milyar TL piyasa
değeri ile BİST’te işlem gören şirketler arasında en değerli 9. şirket oldu.
Turkcell’in Amerikan Depozitolu Hisseleri ise 2020 yıl sonu itibarıyla 63,3
milyon adet oldu.

İki ADR beş hisseyi temsil etmektedir.

**

Her biri 1 TL nominal değerli 2.200 milyon adet hisse içermektedir.

Hissedar değişimi,
stratejiye olası etkileri,
Rekabet ortamı, fiyat
politikamız ve operasyonel
göstergelerin trendi
5G lisans ihalesi yol
haritası ve buna ilişkin
yatırım harcamaları,

• Kurumsal yatırım fonlarıyla büyük
bir çoğunluğu sanal olmak üzere toplamda 506 görüşme gerçekleştirdik.

Operasyonel yatırımlara
ilişkin detaylar,

Riskten korunma
enstrümanlarına ilişkin
detaylar,
Stratejik odak alanları,
öncelikler ve hedefler,
Uluslararası
operasyonlarda strateji ve
beklentiler,

Likidite ve borçluluk
yapısı.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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*

Makroekonomik koşulların
iş modeli ve finansallara
etkisi,

Şirket’e ve sektör dinamiklerine hâkim
ve Şirket’in stratejisini ve odak alanlarını kapsamlı aktarabilen kişilerden
oluşan Turkcell Yatırımcı İlişkileri takımı, dinamik yapısı ve etkin iletişimiyle sektörde fark yaratmaktadır.
Tüm paydaşlarla uzun vadeli ilişkiler
hedeflenmektedir. Yatırımcı ve analistlerin soruları ilgili mevzuat çerçevesinde en hızlı ve şeffaf biçimde
karşılanmaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak 2020 yılı
boyunca:

• 15’i sanal, 19 yatırımcı konferansına
katıldık.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Pandeminin faaliyetlerimiz
üzerindeki etkileri,

DOĞAL VARLIĞIMIZ

BİST ve NYSE’de Turkcell hisselerinin
performansını beş yıllık değişim ile
birlikte her yıl düzenli olarak raporluyoruz.

2020 yılında Yatırımcı İlişkilerine
en çok sorulan ilk 10 konu başlığı
şunlar oldu:

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell’in halka açık olan kısmındaki
yabancı payı 2020’da %79,4 seviyesindedir. Aynı dönemde Borsa İstanbul’daki yabancı payı %49’dur.

Çalışma prensiplerimiz
Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsiyoruz. Turkcell Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün ilke edindiği temel çalışma
prensipleri arasında ulaşılabilirlik,
paydaşlara hızlı geri dönüş sağlama,
şeffaf, tutarlı ve zamanlı olarak bilgilendirme yer almaktadır. Başta Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere
Turkcell Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve
sosyal medya platformları üzerinden
de tüm paydaşlara bilgi akışı sağlanmaktadır.

Pandemi sebebiyle seyahatlerin kısıtları, analist, yatırımcı, kredi derecelendirme kuruluşu gibi firmalar ile toplantılarımızı sanal olarak gerçekleştirmemizi sağladı. Bu sayede özellikle
seyahate dayalı karbon ayak izimizi
azaltmış olduk.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell, 15 Ekim 2015 tarihinde nominal değeri 500 milyon ABD Doları,
vadesi 10 yıl olan tahvili ihraç etti. 11
Nisan 2018 tarihinde nominal değeri
500 milyon ABD Doları, vadesi 10 yıl,
kupon oranı %5,80 olan ve yine İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’nda
(Euronext Dublin) işlem gören tahvili
ihraç etti. Ayrıca iştirakimiz Superonline; 4 Şubat, 23 Haziran ve 18 Kasım
tarihlerinde olmak üzere 2020 yılında toplam 325 milyon TL tutarında
üç sukuk ihracı gerçekleştirdi. İştiraklerimizden Turkcell Finansman, 500
milyon TL limit ile ihraç için 12 Kasım
SPK onayı almış olup, 2020 yılında bir
borçlanma gerçekleştirmemiştir.

• Yıl boyunca telefon ve e-posta yoluyla binin üzerinde bilgi talebinde
bulunuldu ve bu taleplerin tamamına
cevap verdik.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Sermaye piyasası 			
araçları performansı
Turkcell hisseleri 11 Temmuz 2000’de
Borsa İstanbul (BİST) ve New York
Borsası’nda (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başladı. Hisseler BİST’te TCELL kodu, NYSE’de TKC
kodu ile Amerikan Depozitolu Hisseler
(ADS-American Depositary Shares)
olarak işlem görüyor.*

kutluyoruz!

• COVID-19 pandemisinin işlerimiz
üzerindeki ilk etkisini yatırımcılarımız
ile paylaştık.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile iletişimimiz hakkında yaklaşımımızı sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimiz bölümünde ve iletişim kanallarımızı ise paydaş iletişim kanalları
tablosunda açıklıyoruz.

20. yılımızı

• Yıl içinde dört kez finansal sonuçlarımızı telekonferans ile paylaştık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Şeffaf yatırımcı iletişimi –
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerimizi Kurumsal Yönetim İlkeleri ile paralel bir
şekilde ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı
geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve
zamanlı olarak bilgilendirme prensiplerine uygun bir şekilde yönetiyoruz.
Şeffaf ve aktif iletişim kapsamında
faaliyet dönemi içerisinde her çeyrekte finansal ve operasyonel performansımızı içeren; denetim raporu,
basın bülteni ve yatırımcı sunumu gibi
çıktıları internet sitemizde yayımlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda faaliyet ve
sürdürülebilirlik raporlarımızda ayrı
ayrı yıllık olarak yayımladığımız bilgileri ise entegre faaliyet raporumuzda
konsolide bir şekilde yayımlıyoruz.

New York
Borsası’ndaki

Hisse ve tahvil geri alımları
Turkcell Yönetim Kurulu, 15 Temmuz
2016 ve sonrası yaşanan gelişmelerin
yatırımcılar nezdinde kısa ve orta vadede yaratabileceği istikrarsızlık algısı
ve/veya dünya ekonomisinde meydana gelebilecek dalgalanmaların Türkiye’ye olası negatif yansımaları nedeniyle yatırımcılarımızı korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21
Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016’da
yaptığı duyurular çerçevesinde, azami
fon tutarı 450 milyon TL olmak üzere
Şirket payları ve tahvillerinin geri alımı için Şirket yönetimini yetkilendirdi.
Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana,
16.9 milyon adet (karşılığı 180,2 milyon
TL) hisse geri alımı ve 20,5 milyon ABD
Doları nominal tutarı (karşılığı 103,5
milyon TL) tahvil alımı gerçekleştirildi. 2020 sonu itibarı ile bu tahvillerin
hepsi piyasaya geri satılmıştır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele, rekabet yönetimi
ve ilgili konulardaki prensip
ve raporlamalarımızın
detaylarına güçlü kurumsal
yönetim bölümünden, vergilere
dair verilere ise konsolide
finansal tablolar bölümünden
ulaşabilirsiniz.

Şirket’e ve sektör
dinamiklerine hâkim
ve Şirket’in stratejisini
ve odak alanlarını
kapsamlı aktarabilen
kişilerden oluşan
Turkcell Yatırımcı
İlişkileri takımı,
dinamik yapısı ve
etkin iletişimiyle
sektörde fark
yaratmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yatırımcılarımız ve
diğer paydaşlarımız
ile iletişimimiz
hakkında
yaklaşımımızı
sosyal değerlerimiz
ve ilişkilerimiz
bölümünde ve
iletişim kanallarımızı
ise paydaş İletişim
kanalları tablosunda
açıklıyoruz.
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Şirketimiz’in sürdürülebilirlik notu Morgan Stanley Capital International
(MSCI) tarafından Ocak 2021’de A seviyesinde değerlendirilmiştir. Turkcell
bu notu alan Türkiye’deki tek telekomünikasyon şirketidir.

2016

2017

2018

2019

2020

En düşük

7,80

7,00

7,38

9,19

10,55

11,78

En yüksek

10,67

9,80

13,53

14,73

14,23

16,83

Kapanış

7,80

7,68

13,53

11,46

13,48

16,10

TKC (ABD Doları)*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En düşük

6,61

5,02

5,26

3,58

4,37

4,29

En yüksek

11,32

8,52

8,93

9,74

6,63

6,13

Kapanış

6,69

5,44

8,93

5,30

5,67

5,39

*Hisse senedi fiyatları temettü dağıtımına göre düzeltilmiştir.
Kaynak: Bloomberg

Borsa sembolleri
Borsa

Sembol

Hisse Senedi

Borsa İstanbul

TCELL

Depo Sertifikası

NYSE

TKC

Tahvil

İrlanda Menkul Kıymetler Borsası

ISIN: XS1298711729

Tahvil

İrlanda Menkul Kıymetler Borsası

ISIN: XS1803215869

Analist tavsiyeleri
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Hisse performansı (Göreceli) (2020)

%78

%22

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Sürdürülebilirlik endeksleri ve performans göstergeleri
Sürdürülebilirlik alanında yaptığımız
çalışmaları yerel ve küresel endekslerdeki başarılarımızla somutlaştırıyo-

Hisse bilgisi ve temettü verimi
Yatırımcı ilişkileri olarak Turkcell’in
piyasa değerini yükseltmeyi ve adil
değere ulaşmasını hedefliyoruz; bu
kapsamda stratejik değer yaratma
olasılıklarını değerlendiriyor, mali disiplin çerçevesinde hissedarlarımıza
politikalarımızla uyumlu temettü dağıtımını gözetiyoruz.

2015

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Salgına dayalı belirsizliğin en yüksek
olduğu zamanda risk, beklenti ve değerlendirmelerimizi paydaşlarımıza 10
Nisan 2020’de telekonferans düzenleyerek aktardık. Bu toplantı, şeffaf
ve adil kurumsal yönetim uygulaması açısından örnek bir aksiyondu ve
paydaşlarımız tarafından zamanlaması ve içeriği açısından takdir gördü.

Ayrıca Turkcell Londra Borsası ve Financial Times ortaklığında bağımsız
bir organizasyon olan FTSE’nin ESG
performanslarını ölçen FTSE4Good
Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’nde yer alan tek Türk telekomünikasyon şirketidir.

TCELL (TL)*

İNSAN VARLIĞIMIZ

İletişimimiz ile fark yaratıyoruz
Turkcell, paydaşları ile eş zamanlı ve
açık iletişime inanıyor. Dünya çapındaki yatırımcılarımıza kapsamlı, doğru
ve zamanında bilgi vermek amacıyla,
Turkcell Yatırımcı İlişkileri olarak web
sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu gibi iletişim kanallarını aktif olarak
kullanıyoruz.

Yarısı yabancı
kuruluş olmak
üzere aktif olarak
27 aracı kurum
Turkcell hissesini
takip ederek analiz
etmektedir. 2020 yıl
sonu itibarıyla “al”
tavsiyesi veren 21
analist, “tut” tavsiyesi
veren 6 analist
olup “sat” tavsiyesi
veren analist
bulunmamaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

ruz. Küresel ısınma, doğal kaynakların
tükenmesi, su kaynaklarının azalması,
sağlık, güvenlik, istihdam gibi sürdürülebilirliğe ilişkin konulara, şirketlerin
yaklaşımlarını ortaya koyarak şirketlerin faaliyetlerinin bağımsız bir gözle
değerlendirilmesini ve Borsa İstanbul
tarafından tescil edilmesini sağlayan
BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (BİST
SI) ilk hesaplanmaya başladığı 2014
yılından beri yer alıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell’e ve paydaşlarımıza azami
faydayı sağlamak ve değer yaratmak için çalışıyoruz
Turkcell Yatırımcı İlişkileri olarak öncelikli amacımız Şirket’in piyasa değerini
ve Turkcell hisselerinin işlem hacmini
artırmaktır. Bu kapsamda hedefimiz
Turkcell’in yatırımcı profilini geliştirmek, derinleştirmek ve kurumsal yatırımcı bazında uzun vadeli yatırımcıların ağırlığını ve sayısını artırmaktır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Şirketimiz’in
sürdürülebilirlik notu
Morgan Stanley
Capital International
(MSCI) tarafından
Ocak 2021’de
A seviyesinde
değerlendirilmiştir.
Turkcell bu notu
alan Türkiye’deki tek
telekomünikasyon
şirketidir.

1,3
1,2
1,1

Te m et t ü ve r i m i

1,0

0,8

TCELL
*
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2020 yılında hissedarlarımıza mevzuat düzenlemelerinin izin verdiği en yüksek oran olan
%25 oranında temettü dağıtılmıştır.

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

0,7
Mart

%2,3*

TUT

Şubat

%3,6

2020

BIST 100
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EKLER

%7,2

2019

0,9
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2018

AL

Ocak

120

122
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Görünüm

Tarih

S&P
Fitch
Fitch Ulusal

BBBBAAA (tur)

Durağan
Durağan
Durağan

Nisan 2019
Mart 2021
Mart 2021

Tarih

JCR-ER
JCR-ER Ulusal

BBBAA (Trk)

Negatif
Durağan

Mayıs 2020
Mayıs 2020

TURKCELL
Finansman

Uzun vadeli
kredi notu

Görünüm

Tarih

Fitch
Fitch Ulusal

B+
AA- (tur)

Durağan
Durağan

Nisan 2020
Nisan 2020

Turkcell Finansman Fitch notu 27 Nisan 2020 tarihinde ticari sebepler nedeniyle sonlanmıştır.
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EKLER

*

Müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak yaptığımız bu çalışmalarla, birçok üründe rekor işlem hacimlerine ulaşarak 2020 yılını başarılı
bir şekilde kapattık. Paycell bu yıl gelirlerini %13 artırırken FAVÖK marjı %52
olarak gerçekleşti. Paycell’in grup dışı
gelirleri ise aynı dönemde %62 artış
gösterdi. Paycell 3-ay aktif kullanıcı
sayısı 4,7 milyon olurken ve Paycell’de
kayıtlı kredi kartı sayısı %88 artış ile 7,9
milyona ulaştı.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Yatırımcı İlişkileri İletişim
Tel: +90 (212) 313 18 88 Faks: +90 (216) 504 40 58
E-posta: investor.relations@turkcell.com.tr
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri
Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi
No: 20 B Blok Küçükyalı Ofispark, 34854 - Maltepe / İSTANBUL

Paycell kolay ödeme alternatiflerine
bir yenisini ekleyerek dünyada bir ilki
gerçekleştirdi. ‘Hazır Limit’ özelliği sayesinde, kullanıcılar limitlerini diledikleri zaman Paycell Kart’larına aktararak harcama yapabiliyor, ay sonunda
Turkcell faturası ile geri ödeyebiliyor.
Üstelik kişiye özel belirlenen bu limitin
bir kısmını fona çevirip nakit olarak da
çekebiliyor.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

olarak korumuştur. Şirketimiz’in uzun
vadeli yabancı para cinsinden kredi
derecelendirme notu “BB-” ve görünümü “Durağan” olarak teyit edilmiştir.

Techfin’in parlayan yıldızları:
Paycell ve Financell
2020 yılında da Paycell çatısı altında müşterilerimize sunduğumuz ürün
ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam
ettik. 12 binden fazla üye iş yerine
hizmet veren Paycell, ticari işletmeler
için sunduğu çözümlere bu yıl bir yenisini daha ekledi ve Android POS üye
iş yerlerinin kullanımına sunuldu. İlgili
mevzuatlara uygun ve GİB tarafından tescillenen ilk Android POS cihazı olan Paycell Android POS, tahsilat,
stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek
bir platform üzerinden sunarken üye
iş yerlerine maliyet ve verimlilik avantajları sağlıyor. Yine bu yıl Paycell Tek
Hesap projesiyle kullanıcılar, Paycell
Kart’larındaki bakiyeyi ve mobil ödeme limitlerini tek bir hesap üzerinden
görüp kolayca yönetebilir hale geldi.
2020’nin bir diğer gelişmesi de 7/24
para transferi hizmetinin anlaşmalı
bankalardaki IBAN numarasına yapılmasını da sağlayarak bu alanda

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimiz’in
uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu “AA+(tur)”dan “AAA(tur)”a
yükseltmiş; görünümünü “Durağan”

Bu kapsamda mevcut finans olgunluk seviyemiz değerlendirilmiş, buna
paralel gelişim alanları tespit edilerek detay seviyede yol haritaları
oluşturulmuştur. Süreçten teknolojiye,
organizasyondan veriye uçtan uca
finans operasyon modelinin bütün bileşenlerinin dikkate alındığı dönüşüm
çalışmaları tamamlandığında finans
süreçlerinin %68’inin sistemler üzerine
taşınması ve bununla birlikte yaklaşık
%20 civarında verimlilik artışı beklenmektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Görünüm

İNSAN VARLIĞIMIZ

Uzun vadeli
kredi notu

Paycell, anlaşmalı üye iş yerlerinde
banka kartına ya da kapıda ödeme
işlemine ihtiyaç duymadan alışveriş
yapma ve ücreti faturaya yansıtma
servisi sağlıyor. Paycell hem uygulama hem de Turkcell mağazalarından kurum faturalarının ödenmesine
de imkân sağlıyor. Her yıl artan üye
müşteri sayısı ile Paycell müşterileri
QR kod kullanarak hızlı ve güvenli bir
şekilde alışveriş yapabiliyor. Paycell
Kart ise banka müşterisi olamayan 18
yaşın altındaki nüfusa kart kullanabilme imkânı sunuyor. Aynı zamanda
Paycell Kart müşterileri bakiyeyi ve
mobil ödeme limitlerini tek bir hesap
üzerinden yönetebiliyor.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

SUPERONLINE

önemli bir adım atmamız oldu. Ayrıca temassız ödemenin daha da yaygınlaştığı ve müşterilerin yeni ödeme
yöntemlerinin arayışına girdikleri pandemi döneminde fiziksel noktalardaki
ödeme deneyimini iyileştirerek tamamen temassız bir ödeme deneyimi
sunduk. Birçok restoran, market ve
kahve zincir ile anlaşarak müşterilerinin alışverişlerini QR kod ile temassız
bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladık. SKA 8.3

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Uzun vadeli
kredi notu

Dijital finans dönüşümü
Güçlü finans fonksiyonumuzun dijital
olgunluğunun artırılması en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İş
süreçlerinin sistemler üzerinden kurgulandığı, manuel müdahalenin en
az seviyeye indirgenerek operasyonel
mükemmelliğin ve verimlilik artışının
sağlandığı; iç kontrol noktalarının otomatik olarak desteklendiği ve çalışma
ortamının en iyi uygulamalar seviyesine taşındığı bir ortam sağlanması
amacıyla Turkcell finans fonksiyonu
operasyon modelini dijitalleştirmektedir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Kredi
derecelendirme
Turkcell,
Superonline
ve Turkcell
Finansman*
dünyanın önde
gelen kredi
derecelendirme
kuruluşlarından
derecelendirme
notu almaktadır.

TURKCELL

Müşterilerinin
ihtiyaçlarını
göz önünde
bulundurarak
yaptığımız bu
çalışmalarla, birçok
üründe rekor
işlem hacimlerine
ulaşarak 2020 yılını
başarılı bir şekilde
kapattık. Paycell
bu yıl gelirlerini
%13 artırırken
FAVÖK marjı %52
olarak gerçekleşti.
Paycell’in grup dışı
gelirleri ise aynı
dönemde %62 artış
gösterdi.
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2020

Paycell 3 aylık aktif
kullanıcı sayısı (milyon)

4,8

4,5

4,7

Toplam işlem hacmi
(milyar TL)

7,8

9,4

9,0

Gelir (milyon TL)

187

252

285

FAVÖK (milyon TL)

136

160

147

FAVÖK marjı (%)

%73

%64

%52

Financell aracılığıyla Turkcell'e
kazandırılan müşteri sayısı (bin)

102

113

129

Financell aktif büyüklük (milyar TL)

5,2

3,0

2,5

Yıllık kullanılan kredi adeti (milyon)

2,4

1,9

2,0

Yıllık kredi kullanan müşteri sayısı
(milyon kişi)

1,9

1,4

1,4

Toplam kredi pörtföyü (milyar TL)

4,2

2,4

1,9

Gelir (milyon TL)

942

899

567

FAVÖK (milyon TL)

426

504

367

FAVÖK marjı (%)

%45

%56

%65

Net kâr (milyon TL)

254

187

241

FATURA
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2018

Finansal varlığımız diğer
bütün sermayelerimizin
gerçekleşmesi için
gerekli finansmanı
sağlayan, aynı zamanda
diğer sermayelerimiz
sonucu elde edilen
gelirlerden beslenen
anahtar bir konuma
sahiptir. Hizmetlerimiz
ve servislerimizden
sağladığımız gelirler
sayesinde piyasa
değerimize ve temettü
verimliliğine katkıda
bulunuyor, Ar-Ge
çalışmalarımızı finanse
ederek ürün ve hizmet
kalitemizi geliştiriyor,
müşteri memnuniyetimizi
artırmayı amaçlıyoruz.
Aynı zamanda sosyal
sorumluluk projelerimiz
ve yatırımcılarımız ile
kurduğumuz şeffaf
etkileşim uygulamalarımız
ile sosyal değerlerimiz
ve ilişkilerimize
katkı sağlıyoruz.
Sürdürülebilir finansman
faaliyetlerimizle doğal
varlığımıza olan negatif
etkimizi azaltıyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

şekilde yönetmeye devam ettik. 2020
yılı içerisinde tamamlanan projeler
ile Kurumsal ve Superonline müşterilerine de finansman hizmeti vermeye
başladık. Bu sayede Turkcell olarak
sattığımız tüm ürün ve hizmetlerde finansman çözümleri sağlamaya başladık. 2019 yılı son çeyreğinde altyapı
çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri
A.Ş. ile hızlı ve erişimi kolay ürünlerle
müşterilerin risk yönetiminde yenilikçi
çözümler sunuyoruz.

Finansal varlığımızın
diğer varlıklarımız ile
etkileşimi

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Türkiye finansman sektörünün önemli
oyuncularından biri olan Financell ile
2020 yılında da bireysel ve kurumsal
müşterilerimizin teknolojik ürün ve
hizmet ihtiyaçlarına yönelik finansman çözümleri sunmaya devam ettik.
2020 yılında dijital dönüşüm kredisiyle kurumsal krediler alanında da aktif
hale geldik. Diğer taraftan, 2020 yılı
içerisinde gerçekleştirilen kredi risk
altyapı ve dijital dönüşüm projeleri
sayesinde daha hızlı kredi değerlendirmesi yaparak, kredi riskini etkin bir

PAYCELL HA
PAYCELL KA
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2019
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2018

512,23
292,22
872,29
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Üretken Turkcell ailemiz
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İstihdamda fark yaratmak
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İnsan
varlığımız
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Girdiler

Çıktılar

Çıktılar

RADAR Turkcell Grup
performans skoru

kişilik istihdam

%2
%6

erkeklerde

çalışan
devir oranı

iş kazası
sıklık oranı

kişiye staj
imkânı

39.560

Güçlü ve çevik çalışan kültürü oluşturmak
İyi işveren olmak
• Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı
çalışanlara sahip olma
• İnsan Kaynakları uygulamalarında
çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
• İş kazaları sonucu oluşan çalışma saati kaybı

adet
Reflex

FİKRİ VARLIĞIMIZ

150

0,89

200
Kadınlarda

Kadınların teknoloji alanında istihdamını artırmak için yetkinliklerinin geliştirilmesi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Genç Yetenek
Programı ile

Stajcell ile

1,4

milyon saat
toplam eğitim

kadın çalışan
oranı

İNSAN VARLIĞIMIZ

yeni işe alınan
çalışan
sayısı

%33

%98,7

erkek

Geleceğin dijital dünyasına hazır, yetkin insan
kaynağı gücüne sahip olma
• Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

262
461

Çevik takımlar/çalışanlar
Fark yaratan istihdam uygulamaları
• Genç Yetenekler
• GENÇ YETENEK
• Stajcell
• Flex İK Uygulamaları
• Yıldızlar Geri Dönüyor
• Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit!
• Adayını Anlat Fayda Yarat Uygulaması

İstihdama katkı
• İş yaptığımız ülke/coğrafyalarda
yaratılan istihdam

Kadın

Yetkin personelimiz ve kariyer gelişimi
• Yedekleme Yönetimi
• YUPO
• Turkcell Akademi eğitimleri
• Digital Masters Programı
• Teknoloji Perakendeciliği Sertifika 		
Programı
Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
• Saha ISG İyileştirme Çalışmaları
• RADAR Programı

Yaratılan değer

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
• VoE ve VoD Toplantıları
• Geleceği Yazan Kadınlar Projesi

DEĞER YARATAN TURKCELL

İnsan varlığımız

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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İnsana yakışan iş uygulamalarımız
Ülkemizde ve küresel ölçekte örnek
kurumsal vatandaş olma bilincimiz ile
tüm insan kaynakları süreçlerimizi değer yaratma odağında yürütüyoruz.
Kendini devamlı olarak geliştiren güçlü
ve çevik Turkcell ailemizin iş yönetimi konusundaki beklentilerini dinliyor,
çalışan bağlılığı ve memnuniyetini artırmak üzere gerekli aksiyonları hızla
hayata geçiriyoruz. İnsana yakışan iyi
iş uygulamalarımızı “Dijital İK” olma
vizyonumuz ile birleştirerek Turkcell’i
çalışanlarımızın gözünde en çok tercih
edilen çalışma yeri haline getirmeyi
amaçlıyoruz.

Tedarik zincirimize yönelik
fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve
çeşitlilik uygulamalarımıza ait
detaylı bilgiye raporumuzun
değer odaklı sorumlu tedarik
zinciri yönetimi bölümünden
erişebilirsiniz.

EKLER
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Geleceği Yazan Kadınlar
Programı hakkında detaylı
bilgiye raporumuzun sosyal
değerlerimiz ve ilişkilerimiz
bölümünden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Operasyonlarımızın büyük çoğunluğu Turkcell çalışanlarımız tarafından
yürütülüyor. Türkiye’nin her yerinden
aramıza katılan yeni takım arkadaşlarımızla, ailemizi sürekli büyütüyor ve
etkin iş gücünün artırılmasına katkıda
bulunuyoruz. Mesleklerin ve uzmanlık
alanlarının cinsiyet sınıflandırmalarının ötesine geçtiğine inanıyoruz. Lider
dijital operatör şirketi kimliğimizle kadınları özellikle STEM (Bilim, Teknoloji,
Mühendislik, Matematik) alanlarındaki
çalışmalarıyla öne çıkarmak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyor,
Geleceği Yazan Kadınlar Programı
başta olmak üzere kadın mühendis
istihdamını destekleyen birçok faaliyet yürütüyoruz. SKA 5B

FİKRİ VARLIĞIMIZ

2021 yılı başında yayımladığımız İnsan
Hakları Politikamız ile çalışanlarımızla, müşterilerimizle, iş ortaklarımızla
ve tüm paydaşlarımızla kurduğumuz
ilişkilerde temel hak ve özgürlüklere
bağlı bir tutum sergilemek, çalışma
hayatına ilişkin ulusal mevzuata ve
tabi olduğumuz uluslararası sermaye
piyasaları düzenlemelerine uyumu tesis etmek üzere, ilkelere uymayı ve organizasyonumuzun bu ilkelere gönülden bağlılığını temin etmek için üzeri-

Çalışanlarımızın her türlü çalışan-işveren ilişkisi kaynaklı haklarına saygı
göstererek, insan kaynakları uygulamalarımız ile bu haklarını koruma altına alıyoruz. Eşit işe eşit ücret politikamız ile kadın ve erkek çalışanlarımız
arasında temel maaş farkı bulunmamaktadır. Çocuk işçi ve zorla, borç
karşılığı işçi çalıştırmama konularında
tedarikçilerimiz başta olmak üzere
tüm değer zincirimizi kapsayacak şekilde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü
- International Labour Organization)
standartlarını benimsiyoruz. SKA 10.4

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
İnsan haklarına saygı çerçevesinde
tüm bireylere eşit fırsatlar tanıyan,
kapsayıcı ve çeşitliliği savunan insan
kaynakları uygulamalarımızı hayata
geçirip her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Turkcell ayrımcılığı, eşitsizliği,
insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı, çocuk işçiliğini önleyici faaliyetlerini yayınladığı İnsan Hakları Politikası kapsamında yürütmekte ve bu
değerlerin tedarik zinciri kapsamında
da benimsenmesi için çalışmalarını
sürdürmektedir. Fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkelerimizi, fırsat eşitliği uygulamalarımız ile güvence altına
alıyoruz. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
aleyhine, 2020 yılı içerisinde, çalışanlarımız veya üçüncü kişiler tarafından
açılmış ve konusu ayrımcılık olan herhangi bir vaka yaşanmamıştır ve ayrımcılık gerekçesiyle Turkcell’e açılmış
bir dava bulunmamaktadır.

mize düşen görevleri yerine getirmeyi
taahhüt ediyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ
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Turkcell HR Centre of Excellence (İnsan
Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi)
önderliğinde tüm insan kaynakları süreçlerimizin tasarımını, insan kaynakları prosedürlerimizdeki değişiklikleri
ve iyileştirmeleri, ücret politikalarımızı,
çalışanlarımızın performans ve gelişim
yönetimini yürütüyoruz. Turkcell ekipleri ve Organizasyonel Gelişim direktörlüğümüzün iş birliği ile iş süreçlerimize
ait hedeflerin ve risklerin belirlenmesi,
rol ve sorumlulukların tanımlanması ve
insan kaynakları yönetimimizin dijitalleşmesi kapsamında iş dünyasında örnek çalışmalara imza atıyoruz.

COVID-19 notu
COVID-19 etkisinde istihdam ve
çalışma koşullarının yeniden şekillendiği 2020 yılında, artan müşteri
ihtiyaçları ve dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda etkin işe alım
uygulamalarımızı sürdürdük ve
ülkemiz ekonomisine destek olan
istihdam süreçlerimize hız kesmeden devam ettik. Üç yılı aşkın
süredir uyguladığımız “mobil çalışma” ve “ofistasyon” gibi çalışma
modelleriyle ofis bağımsız çalışma konusunda deneyimli olduğumuz için, COVID-19’un ortaya
çıktığı andan itibaren uzaktan çalışma modellerimizi hızla hayata
geçirdik ve bu doğrultuda evden
çalışma, mobil çalışma gibi farklı
modelleri deneyimledik. Saha çalışanlarımıza gereken hijyen malzemelerinin tedarikini sağladık.
Çalışanların fiziksel ve psikolojik
güvenliğini sağlayacak aksiyonları aldık. Çalışanların uzaktan çalışırken daha kaliteli zaman geçirebilmeleri, azalan sosyalleşmeyi
artırmak ve ekip motivasyonunu
sağlamak için uzaktan eğitimler,
şirket içi online etkinlikler, sağlıklı
yaşam için çeşitli özel programlar
organize ettik. Çalışanlarımızdan
bu dönemde anlık geribildirimler
alarak an be an dinledik, süreç ve
prensiplerimizi bu bilgiler ışığında
geliştirdik. Kincentric’in 2020 yılında düzenlediği, çalışanlar tarafından puanlanan ‘COVID-19 Sanal
Çalışma Değerlendirme Anketi’nde ‘Kaygı ve Bağlantı Kurma’, ‘Üst
Yönetim Yaklaşımı, İletişimi’, ‘Çalışan Sağlığı, Esenliği, İş Güvenliği’
ve ‘Sanal Çalışma Verimliliği’ ana
başlıklarının her birinde yüksek
sonuçlar elde ettik. Anket sonuçları Turkcell’in Türkiye geneline
göre olumlu algı ortalamasında
üst sıralarda olduğunu gösterirken; küresel ölçekteki şirketler
arasında da tüm boyutlarda daha
yüksek sonuçlar aldığını ortaya
koydu.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kapsayıcı
dijital dönüşüm
yolculuğumuzda
çalışanlarımızla
aramızdaki güçlü
iletişim ve etkileşim ile
en büyük gücümüzü
çalışanlarımızdan
alıyoruz. Turkcell’e
değer katan
çalışanlarımızın,
Turkcell çatısı altındaki
çalışma hayatlarını
daha değerli, verimli
ve mutlu kılmayı
kurum kültürümüzün
değişmez bir
parçası olarak
değerlendiriyoruz.

24.675 kişilik büyük Turkcell Grubu ailesi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için hızlı
değişen dijital çağın gereklerine çevik
bir şekilde adapte oluyor, zengin eğitim programları ile yeteneklerimizi geliştiriyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Üretken Turkcell
ailemizi, sahip
olduğu uzmanlık
ve topluma değer
katma bilinci ile tüm
Turkcell faaliyetlerini
gerçekleştiren en
önemli varlığımız
olarak görüyoruz.

İnsan varlığımızın yönetimi
İnsana ve Türkiye’nin lider dijital operatörü Turkcell’e yakışır işler sunma
amacı ile çıktığımız yolculuğumuzda
Turkcell’li olmanın avantajını çalışanlarımızın her daim hissetmeleri en büyük
önceliklerimizden biridir. İnsan kaynakları süreçlerimizde yasal gereklilikleri
ilgili kanun ve yönetmeliklerle uyumlu
şekilde uyguluyoruz. Yasal bildirim süreçleri dahilinde çalışanlarımızı önemli
derecede etkileyebilecek tüm operasyonel değişikliklerin iletişimini iç etkileşim kanallarımız aracılığı ile yapıyoruz.
Turkcell’in dokunduğu tüm iş faaliyetlerinde cinsiyet, yaş, inanç, etnik köken,
milliyet, medeni durum, sağlık durumu,
fiziksel kapasiteye bağlı ayrımcılığa
karşı çıkmayı temel etik değerlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. İnsan
haklarına saygımız kapsamında tüm
bireylere eşit fırsatlar tanıyan, kapsayıcı ve çeşitliliği savunan insan kaynakları uygulamalarımızı hayata geçirip
her geçen gün daha da geliştiriyoruz.
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Kadın

Erkek

Kadın

Yaş gruplarına göre mevcut yöneticilerimizin oranları*

Erkek

Kadın

2018

2019

2020

-

-

%0,3

30-50 yaş arası

%94

%95

%94,8

50 yaş ve üstü

%6

%5

%4,9

Erkek
30 yaş ve altı

2018

2019

2020

%68

%32

%68

%33

%67

Kişi

Kişi

Kişi

Kişi

Kişi

Kişi

1.722

3.633

1.770

3.685

1.877

3.772

İşten ayrılan çalışanlar*
Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın
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Erkek

Yaş gruplarına göre mevcut çalışanlarımızın oranları*
2018

2019

2020

2018

2019

2020

30 yaş ve altı

%19

%22

%25

30-50 yaş arası

%77

%75

%72

%32

%68

%27

%73

%28

%72

50 yaş ve üstü

%4

%3

%3

Kişi

Kişi

Kişi

Kişi

Kişi

Kişi

2018

2019

2020

%1

%1

%1

Yüksek Lisans

%26

%28

%25

Lisans

%66

%66

%69

Ön Lisans

%3

%2

%2

Lise

%3

%2

%3

Diğer

%1

%1

%1

2018

125

317

İşten ayrılan çalışanların yaş gruplarına göre oranları*
2018

2019

2020

30 yaş ve altı

%18

%21

%34

30-50 yaş arası

%77

%71

%63

50 yaş ve üstü

%5

%8

%3

Çalışan devir oranı (Turnover)*
Kadın

2019

438

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Farklı pozisyonlardaki cinsiyet oranları*

162
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Doktora

327

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Çalışanlarımızın eğitim seviyeleri*

151
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2020 sonu itibarıyla
Türkiye’de 19,
Ukrayna’da 6 olmak
üzere toplam 25
lokasyonda faaliyet
gösteren Global Bilgi
iştirakimiz yarattığı
istihdam ile şehirlerin
ekonomisine katkı
sağlamasının yanı
sıra çalışan insan
kaynağının gelişimine
de önemli destek
vermektedir. Yaklaşık
16 bin kişiye istihdam
sağlayan Global Bilgi
toplam iş gücünün
%60’ını oluşturan
9.600 kadın çalışanı
ile sektörüne öncülük
ederek değer
yaratmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Üretken Turkcell ailemiz çalışanları*

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2020

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Müdür altı seviyeler

%33,5

%66,5

%33,8

%66,2

%34,6

%65,4

Müdür

%21,3

%78,7

%22,2

%77,8

%23,0

%77,0

Direktör

%17,9

%82,1

%13,3

%86,7

%16,9

%83,1

2018

%3

2020

2019

%6

%3

%8

%2
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Kadın

%6

EKLER

*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri
A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. şirketlerinin verilerini kapsamaktadır. Çalışanlara ilişkin demografik bilgiler yıl içerisinde büyük değişim göstermemektir. Bilgiler
Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörlüğü tarafından sağlanmıştır.
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*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri
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İnsan varlığımız

TURKCELL HAKKINDA

2019

2020

%5

%6

%6

İşten ayrılırken iş çıkış mülakatına katılan çalışanlar*
2020

Çalışan sayısı

271

312

Tamamlanan anket sayısı

157

163

Katılım oranı

%58

%52

Ebeveynlik izni kullanan çalışanlar*
Orta
vadeli
hedef

Uzun
vadeli
hedef

Ebeveyn izni
kullanmaya
hak kazanan
ve kullanan
çalışan sayısı

40

52

60

-

-

-

Ebeveyn izni
kullanan
çalışanların
işe dönüş
oranları

%100

%98

%97

%98

%98

%98

Ebeveyn izni
kullanan
çalışanların
işte kalma
oranları

%85

%88

%93

%90

%90

Eş iş seviyelerindeki kadın ve erkek
çalışanlarımızın ücret ayrımcılığına
uğramamaları için ücret politikalarımızı ilgili standartlar çerçevesinde
tüm operasyonlarımızı kapsayarak
tarafsız bir şekilde uyguluyoruz. SKA 5A

3,5

2,8

Şeffaf performans
değerlendirmesi
Tüm Turkcell çalışanları şeffaf
ve adil bir şekilde yönetilen yıllık
performans değerlendirmesi
sürecine dahildir. Tüm çalışanları
kapsayan ücret artış sürecimizde
makro ve sosyoekonomik
göstergeler, sektörel gelişmeler,
şirket performansı ve dinamikleri,
şirket içi dengeler, pozisyonun
piyasa değeri ve bireysel
performans ve sürdürülebilir
performans (performans ve
yetenek yönetimi sonuçları)
kriterleri göz önünde
bulundurulur.
Turkcell’de Hedef Belirleme
süreci kapsamında, her
çalışanımızın hedeflerini
yöneticisi ile birlikte belirlemesi,
tüm yıl boyunca değişen

İletişimin gücüne güveniyoruz. Voice of Managers programı ile strateji
ekibimizin liderliğinde yöneticilerimize Turkcell stratejilerine yön verme
imkânı sağlıyoruz. Yine Strateji Ekibimiz ile birlikte düzenlediğimiz Voice
of Directors organizasyonlarımız ile

2020

2,8

2,6

2,6

öncelikleri doğrultusunda
bu hedefleri güncel tutması
beklenmektedir. Şirket stratejisi
doğrultusunda belirlenen
öncelikli stratejik inisiyatifler ilk
olarak üst yönetimimizin hedef
kartlarında temel inisiyatifler
olarak girilmektedir. Belirlenmiş
bu stratejileri destekleyici
KPI’lar da çalışanların hedef
kartlarında yer almaktadır.
Çalışanlarımız sisteme girdiği
her bir hedefini, bu stratejik
inisiyatiflerle eşleşecek şekilde
bir üst yöneticisinin ilgili hedefine
bağlamaktadır. Bu şekilde
hedeflerin ilgili fonksiyonun
Genel Müdür Yardımcısı’nın
hangi hedefi/hangi stratejik
inisiyatif ile bağlantılı olduğunu
gösteren bütünsel bir “Hedef
Ağacı” oluşmaktadır.

direktörlerimizi bir araya getiriyor, fikir alışverişi yapabilecekleri ortamlar
sunuyoruz. Voice of Employees anket
süreçlerinde ise çalışanlarımızın fikir
ve önerilerini şeffaflıkla dile getirmelerine fırsat veriyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Tüm iş kademelerindeki Ücret Politikamızı en güvenilir şekilde yönetiyoruz . Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst
Düzey Yöneticilerimiz’in Ücretlendirme
Politikası’nı tüm paydaşlarımız nezdinde şeffaflıkla yürütüyoruz.

%88

2019

Erkek

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Kısa
vadeli
hedef

3,5

Kadın

FİKRİ VARLIĞIMIZ

2020

2018

Erkek

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2019

Kadın

İNSAN VARLIĞIMIZ

2018

Engelli bireylerin
iş hayatına aktif
katılımı için
yürüttüğümüz
çeşitli sosyal
sorumluluk
aktivitelerinin
yanı sıra
2020 yılında
Genç Yetenek
Programımız
kapsamında üçü
Genç Yetenek
olmak üzere 13
engelli istihdamı
sağladık.

Erkek

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2019

Kadın

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

SKA 5.4

Kendi istekleri ile ayrılma

2018

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yeni anne olan
çalışanlarımıza
bebekleri 16 aylık
olana kadar saat
10.00-15.00 arası
ofiste, geri kalan
zamanlar istediği
yerden çalışma
fırsatı tanırken,
yeni babalarımızın
da yasal 5 günlük
olan babalık iznini,
çalışanlarımızın yeni
doğan çocuklarının
ilk anlarında daha
çok yanlarında
olabilmeleri ve
çocuk bakımında
eşit sorumluluğu
paylaşmaları için,
10 gün olarak
uyguluyoruz.

Ortalama başlangıç seviyesi ücretinin asgari ücrete oranı (kat)*

İşten ayrılanların kendi istekleri ile ayrılma oranları*

EKLER

*
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39.560

2019

2020

Kadın

Kaza
sayısı/
çalışma
saati

2,37

2,07

1,38

2

1

0

Erkek

Kaza
sayısı/
çalışma
saati

1,85

2,15

0,68

2

1

0

Toplam

Kaza
sayısı/
çalışma
saati

2,09

2,11

0,89

2

1

0

Kaza sıklık oranı, toplam kaza sayısının toplam çalışma saatine oranının 1 milyon değeri
ile çarpılması ile hesaplanır.

Cinsiyet

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

40.000

45.000
50.000

Uzun vadeli
hedef
50.000

Uzun
vadeli
hedef

Meslek hastalığı sayısı*

2018

2019

2020

Kadın

11

26

5

Erkek

12

27

Toplam

23

53

Cinsiyet

2018

2019

2020

Kadın

0

0

0

5

Erkek

0

0

0

10

Toplam

0

0

0

DOĞAL VARLIĞIMIZ

36.715

2020

10

Orta
vadeli
hedef

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

24.065

2019

2018

Cinsiyet

İş kazası sayısı*

Çalışanların verdiği Reflex sayısı*
2018

Birim

Kısa
vadeli
hedef

FİKRİ VARLIĞIMIZ

takdir etme ve yapıcı önerilerde
bulunma gibi süreçleri mobilden
ve İnsan Kaynakları mobil uygulamamız Turkcell Life üzerinden
ulaşılabilen ReFlex sistemimiz ile,
çalışma verimi ve çalışan mutluluğunu en yüksek düzeyde tutmayı gözeterek yürütüyoruz.

Kaza sıklık oranı10*

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

İş süreçlerimizin başarılı yönetimi
için geri bildirimin önemine inanıyoruz. Bu kapsamda hayata
geçirdiğimiz dijital geri bildirim
mekanizmamız ReFlex ile geri
bildirimlerimizi anlık olarak işletebiliyoruz. Çalışanlarımızın performans ve hedef yönetimleri,

rıca çalışanımız ile birlikte eşi ve çocukları da sağlık sigortasına dahildir.
Yasal doğum izni yan hakkına ek olarak erkek çalışanlarımızın, yeni baba
oldukları zaman 10 takvim günü izin
hakları bulunmaktadır. Turkcell Bireysel Emeklilik Planı, Turkcell’de 6. ayını doldurmuş tüm çalışanları kapsar.
Çalışanlarımız bireysel olarak Turkcell
Şirket hisselerine sahip olabilmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell Türkiye şirketlerinin tüm yarı
zamanlı ve tam zamanlı çalışanlarına
ek menfaat olarak “vefat ve yaşam
destek (kritik hastalıklar) teminatlı hayat sigortası” sağlıyoruz. Ayrıca kaza
ve hastalık sonrası maluliyet sigortası
yan hakkını sunuyoruz. Çalışanlarımıza
sunulan sağlık paketi kapsamında yatarak tedavi, ayakta tedavi , doğum,
diş ve gözlük/lens yer almaktadır. Ay-

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Politikamız
çerçevesinde
İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG)
konularında yasal
yükümlülükleri
yakından takip
ediyor, çalışan
eğitimleri
düzenliyor,
düzenli olarak
faaliyetlerimizi
denetliyor ve
uygunluğunu
kontrol ediyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

de ise çalışanlarımızın iş fikirlerini topluyor ve kazanan fikirleri
takdir edebiliyoruz. 5, 10, 15 ve
20. yılını tamamlayan çalışanlarımıza özel hazırladığımız kıdem
tebrik kutusu eşliğinde birlikte
geçirdiğimiz başarılı yılları kutlamak üzere ”Kıdem Ödül Töreni”
gerçekleştiriyoruz. İş fikirleri haricinde çalışanlarımızı Turkcell Gönüllüleri oluşumu gibi toplumsal
fayda odaklı aktivitelere katılım
için de teşvik ediyoruz.

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında
yasal yükümlülükleri yakından takip
ediyor, çalışan eğitimleri düzenliyor,
düzenli olarak faaliyetlerimizi denetliyor ve uygunluğunu kontrol ediyoruz.
Bina ve tesislerimizin fiziksel güvenlik
standartlarını, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre yönetiyoruz.
Güvenlik personelimizin tümü, mesleki
eğitimlerinin yanı sıra Turkcell’de göreve başlamadan önce kendi şirketleri
tarafından Turkcell dinamikleri ile ilgili
bilgilendirilmektedirler.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020 yılında
gerçekleştirilen
COVID-19 dönemine
ilişkin ‘Sanal Çalışma
Değerlendirme
Anketi’nde de
başarımızı sürdürdük
ve hem yerel hem
de küresel şirketler
arasında listenin en
üst sıralarında yer
almaktan gurur duyduk.

Çalışanlarımızı takdir ediyoruz:
“CEO ve CXO ödülleri” ile Genel Müdürümüz ve Genel Müdür
Yardımcılarımız, fark yaratan çalışanlarımızı ödüllendiriyor. Anında Ödüllendirme platformumuz
sayesinde, tüm yöneticilerimiz,
Mobilim üzerinden üstün performansa sahip ekip üyelerini anlık
olarak ödüllendirebiliyor. “İşte
Buna Ödül Verilir” ile Şirketimiz’e
uzun vadede değer katan yenilikçi çalışmalarımızı belirleyerek,
“İnovasyon Platformu” sayesin-

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
“Her şeyden önce çalışanlarımızın sağlığı” diyerek Turkcell Grup İş
Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz’in uzmanlığında, tüm çalışma ortamlarımızda tam güvenliği sağlamayı, tüm
çalışanlarımızın sağlığını korumayı
ve refahını yükseltmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak
görüyoruz. Öncelikle 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve ILOOSH (ILO Occupational Safety and
Health – ILO İş Sağlığı ve Güvenliği)
2001 standardı ile uyumlu İş Sağlığı ve
Güvenliği Politikamız çerçevesinde İş

DEĞER YARATAN TURKCELL

Çalışan bağlılığı ve mutluluğu
“Var Mısın Hayata Bağlamaya?” sloganıyla çalışanlarımızın Turkcell’deki iş
hayatı deneyimlerini verimli ve mutlu
kılmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımız
ile Çalışan Bağlılığı Değerlendirme
Anketleri aracılığıyla düzenli olarak
iletişim kuruyor ve elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda uygulamalarımızın etkinliğini sürekli olarak gözden
geçiriyoruz. 2019 yılında yapılan Çalışan Bağlılığı Anketi sonuçlarımızla
‘Türkiye’nin En İyi İş Yerleri’ arasında
yer aldık.

EKLER

*
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Periyodik sağlık muayeneleri sayısı*

104 saat
2018

920 saat
2019

32 saat
2020

Üçüncü parti İSG verileri
2019

2020

Erkek

Kadın

Erkek

Üçüncü parti iş
kazası sayısı

7

4

3

6

2

0

Üçüncü parti
kaza sıklık oranı

15,4

8,8

6,6

13,2

4,4

0

Üçüncü
parti meslek
hastalığı sayısı

0

0

0

0

0

0

Üçüncü parti iş
kazaları sonucu
oluşan çalışma
saati kaybı
(saat)

24

16

112

184

0

0

2020

Kadın

928

7.128

3.520

Erkek

1.013

18.384

4.992

Toplam

1.941

25.512

8.512

2018

2019

2020

Kadın

434

321

127

Erkek

742

475

262

Toplam

1.176

796

389

İşe giriş sağlık muayeneleri sayısı*

*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
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573

531

194

Toplam

1.015

904

308

Radar Turkcell Grup performans skoru*
2018

2019

2020

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

Uzun vadeli
hedef

%98,2

%98,9

%98,7

%98,5

%98,7

%99

Tüm çalışanlarımız ile Turkcell İSG
Portalı üzerinden İSG konuları özelinde iletişim kuruyoruz. Çözüm ortağımız olan firmaların da İSG Politikamız’a uymalarını bekliyor ve bu
çerçevede önlem almalarını iş sözleşmelerimiz ile güvence altına alıyoruz.
İSG uzmanlarımız aracılığıyla iş ile il-

Sağlık ve zindelik programları
Çalışanlarımızın sağlığını ve zindeliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın sağlıklı
bir yaşam sürmeleri için iş yeri
hekimlerimizden, psikolog, diyetisyen ve spor eğitmenlerimizden
destek alıyoruz. Ailemizin minikleri için ise şirket pedagogumuz
ile bire bir görüşme imkânı suÜretken Turkcell ailemiz
Geleceği hazırlayan güçlü ekibimiz ile
organizasyonumuzu esnek ve çevik
bir temel üzerine oturtuyoruz. Güçlü
ve çevik Turkcell ailemizi büyütmek
ve hep bir adım daha ileriye taşımak
için birçok farklı alanda çalışmalar
yürütüyoruz. Eğitimde ‘’herkese eşit
Turkcell yedekleme yönetimi
Şirket stratejilerinin hayata geçirilmesi için, yönetim pozisyonlarında (C-Level, Genel Müdür,
Direktör, Müdür) ve kritik uzman

gili gerçekleşen tüm kazaların ve İSG
verilerinin analizini gerçekleştiriyoruz.
Hazırladığımız kaza raporları sonrasında oluşturduğumuz istatistiksel
çalışmaları aylık olarak Üst Yönetimimiz’e sunarak gelecek aksiyon planımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği
hedeflerimizi belirliyoruz.

nuyoruz. Bizler ve ailelerimiz için
değerli olan diğer canlıları da
kapsayacak şekilde programlar hayata geçirdik. Turkcell’liler
olarak beslediğimiz hayvanlar,
yetiştirdiğimiz bitkilere dair her
türlü sorumuzu Veteriner ve Ev /
Bahçe Bitkileri Danışmanlığı destek hattına sorabiliyoruz.

fırsat sağlama’’ yaklaşımını benimseyerek Şirket içerisindeki görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak tüm
çalışanlarımıza kendilerini geliştirme
fırsatı sağlıyoruz. Turkcell Yetenek
Yönetimi kapsamında ise yedekleme
yönetimi ve YUPO (Yüksek Potansiyel)
Programı’nı yürütüyoruz.
pozisyonlarında görev yapan çalışanların iç ve/veya dış kaynaklar ile yedeklenmesidir. Şirket’in iş
sürekliliğine ve sürdürülebilir performansına katkı sağlar.

EKLER

2019

Erkek
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114

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

İSG eğitim saatleri (saat)*

373

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Kadın

442

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Erkek

Kadın

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kadın

2020

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2018

Türk Standartları
Enstitüsü’nün
“TSE COVID-19
Güvenli Hizmet”
sertifikasyonunu
sektörde
almaya hak
kazanan ilk
şirket olduk.
Pandemi
döneminde,
ofislerimizi resmi
kurumlarca
yayımlanan
genelgelere kısa
sürede uyumlu
hale getirerek
ofislerimizin
sağlıklı ve
güvenli olması
için sürekli
iyileştirme
odağımız ile
çalışıyoruz.

2019

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan RADAR,
Turkcell İş Güvenliği Uzmanları tarafından kriterleri belirlenmiş, mevzuata
uygun bir sistem olarak Turkcell Teknoloji yazılımcıları tarafından hayata
geçirilmiştir. Sadece doküman takibi
sağlayan bir sistem değil, iş sağlığı
ve güvenliği profesyonellerinin işlerini takip edebileceği bir sistemdir. Bu
sistem sayesinde, Turkcell Grup içerisinde kayıtlı tüm iş yerlerinin iş sağlığı
ve güvenliği performansı yıllık bir skor
üzerinden yönetim tarafından takip
edilmektedir. Bu skorun kriterleri ise
yasal mevzuatın ceza puantaj tablosuna uygun olarak tasarlanmıştır.

İş kazaları sonucu oluşan çalışma saati kaybı*

2018

DEĞER YARATAN TURKCELL

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme
A.Ş. tarafından yazılmış bir program
olan RADAR yazılım programımız ile
çalışanlarımıza tehlikeli durumları rapor etme ve sonuçlarını takip etme
imkânı sunuyoruz. Turkcell’in geliştirdiği RADAR uygulaması üzerinden
çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin öneri ve şikayetlerini risk
kategorilerine göre değerlendiriyoruz.
Turkcell Grup bazında kaza sıklık oranı, kaza detayları ve toplam kayıp gün
gibi göstergeleri şeffaf bir şekilde çalışanlarımızın bilgisine sunuyoruz.

*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri
A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. şirketlerinin verilerini kapsamaktadır. Çalışanlara ilişkin demografik bilgiler yıl içerisinde büyük değişim göstermemektir. Bilgiler
Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörlüğü tarafından sağlanmıştır.
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2020 yılında da Turkcell Akademi ile
ekosistemimizdeki 56 binden fazla

çalışanı, iş ortağını ve de toplumu, geleceğe hazırlamak için fark yaratan
çalışmalara imza attık. Yeni mezun istihdam programımız GENÇ YETENEK,
tüm Şirket’e yayılan Digital Masters
Programları, 6 farklı seviyede hazırladığımız liderlik programları, fonksiyonlara ve sahaya yönelik hazırlanan
eğitim gelişim yolculukları aracılığıyla 2020 yılında da tüm Turkcell’i ve
ekosistemi geliştirmek için birbirinden
farklı eğitimler hayata geçirdik. SKA 4.3, 4.4

2,2 milyon
2019

1,4 milyon
2020

3,6 milyon
2019

3,3 milyon
2020

66 saat
2019

33 saat**
2020

2020’de Turkcell Akademi eğitimlerine katılan
çalışanlarımızın yaş gruplarına göre dağılımı
30 yaş ve altı

30-50 yaş arası

50 yaş ve üstü

%67

%32

%1

Turkcell Akademi eğitmen sayısı

610 eğitmen

2018

623 eğitmen

2019

676 eğitmen

2020

Turkcell temel zorunluluk eğitimleri saatleri*

22.330 saat
2018

32.809 saat
2019

21.792 saat
2020

DOĞAL VARLIĞIMIZ

68 saat
2018

süreçlerine büyük katkısı olan Akademi Eğitmenlerimizin de gelişimine
büyük önem veriyoruz. 200’ü aktif
olmak üzere 600’den fazla eğitmenimiz ile bir yandan eğitmenlik becerilerini geliştirecek programları Boğaziçi
Üniversitesi ile gerçekleştirirken diğer
yandan da uzmanlık becerilerini geliştirecek eğitimlerle onları destekliyoruz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Çalışan başına eğitim saati*

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi
olarak kurulduğundan bu yana 40’tan
fazla uluslararası ödüle layık görülen
Turkcell Akademi önderliğinde ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ve eğitim kuruluşlarıyla yaptığımız
iş birlikleriyle eğitim alanında dijital
dönüşümü sürekli olarak destekliyoruz. Uzmanlıkları ile ailemizin eğitim

FİKRİ VARLIĞIMIZ

3,5 milyon
2018

%46

Erkek

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Turkcell Akademi eğitimleri’ne katılan toplam kişi sayısı*

%54

Kadın

İNSAN VARLIĞIMIZ

1,9 milyon
2018

Turkcell
ekosistemimizde,
Temel Zorunluluk
Eğitimleri
kapsamında altı
farklı başlıkta
eğitim bulunuyor.
“İş Sağlığı
ve Güvenliği
Eğitimleri”, “Bilgi
Güvenliği Eğitimi”,
“İş Sürekliliği
Eğitimi”, “Rüşvet
ve Yolsuzluk”,
“Rekabet Hukuku”
ve “Turkcell Ortak
Değerler ve İş Etiği
Kuralları Eğitimleri”
konularındaki
eğitimlerimizi tüm
çalışanlarımızın
katılımı ile
gerçekleştiriyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Toplam eğitim saati*

2020’de Turkcell Akademi eğitimlerine katılan
çalışanlarımızın cinsiyet bazlı dağılımı*

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell Akademi
Turkcell’in kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi ile çalışanlarımızın gelişim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Onlarca farklı
Turkcell Akademi girişimi ile üretken
Turkcell ailemizi yetkin kılarak Turkcell’i ve Türkiye’yi geleceğin dijital dönüşümüne hazırlıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

YUPO
YUPO, ayırt edici yetenekleri olan, bu yeteneklerini yüksek performansa dönüştüren,
performansını Turkcell kültür
ve değerleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiren, Turkcell’in
geleceğini yazan kişilerin yeteneklerinin
değerlendirildiği
programdır. Turkcell’de başarının peşinde koşan; müşterisine,
ülkesine, ekibine ve kendine
fayda yaratmak için proaktif
bir şekilde çabalayan Turkcell’lilerin motivasyonel bir ayrıcalığı fazlasıyla hak ettiklerini
düşünüyoruz ve bu sebeple
2019 yılında YUPO Programını
devreye aldık. YUPO, kriterleri
sağlayan uzmanların gönüllülük prensibiyle dahil oldukları
bir programdır. YUPO’lar uluslararası üniversitelerin sertifika
programları, yurt içi ve yurt dışı
çıraklık programları, konferans
ve seminerlere katılım konusunda önceliğe sahip oluyorlar. Bunun yanı sıra, kendilerine tanınan çeşitli networking fırsatları
sayesinde hem etki alanlarını
artırabiliyor hem de birikimlerini paylaşabilecekleri ortamlara
erişim sağlayabiliyor.

EKLER

*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri
A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. şirketlerinin verilerini kapsamaktadır. Çalışanlara ilişkin demografik bilgiler yıl içerisinde büyük değişim göstermemektir. Bilgiler
Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörlüğü tarafından sağlanmıştır.

**

*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri
A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. şirketlerinin verilerini kapsamaktadır. Çalışanlara ilişkin demografik bilgiler yıl içerisinde büyük değişim göstermemektir. Bilgiler
Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörlüğü tarafından sağlanmıştır.

Pandemi nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlerin, dijital ortamda daha az saatlerle canlı ve sanal sınıflara çevrilmesi.
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İnternet tabanlı eğitimlerin tüm eğitimlere oranı*

%91

2018

2019

2020

programı
Turkcel’in dijital iş servisleri
da baş rol oynayan kurumsal satış ve Dijital İş Servisleri
ekibindeki

çalışanlarımızın,

müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik
edebilmelerini

sağlayacak

yetkinlik ve becerilerinin geDanışmanlığı Gelişim Programı’nı yürütüyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

lişimi için Dijital Dönüşüm

CX Lab ile sabit internet hizmetlerimiz
kapsamında Turkcell Evim 360 ile akıllı
ev asistanı özelliğine sahip, yepyeni
bir modem ve hizmet modeli ortaya
koyduk. Finans tarafında ise TechFin
çözümleri altında Paycell Wallet ile
ortak harcama ve birikim takibi yapılabilecek yeni bir servis geliştirilmesini
sağladık.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

inisiyatifinin başarılı olmasın-

CX Lab customer experience
gelişim programı
CX Lab customer experience gelişim
programı ile müşteri deneyimi ekiplerimizin müşteri odaklı tasarım bakış
açılarını geliştirmelerini hedefledik.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

danışmanlığı gelişim

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Dijital dönüşüm

Programın devamında, Genç Yetenek’lerin teknoloji vizyonlarını geliştirmek için de Turkcell Teknoloji ekipleri
başta olmak üzere Huawei, Oracle,
Cisco, Ericsson, Nokia ve Dell gibi teknoloji şirketlerinin kurumsal üniversiteleriyle eğitimler kurgulanıyor. Stratejik
iş birliği içinde olduğumuz bu kurumsal üniversitelerden; yapay zekâ, siber

Genç Yetenekler bu gelişim yolculuğunun yanı sıra sosyal sorumluluk
projelerimiz kapsamında tedavi gören çocukları gülümseterek, toplumsal fayda sağlıyor. Genç yeteneklerin BİP kanalı platformunda bulunan
‘Genç Yetenek 2020’ kanalına gülümsedikleri fotoğraflarını yüklemesiyle
fotoğrafları tedavi gören çocuklara
oyuncağa dönüşüyor. Bu projeyle
Turkcell’in toplumda fayda yaratama
odağını da deneyimleme fırsatı buluyorlar.

İNSAN VARLIĞIMIZ

da eğitim alıyor. Yapılan bilgi sınavı ve
yetkinlik değerlendirmelerinden sonra
sertifika almaya hak kazanmış çalışanlar müşterilerimize üstün hizmet
verme yolculuklarına başlıyor. Satış
mağazalarımızda görev alan çalışanlarımızın sertifikaya sahip olma oranı
üç yıldır %95 oranındadır. Programın
ilk yılından sonra yapılan ölçümlerde
çalışan devir oranının %30 azaldığı
gözlenmiştir.

Programın son modülü olarak tasarladığımız “Girişimci Liderler” modülünde ise Genç Yetenek’lerimiz müşteri
odaklılık, inovasyon, dijital trendler,
liderlik, stratejik düşünme, finans gibi
konularda Koç Üniversitesi’nden eğitim alarak, Stratejik İş Yönetimi Simülasyonu’nu deneyimliyor.

Geleceği Yazanlar
Genç Yetenek & Stajcell Projesi
2020 yılında Genç Yetenek ve Stajcell
projelerine başvuruda bulunan tüm
adaylara işe alım sürecinde eğitim ve
sertifikasyon sağlayarak kariyerlerine
katkıda bulunduk. İlk kez bir işe alım
sürecinde adaylar henüz işe alınmadan eğitimlere başladı. Genç Yetenek
sürecine başvuran 5.890 adayımızın
kariyerlerine Geleceği Yazanlar’dan
aldıkları eğitimler ile katkı sağladık.
Turkcell’de staj yapmak isteyen 828
adayımızı, Geleceği Yazanlar eğitimleri ile kariyer yolculuklarında destekledik.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Teknoloji Perakendeciliği 		
Sertifika Programı
Turkcell bireysel ve kurumsal satış
kanallarında görev alan çalışanlarımızın, Turkcell’in belirlediği standartlarda müşterilerimize hizmet verebilmesi için hazırlanmış sektörün ilk ve
tek Teknoloji Perakendeciliği Sertifika
programıdır. Bu program kapsamında
çalışan adaylarımız Turkcell ürün ve
servisleri, yeni teknolojiler, satış teknikleri ve müşteri deneyimi konuların-

%91

güvenlik, veri merkezi, veri analizi ve
blockzincir odaklarında eğitimler alıyorlar. Turkcell Teknoloji ekiplerinden
de bu teknolojilerin Turkcell’deki işleyişine dair bilgi ediniyorlar. Programın
“Yaşam” adımında ise; motivasyon,
psikoloji ve liderlik yaklaşımlarıyla ilgili
seminerlere katılıyorlar.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

%93

Turkcell Akademi 		
Genç Yetenek Programı
Turkcell’in yetenekli gençleri bünyesine katmak için hayata geçirdiği
Genç Yetenek Programı kapsamında
işe yeni başlayan gençlere özel hazırlanan ve 4 aya yayılan tamamen
online tasarlanmış eğitim programı
sunuluyor. Programda gerçekleştirilen kapsamlı oryantasyonda Turkcell,
Müşteri, Teknoloji, Yaşam ve Girişimci
Liderler modülleri bulunuyor. Program
dijital öğrenme, yapay zekâ teknolojileri, deneyimsel öğrenme, beceri
gelişimi, sosyal sorumluluk projeleri ve
simülasyon ile öğrenmenin birlikte uygulandığı farklı öğrenim metotlarıyla
sunuluyor. Program katılımcıları, 2020
yılında “Müşterimin Sesi” platformundan 7 binden fazla çağrı dinleyerek
müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik 450 öneri paylaştı.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Digital Masters
Yeni nesil teknolojilerle geleceğin dünyasını şekillendirecek, öncü ürün ve servisler
geliştirmeye odaklanan Turkcell Digital Masters Programı
ile çalışanlarımızın bu alandaki
uzmanlık seviyesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.
Udacity ve Turkcell iş birliği
ile hazırlanan Digital Masters
Programı kapsamında Business
Analytics, AI Programming with
Python, Computer Vision, NLP,
Blockchain Developer, Programming for Data Science, AI,
Data Scientist, Introduction to
Programming, Machine Learning, Cloud Developer ve Introduction to ML alanlarında online eğitimler sunuyoruz.
Digital Masters programına,
bugüne kadar 2.503 Turkcell
çalışanı başvurdu. Udacity tarafından yapılan sınava 2.195
kişi girdi ve toplam 1.050 Turkcell çalışanı eğitim almaya hak
kazandı. Eğitimleri ve projeleri
başarıyla tamamlayan katılımcılarımız, Udacity Nano Degree
sertifikasına sahip oluyor.

EKLER

*
İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve
Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri
A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. şirketlerinin verilerini kapsamaktadır. Çalışanlara ilişkin demografik bilgiler yıl içerisinde büyük değişim göstermemektir. Bilgiler
Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörlüğü tarafından sağlanmıştır.
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2020

Tam Zamanlı

728

590

723

Yarı Zamanlı

12

2

0

2018

2019

2020

Kadın

265

174

262

Erkek

475

418

461

Yeni işe alınan çalışanlar*

Diğer bir önceliğimiz olan kadın istihdamı konusunda Kadın Mühendisler
Projesi ile toplumsal fırsat eşitliği konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Çeşitli
nedenlerden ötürü iş hayatında bulunamamış ya da önceden bulunmuş
ama evlilik, annelik vb. yaşam koşullarından dolayı şu anda çalışamayan
kadınlar için özel çalışma modelleri
geliştirerek, Turkcell’de iş imkânı sunuyoruz. Kadın Mühendis İstihdamını
artırmaya yönelik “Şartlar Eşit Şanslar Eşit” söylemi ile yola çıktığımız
projeyi iki aşamada yürütüyoruz. İlk
aşamayı 3. ve 4. Sınıf öğrencisi olan
kadın mühendislere yönelik açılan
ilanlar doğrultusunda gerçekleştirdik.

İlanlara yapılan başvuruların değerlendirilmesini takiben genel yetenek,
teknik test ve birebir insan kaynakları mülakatları gerçekleştirdik. Başarı
ile süreci tamamlayan 101 kişi 6 hafta
sürecek olan IOS, Java, C#, Android
eğitimlerine katılmaya hak kazandı.
Tamamen dijital ortamda ve alanında
uzman kişilerden alacakları ve projeler yapacakları bu teknoloji kampında
programı başarı ile tamamlayanlar
Turkcell’de part time ya da full time
çalışma fırsatı yakalayacaklar. İkinci
aşamamız olan kariyerine ara vermiş
olan kadınların istihdamını artırmaya
yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir.

Genç yetenek Programı’na başvuran aday sayısı*

60.000
2018

28.500
2019

63.000
2020

Genç Yetenek Programı ile sağlanan istihdam*

2018

153 kişi
2019

150 kişi
2020

EKLER

İnsan varlığımız bölümünde sunulan demografik bilgiler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.,
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş
Servisleri A.Ş., Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., Lifecell TV Yayın
ve İçerik Hizmetleri A.Ş., Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş., Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. şirketlerinin verilerini
kapsamaktadır. Çalışanlara ilişkin demografik bilgiler yıl içerisinde büyük değişim göstermemektir. Bilgiler Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörlüğü
tarafından sağlanmıştır.

*
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235 kişi

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

2020 yılı genelinde de pandeminin
olumsuz koşullarına rağmen insan
kaynakları stratejik planlamamızda,
işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış ile başarılı yolculuğumuza devam ettik. Dijital ürün ve hizmet
deneyimleri sunma amacımız ve bu
dönemde artan iş yoğunluğumuzla
birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili
eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe

2019

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Türkiye’nin en büyük
işverenlerinden biri
olarak, yurt içi ve
yurt dışındaki grup
şirketlerimiz ile
birlikte 24 bini aşkın
çalışanımız ile büyük
bir aileyiz.

2018

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı
tutmuyoruz; bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok
alanda işe alımlarımız devam ediyor.
Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell olarak hem işe alım süreçlerimizi hem de çalışan deneyimini büyük
ölçüde dijitalleştirdik. Bu kapsamda,
özellikle pandemi döneminde online
değerlendirme araçlarını daha fazla
kullandık ve işe alım süreçlerimizde
inovatif yaklaşımımızla yapay zekâ
teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında yaklaşık 3 bin adayın
duygu-durum değerlendirmesi yapay
zekâ aracılığı ile yapıldı. Turkcell İnsan
Kaynakları olarak gerçekleştirdiğimiz
bire bir mülakatlardaki sonuçlar ile
yapay zekâ analiz sonuçlarının uyuşması, değerlendirme sürecimizin başarısının göstergelerinden biri oldu.
İşe alımlarda yapay zekâ kullanımımız
artarak devam edecek.

Kaynak aktarımımız hakkında
detaylı bilgiye raporumuzun
stratejik inisiyatifler ve fırsatlar
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yeni işe alınan çalışanlar*

İNSAN VARLIĞIMIZ

İstihdamda fark yaratmak

Genç Yetenekler Programı
Turkcell, yetenekli gençleri bünyesine katmak için Genç Yetenek Programı’nı 2016 yılında
hayata geçirdi. Dijitalleşme ile
gelen ‘zor işlerde çabuk ustalaşma’ gereksinimi, esnek ve
çevik takımların önemini artırıyor. Günümüz iş dünyası çok
yönlü yetenekler arıyor. İstihdam politikamızda ana amacımız; vazgeçmeden sonuca
ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı
adapte olabilecek yetenekleri
Turkcell bünyesine katmaktır.
Bu doğrultuda alanında uzman
profesyonellere olduğu kadar,
iş hayatına yeni atılan gençlere
de kapılarımızı açıyoruz. Programın bu yılki en önemli yeniliklerinden birisi de, online başvuru
ve değerlendirme süreçlerinin
engelli adaylara %100 fırsat
eşitliği sağlayacak şekilde geliştirilmesi oldu. Bu çalışmanın
bir sonucu olarak, tüm aşamaları başarıyla geçen görme
engelli üç aday, Genç Yetenek
olarak Turkcell ailesine katıldı.
Genç Yetenek Programı’nı sadece genç istihdamı olarak değil, ülkemizi geleceğe taşıyacak
dijital dönüşüm için gerekli olan
yeni insan kaynağına yatırım
olarak görüyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

ğer üreten organizasyon yapımız ile
iş süreçlerimizi optimize ederek çevikliğe katkı sağlıyoruz. Yeni iş alanlarının organizasyon yapılarını pazar
ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Çevik
çalışma modelimizin pilot uygulamalarının performansını takip ederek
yaygınlaştırma alanlarını belirliyoruz.
Master ve yöneticilik programları ile
insan varlığımıza sürekli yatırım yapıyor, Türkiye’nin en kapsamlı işe alım
programıyla genç yetenekleri Turkcell’e kazandırıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Çevik takımlarımız
Turkcell’de tüm iş birimlerimizin çevik,
güçlü ve esnek takımlar bütününden
oluşmasını başarımızın en büyük kaynağı olarak görüyoruz. Turkcell stratejik inisiyatiflerinin gerçekleştirilmesi
için dört ana yetkinliğimizden biri olan
çevik takımlarımız ile Network’ten Finans’a, Hukuk’tan Pazarlama’ya, tüm
üretken Turkcell ailemizin esnek ve
çevik bir yapıya ulaşması için çalışıyoruz. 2020’de organizasyon yapımızı
çeviklik anlamında daha da yukarılara
taşıdığımız bir yıl oldu. Çalışanlarımızın yetenek ve deneyimlerinden tam
anlamıyla yararlanabilmek hedefiyle,
bu yıl çevik ekip sayımızı 85’ten 181’e
çıkarmanın gururunu yaşadık.
Şirket kaynaklarımızı stratejik odak
alanlarımızı gerçekleştirmek için etkin
bir şekilde yönetiyoruz. Uçtan uca de-

DEĞER YARATAN TURKCELL

Dijital çağın “Flex” 		
insan kaynakları
Turkcell’de insan kaynakları uygulamalarımızı dijital bir evrimden geçirdiğimiz ve “Flex” adını
verdiğimiz esnek bir platform
olarak ele alıyoruz. “Dijital İK”
olma amacıyla çıktığımız yolculukta, Flex İK sistemimiz ile
sunduğumuz
çalışanlarımıza
hemen her uygulamayı, kendi
ihtiyaçlarına göre şekillendirip
kişiselleştirebilmelerine olanak
sağlıyoruz. Bir diğer Flex uygulamamız olan FLEXSourcing ile
üretken Turkcell ailemiz, çalışma zamanlarının %20’sini gönüllü olarak farklı bakış açısı,
uzmanlık ve yetkinlik çeşitliliği
gerektiren inovatif projelerde
değerlendirebiliyorlar.
Değer
yaratma ve esneklik ilkeleri ile
yapay zekâdan oyunlaştırmaya, veri analitiğinden kitlesel
fonlamaya kadar pek çok farklı
alanda seçenekler sunan FLEXSourcing uygulamamız ile 20192020 yıllarında Turkcell’e değer
katmayı hedefleyen 300’den
fazla Turkcell’li, 50’den fazla
gönüllü projede yer aldı.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

146

147

İnsan varlığımız

TURKCELL HAKKINDA
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

“Adayını Anlat Fayda Yarat” uygulamamız ile Turkcell’lilerin HR Life üzerindeki açık pozisyonlara, yetenekli
dış adayları önermelerini bekliyoruz.
Çalışanlarımızın önermiş olduğu adayın tüm süreçleri başarı ile tamamlayıp aramıza katılması halinde, çalışanımıza Paycell aracılığı ile küçük bir
teşekkür hediyesi sunuyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ
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sonrası, görüşmenin olumlu ya da
olumsuz geçmesinden bağımsız olarak, adaylarımıza internet hediyeleri
sunarak Turkcell’i tercih edilen bir işveren olarak gördükleri için teşekkür
ediyoruz.

İnsan varlığımızın
diğer varlıklarımız ile
etkileşimi
Üretken Turkcell
ailemiz, Turkcell’li
olmanın ayrıcalığı ile
hayallerini teknoloji ve
iletişim ile birleştirerek
sektörümüzün
ve ülkemizin
kalkınmasındaki en
büyük destekçileri
arasında yer
almaktadır. Finansal,
Üretilmiş, Fikri
varlığımızın ve
Doğal varlığımızın,
yürüttüğümüz Turkcell
iş operasyonları
aracılığıyla
yaratılan değere
dönüşmesindeki en
önemli sorumlularımız
çalışanlarımızdır.
Aynı zamanda
İnsan varlığımız,
Sosyal değerlerimiz
ve ilişkilerimizin
hem temsilcileri
hem de ortak
değer yarattığımız
paydaşlarımız
arasında yer
almaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Yıldızlar Geri Dönüyor
2020 yılı işe alım stratejilerimiz kapsamında başlattığımız ‘Yıldızlar Geri
Dönüyor’ projesiyle yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına Turkcell’de
kendilerine uygun pozisyonlara başvuruda bulunma çağrısında bulunduk. ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesiyle
Türkiye’nin fikri sermayesine ve geleceğine büyük bir yatırım yapmayı
hedefliyoruz. Projemizle tersine beyin
göçünü canlandırarak, ekonomik ve
sosyal katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Topluma değer katma prensibiyle
tüm mülakat adaylarımıza görüşme
öncesinde mülakat eğitimleri ve mülakat bilgilerini sunuyoruz. Mülakat

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Stajcell Plus
StajcellPlus ile Türkiye’de iş hayatına
başlayacak öğrencilere iş ortamında
deneyim sağlayarak topluma fayda yaratmak, potansiyeli yüksek yetenekleri erken tespit ederek doğru
alanda yetiştirmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz Stajcell programından
ön plana çıkan gençlerin yarı zamanlı
olarak istihdam edilmesini sağlıyoruz.
Hedef kitlemiz üniversitelerin 3. ve 4.
sınıf öğrencileri olan bu programda,
oryantasyon eğitimleri, Cross Talk,
HR Talks, aylık olarak CXO Tea Talks
ve proje tasarım aktivitelerini yürütüyoruz. Stajcell Plus programı 1 Ekim
2020’de 45 kişi ile başladı. 6 ay boyunca devam edecek olan bu program sonunda Ocak 2021’deki bu proje
kapsamında tam zamanlı istihdam
fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Turkcell’de Şartlar Eşit,
Şanslar Eşit!
Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar
Eşit, kadın mühendis istihdamımızı artırmaya yönelik bir programdır. Öğrenci veya yeni mezun kadın mühendisleri, uygulanacak online sınav sonrasında
mülakatlara davet ederek, başarılı adaylarımız için ‘’Teknolojik Kadınlar Bootcamp’’ programı düzenliyoruz. Adaylarımız
bu aşamada Turkcell Akademi
ile birlikte eğitim programlarına
dahil olup projeler gerçekleştirme fırsatı elde ediyor. Projeleri
başarılı olan adaylarımıza istihdam fırsatı sunuyoruz. Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit
Projesi’nin bir diğer odak noktasını ise kariyerine çeşitli nedenlerden (evlilik, doğum, taşınma vb.) dolayı ara vermiş kadın
mühendislerimizin yeniden iş
hayatına kazandırılması olarak
görüyoruz. Ülkemizdeki kadınların nitelikli iş gücünü ön plana
çıkartmak için yapacağımız bu
yatırımın hem Turkcell’e hem de
Türkiye’ye gerek ekonomik gerek sosyal anlamda büyük katkı
sağlayacağına inanıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Stajcell
Yüzlerce gencimiz, STAJCELL programı sayesinde Turkcell’in farklı departmanlarında staj yaparak, geliştirdikleri projelerle yeteneklerini keşfetme
imkânına sahip oluyorlar. STAJCELL
programıyla, 2020 yılı yaz döneminde
200 gencimize staj imkânı sağladık.
Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje
kampları, hackathon’lar ve online yarışmalarla da, yetenek havuzumuzu
sürekli olarak genişletiyoruz.
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Girdiler

Çıktılar

Yaratılan değer

%76

4.5G

hızı
(1.4 Gbps’e kadar)

Güçlü spektrum

Veri merkezleri

Çıktılar

şebeke trafik
artış oranı

%51

10.281

%99,96 ’lık

şebeke
sanallaşma
oranı

10 Gbps ’ye

10.913
Kule portföyü

Herkes için bilgiye ve internete erişim
Yerli ve milli teknolojik altyapının
geliştirilmesi
• Türkiye’de daha önce uygulanmamış,
yenilikçi teknolojileri altyapımız
üzerinde uygulayarak pazarda fark
yaratmak

FİKRİ VARLIĞIMIZ

varan
fiber internet
hızı

veri erişilebilirliği
oranı

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

risk değerlendirmesi
yapılan baz istasyonu
sahası

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Liderliği
• Yeni teknoloji dönüşümlerine hazır
şebeke

İNSAN VARLIĞIMIZ

Güçlü fiber altyapı

Türkiye’nin Verisinin Türkiye’de Kalmasına Katkı
• Türkiye’nin en büyük veri merkezi
işletmecisi
• Veri güvenliğine katkı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Müşterilere hızlı, kaliteli ve kapsayıcı
hizmetler sunma
• Müşterilerimize yüksek kalitede servis
sunmak

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Güçlü şebeke
• Baz istasyonları
• Kuleler
• Yedekli ve bütünleşik altyapı
• Telko bulut
• Yerli ekipmana yatırım
• Servis Operasyonları Merkezi (SOC)

DEĞER YARATAN TURKCELL
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%76
%38
2020

Toplam veri hacmi: mobil + sabit
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EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

deli hedefimiz olan 10.800 saha risk
değerlendirmesine daha da yaklaştık.
Yapılan risk değerlendirmeleri sonucu
iyileştirmeler uygulayarak risk etmenlerini minimuma indirmeyi amaçlıyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

*

Turkcell olarak, toplum için değer
yaratma projelerimizin yanı sıra şebeke yönetim operasyonlarımızın
toplum sağlığına etkisini ilgili yasal
mercilerin belirlediği limitlere bağlı kalmayıp, kendimiz için çok daha
sıkı limitler koyarak uyguluyoruz.
2020 yılı içerisinde ürün ve servislerimizin sağlık etkilerine yönelik yasal
cezai işlem uygulanan vaka bulunmamaktadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Bununla birlikte baz istasyonlarımızın ve saha ekiplerimizin güvenliğini
sağlamak amacıyla risk değerlendirmeleri yapıyoruz. 2019 yılında 8.832,
2020’de ise 10.281 saha için risk değerlendirmesi uygulayarak kısa va-

ler, kurulum yeri ve çevresi detaylı
bir şekilde BTK’ya raporlanmakta ve
onay alınan alanlarda baz istasyonu
kurulumu yapılmaktadır. Saha aktif
edildikten sonra 1 hafta içerisinde
bağımsız ve BTK tarafından akreditasyon verilmiş olan kurumlara
EMR (Elektromanyetik Alan) ölçümü
yaptırılmakta, sonuçlar BTK’ya iletilmektedir. Bu sürecin dışında BTK
sahalarda denetim ve ölçümler de
yapmaktadır. Toplum sağlığı açısından öne çıkan iki BTK kriteri olarak
sahanın çıkış gücüne göre hesaplanan “Güvenlik Mesafesi” içerisinde yaşam alanı bulunmaması ve
sahaların belirlenen limit değerleri
geçmeyecek şekilde konfigürasyonu örnek verilebilir. BTK’nın ilgili kriterlerine uyumsuzluk saptandığında
sahalar söktürülmekte ve ciddi yaptırım veya cezalar uygulanmaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Aynı zamanda çoklu teknoloji desteğini (singleRAN) sunabilen baz istasyonlarımız, daha kompakt hale gelen
boyutları sayesinde çevreye uyumlu
olarak ve daha az enerji tüketimleri
sayesinde çevreci olarak tanımlanabilir.

Baz istasyonları ve toplum sağlığı
Toplum sağlığı üzerinde herhangi
bir olumsuz etki oluşturmaması için
baz istasyonlarımız, denetleyici Kurum olan BTK’nın belirlediği elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin
altında olmak zorundadır. BTK’nın
belirlediği değerler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul
edilmiş olan Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma
Kurulu (ICNIRP) tarafından belirlenmiş olan limit değerler esas alınarak
ve ihtiyatlılık ilkesi göz önünde bulundurularak, daha düşük ve güvenli
olacak şekilde belirlenmiştir. Yapılan
araştırmalar sonucu ICNIRP limit
değerlerinin altındaki radyo sinyallerinin insan sağlığına herhangi bir
zararı tespit edilmemiştir. Yönetmelikle Türkiye için belirlenen değerler,
ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin
%70’i, cihaz başına %25’i oranında
belirlenmiştir. Ülkemizde bir baz istasyonunun işletilebileceği azami limit değerlerin referans Avrupa Birliği
ülkeleri için belirlenen limit değerlerinden çok daha düşük (yaklaşık
1/4’ü oranında) tutulduğu bilinmektedir. Tüm baz istasyonlarının kurulumu ve denetlenmesi konusunda
BTK’ya ve yayımladığı yönetmeliklere tabiyiz. Kurulacak baz istasyonları
için güç değerleri, kullanılan anten-

2019

%24

Şebekemizde kullandığımız baz istasyonları, sunduğumuz teknolojinin kabiliyetlerini sergileyecek en yeni özellikler ile donatılmıştır.

Bant genişliği cinsinden oran*

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

COVID-19 notu
Uzaktan çalışma, eğitim uygulamaları ve sokağa çıkma kısıtlamaları ev interneti
kullanımlarında ve 4.5G veri
trafiğinde ciddi bir artışa
sebep oldu. Bu süreçte, şebekede yaşanan ilave 4.5G
trafik ihtiyacını karşılamak
üzere kapasite artırıcı çalışmalar yaptık. Superbox
ürünümüze ve fiber internete olan yüksek talebi yönetmek ve bu çerçevede
yüksek kaliteli hizmet sağlamaya devam etmek üzere
sürdürdük.
çalışmalarımızı
Veri merkezlerimizle kurumsal müşterilerimize verilerini
7/24 uzaktan yönetme olanağı sunduk.

Baz istasyonları
Baz istasyonlarımızı ulusal düzenlemelere ve uluslararası standartlara
uygun ve toplum sağlığını önceliklendiren bir yaklaşımla, en yeni teknolojiler ile yönetiyor, kuruldukları ortamda
görüntü kirliliği oluşturmamaları için
çevreye uyumu gözetiyoruz.

Şebeke trafik artışı

İNSAN VARLIĞIMIZ

Güçlü fiber altyapımızı her geçen yıl
genişleterek fiberle bağlı baz istasyonu sayımızı artırıyoruz. Ayrıca daha
fazla şehirde evlere kadar fiber erişimi servisimizi kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz.

Böylece şebekemizin yoğun olduğu
dönemlerde bile hizmet kalitemizden
ödün vermemeyi ve verimlilik sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle 2020 yılında COVID-19 etkisiyle beklenenin
üzerinde gerçekleşen trafik artışı bu
alandaki yatırım ve verimlilik çalışmalarının hizmet kalitesi açısından önemini bir kere daha ortaya koydu.

Mobil altyapı
Mobil altyapımız baz istasyonlarımızdan oluşan akıllı ve esnek bir şebeke
yapısına sahiptir. Telekom işimizin temel altyapısını oluşturan baz istasyonlarımız ve kulelerimiz ile hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak hedefiyle
kapsama alanımız ve dayanıklılığı için
iyileştirmeler yapıyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Güçlü şebeke
Geniş kapsamaya sahip, güvenilir
ve hızlı bir şebeke sisteminin verimli
ve güvenilir bir müşteri deneyimi için
öneminin bilincindeyiz. Bu doğrultuda
yaptığımız yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve çözümler ile her geçen gün altyapımızı geliştiriyoruz. Günümüz teknolojisinin gelişme hızı, şirketlerin yeni
çözümlerin üretilmesi ve uygulanması
konusunda yenilikleri aktif olarak takip etmelerini gerektirmektedir. Biz de
en yüksek teknoloji altyapı çözümlerini uygulamak ve yerli teknolojileri geliştirmek için yürüttüğümüz çalışmalar
ile ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda yükselen
hizmet kalitemizle gelirlerimizi artırıyoruz.

Müşterilerimizin her yıl artan şebeke
trafiğini yönetebilmek için yatırımlarımızın yanında çeşitli teknoloji uygulamaları ile verimliliğimizi artırıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Müşterilerimiz için
sağladığımız hizmetlerin
güvenilirliğini ve
hızını üstün dijital
yetkinliklerimiz, güçlü
finansal yönetimimiz
ve 27 yıllık telekom
deneyimimiz ile
sağlıyoruz. Turkcell ve
paydaşları için öncelikli
konular arasında yer
alan güçlü altyapı ve
üstün hizmet kalitesi için
teknolojik gelişmeleri
yakından takip ediyor,
dünya standartlarında
uygulamaları ülkemizde
geliştiriyoruz. Yerli
teknolojik gelişime
katkı sağlamanın
yanı sıra dünya
çapında projelerde
yer alarak markamızı
ülke sınırlarının
ötesine taşıyoruz.
Yerli teknolojiye katkı
anlayışıyla yönettiğimiz
veri merkezleri ile
Türkiye’nin en büyük
veri merkezi işletmecisi
unvanını gururla
taşıyoruz. Bütün
faaliyetlerimizde olduğu
gibi baz istasyonlarımızı,
değerli müşterilerimizin
ve toplumumuzun
sağlığını önemseyerek
ülke ve dünya
standartlarının ilerisinde
uyum değerlerini kabul
ederek yönetiyoruz.

Üretilmiş varlığımız ile müşterilerimizin dijital yolculuklarına değer katma
amacıyla altyapımıza yatırım yapıyor,
zengin frekans kaynaklarımız ile güçlü
bir erişim ağı kurarak dünyanın en hızlı 4.5G servislerinden birini sunuyoruz.
Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını hedeflerken, bu alanda Türkiye’nin
en büyük veri merkezi işletmecisi olarak faaliyet gösteriyor, şebeke ekipmanlarımızın yerli üretim projelerini
destekliyoruz. Fiber altyapımızı genişleterek evlere kadar fiber hizmetimizi daha fazla haneye ulaştırıyoruz.
Sorumlu vatandaş bilinci ile, bunları
yaparken aynı zamanda yürürlükteki
düzenlemelere uyuyor, hizmet kalitemizi güvence altına alıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Güçlü altyapı ve
üstün hizmet kalitesi

2018
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2018

2019

2020

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

Uzun vadeli
hedef

6.870

8.832

10.281

10.800

14.800

28.000

2018

2019

2020

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

Uzun vadeli
hedef

11.859

12.283

12.873

14.000

16.000

23.200

• Operasyonel yönetimin kolaylaşması
Türkiye: 8.789 (sahip olunan: 4.341,
kullanım hakkı: 2.256, kontrat yönetimi: 2.192)
Ukrayna: 1.175 (sahip olunan)
Belarus: 834 (kullanım hakkı)

2019

2020

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

Uzun vadeli
hedef

%18

%41

%51

%51

%58-65

%75

Servis Operasyonları Merkezi (SOC)

Servis Operasyonları
Merkezi 7 gün 24
saat aktif bir şekilde
altyapı ve servis
sürekliliğini en üst
seviyede tutacak
analiz ve operasyon
faaliyetlerini
yürütmektedir.

2020 yılında erişim şebekesi için yürütülen arıza izleme ve bilgilendirme
faaliyetlerini büyük bir oranda otomatize etmiş olacağız. Yapılan “ZeroTouch Access Network Otomasyon
Çalışmaları” ile birlikte SOC biriminde operasyonel verimliliğin yanında
Çağrı Merkezi’nde müşteri şikayet
yönetimi sürecine de proaktiflik kazandırmaktadır. Saha operasyonlarını
yürüten Bölge Çözüm Ortağı (BÇO)
ekipleri için yapılan otomasyon çalışmaları sayesinde arıza müdahale ve
çözüm süreleri de kısalmakta, bu sayede müşteri memnuniyetine de pozitif katkı sağlanmaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Sanal altyapıdaki mimari bileşenlere
ilişkin KPI’lar ve bu bileşenler arasındaki ilişkilere dayalı kök sebep analizlerinin yapılabilmesi, müşterilerimize
sunduğumuz şebeke servislerimizin
kalite sürekliliği için önem arz etmektedir.

Bu amaçla, sanal altyapı üzerinden
müşteri deneyimini daha etkin yönetebilmek amaçlı NFVI Service Assurance projesini hayata geçirdik.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure) altyapısında sanallaşan sistem çeşitlik ve hacimlerinin
artışıyla birlikte, merkezi yönetim ve
orkestrasyon önem kazanmaktadır.
Müşterilerimizin gün geçtikçe artan
iletişim ihtiyacını zamanında ve kesintisiz sağlamak üzere merkezi MANO
(MANagement and Orchestration)
çözümüyle çekirdek şebeke sistemlerinin yaşam döngülerini daha hızlı
ve esnek şekilde yönetebilir duruma
geldik.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Global Tower, dünyada telekomünikasyon altyapı sektörünün kule işletmeciliğinden altyapı işletmeciliğine dönüşüm sürecini dikkatle takip
etmekte ve bu sektörde yeni ortaya
çıkan işkollarını bünyesine katmayı ve
müşterileri ile tanıştırmayı planlamaktadır. Öte yandan, ülkemizdeki mobil operatörlerin dünyadaki gelişime
paralel olarak, Global Tower’ın öncülük ettiği altyapı paylaşımı ve konsolidasyonu modeline olumlu baktığı
gözlemlenmektedir. Bu konuda yapılacak yeni regülatif düzenlemeler ile
de operasyonel tasarruflar ve kaynak
verimliliği noktasında önemli bir adım
atılmış olacaktır.

2018

Şebekemizde yaşanan olası arızaların
alarm takipleri, bu arızaların tespiti ve
gerekli aksiyonların alınabilmesi için
kritik öneme sahiptir. Servis Operasyonları Merkezi’nde verimlilik artışı
sağlanması ve olası hataların minimuma indirilmesi için dijitalleşme ve otomasyon çalışmaları yürütülmektedir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

KKTC: 115 (kullanım hakkı)

Şebeke sanallaşma oranı (%)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Kuleler
İştiraklerimiz arasında yer alan ve
Türkiye’nin lider kule şirketi olan Global Tower, dört ülkede faaliyetlerini
sürdürmektedir. Telekom operatörleri,
radyo-TV yayıncıları, internet servis
sağlayıcıları, enerji şirketleri ile kamu
kuruluşlarına, kule kiralama, kule
yap-sat, kule bakım ve kontrat yönetimi konularında hizmet veren Global Tower, uçtan uca hizmet anlayışı
çerçevesinde, uydu servisleri alanında da müşterilerine çözüm sunmaya
başlamıştır. Global Tower, coğrafi yedekliliğe sahip kendi altyapısı üzerinden bugün itibarıyla iki binin üzerinde
noktada kapalı devre uydu hizmetleri
sunmakta olup, ürün gamını ve servis
çeşitliliğini uydu sektörü trendlerini takip etmek suretiyle artırmayı hedeflemektedir.

Yedekli ve esnek transmisyon altyapımız üzerinden şebeke veri merkezlerimize yüksek yedeklilikle erişim sağlayabilir durumdayız. Kocaeli Gebze’den
sonra Ankara ve İzmir’de inşa ettiğimiz
büyük veri merkezlerimizde şebeke
yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İstanbul
Avrupa Veri Merkezi’nin açılışıyla birlikte, veri merkezlerimizdeki şebeke
yatırımlarımızı yeni inşa ettiğimiz büyük veri merkezlerine yoğunlaştırmaya
devam edeceğiz. Böylece yatırım verimliliğini artırırken, doğal afetlere karşı
her geçen gün daha güçlü bir iletişim
altyapısı inşa ediyoruz.

Telko bulut
Bugüne kadar mobil ve sabit çekirdek
şebeke altyapımızın %50’sini sanallaştırmış durumdayız . Sanallaşma dönüşümü sayesinde şebeke uygulamaları
için altyapıları birleştirerek yatay ve dikey mimarilerle hem yatırım harcamaları hem de operasyonel harcamalar
için verimlilik sağlıyoruz. Yatırım tasarrufunun yanı sıra, sanallaşan servis ve
çözümlerimiz için benzer donanım ve
altyapı kullanarak hizmetleri daha kısa
sürede servis verebilir duruma geldik.
Mobil internet ve 4.5G üzerinden HD
ses servislerimize ilişkin çekirdek şebeke altyapımızın, sanal altyapıya taşınmasını 2020 yılında tamamladık. 2020
yılı itibarıyla mobil çekirdek şebeke yatırımlarını tümüyle Telko bulut altyapımızda gerçekleştiriyor olacağız.

İNSAN VARLIĞIMIZ

• 5G servis ihtiyaçlarını karşılayacak
backhaul yapısının oluşturulması

Global Tower, 2020 yıl sonu itibarıyla
10.913 adetlik kule portföyüne sahip
olup portföy dağılımı şu şekildedir;

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

• Daha yüksek kapasiteli cihazların
transmisyon toplanma katmanında
konumlandırılabilmesi

olarak sıralayabiliriz. Bu alandaki Sabit
Mobil Yakınsama Projemiz, 2020 yılında Asia Communication Awards etkinliğinden Best Network Transformation
Initiative ödülünü almıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Baz istasyonu sahalarında yapılan risk değerlendirmeleri
sonucu iyileştirilen süreç sayısı

Yedekli ve bütünleşik altyapı
Sabit ve mobil transmisyon altyapımızın tüm transmisyon toplama katmanında yakınsamasını tamamlayarak
hayata geçirdik. Yeni tasarım ile sabit ve mobil altyapı için ortak şebeke
cihazlarının kullanımıyla yatırım optimizasyonu sağladık. Böylece sabit
ve mobil servisler için ortak mimariye
sahip transmisyon şebekesi oluşturduk.
Standartları şekillendirilmiş yeni transmisyon şebekenin diğer kazanımlarını
ise;

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ayrıca hazırladığımız “Şebeke Teknolojileri Coğrafi Risk Analizi Raporları”
ile ülkemiz genelinde insan, çevre, telekomünikasyon üçlüsünün uyumunu
gözeterek baz istasyonu sahalarının
verimli, sağlıklı ve güvenli, çevre ile
uyumlu olmasını ve çalışma zaman
periyotlarının kolay planlanmasını
amaçlıyoruz.

Risk değerlendirmesi yapılan baz istasyonu sahası sayısı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Baz istasyonu saha çalışmaları sırasında yüksekte çalışma, elektrik işleri, kazı işleri, araç kullanımı gibi faaliyetlerin sürdürülmesinde iş sağlığı
ve güvenliği riskleri ile karşılaşmamız
söz konusudur. Bu risklerden kaçınılması için önceden önlemeye yönelik
hazırlanan çalışma prensiplerimiz ve
eylem planlarımız yer almaktadır. Bu
kapsamda, 2020 sonuna kadar 4.051
adet saha çalışması denetlendi, 1.449
adet saha için risk analiz formu hazırlandı ve 590 adet saha daha sağlıklı
çalışma için revize edilip onarıldı.
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Refarming
Proje kapsamında artan 4.5G veri
trafiği ile birlikte 4.5G teknolojisine
tahsis edilen spektrum kaynağının artırılması, bu amaçla spektrum verimliliği sağlayacak frekans
dönüşümleri ile teknolojiler arası
refarming çalışmalarının planlanması ve uygulanması hedeflen-

mektedir. Büyükşehirler öncelikli
olmak üzere yapılan il bazlı uygulamalarla 4.5G teknolojisine tahsis
edilen kaynak önemli oranlarda
artırılmıştır. Bu sayede müşteri deneyimi iyileştirilirken, özellikle pandemi sürecinde artan veri kullanım
ihtiyaçlarını karşılayacak ek şebeke kapasitesi sağlanmıştır.

*
Bu değer bir üst sınır olup, teorik peak değerleri ifade etmektedir. Müşterinin alabildiği hız terminalin
destekleyebildiği azami hıza, konumuna ve baz istasyonundan uzaklığına, baz istasyonunun konfigürasyonuna, şebekedeki anlık trafik yoğunluğuna ve o anda sahadan hizmet alan abone sayısına bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

https://www.ngmn.org/technical-documents.html
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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EKLER

Telekom sektörü ve diğer birçok iş alanında
değişim ve gelişimlere sebep olan 5G trendi
ile ilgili detaylı bilgiye raporumuzun trendler
bölümünden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

ülkemizi temsil ettik. Yaptığımız
5G saha testlerinde Çoklu Kullanıcı MIMO (MU-MIMO) teknolojisini
kullanarak indirme yönünde 5,5
Gbps hücre kapasitelerine erişilebildiğini gösterdik. Proje sonucu
oluşturulan teknik rapora link üzerinden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının %60’tan fazlasına
200’den fazla şebeke ile hizmet
veren operatörlerin üyesi olduğu
NGMN (Next Generation Mobile
Networks Alliance/Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği)’de başarıyla
yürüttüğümüz 5G test projesi ile

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yönetilen hizmetler kapsamında Enterprise Wi-Fi gibi hizmetlerimizle kurumsal ve toptan müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını adresleyebiliyoruz.
Wi-Fi Servisimizde, SMS entegrasyonu, loglama, Wi-Fi 6 gibi çok yeni
teknolojileri müşterilerimize sunmaya
devam ediyoruz.

Superbox
International
Business Awards,
Effie Awards
ve GTI Awards
olmak üzere 3
farklı ödüle layık
görülmüştür.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Evlerde ise 23 ilde fiber internet hizmetimizi ulaştırdık ve genişlemeye
devam ediyoruz. Pandemi döneminde
yatırımlara büyük bir hızla devam ediyoruz. Fiber internet altyapımızı, daha
yüksek hızda internet tarifelerini ve
yeni teknolojik çözümleri geliştiriyoruz. Turkcell olarak dünya genelinde

Yayılıma devam ederken kurumsal
müşterilerimizin ihtiyaçları sağlayacak
çözümlere de odaklandık. SD-WAN
servisini ilk operatör olarak lanse ettik müşterilerimizin hizmetine sunduk.
Güvelik ve erişimin hizmetlerini aynı
anda tek servis olarak sağladık. Artan
maliyetleri düşürmek ve üretim kapasiteleri artırmak için çözümler ürettik.

Sahip olduğumuz geniş
spektrum sayesinde şu
an ülkemizde yaygın
bir şekilde kullanılan
4.5G teknolojisinde
sunduğumuz azami
1,4 Gbps hızımız*
ile kanıtladığımız
hizmet kalitesini
ülkemizde de yakında
uygulanması beklenen
5G teknolojisinde
de devam ettirmeyi
hedefliyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Güçlü fiber altyapı
Türkiye’yi ışık hızında fiber internet ile
tanıştıran Şirket olarak müşterilerimize hızlı, kaliteli ve kapsayıcı hizmetler
sunuyor, herkesin bilgiye ve internete
erişimine yardımcı oluyoruz. Turkcell
olarak 81 ilin tamamına fiber götürdük. Türkiye’nin her ilinde kurumsal ve
toptan servis verebiliyoruz. Turkcell
kalitesini her yere ulaştırmak için var
gücümüzle çalışıyoruz. SKA 11.A

Müşterilerimizin bu hızı ev içinde daha
da iyi deneyimlemesi için 2020 yılında
yeni fiber müşterilerimiz Wi-Fi 6 teknolojisi ile tanıştırdık. %40’a varan hız
artışı ve ev içinde çok daha iyi kapsama sağlıyoruz. Pandemide artan
online eğitim, uzaktan çalışma gibi
ihtiyaçları karşılamak için teknolojileri
geliştirmeye devam ediyoruz.

Fiber altyapımızı genişletirken daha fiberin gidemediği
noktalara Turkcell kalitesini
götürmek için ve fiber hızında internetten mahrum bırakmamak için geliştirdiğimiz
Superbox ürünü sayesinde
mobil haberleşme şebekesi
üzerinden yüksek kalitede internet sunabiliyoruz. Özellikle
pandemi döneminde uzaktan
eğitim, uzaktan çalışma ve
evlerde daha fazla vakit geçirilmesi sebebiyle internet kullanımlarında artış gözlemlendi.
Müşterilerimize aynı gün içinde
kurulum olanağı sağlayan Superbox’a Nisan ayının ilk haftasında talep iki kat arttı, 2020
yılında 268 bin net abone kazanımı gerçekleşti. SKA 9.B

Güçlü spektrum
Turkcell sahip olduğu frekans ile Türkiye’de mobil haberleşme hizmetlerinde kullanılabilecek en geniş lisanslı
spektruma sahiptir. Diğer operatörlerden %34 ve %68 daha fazla spektruma sahip olan Turkcell müşterilerine
daha kaliteli hizmet sunmak için güçlü
spektrumun avantajını kullanmaktadır.
Bununla birlikte teknolojinin hızla gelişmesi ile telekom sektöründe kullanılan
teknolojiler de dönüşmektedir. Altyapı
yatırımlarının yüksek maliyeti ve uzun
kullanım ömürlerinden maksimum seviyede yararlanmak için spektrum altyapımızı teknolojik gelişmelere uyum
sağlayabilecek, teknoloji bağımsız şekilde kuruyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Bu sayede pandemi döneminde olduğu gibi yoğun kullanım dönemlerinde de müşterilerimiz kaliteli ve hızlı
hizmet almaya devam ediyor. 5G’ye
hazırlığın da bir parçası olan Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi 5G ile
birlikte gelecek teknolojilerin de kullanımına olanak sağlıyor.

kabul görmüş G-PON/XGS-PON teknolojisi ile, 10 Gbps’e varan hızlarda
evlere kadar fiber data erişimi sağlamaktayız. Bu değer, bir üst sınır olup
tarife türü, fiber internet kullanım yoğunluğu, kullanılan modemin destekleyebildiği azami hız gibi değişkenlere
bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Türkiye geneli sabit internet hız
ortalaması 28 Mbit civarındayken,
Turkcell müşterilerimizin %90’ı 35 Mbit
üzeri fiber tarifelerini tercih etmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Yerli anten ve yerli 4.5G baz istasyonu ürünü geliştirmeleri kapsamında
Aselsan ve ULAK’a dizayndan saha
testlerine kadar uzman desteği sağladık. Geliştirilen ürünleri şebekemizde
kullanmaya başladık. Ek olarak yerli
ve milli 5G geliştirme çalışmaları kapsamında, bu çerçevedeki geliştirme
ve üretim çalışmalarını yürüten ULAK
Haberleşme A.Ş. ve HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi)’nin
çalışmalarına destek oluyoruz. Yerli
5G ürün geliştirme çalışmaları, Uçtan
Uca Yerli ve Milli Haberleşme Şebekesi (UUYM5G) Projesi kapsamında devam etmektedir. Turkcell olarak geniş
ve organize bir proje ekibi ile UUYM5G Projesi içerisinde yer almakta,
5G konusundaki uzmanlığımızı, laboratuvar ve test ekipmanı imkânlarımızı
paylaşarak proje çalışmalarına katkı
sağlamaktayız. Proje kapsamında
geliştirilmekte olan ürün grupları, 5G
Yeni Radyo, Çekirdek Şebeke, OSS,
NFV, Radyolink olarak özetlenebilir.
Yürüttüğümüz projelerle Türkiye’de bu
kapsamdaki yerli ve milli çalışmalara en fazla destek sağlayan operatör konumundayız. Üyesi olduğumuz
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi
ile yerli siber güvenlik ekosisteminin
gelişimine katkı sağlıyor, siber güvenlik farkındalığını ve iş birliklerini artırarak, kamu, özel sektör ve akademiyi
bir araya getiren ortak çalışmalarda
bulunuyoruz.

Müşterilerimizin
ihtiyaçlarına uygun
olarak Turkcell
mühendisleri
tarafından geliştirilen
yeni nesil Bütünleşik
Transport Şebeke
mimarisiyle mobil
ve sabit şebekede
oluşan veri trafiğini
tek kanaldan
yönetebiliyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yerli ekipmana yatırım
Ülkemizin teknolojik gelişimini ve dijitalleşme sürecini yerli teknoloji ve
ekipmanların geliştirilmesi çalışmalarımızla destekliyor, ülkemiz için değer yaratıyoruz. Türkiye’de daha önce
uygulanmamış, yenilikçi teknolojileri
altyapımız üzerinde uygulayarak pazarda farklılaşıyoruz. SKA 9.B SKA 17.16
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Üretilmiş varlığımız
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%35

İzmir
Veri Merkezi

%50

Ankara
Veri Merkezi

EKLER

Gebze
Veri Merkezi

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Veri merkezi yerlilik oranı

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Yerli üretim ve yerliliğe verdiğimiz
önemi veri merkezlerimizin inşaatında da dikkate alıyoruz. Yaptığımız veri
merkezlerinde yerlilik oranımızı artırıyoruz, 2016 yılında açılmış olan Gebze
Veri Merkezi’nde yerlilik oranımız %35
iken, 2019 yılında açılan Ankara Veri
Merkezin’de yerlilik oranımızı %65’e
yükselttik.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

İstanbul bölgenin 		
trafik değişim merkezi
Toptan data servislerimiz kapsamında yurt dışı taşıma kapasite-

12 bin m2 beyaz alanıyla Türkiye’nin en
büyük veri merkezi olan Ankara, İzmir
ve Gebze Veri Merkezlerimiz yüksek
deprem dayanıklılığına sahip olacak,
sistem odaları ise 120 dakika boyunca
yangına dayanabilecek şekilde inşa

Ankara Veri
Merkezimiz
uluslararası düzeyde
veri merkezlerini
denetleyen Uptime
Institute tarafından
3 yıl geçerliliğe
sahip Operational
Sustainability Gold
sertifikasına layık
görüldü.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

SKA 9.1, 9.4, 9.C

Dünyanın önde gelen operatörleriyle yaptığımız iş birlikleri sayesinde,
toptan
müşterilerine
doğudan batıya kesintisiz ve ışık
hızında ulaşmalarını sağlayan bir
köprü görevi üstlendik.

Dijital ihracat
2017 yılında Moldova operatörü
Moldcell ve 2019 yılında Arnavutluk operatörü ALBtelecom ile yaptığımız iş birliktelikleri ile başlattığımız dijital ihracat hamlemizi 2020
yılının 4. çeyreğinde Digicel Group
ile yaptığımız iş birliği ile güçlendirdik. Karayipler, Orta Amerika
ve Pasifik bölgelerinde faaliyet
gösteren Digicel, %100 Turkcell iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla,
yaşam ve iletişim platformu BiP,
TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı
Giriş’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede
müşterilerinin kullanımına sundu.
Dünyanın dört bir yanında kuvvetli
iş birlikleri sağlayarak dijital servis
ve teknoloji çözümlerimizin yayılımını sağlamaya devam ediyoruz.

SKA 13.1

İNSAN VARLIĞIMIZ

Aynı zamanda enerji kaynaklarına erişimin kısıtlı olduğu Bodrum Gökova Kissebükü’nde,
Alanya Fakırcalı Yaylası’nda,
Ordu’da Beytabı Yaylası’nda,
Giresun’da Alancık Yaylası’nda,
3.415 metre yüksekteki Karçal
Dağı’nın yaylalarından Artvin
Borçka Beyazsu Yaylası’nda
Portatif Solar Saha çözümünü sunarak sezonsal kapsama
alanımızı artırdık.

Türkiye ana internet rotası
2008’den bu yana İpek Yolu’nu fiber yoluna dönüştürme vizyonundaki çalışmalarımız ile Türkiye’nin
ana internet rotası ve İstanbul’un
bölgenin internet merkezi olması temel stratejimizi desteklemek
üzere gerçekleştirdiğimiz yoğun
çalışmalar
sonucunda
birçok
komşu ülkenin en önemli kapasite
ve internet sağlayıcısı konumuna
geldik.

Veri merkezlerimizde
sunduğumuz üstün
siber güvenlik
standartları ve
yerli teknolojilere
sağladığımız katkı
ile siber güvenlik
ve gizlilik öncelikli
konumuza da katkı
sağlıyoruz.

SKA 9.1, 9.4

Üretilmiş varlığımız
bütün hizmet ve
ürünlerimizin için
teknik altyapısı, işlerlik
ve hız sağlamaktadır.
Altyapımız ve veri
merkezlerimiz
enerji tüketimleri
ile doğal varlığımız
aracılığıyla olumsuz
değer yaratsa da bu
etkinin azaltılması
için aktif verimlilik ve
tasarruf çalışmaları
yürütüyoruz. Baz
istasyonlarımızda
regülasyon ve
standartların
çok üstünde
tuttuğumuz ERM
uygulamalarımızla
toplum sağlığına
hassasiyet gösteriyor,
böylece sosyal ve
ilişkisel değerlerimize
katkı sağlıyoruz. ArGe çalışmalarımız ile
yarattığımız çözümler
ile fikri varlığımızı,
yarattığımız ekonomik
değer ile de
finansal varlığımızı
güçlendiriyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Portatif Solar Saha projemizle
2019 yılında kurulan 5 portatif
solar sahamıza 2020 yılında
eklediğimiz güneş panelli 5
solar saha ile 46 MWh elektrik üreterek karbon salımımızı
azalttık.

miz 10 Tbps’yi aştı. Dünyanın en
büyük küresel trafik değişim platformları ile iş birliği yaparak Türkiye’ye gelme kararı almalarında
büyük rol oynadık. Böylece İstanbul’u bölgenin trafik değişim merkezi haline getirmenin en önemli
adımlarından birini daha atmış
olduk. İçerik sağlayıcılarının da
hizmetlerini İstanbul’dan vermek
isteyecek noktaya gelmelerinde
büyük rol oynadık.

SKA 7.2

Üretilmiş varlığımızın
diğer varlıklarımız
ile etkileşimi

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Superbox gibi inovatif çözümlerle hizmet götürüyoruz, herkes için bilgiyi ve interneti erişilebilir kılmayı hedefliyoruz.

Uluslararası ve toptan satış
Ulusal ve uluslararası operatörlerle yaptığımız iş ortaklıkları ile
uluslararası dolaşım, ara bağlantı,
toptan ses, toptan data, kule ve
dijital servislerde Türkiye’nin telekomünikasyon sektörünün değişimine yön veriyor, gelişimine katkı
sağlıyoruz.

edilmiştir. Veri merkezlerimizde çevre
dostu uygulamalar da bulunmaktadır.
Ankara Veri Merkezi’nde çatı tipi güneş paneli uygulaması yapılmış, veri
merkezimizde kullanılmak üzere yılda
yaklaşık 500 bin kWh elektrik üretimi
hedeflenmektedir. LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design
– Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Gold sertifikalı veri merkezlerimiz ile yalnızca teknolojiye değil çevreye olan etkimiz açısından da öncül
bir örnek teşkil etmek istiyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yüksek hızlı, kaliteli,
kapsayıcı hizmetler ve
herkes için bilgiye ve
internete erişim
Şebekemiz ve altyapımız üzerinde yaptığımız bütün yatırım
ve iyileştirmelerle müşterilerimize daha hızlı, kapsayıcı
ve kaliteli hizmetler sunmayı
amaçlıyoruz. Mobil şebekemizde trafik kaybı üzerinden
hesapladığımız %99,96’lık veri
erişilebilirlik oranımızı ve mobil
ses çağrılarındaki %0,3’lük düşük kesinti oranımız ile yüksek
şebeke erişilebilirliğimizi korumayı hedefliyoruz.

Veri merkezleri
Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, Türkiye’nin verisi
Türkiye’de kalmalı prensibiyle hareket ederek dünyanın en gelişmiş veri
merkezlerini inşa ediyoruz. Aralarında
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de
olduğu 1.600’den fazla müşteriye veri
merkezini uzaktan yönetme imkânı
sunarak 7/24 kesintisiz hizmet ile sürekliliğini sağlıyoruz. Özellikle pandemi
döneminde önem kazanan bir imkân
ile mekândan bağımsız olarak sistemlere erişilerek çalışmalar evden de
sürdürülebiliyor. Aynı zamanda olağan
dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan
destek verilerek saniyeler içerisinde
sorunlar çözülüyor.

%65
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Fikri
varlığımız
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İnovasyon ve girişimcilik

167

Dijital servisler ve çözümler

173

Dijital iş servisleri (DBS)

177

Marka ve sorumluluk

162

163

Fikri varlığımız

TURKCELL HAKKINDA

Girdiler

Çıktılar

40 bin

140 milyar

müşteri

mesaj

557

adet patent
başvurusu

9

teknolojik altyapı
sağladığımız hastane
sayısı

Veri analizi yeteneği ile müşteriyi daha
iyi anlama
Siber güvenlik risklerinin azaltılması,
müşterilerin siber güvenlik ihtiyaçlarının
karşılanması
Etik ve eşitlikçi iş süreçlerinin sağlanması

Siber Güvenlik Servisleri
• MSS Managed Security Services: Özelleştirilmiş güvenlik
hizmetlerimiz
• Cyber Defence Center: siber güvenlik uygulamalarımız
• Ofansif güvenlik: Güvenlik test ve değerlendirmeler
Şirket politikaları

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Açık kaynak kod kullanımı ile yaratılan
değer

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Güçlü marka olmak: Sektöründe güçlü marka

%26

Dijital servis tekil gelir
büyümesi

Chatbot kullanan

BiP ile gönderilen

Kapsayıcı ve değer yaratan ürün
ve hizmetler geliştirerek hayatı
kolaylaştırma
• TOGG projesi ile ülke ekonomisine ve
dijital dönüşümüne katkı
• Büyük veri analitiği kullanan servisler ile
katma değer yaratmak

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Yapay Zeka ve blokzincir uygulamaları
• Yapay zekâ İlkeleri: Yapay zekâ yaklaşımımız
• Yapay zekâ temelli ürün ve hizmetler:
Yapay zekâ platformunda sunduğumuz servisler
• Blokzincir uygulamaları: Blokzincir çözümlerimiz

Çıktılar

Dijital operatör vizyonu ile küresel
ölçekte bir operatör olmak

kuluçka firma
iş birliği

Ar-Ge çalışanı

İNSAN VARLIĞIMIZ

Geliştirdiğimiz servis ve uygulamalar
• Bireysel ve kurumsal dijital ürün ve hizmetlerimiz: Dijital servis ve
dijital iş hizmetlerimiz
• Techfin: Finansal hizmetlere yönelik teknoloji ekosistemimiz
• Turkcell içi ve dışı yapay zekâ ürünlerinin geliştirilmesi:
Geliştirdiğimiz yapay zekâ teknolojileri

10

1.080

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Girişimcilik ekosistemi, start-up ve üniversite iş birliklerimiz
• Tekno-parklara ziyaretler: Girişimcilik ekosistemi ile yakın
ilişkilerimiz
• Arıkovanı: Kitlesel fonlama platformumuz
• Kurumsal girişimcilik programları: Girişimci kurumlara dönüşüm
programlarımız

Turkcell deneyimi ile inovasyon ve
girişimcilik ekosistemini geliştirme
• Üniversite ve kuluçka iş birlikleri ile
mevcut çözümlerimize yenilikçi bakış
açıları katmak
• Yerel teknolojilerin gelişmesine katkı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Patentler ve Ar-Ge çalışmaları
• Üniversite iş birliği projeleri ve kuluçka iş birlikleri: Üniversite –
özel sektör iş birliğinde kolaylaştırıcı ve teşvik edici rolümüz
• Ulusal ve uluslararası destekli projeler: Ar-Ge iş birliği
programlarına aktif katılım
• Fikri ve sınai mülkiyet hakları: Fikri ve sınai haklar yönetimimiz
• Teknik ve akademik yayınlar

Yaratılan değer

DEĞER YARATAN TURKCELL

Fikri varlığımız
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Fikri varlığımız
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956 kişi

2019

1.080 kişi

2020

2019

2020

Patent tescil sayısı*

369

521

700+

Patent başvuru sayısı

453

511

557

Patent tescil sayısı kümülatif rakamdır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

*

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Turkcell Teknoloji, 2008 yılından beri yaptığı
2.674 ulusal, 167 uluslararası patent başvurusu
ve 700’ün üzerinde tescillenmiş patenti ile
Türkiye’de sektöründe lider konumdadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

2018

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yeni geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlere
ilişkin patent başvurularımızı hazırlarken, çalıştığımız alanda teknoloji şirketlerinin başvurduğu ve tescillenen
patentleri inceleyerek rekabet ve eğilimler hakkında bilgi sahibi oluyor, fark
yaratacağımız alanları belirliyoruz.

– Uluslararası Teknoloji Eğitimi Derneği) ve Celtic Next kümelerinin Yönetim Kurulu’nda yer almanın verdiği
sorumlulukla ekosistemizde yer alan
firmaların ve KOBİ’lerin de uluslararası
platformlara taşınmasına imkân sağlıyoruz. Eureka şemsiyesi altında dahil
olduğumuz projelerde fon destekleri
TÜBİTAK-TEYDEB (Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) yetkili makamlarınca değerlendiriliyor. Son yıllarda özellikle Avrupa
Komisyonu’ndan doğrudan yüksek
meblağlı hibe desteği sağlanan Horizon 2020 ana programı ve alt programları kapsamında, daha rekabetçi
ve seçici proje fikirleri bulunan platformlardaki proje başvuru sayımızı
yıldan yıla yükseltiyoruz.

2018

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Turkcell’in uluslararası pazarlardaki
ürün ve servislerini genişletme stratejisiyle paralel olarak, küresel ölçekte
yeni dijital ve ICT servislerimizi son
teknolojiler ve pazar gereksinimlerine
göre geliştirmeyi ve hizmet sunduğumuz bölgeleri genişletmeyi hedefliyoruz.

Turkcell Grup içerisinde tescillenen
faydalı model ve incelemeli patentlerin değerleme çalışmalarını destekliyor, bu çalışmalar doğrultusunda
patentlere konu olan teknik çözümlerin yarattığı maliyet avantajlarının hesaplama yöntemleri konusunda deneyim kazanmaya devam ediyoruz.
Mesajlaşma Uygulamaları, Uluslararası Fraud Engelleme Sistemleri gibi
çözümlerimize ait patent değerleme
çalışmaları sonucunda Maliye Bakanlığı’nın patentli ürünlerin yarattığı
fayda üzerinden sağlanan kurumlar
vergisi avantajlarından yararlanmaya
devam ediyoruz. EUREKA (The European Audiovisual Observatory - Avrupa Konseyi Görsel İşitsel İcra Komitesi) bünyesindeki ITEA3 (International
Technology Education Association

894 kişi

İNSAN VARLIĞIMIZ

Fikri varlığımız, Turkcell’e özgü uzmanlık ve bilgi niteliği taşıyan inovasyon,
girişimcilik, marka gücü, sorumluluk,
ürün ve hizmetlerden oluşuyor, Turkcell’i farklı kılan ve sürdürülebilir büyümenin temel itici güçlerinden biri olma
özelliklerini taşıyor. Üstün dijital yetkinliklerimiz ve analitik kabiliyetlerimizi kullanarak IoT, yapay zekâ, blokzincir gibi yeni teknolojik gelişmeleri
ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için
kullanıyoruz. Turkcell’in mühendisleri
tarafından geliştirilen ve iyileştirilen
hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine uygun çö-

Turkcell Teknoloji Ar-Ge merkezinde
yürüttüğümüz mühendislik çalışmaları ile gerçekleştirilen yenilikçi ürün
ve hizmetleri bir sonraki sayfada yer
alan gruplar altında topluyoruz:

Ar-Ge çalışan sayısı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Stratejik inisiyatiflerimiz ve iş modelimizden en verimli ve etkili sonuçları
elde etmek için sistemler, süreçler ve
teknolojide güçlü performansa dayalı yenilikçi bir iş yapış kültürünün
gerekli olduğuna inanıyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz rekabetçi pazarlarda
fikri varlığımızı kullanmak, stratejimizi
mümkün olan en etkili şekilde uygulamamıza ve geliştirmemize imkân
tanıyor. Bu yönümüzle, müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında onların tecrübelerini zenginleştirirken, tüm
paydaşlarımız için de dijital dönüşüm
odağında değer yaratmayı hedefliyoruz.

İnovasyon ve girişimcilik
Turkcell Teknoloji iştirakimizle 2020 yılı
itibarıyla 1.000’in üzerinde Ar-Ge çalışanıyla Türkiye’nin en büyük Ar-Ge yapılanmalarından biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz teknolojik açılımlarımızla, ulusal ve uluslararası pazarlarda yenilikçi
çözümler üretmeye devam ediyoruz.
Teknoloji odaklı şebeke sağlayıcısı olmaktan, hizmet odaklı deneyim sağlayıcısı olma yolunda gerçekleştirilen
açılımlarla; üniversiteler ile ortak ArGe programları ve akademik yayınlar, teknokent firmaları ile kuluçka iş
birlikleri, ulusal ve uluslararası destekli
projeler ve bilgi transferini sağlayan
teknik yayın, eğitim ve konferans faaliyetleri yürütüyoruz. SKA 9.4

COVID-19 notu
Eğitim sistemi, sosyal hayat
ve ekonomi gibi daha birçok
alanda önemli etkiler yaratan
COVID-19 pandemisine zamanında ve etkin yanıtlar verebilmek için fikri varlıklarımızdan
yararlanıyoruz. Bu dönemde
yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamalarına yardımcı olmak
için Paycell altyapısı ile “Getir
Turkcell’le” projesini hayata geçirdik. Bu iş birliği kapsamında
Paycell çağrı merkezini arayarak siparişlerini verebilen 65 yaş
ve üstü Turkcell’liler, ödemelerini Paycell altyapısı üzerinden
faturalarına yansıtarak kolayca
yapabildiler. Bu dönemde eğitimlerine evden devam eden
öğrenciler, derslerini dijital televizyon platformumuz TV+
üzerinden sürdürdü. Koronavirüsle mücadele kapsamında
bilgilendirme ve 7/24 danışma
kanalı servisimiz, BiP üzerinden
operatör fark etmeksizin kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Patent başvuru
süreçlerimizde,
üniversiteler, kuluçka
firmaları, KOBİ’ler,
iş ortakları ve
tüm ekosistem ile
deneyimlerimizi
paylaşmaya devam
ediyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

“Teknoloji üretmek
ve geliştirmek”
hedefiyle yürüttüğümüz
faaliyetlerimiz
doğrultusunda değer
yaratan inovatif
yaklaşımımızın, hem
kurum kültürümüze
hem de paydaşlarımıza
entegre edilmesini ilke
edinen 1.080 Ar-Ge
çalışanımızla geleceğe
yön vermeyi hedefliyoruz.

zümler üretiyoruz. Ana yetkinliklerimiz
arasında yer alan müşteriler ile güçlü
bir bağ ve gelişmiş analitik yeteneklerimiz ile ürünlerimizi doğru müşteri
kitlesine, doğru zamanlama ve fiyatlama ile ulaştırıyoruz. Büyük veri analitiği uygulamalarımız sayesinde 35
milyonu aşan müşterimize özelleştirilmiş teklifler sunabiliyoruz.

Roaming çözümleri, büyük veri
işleme, iş zekâsı uygulamaları,
akıllı bulut platformu ve platform üzerinde geliştirilen çözümler, konum bazlı hizmetler
ve platformlar, coğrafi bilgi sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve çözümleri, şebeke yönetimi çözümleri, yeni nesil katma
değerli servisler, mobil finansal
sistemler, müzik ve eğlence
servisleri, IPTV servisleri, mobil
pazarlama çözümleri, Nesnelerin İnterneti (IoT), AR/VR, 5G
altyapıları, mobil haberleşme
çözümleri, kampanya yönetim
sistemleri, akıllı SIM kart çözümleri, dijital kimlik teknolojileri, yapay zekâ geliştirmeleri
kapsamında resim & video işleme, metin ve doğal dil analizleri
(NLP), öneri motorları, ses analitiği, robot asistanlar, robotik
süreç otomasyonu, mobil analitik platformlar, sağlıkta yapay
zekâ, iş uygulamaları çözümleri,
öğrenme ve eğitim uygulamaları çözümleri, e-posta ve arama motoru çözümleri, dijital
yayın çözümleri, CDN (Content
Delivery Network) Çözümleri, Over-the-Top (OTT) ve blok
zincir çözümleri

DEĞER YARATAN TURKCELL

Üstün dijital hizmetler
ve inovasyon
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2020

TÜBİTAK destekli projelere başvuru sayısı

11

7

9

HORIZON projeleri başvuru sayısı

8

10

15

2018

2019

2020

TÜBİTAK destekli üniversite iş birliği sayısı

4

4

5

Kuluçka firma iş birliği sayısı

8

9

10

binden fazla proje başvurusu geldi.
Seçilen 73 projenin 40 tanesi başarıyla kampanyasını tamamladı ve
yaklaşık 7,5 milyon TL’ye ulaşan fon
aktarıldı. Başarıyla fon toplayıp seri
üretime geçen girişimler, şimdiden
dünyada fark yaratmaya başladı.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

leyen BiP, lifebox, TV+ ve fizy markalarımızın her biri ayrı birer şirket olarak
konumlanıyor ve bu yapılanma sayesinde markalar kendi organizasyon
yapılarında daha hızlı, daha güçlü ve
daha odaklı şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

2020 yılında Dijital
Servisler tekil
gelirlerinde %26’lık
artış sağladık.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

Tamamı Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; video konferans, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV, dijital yayıncılık, bulut
depolama, kimlik çözümleri ve müzik
platformu gibi onlarca servis ile toplumun ihtiyaç duyduğu dijital dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz.

Bu dijital dönüşümü ulaşılabilir kılmak
için de gelişmiş analitik yeteneklerimizi kullanıyor, müşterilerimize en
uygun ürünleri doğru konumlandırarak müşteri memnuniyetimizi artırıyoruz. Ayrıca, ürettiğimiz bu çözümler
ile teknolojide yerlilik oranına önemli
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kendi
kendine yetebilen teknoloji çözümleri
ile ülke ekonomisine katkının yanı sıra
dijital ihracat ile ülkemizden dünyaya
yayılan küresel marka ve teknolojiler
tasarlıyoruz. Ülke güvenliği, veri sahipliği ve kendi verimizi kullanarak buradan ekonomik değer yaratarak ülke
ekonomisine ve itibarına pozitif katkı
sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak
görüyoruz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Dijital servisler ve çözümler
Kullanıcılarımızın hayatına dijital servis ve çözümlerimizle daha zengin
bir değer teklifi sunarken, tüm kullanıcı ihtiyaçlarını kapsayacak çözümler
sağlamak için de çalışıyoruz. 27 yıldır
teknoloji ve iletişimin gücü ile insanların hayatını kolaylaştırmak ve ilkleri
başarma geleneğimizi sürdürüyoruz,
dünyanın ilk dijital operatörü unvanına yakışır şekilde projeler üretiyoruz.
Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz dijital servislerle de hayatın
içindeyiz. Telekom sektörü artık sadece ses ve SMS’ten ibaret değil. Bu
stratejimizden yola çıkıp 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.
Küresel rekabette öne çıkmayı hedef-

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Aynı zamanda
yeni teknolojilerin
üretimine liderlik
etme vizyonumuz
doğrultusunda,
2020 yılında ulusal
ve uluslararası
platformlarda
23 akademik ve
95 teknik yayın
yaparak teknolojinin
yaygınlaştırılmasına
katkı sağlıyoruz.

Açık kaynak kod kullanımı
ile yaratılan değer
Turkcell içerisinde de hem kullanım hem de geliştirici olarak en
önem verdiğimiz konulardan biri
de açık kaynak kodlu yazılımlardır. Açık kaynak kod yazılımları,
yazılım mimarisinde birçok farklı
problemin çözümünde kullanılıyor, Turkcell GENS direktörlüğünde geliştirilen ONEDESK,
ULTIA, ONENT, YAP, PARS gibi
yüksek hacimli altyapı uygulamalarının yapıtaşında açık kaynak kodlu yazılımları tercih ediyoruz. Bu sayede lisans yönetimi
ve maliyet avantajı olarak değer yaratmanın yanında, sağlayıcı kısıtlaması olmadan yüksek
kalitede güvenli yazılımların geliştirilmesine katkıda bulunarak
yazılım dünyasının geleceğine
katkı sağlıyoruz.

sından pek çok avantaj sağlıyor.
Proje sahiplerine, üzerinde çalıştıkları ürünleri hayata geçirmek için
ihtiyaç duydukları maddi kaynağa,
belirli bir kişinin veya kurumun yatırımı yerine, toplumdaki bireylerin irili
ufaklı desteği ile ulaşma şansı tanıyan Arıkovanı’na bugüne kadar 7

İNSAN VARLIĞIMIZ

Ar-Ge ve inovasyon stratejilerimizin
odağında insan varlığımız yer alıyor.
Bu kapsamda süreçlerde görev alan
Turkcell Teknoloji araştırmacılarına
akademik gelişim olanakları sağlıyoruz. Çalışanlarımızın teknik altyapısını
sektörümüzde ihtiyaç duyulan nitelikler doğrultusunda geliştirmek amacıyla tasarlanan Doktora ve Yüksek
Lisans destek programlarımız 2014
yılından bu yana artan içerikleri ile
birlikte hızla devam ediyor.

Arıkovanı - Türkiye’nin kitlesel
fonlama platformu
Girişimcilerin, geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç
duydukları kaynağı toplumdan
edinmesini
sağlayan
Arıkovanı Projesi, kitlesel fonlama açı-

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
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Örnek olarak 2020 yılı itibarıyla bir
Teknokent Firması ile Gerçek zamanlı su analizinin NB-IoT temelli haberleşme modülleri üzerinden aktarımı
çalışmasını sürdürüyoruz. Bu çalışma,
herhangi bir afet ya da mülteci akını
durumunda içme suyu kaynaklarının
uzaktan analiz ile takibinin yapılmasını mümkün kılıyor. 5G yetkinliklerimiz
ve kuluçka firmanın donanım üretim
yetkinliklerinin birleşmesiyle alanında
yenilikçi bir milli ürün için çalışıyoruz.

2018

DEĞER YARATAN TURKCELL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığımız yönle kuluçka firmalarına destek sağlamak ve Türkiye’deki
Ar-Ge ekosistemini genişletmek, yerli
ürün ve hizmetleri artırmak amacıyla üniversite ve kuluçka firma iş birliği
fırsatlarını araştırmaya devam ediyoruz. Kuluçka firmaları ile ürün geliştiriyor, teknolojik destek sağlıyor ve onları içerisinde bulunduğumuz Avrupa
Birliği projelerine dahil ederek, iletişim
ve tanınırlıklarını artırıyoruz.
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2019

2020

BiP aktif kullanıcı sayısı (milyon)

11

8,9

9,6

BiP ile gönderilen mesaj sayısı (milyar)

34

90

140

2020

lifebox ile yedeklenen dosya sayısı (milyar)

3,5

6,4

8,1

lifebox ile rehber yedekleyen kullanıcı sayısı (milyon)

1,1

2,7

3,3

lifebox’a dosya yükleyen kişi sayısı (milyon)

3,2

4,3

5,4

2019

2020

613

720

871
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EKLER

IPTV kullanıcı sayısı (bin)

2018

DOĞAL VARLIĞIMIZ

TV+ kapsamında
sunduğumuz ürünler,
hizmetler ve detaylı bilgiye
www.tvplus.com.tr üzerinden
ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TV+’ın zengin içeriğine ve kullanım kolaylığı sağlayan üstün teknik özelliklerine ek olarak, TV+ Ready ile izleyiciler

istediği an istediği yerden keyifle televizyon izleyebiliyor, operatör bağımsız TV+ hizmetinden yararlanabiliyor.
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ tüm platformlardan izlenebilirken, bu yıl lanse edilen TV+ Ready
sayesinde akıllı olmayan televizyonlar
bile akıllı hale geliyor. TV+ ile dünyanın
en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, NBA ve Formula 1 gibi
spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak
mümkün oluyor.

FİKRİ VARLIĞIMIZ
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2019

Her yerde televizyon keyfi: TV+
Televizyon izleme deneyiminde Türkiye’de ilk ve tek olan TV+, televizyon
dünyasının ezberlerini bozuyor. TV+,
kullanıcılarının istedikleri yer ve zamanda diledikleri dizi, film, belgesel,
spor, çocuk ve televizyon programlarına ulaşmalarını sağlayarak, kullanıcı
deneyimini dijitalleştirme sürecinde
önemli rol üstlenmeye devam ediyor.

İlk şirkete özel iletişim platformu: a-ileti
Özelleşmiş kurumsal çözümlerimiz kapsamında, Turkcell mühendislerinin
geliştirdiği Aselsan’a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde 8 binin
üzerinde Aselsan çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor.
BiP Acil Durum Butonu
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen, BiP’in Acil Durum Butonu’nda
yer alan ‘Yardım İste’ özelliği, artık ihtiyaç halinde Bluetooth teknolojisi
üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtarıyor. Deprem gibi
olası doğal afetlerde vatandaşların ulaşabileceği kayıtlı kişi sayısı 2 milyonu geçti. Kullanıcılar acil durum özelliğiyle daha önceden belirledikleri
kişilere tek tuşla güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını
ücretsiz bir şekilde haber verebiliyor.

2018

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Türkiye’nin hızlı ve güvenli
uzaktan toplantı çözümü
BiP Meet’e www.bipmeet.com
adresinden ulaşabilirsiniz.

BiP ile COVID-19 mücadelesine destek
BiP kullanıcıları operatör fark etmeksizin Keşfet bölümünde yer alan
Sağlık Bakanlığı kanalından Online COVID-19 testi yapabiliyor ve şüpheli
durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na
ücretsiz ulaşabiliyor. Kanal takipçilerinin Sağlık Bakanlığı’nın salgın ile ilgili yayınladığı güncel haberlere, son durumu gösteren COVID-19 Canlı
Harita’ya ve genel duyurulara anlık olarak ulaşmaları da mümkün.

lifebox Transfer ile verileri tamamen
Türkiye’de depolarken üyelik gerektirmeden ve ücretsiz olarak hızlı dosya
paylaşım ihtiyaçlarını kolay bir deneyimle sunmayı amaçlıyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

BiP kapsamında sunduğumuz
ürünler, hizmetler ve detaylı
bilgiye www.bip.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

lifebox kapsamında
sunduğumuz ürünler,
hizmetler ve detaylı bilgiye
www.mylifebox.com ve
www.lifeboxtransfer.com
üzerinden ulaşabilirsiniz.

turma özelliğiyle de öne çıkarken,
güvenli rehber yedeklemesi yaparak
herhangi bir olumsuz durumda iletişim
bilgilerinin kaybolmamasını da sağlıyor. Çeşitli kategorilerde arşivlenen
belgelere parmak izi, yüz tanıma veya
şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak mümkün oluyor ve aynı zamanda lifebox’taki fotoğraflar kişi, nesne,
tarih ve konuma göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Depolamanın ötesinde işlevlere de
sahip olan lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra, seçtiği fotoğraflar
arasından otomatik hikayeler oluş-

2020 yılında BiP ile yapılan görüntülü
grup görüşmesi sayısı 2019 yılına göre
yaklaşık 5 katına çıkarak 7,1 milyondan 34,1 milyon seviyesine ulaştı. Aynı
zamanda veri kullanımı ise 3,9 milyon
GB’den 8 milyon GB’ye 2 katına yükseldi. BiP uygulamadan uygulamaya
arama süresinde ise 2020 yılında %16
büyüme sağladık.
Güçlü altyapısı ve kolay kullanımı ile
dataları Türkiye’de olan BiP Meet ile
Dünya’nın her yeri ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefonun başına gelebilecek 		
en güzel şey: lifebox
Fotoğraf, video, müzik ve dokümanları güvenle saklama ve paylaşma
imkânı sağlayan lifebox, mutluluk dolu
hatıraların güvenli ve kolay bir şekilde
saklanmasını sağlarken aynı zamanda sosyal bir deneyim sunuyor. Bugüne dek milyarlarca fotoğraf yüklenen
akıllı kişisel bulut depolama servisimiz lifebox, sadece Türkiye’deki değil,
dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara hitap ediyor.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2018
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Sınır Tanımayan İletişim: BiP
Operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, güvenli mesajlaşma, arama
ve grup görüntülü görüşme ile kesintisiz iletişim hizmeti sunuyor. Kaybolan
mesajlaşma, web arama, acil durum butonu, mesaj gönderir gibi hızlı
ve güvenli para transferi, anlık çeviri,
grup görüntülü görüşme, video konferans çözümü sunan BiP Meet, iki telefon numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram BiP’te
gibi özellikleri ile küresel rekabette
fark yaratıyor. BiP’in yeni özelliği Web
Arama sayesinde artık telefon kapalı
olsa dahi internet üzerinden sesli ve
görüntülü görüşme yapılabiliyor.
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33,5

ması ile öne çıkan Yaani, konum bazlı
aramalarda da kullanıcıya en yakın
yerleri göstererek fark yaratıyor.

2018

2019

2020

7,6

9,7

11,6

Yılda 11 milyon
sayfalık evrakın
dijitalleşeceği
çözümle çevrenin
korunmasına da
katkı sağlanmış
olacak. Tüm
Türkiye’yi kapsayan
uygulama ile yılda
1 milyon 500 bin
hanede dijital imza
atılması bekleniyor.

2020 yılında yapay zekâ gibi güçlü bir aracı sorumlu içerik yönetiminin
de içinde bulunduğu operasyonlarımız
kapsamında kullanırken bağlı kalacağımız 7 ilkeyi belirledik. Bu ilkeler ile
yapay zekâ aracını iyiye kullanacağımızın taahhüdünü verdik. Türkiye’de
Yapay Zekâ İlkeleri’ni yayımlayan ilk
Şirket olduk. Ayrıca 2021 yılının başında yayımlanan İnsan Hakları Politikamız’da başta yapay zekâ teknolojisi
olmak üzere geliştirdiğimiz teknolojilerde insan onuruna, temel hak ve
özgürlüklere dayalı olarak, SKA’lara
katkı sağlayarak hareket etmeyi amaç
ediniyoruz. Yapay Zekâ İlkeleri’yle ilgili
bilgiye web sitemizdeki “dijital sorumluluk” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Chatbot
Dijital Operatör uygulamamıza Turkcell mühendisleri tarafından içeride
geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı
chatbotumuzu entegre ettik, diğer dijital ürünlerimiz üzerinde de entegrasyon çalışmalarımız devam etmektedir.
Chatbot geliştirme süreçlerine profesyonel olarak yaklaşıp; ihtiyaç analizi,
veri hazırlığı, model eğitimi, diyalog
tasarlama, orta katman geliştirme
gibi tüm adımları kendi bünyemizde
işletiyoruz. Chatbot ürün kalitemizin
sürdürülebilirliğini sağlamak ve sürekli
iyileştirmek bakış açısı ile geliştirdiğimiz kalite kontrol ekranlarımız ve kalite
kontrol sürecimiz sayesinde, müşterilerimizin chatbot kullanım deneyimini
her geçen gün daha da iyileştirmeyi
hedefliyoruz.

2020 yılında Chatbot
ile temsilciye
bağlanmadan talepleri
yerine getirilen müşteri
oranı %93,3 olurken,
Chatbot kullanan
müşteri sayısı 40 bin
oldu.
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Yapay zekâ ekibimiz tahminsel modelleme ve segmentasyon çalışmaları
gerçekleştirerek iş birimleri için aksiyon alınabilecek hedef kitleler üretiyor;
aynı zamanda Turkcell ürün, servis,
tarife ve kampanyaları için post analizler ve iç görü sağlayacak çalışmalar yapıyor. Şirketimiz’in müşterilerine sunduğu tarife, ürün ve servislerin
doğru müşteriler ile buluşturulması için
iş birimlerimizi analitik eğilim modelleri ile destekleyerek, Şirketimiz’in gelir

büyümesine katkı sağlıyor, müşterilerin doğru teklifler ile buluşturulmasını
sağlayarak müşteri memnuniyetinin
artmasında rol alıyor.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Akıllı yasal evrak otomasyonu
Müşteriye dönük olarak sunduğumuz çözümlerin yanında kağıt kullanımının yoğun olduğu
hukuk birimi için de akıllı evrak
çözümü geliştiriyoruz. Bu proje
ile Hukuk biriminin; resmi kurumlardan iletilen yasal evrak
taleplerini yanıtlama akışını dijitalleştirerek, manuel işlemlerin
azaltılmasını hedefliyoruz aynı
zamanda kağıt tasarrufu sağlama imkânı yaratıyoruz. Böylece hem yapılan işteki hataların
önlenmesi hem de manuel takip
edilen iş atama ve sorgulama
fonksiyonlarının robotik süreçlerle otomasyonu ile iş gücü kazanımı sağlanacak.

Yapay zekâ ile daha iyi bir
müşteri deneyimi
Ürün ve hizmetlerimizi yapay zekâ uygulamaları ile zenginleştiriyor ve geliştiriyoruz. Kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesine ve efektif hale getirilmesine yardımcı olan yapay zekâ ile hem
uygulamalarımızda hem de müşteri
hizmetlerinde servis veriyoruz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Türkiye’de yayımlanan yüzlerce dergi
ve gazeteyi dijital olarak tek platformdan okuma imkânı sunan Dergilik, kullanıcıların dijital yayıncılığa erişim deneyimini kolaylaştırırken, dergi
ve gazete okuma deneyimini daha
zengin bir hale getiriyor. Buna ek olarak, kişiye özel makaleler, çevrimdışı
okuma, tek talimat ile takip edilen
derginin güncel sayısını otomatik olarak cihaza indirme, favori listesine alınan dergilerin güncel sayılarından haberdar olma, tek dergi fiyatına yüzlerce dergi okuma gibi sektörde ilk kez
kullanılan özelliklere sahiptir. Dergilik,
yakın zamanda hayata geçirdiğimiz
sesli makale okuma, kişiselleştirilmiş
dergi, gazete ve makale teklifleriyle,
kullanıcılarına eşsiz okuma deneyimi
sunmaya devam ediyor.

Dijitalleşme ile çevreci 		
ve pratik çözümler:
Evde dijital imza
Geliştirdiğimiz yeni çözüm sayesinde fiber, DSL, Superbox ve
TV+ ürünlerini kullanmak isteyen
müşteriler abonelik işlemlerinde
dijital imza kullanabilecek. Bu
sayede kurulum ekipleri de işlerini %30 daha hızlı bir şekilde
yapabilecek.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Kullanıcılar tarafından
büyük ilgi gören
YaaniMail ilk yılında
1 milyon hesap
sayısına ulaştı.

32,6
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Yerli dijital servis sunma vizyonumuz
doğrultusunda önemli bir servisi daha
hayata geçirerek yerli e-posta platformu YaaniMail’i kullanıma sunduk.
Hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail, Turkcell’in
Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirildi. “@yaani.com” uzantısıyla hizmet
veren platform, küresel rakiplere karşı
güçlü bir yerli alternatif sunuyor. YaaniMail kullanıcılarının bilgileri Turkcell’in veri merkezlerinde depolanıyor.

28,8
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Yaani toplam indirme sayısı (milyon)

2020
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fizy kapsamında sunduğumuz
ürünler, hizmetler ve detaylı
bilgiye www.fizy.com üzerinden
ulaşabilirsiniz.

Türkçe’yi çok iyi anlaması, aranan içeriğe uygun sonuçlar göstermesi ve
Turkcell abonelerine zengin veri kaynakları içinde arama deneyimi sun-

2019

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Şirketleşen 4
markamızın
yanı sıra Yaani,
YaaniMail ve Dergilik
uygulamaları da bu
yıl kullanıcılarımız
tarafından en
çok tercih edilen
uygulamaların
başında geldi.

fizy içerik sayısı (milyon)

2018

DEĞER YARATAN TURKCELL

Türkiye’nin dijital müzik platformu: fizy
Türkiye’nin en popüler ve en tercih
edilen dijital müzik platformlarından
biri olan fizy, hem öneri listeleri ile
kullanıcılarına daha kişisel bir müzik
deneyimi sunuyor hem de zenginleşen içerik arşivi ile kullanıcılarıyla
buluşmaya devam ediyor. fizy Premium kullanıcıları reklamsız ve kesintisiz müzik deneyimi yaşamanın yanı
sıra şarkılarını yüksek ses kalitesinde
ve şarkı sözlerini görerek dinleyebiliyor. İçeriklerine çevrimdışı modunda
internetleri olmadan da ulaşabiliyorlar. Rakip uygulamalardan farklı olarak kullanıcılar, fizy’ye özel marka iş
birlikleri ve kampanyalar sayesinde
avantajlı indirimlerden faydalanabiliyorlar. 2020 yılında fizy ile öğrencilere
özel başlattığımız üyelik kampanyası
ile kayıt yaptıran öğrenciler fizy’nin
standart Premium üyeliğinden yararlandılar.
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Organizasyonlara tek elden uçtan uca
dijital çözümler sağlayarak, Türkiye’nin
dijital ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu
sayede maliyet tasarrufu ve gelir artışı
sağlayan değer teklifi yüksek projeleri
hayata geçiriyoruz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

Vizyonumuz doğrultusunda bugüne
kadar müşterilerimize özel terzi usulü
hazırlanmış 1.500’e yakın yönetilen hizmetler ve sistem entegrasyon projesini
hayata geçirdik ve bu projeleri yönetmeye devam ediyoruz. Bu projelerde
her sektörden müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz edip doğru çözümü adresliyor ve proje yönetim ekibimizle sabit
erişim, network, siber güvenlik, veri
merkezi ve bulut hizmetleri, yönetilen
hizmetler, dijital dönüşüm, IoT, büyük
veri, iş uygulamaları ve benzeri birçok
çözüm ve hizmeti müşterilerimizin iş
süreçlerine uygun şekilde uygulamaya
alıyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken, hem iç kaynaklarımız, ürünlerimiz,
süreçlerimiz ve teknolojilerimizden,
hem de konusunun en uzmanı olarak
belirlediğimiz ekosistemdeki iş ortaklarımızın gücünden faydalanıyoruz ve
değer teklifi yüksek projeleri uçtan
uca tek elden yönetiyoruz.

şümde en geniş frekans üzerinde işleyen güçlü mobil şebekeye, üstün kaliteli hizmet vermemizi sağlayan 50 bin
km uçtan uca fiber altyapıya ve dünya
standartlarında 3’ü yeni nesil toplam
sekiz veri merkezine sahibiz. Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi olarak
her zaman söylediğimiz “Türkiye’nin
Verisi Türkiye’de Kalmalı” vizyonuyla
öncülüğünü üstlendiğimiz dünyanın en
gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri
merkezi çalışmalarımıza hızla devam
ediyoruz. Yeni nesil veri merkezlerimiz
uluslararası sertifikalandırılma kuruluşu olan Uptime Entitüsü’nden alınmış
Tier-3 Tasarım ve Operasyon Sürdürülebilirlik sertifikalarına sahiptir. Uptime
Operasyonel Sürdürülebilirlik sertifikasını Türkiye’de ilk alan veri merkezi
işletmecisiyiz. Tasarım ve inşası uluslararası standartlarda yapılan yeni nesil

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Dijital iş servisleri ile, tüm
sektörlerin ihtiyaçlarını
adresleyecek; ulaşım,
finans, sağlık, eğitim,
lojistik, üretim,
perakende, enerji ve
benzeri alanlarda
birçok yatay ve dikey
çözüm ile katma değer
yaratacak projelerin
hayata geçmesi için iş
modelimizi geliştiriyoruz.

Dijital güvenlik servisi müşterilerin oltalama, zararlı yazılım vb. tehditlere
karşı korunabilmeleri için bu zararlı
adreslere erişimi engelliyor, kullanıcıları geçmişteki şifre sızıntıları konusunda bilgilendirirken, yeni şifre ele
geçirme girişimlerinde de SMS ve
e-posta ile uyarıyor. Dolandırıcılığa
maruz kalınmaması veya kullanılan
cihazın ve kişisel verilerin korunması
için bu servisi tüm mobil müşteriler
kullanabilmektedir. Dijital güvenlik
servisimizin 10 bini aşkın aktif müşterisi bulunmaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bu büyük hacimdeki
veriler makine
öğrenmesi, derin
öğrenme, iş birlikçi
filtreleme gibi konuya/
soruna özel en
uygun algoritmaların
seçilmesiyle işlenir
ve düzenli olarak
ilgili uygulamaları
entegrasyon
noktalarında besler.

Dijital iş servisleri (DBS)
Turkcell’in 27 yıllık marka gücü, kamu,
stratejik, büyük ve küçük ölçekli müşterilerimizi kapsayan yaygın satış gücü,
üstün altyapısı ile müşterilerimizin dijital dönüşüm ortağı olarak 2019 Ocak
ayı başında Dijital İş Servisleri şirketini
kurduk. Dijital İş Servisleri, Turkcell’in
telekom servis sağlayıcısı stratejisini,
kurumsal müşteriler için “Dijital Dönüşüm İş Ortağı” stratejisi ile birleştirmektedir.

Siber güvenlik hem Şirket içi uygulamalarımızda hem de müşterilerimize
sunduğumuz ürün ve hizmetlerde
önemli bir yer tutuyor. Turkcell Siber
Güvenlik ekibi 130 kişiyi aşan mühendis istihdamı ile alanında özelleşmiş uzmanlardan oluşan yetkin
kadrosu ile hem Turkcell hem de
müşteri sistemleri güvenliği için çalışıyor. Müşterilerimizin altyapılarını
7/24 izleyerek olası tehditlere karşı
öncesinde önlemler alan bir Siber
Güvenlik Merkezimiz bulunuyor. Dijital iş servislerimiz kapsamında kurumsal müşterilerimize sunduğumuz

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

SIMA – Yüz analitiği
platformu
SIMA, yüz analitiği konusunda çözümler sunan api tabanlı yapay
zekâ platformudur. Yüz tanıma, kayıt
etme, doğrulama, yaş, cinsiyet, duygu tahminleme gibi zengin özellikler
barındırmaktadır. SIMA platformumuz
Paycell ve Dijital Operatör uygulamalarında dijital onboarding süreçlerinde kişi doğrulama süreçlerinde aktif
olarak kullanılmaktadır. Yüz tespit ve
tanıma algoritmaları Turkcell mühendisleri tarafından izinli yüz resimleri
üzerinde çalışılarak geliştirilmiştir. En
güncel metod olan deep learning ve
makine öğrenmesi algoritmalarının en
uygun kombinasyonu kullanılmaktadır.

Yapay zekâ temelli öneri motoru
Müşteriye açılan uygulamalarımızda
ve iletişim kanallarımızda, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini artırmak
için Turkcell mühendisleri tarafından
geliştirilen öneri motorları alt yapısından faydalanıyoruz. Hali hazırda fizy,
TV+ ve Dergilik uygulamalarında öneriler, ürün benzerlikleri ve kişiye özel
hazırlanan ürün listeleri gibi içerikleri
yapay zekâ desteği ile kişiselleştiriyoruz. Günde 200 milyonun üzerinde veri işlenen öneri motorunun arka
planında çok güçlü bir büyük veri alt
yapısı, sunucular kümesi kullanılmaktadır.

siber güvenlik hizmetleri dışında bireysel müşterilerimiz için de ürünler
geliştiriyoruz. SKA 9.B
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FOYA
Sahtecilik ve risk analizi
alanında çözüm sunan
yapay zekâ platformudur. İleri düzey görüntü
işleme teknikleri, OCR (optik karakter
algılama) ve yüz algılama yetkinlikleri ile kimlik resimleri üzerinden türünü
tespit, kimlikte bilgi tutarsızlığı tespit,
vesikalık resmin gerçek olup olmadığı, kişinin geçmişte fraud işlemi olup
olmadığı gibi kontrolleri anlık olarak
sağlayarak sahte kimlikler ile işlem
yapılmasını engellemektedir. FOYA
IDC DX AWARDS 2020’de “Digital Trailblazer” kategorisinde 3.’lük ödülüne
layık görüldü.

venliğimizi iyileştirerek ve bağımsız
denetçiler tarafından denetlenerek
sertifikamızı devam ettiriyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Yapay zekâ sesimizi
Turkcell’in dijital
ürünleri olan Dergilik ve
GollerCepte ürünlerine
entegre ettiğimiz gibi,
Akademi ekibimiz
tarafından hazırlanan
online eğitimleri de
yapay zekâ sesimiz ile
seslendirdik. Global Bilgi
çağrı merkezi sistemine
de yapay zekâ sesimizi
entegre ettik.

Siber uzayda güvenliğin sağlanması için ortaya çıkan tehditlerin
belirlenmesi, muhtemel saldırı ve
olayların etkilerinin azaltılması veya
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen
aktörlerle paylaşılması için ulusal
ve uluslararası düzeyde çalışmalar
yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve
yasal düzenlemelere uygun şekilde
bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Üst Yönetimimiz gözetiminde
bilgi güvenliği yönetim sistemlerimiz
mevcuttur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını 2008
yılında Türkiye’de ilk olarak alan telekom operatörüyüz. Her yıl bilgi gü-

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ses analitiği – 			
Turkcell yapay zekâ sesi
Ürün, servis ve süreçlerimizdeki müşteri deneyimini zenginleştirmek için
Turkcell mühendisleri olarak kendi
yapay zekâ sesimizi geliştirdik. Yapay
zekâ tabanlı metinden sese çevirme
modellerimizin eğitiminde, ses sanatçısı Şenay Gürler Hanım’ın aylar süren
yoğun bir çalışma ile profesyonel bir
ses stüdyosunda seslendirdiği 40 saatlik ses verisini kullandık. Şenay Hanım’ın yaptığı yeni okumalar ile modellerimizi sürekli iyileştirme ve yeni
yetkinlikler kazandırma üzerinde de
aktif olarak çalışıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Siber güvenlik

Türkiye’nin kurumlarının dijital dönüşüm yolculuğundaki teknolojik dönüTURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Turkcell ML (Machine Learning, Makine
Öğrenmesi) platformu, yüksek hacimli
veri ile makine öğrenmesi yetkinliklerinin yüksek performans ve yüksek doğruluk ile uygun senaryolar modellemeleri yapması için geliştirilmiştir. Bu sayede 20 milyon TL’nin üzerinde tasarruf
sağlanmıştır. Ayrıca, blokzincir bazlı
“Operatörler Arası Blacklist” sistemini
devreye alarak belirli bir tutar üzerinde
olan ve vadeleri geçmiş borçlara sahip
müşterilerin listesini paylaşabiliyoruz.
Birçok operatör tarafından ortak kullanılan bu sistem ile de bilgi paylaşımı
sağlayarak tüm operatörlerin müşteri
kaynaklı risklerini azaltmasına yardımcı
oluyor.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Katma değerli hizmetlerimizin yanı
sıra, her sektörün kendi ihtiyaçlarına
hitap edecek dikey çözümlerle dijital
dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz.
Sektöründe uzman danışmanlarımız

İş ortaklığı ekosistemimizde alt yüklenicilerimiz, birlikte ürün/çözüm geliştirdiklerimiz ve satış iş ortaklarımız olmak
üzere uçtan uca yönettiğimiz üç ana
kategori bulunmaktadır. Satış iş ortaklarımız aracılığıyla ürünlerimiz, hizmet-

Ürün ve hizmetlerimizi sunarken, gelişmiş analitik yeteneklerimiz ve teknoloji
yatırımlarımız sayesinde büyük veriyi
yapay zekâ ve iş zekâsı sistemleri ile
anlamlandırıyoruz. Turkcell’de veri bilimi temellerine dayalı analiz çalışmaları
ile yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanlarında çalışmalar yürütüyoruz.
Sağlık, ulaşım, finans, iletişim, şehir ve
çevre planlama gibi pek çok alanda
etkin bir şekilde kullanılan yapay zekâ
teknolojilerini yakından takip ediyoruz.
En yeni teknolojileri dünya ile aynı anda
kullanarak, başta insan, toplum ve çevre odağı olmak üzere, müşterilerimizin
ve çalışanlarımızın memnuniyetini artıracak ve Türkiye’ye değer katacak teknolojiler üretiyoruz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Organizasyonların dijital dönüşüm
yolculuğunda, ekip ve doküman yönetiminden, ﬁnansal süreçlerin dijitalleşmesine, çalışanların eğitim yönetimi
dahil uçtan uca tüm ihtiyaçlarını Turkcell dijital iş uygulamaları ile sağlıyoruz. Ortak kullanılabilir kolay kurulum
ve kullanımı olan iş uygulamaları servislerini müşterilerimize sunarken, sektörlere özel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürün portföyümüzü genişletmeye
devam ediyoruz.

Özellikle tamamen Turkcell Dijital İş
Servisleri kaynakları ile geliştirdiğimiz
kendi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
(HBYS) yazılımımızla hastanelerin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenmeye devam ediyoruz. 2020 yılında
Avrupa’nın en büyük hastanelerinden
biri olan 2.682 yataklı Başakşehir Şehir
Hastanesi ve yine pandemi döneminde bilgi teknolojileri altyapı ihtiyaçları
temin edilerek kurulumları gerçekleştirilen her biri 1.008’er yataklı Sancaktepe ve Yeşilköy çok amaçlı acil durum
hastaneleri ile 475 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin teknolojik altyapısı da
Dijital İş Servisleri tarafından hizmete
alınmıştır. Turkcell olarak hizmet verdiğimiz 9 hastane ile istihdamın gelişimine destek oluyoruz.

lerimiz ve sistem entegrasyon projelerimiz için yeni satış fırsatları yaratmaya
odaklanıyoruz. 2020 yılında, ekosistemimizdeki farklı yetkinliklere sahip yaklaşık 150 satış iş ortağı için “İş Ortaklığı Programı”nı başlattık. Kazan-Kazan
odaklı çalışarak ekosistemimizi niteliksel açıdan büyütmeye devam ediyoruz. Ayrıca, küresel tedarikçiler ile yaptığımız iş ortaklıkları ile müşterilerimize
sunduğumuz çözüm setlerini teknik
yetkinlik ve proje çeşitliliği açısından
her geçen gün genişletiyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Büyük veri servislerimiz ile birlikte sahip olduğumuz dinamik ve gerçek veriler üzerinden anlamlı analizler yaparak
müşterilerimizin stratejik karar alma
süreçlerine, kârlılık ve verimliliklerinin
artmasına destek oluyoruz. Bu projeler
sayesinde de perakende, AVM, ulaşım,
finans, turizm, akaryakıt ve finans gibi
birçok sektörde müşterilerimize değer
yaratmaya devam ediyoruz.

ile finans, sağlık, eğitim, lojistik, üretim,
perakende, enerji, turizm, KOBİ’ler ve
merkezi ve yerel yönetimler gibi odağımızdaki on sektördeki müşterilerimizi
360 derecelik bakış açısı ile analiz ediyor, sektör bazlı müşteri skorlamaları
ile mevcut durumu ortaya koyuyoruz.
Bu sayede genel bir çözüm sunmaktansa, müşteriye sektörel ihtiyaçlarını
da kapsayan bir çözüm seti konumlandırarak, müşteride derinleşme yolunda
ilerliyoruz. Derinleştiğimiz sektörlerden
biri olan sağlık alanında, değer teklifi
yüksek projeler üretmeye devam ediyoruz. Bölge ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın önde gelen sağlık hizmeti
sunucuları arasında yer alan ülkemizin bu alandaki başarısının lokomotifi
konumuna gelen şehir hastanelerinin
hem hastane sayısı hem de yatak sayısı açısından Dijital İş Servisleri pazarın
lideri konumundadır. Sağlık sektöründe mevcutta 7 şehir hastanemiz ve 2
sahra hastanemiz ile uçtan uca dijital
çözümler sağlayarak hizmet sunmaya
devam ediyoruz.
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Dijital dönüşüm alanındaki bir diğer
bileşen olan siber güvenlik alanında
kurumsal şirketlere tüm katmanlarda
danışmanlık hizmeti veriyoruz. Güvenlik Operasyon Merkezimiz, FIRST,
OIC-CERT gibi uluslararası organizasyonlara gerekli şartları sağlayarak
üye konumda ve bu kapsamda karşı
önlemlere ulaşma ve reaktif/proaktif
koruma için en iyi kaynaklara erişebilmektedir. Siber güvenlik hizmetleri
alanında sızma testi ve zafiyet analizi hizmetini de portföyüne katmış ve
önemli kurumların güvenlik taramalarını yapmaktadır. Turkcell mühendisleri
tarafından ve %100 yerli teknolojiyle
geliştirilen “Turkcell Bozok Siber Tehdit
İstihbarat Platformu” Turkcell Güvenlik
Operasyon Merkezi hizmeti alan müşterileri siber tehditlere karşı korumakta

Turkcell IoT Platform ile şirketlere,
altyapı yatırım maliyeti olmadan cihaz ve makinelerini bulut aracılığıyla
uzaktan yönetme imkânı tanıyoruz.
IoT ekosisteminde faaliyet gösteren iş
ortaklarımız ise, yapılan iş birlikleri ile
IoT Platformu üzerinde çözümlerini geliştirebiliyor, Turkcell kurumsal müşterilerine ulaşabiliyor. IoT senaryolarından
biri olan enerji verimliliği senaryosu ile
şirketler, enerji tüketimlerini anlık ölçebiliyor, kullanıcılar için karar vermeyi
kolaylaştıracak bilgiye çeviriyor, aynı
zamanda da enerji maliyetlerinde
ciddi oranda tasarruf sağlayabiliyor.
IoT Platformun yanı sıra geliştirdiğimiz
Akıllı Atık, Kopilot, Turkcell Filiz, Turkcell
Enerjim gibi birçok alana özel IoT temelli ürün ile kurumlara çözümler sunuyoruz.

2.682 yataklı Başakşehir
Şehir Hastanesi ve yine
pandemi döneminde
bilgi teknolojileri
altyapı ihtiyaçları temin
edilerek kurulumları
gerçekleştirilen her
biri 1.008’er yataklı
Sancaktepe ve Yeşilköy
çok amaçlı acil durum
hastaneleri ile 475
yataklı Tekirdağ Şehir
Hastanesi’nin teknolojik
altyapısı da dijital iş
servisleri tarafından
hizmete alınmıştır.
Turkcell olarak hizmet
verdiğimiz 9 hastane
ile istihdamın gelişimine
destek oluyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Büyük veri servislerimiz
ile birlikte sahip
olduğumuz dinamik
ve gerçek veriler
üzerinden anlamlı
analizler yaparak
müşterilerimizin stratejik
karar alma süreçlerine,
kârlılık ve verimliliklerinin
artmasına destek
oluyoruz. Bu projeler
sayesinde de
perakende, AVM,
ulaşım, finans, turizm,
akaryakıt ve finans
gibi birçok sektörde
müşterilerimize değer
yaratmaya devam
ediyoruz.

Turkcell Bulut servisleri ile kurumların
tüm bilgi teknolojileri altyapısını Turkcell Veri Merkezleri’nde konumlandırıyor, böylece maliyetleri düşürürken
daha esnek bir altyapı sağlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde
bulunan altı farklı veri merkezimizdeki tam yedekli altyapılardan kesintisiz
hizmet deneyimi sunuyoruz. Bulut bilgi güvenliğimizi tescilleyen ISO 27017
Bulut Bilgi Güvenliği Sertifikası ile Türkiye’nin bu sertifikaya sahip ilk ve tek
servis sağlayıcısı olarak hizmetlerimizi
geliştirmeye devam ediyoruz.

avantaj sağlamakta ve isteyen kurumlara ayrı bir hizmet olarak sunulabilmektedir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

veri merkezlerimiz, küresel firmalar,
finans ve enerji şirketleri ve küresel
servis sağlayıcılar tarafından tercih
edilmektedir. Ankara Temelli’de açtığımız Türkiye’nin en büyüğü olan veri
merkezimizde Kamu müşterilerimiz
için ayrı bir salonu fiziksel olarak izole
ederek “Kamu Salonu” haline getirdik.
Kamu verisinin güvenliğinin sağlanması ve dijital ortamlara taşınması ile ilgili
yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Bilgi
ve İletişim Güvenliği Tedbirleri genelgesi ve buna istinaden yayınlanan rehbere uygun şekilde kamu kurumlarımıza hizmet verebilmek amacıyla, Kamu
Bulut servisimizi 2020’de kurumların
hizmetine sunduk.
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Fikri varlığımız
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Kalite Politikası: Süreçlerimizi sürekli
iyileştiriyor ve etkin bir kalite yönetim
sistemi uyguluyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası: Turkcell’de
iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve yasal
düzenlemelere uygun şekilde bilgilerin
güvenliğini sağlıyoruz. SKA 16.5, 16.6, 16.B

EKLER
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

Türkiye’nin lider
telekom şirketi olarak en yüksek
standartları hedeflemek için
uyguladığımız politikalara
turkcell.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Müşteri Memnuniyet Politikası: Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı bir şekilde çözüyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası: Faaliyetlerimizin adil, dürüst,
yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesini bir gereklilik olarak
görüyoruz.

Fikri varlığımız
diğer bütün
sermayelerimizin
gerçekleşmesi için
gerekli düşünce
gücünü sağlayan,
aynı zamanda diğer
sermayelerimiz
sonucu elde edilen
çıktılardan beslenen
anahtar bir konuma
sahiptir. Hizmetlerimiz
ve servislerimizin
etkileşimde olduğu
kilit paydaşlarımızın
ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda
Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarımızı
yönlendirerek ürün
ve hizmet kalitemizi
geliştiriyor, paydaş
memnuniyetimizi
artırmayı
amaçlıyoruz. Aynı
zamanda marka
yaklaşımımız
ve sorumluluk
anlayışımız ile hem
güçlü kurumsal
yönetimimize hem de
sosyal değerlerimiz
ve ilişkilerimize katkı
sağlıyoruz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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İnsan Hakları Politikası: Temel hak
ve özgürlüklere bağlı bir tutum sergilemek, çalışma hayatına ilişkin ulusal
mevzuata ve tabi olduğumuz uluslararası sermaye piyasaları düzenlemelerine uyumu tesis etmek üzere, üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi
taahhüt ediyoruz.

Fikri varlığımızın
diğer varlıklarımız
ile etkileşimi

İNSAN VARLIĞIMIZ

Paycell ödeme platformumuzun
işlem hacimleri, kullanıcı sayıları
gibi bilgilerine finansal varlığımız
bölümünden erişebilirsiniz.

Yerli elektrikli otomobil TOGG, paylaşıldığı üzere internete bağlı bir araç
olma özelliği ile öne çıkıyor. Bağlanabilirlik çözümleri kapsamında toplantıları görme ve toplantı konumunuzu
anlayarak navigasyonu aktif hale getirme gibi özelliklerin yanı sıra, Turkcell
çatısı altında bulunan fizy ile evde dinlenen bir şarkıyı, araç içerisinde dinlemeye devam etmek mümkün olabiliyor. Hava durumu, navigasyon, evin
sıcaklığı ile otomobil sıcaklığını senkronize etme gibi özelliklerin de araçta
bulunması tasarlanıyor.

Müşterilerimize iyi bir
deneyim yaşatmanın
sorumluluğunu, sadece
müşterilerimize
doğrudan temas
eden çalışanlarımızda
değil, müşterilerimize
sunmuş olduğumuz
ürün ve hizmetlerimizi
tasarlayan, geliştiren,
planlayan Turkcell
ailemizde görüyoruz.

Turkcell’in bu anlayışının temelinde
müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine hissedarlarına, kamuya, bayilerine,
sivil toplum kuruluşlarına, üniversiteler
ve medyanın oluşturduğu tüm paydaşlarına duyduğu sorumluluk yatmaktadır. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz
politikalarımızda, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde teknolojinin gücünü herkes için faydaya dönüştürmeyi
hedefliyor, tüm Turkcell ekosisteminde
etik ve eşitlikçi iş süreçlerinin sağlanması için çalışıyoruz. Bu kapsamda
halka açık bir şekilde paylaştığımız
politikalarımız aşağıdaki şekildedir:

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Türkiye’nin yeni nesil ödeme
platformu: Paycell
Kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme
çözümleriyle her geçen gün daha da
yaygınlaşan Paycell, güncel ve güçlü
teknolojik altyapısıyla tüm süreçlerini
baştan uca otomatize edilmiş yapılarla yöneten teknoloji odaklı bir techfin
olarak öne çıkıyor. Techfin ekosisteminin hızla değişen dinamikleri arasında
fark yaratma amacıyla benimsenen
çevik çalışma modeliyle hem iş süreçleri daha verimli şekilde yönetiliyor,
hem de sunulan ürün ve hizmetlerde
değer artışı sağlanıyor. Bu yaklaşım
ileri teknolojiye hızlı ve kolay adaptasyonu beraberinde getiriyor. Paycell, hem bireysel tüketicilere hem de
iş ortaklarına daha iyi ve sürdürülebilir
hizmet vermek için sadece altyapı tarafında değil analitik çözümler konusunda da katma değerli veri analitiği
modelleri sağlıyor.

5G Remote Driving projesinde otonom aracın tehlikeli bir durumda olup
olmadığının, yapay zekâ algoritmaları
ile tespit edilmesi ve tehlikeden uzaktan kumanda merkezi ile Turkcell 5G
şebekesi üzerinden araca müdahele
edilebilerek uzaklaşılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Turkcell’in dahil olduğu
ve 5 büyük şirketin
konsorsiyumunun
oluşturduğu bu
girişim, Türkiye’nin
yerli ve elektrikli
otomobil markası için
hazırlıklarını son hızıyla
sürdürmektedir.

Marka ve sorumluluk
Küresel boyutta donanım ve yazılım
teknolojileri trendlerini ve muadillerini
sürekli araştırarak üstün dijital servislerimizin kapasitesini, dayanıklılığını ve
müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni özellikler ile Turkcell markasını geliştiriyoruz. Çalıştığımız her alanda, topluma dokunduğumuz her noktada dijital uçurumu kaldırıp, erişimi
artırma hedefi için çaba gösteriyoruz,
teknoloji ve iletişimin gelişmesinin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Farklı
alanlardaki ürün ve hizmetlerimizin
teknoloji odağından ayrılmadan Turkcell markasını büyütmesinden mutluluk
duyuyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

RPA (Robotic Process Automation) teknolojisinin Turkcell içerisinde kurulum
ve altyapı çalışmaları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda manuel yürütülen
süreçlerin otomatize edilmesi amacıyla 145 süreç RPA kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

E-mobilite kapsamında telekom sektörü ve şarj istasyon yönetimindeki benzerliklerden yola çıkılarak test
amaçlı 3 farklı marka şarj istasyonunun
saha kurulumu yapıldı. Bu istasyonlar
farklı firmaların e-mobilite alanında
sunduğu MSP (Mobility Service Provider), CPO (Charge Point Operator)
ve Roaming katmanlarındaki yazılım
çözümleri ile entegre edilerek istasyon
yönetimi ve son kullanıcı deneyimleri
incelendi.

“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu”
tarafından geliştirilen Türkiye’nin yerli
otomobili TOGG 2019 yılı Aralık ayında duyurulup, ardından tasarımı ve yol
haritası belli olmuştur.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Proov, farklı kurum/kuruluşlardaki kimliklerinizi diğer kurum
ve kuruluşlara kanıtlamanızı
sağlayan blokzincir teknolojisi
ile geliştirilmiş dijital kimlik yönetim uygulamasıdır. Kişisel veri
gizliliğini, blokzincir ile kişilerin
kimliklerini kendi egemenliğinde
yönetmesini sağlayan bir model üzerine kuruludur. Kullanılan
kriptografik metodlar aracılığı
ile dijital kimliklere dair aktiviteleri takip edilemez, korunur.

Turkcell ve mobilite
Telekom ve genel olarak teknoloji sektöründe yükselen bir trend olan mobilite alanında otonom araçlar üzerinde
resim ve video işleme yeteneklerimiz
ile level 3 ve üzeri seviyede çalışmalarımız devam etmektedir.

Sosyal
değerlerimiz
ve ilişkilerimiz
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Girdiler

Çıktılar

33,4
2,4
milyon mobil,

milyon
sabit müşteri

dakika cevaplama
süresi

puan fark
Turkcell Zekâ Gücü
Projesi ile

Geleceği
Yazanlar Platformu ile

ziyaretçi

30

start-up

%90’nını

oluşturan tedarikçilerimizde

%36,1
yerlilik oranı

STK’lara verilen destek ile toplumun
sosyo-ekonomik-kültürel gelişimine
katkı sağlama
Kazanılan net yeni müşteri sayısı
Temsillerle sektörde ve ülkede öncü ve
yön veren Şirket olma

FİKRİ VARLIĞIMIZ

10 bin

Alım hacmimizin
yaklaşık

Sorumlu ve etik iş yapış anlayışını
Turkcell ekosistemine adapte etme

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

kişiye eğitim

İş Birliği Modeli ile
çalışılan

Paydaşlar arası bilgi ve deneyim
paylaşımına katkı
Net Tavsiye Skoru

7,5 milyon

öğrenciye erişim

Turkcell
Diyalog Müzesi’ne

18

15

100 bin

Çıktılar

Tüm
hesaplarda

Müşteri
net tavsiye skorunda
ikinci en yakın rakip ile

Toplumsal yatırım projeleri ile
yaratılan değer
• Projeler için yapılan etki analizleri ve
elde edilen sonuç
• Toplumdaki dijital uçurumun
kapanmasına destek / dijitalleşme
oranı

İNSAN VARLIĞIMIZ

• Telekom sektörü ekosisteminin gelişimi
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Toplumsal yatırım projeleri ve
sponsorluk
• Engel Tanımayanlar
• Zeka Gücü
• Geleceği Yazan Kadınlar
• Zorlu Peformans Sanatları Merkezi
• Görüntülü Çağrı Merkezi
• A Milli Takım Sponsorluğu
• Atletizm – Yüzme Projeleri ve Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
Sponsorlukları
• Kültür, sanat ve spora destek projeleri

Güçlü Kurumsal Yönetim

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Sivil toplum, akademi, kamu ve şirket
ortaklıkları, uluslararası ülke ve sektör
temsili
• Ulusal ve uluslararası STK üyelikleri
• Tolumsal yatırım projeleri
• Turkcell Vakfı
• Turkcell Gönüllüleri

Yaratılan değer

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Çalışanlarımız, çalışanlarımızın
aileleri, müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz ile güçlü ilişkilerimiz
ve ortak değerlerimiz
• Güçlü satış kanallarımız
• TODİEK
• Tedarikçi Portalı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimiz

Şeffaf ve güven odaklı paydaş
ilişkileri
• Kamu ile şeffaf iletişim, sektör
gelişimine odaklı ilişki yönetimi
• Elçiler Zirvesi
• Şeffaf etkin yatırımcı ilişkileri yönetimi

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

182

183

Sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimiz

TURKCELL HAKKINDA
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Bu süreçte sosyal medya hesaplarımızdan müşterilerimize sürekli
bilgilendirme yaparak güncel
durumla ilgili onların hayatını
kolaylaştıracak bilgiler paylaştık. #EvdeHayatVar konserleriyle
Türkiye’nin sevilen isimlerini hayranlarıyla buluşturduk. 8 milyon
gösterime ulaşan 11 performansı,
moral desteği olması amacıyla
TV+ ve fizy’den tekrar izlenebilecek şekilde hizmete sunduk.
Eğitime Dönüştür projemiz kapsamında Turkcell mağazalarında kamuoyundan topladığımız
elektronik atıkların geri dönüşümü ile elde edilen geliri, Eylül
ayı itibarıyla pandemi nedeniyle
vefat eden sağlık kahramanlarımızın çocuklarına eğitim bursuna
dönüştürmeye başladık. Pandeminin bize en çok “daha iyi bir
dünya” için birlikte çalışmamız
gerektiğini hatırlattığını düşünüyoruz. Bu öngörüyle “Daha İyi Bir
Dünya” inisiyatifini kurum içinde
başlattık. Tüm bu uygulamalarımız ile iş modelimizin odağındaki
sürdürülebilirliği, çalışanlarımız ve
sosyal değerlerimiz ile ilişkilerimiz
nezdinde de geliştirmeyi amaçlıyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell iş etiği kuralları
• Temel özgürlüklere saygı duyarız
• Davetler ve seyahatlerde belirli
kurallar içerisinde hareket ederiz
• Hediye alıp verirken şirket 		
prosedürlerine dikkat ederiz
• Toplumsal sorumluluk anlayışı ile
sosyal sorumluluk projelerimizi
hayata geçiririz

Kamu kurumlarıyla
çalışırken hem ABD
Rüşvetin Önlenmesi
ve Yabancı Ülkelerde
Yolsuzluk Uygulamaları
Kanunu (Foreign Corrupt
Practices Act - FCPA)
hem de yerel yasalara
uyumu gözetiyoruz.

Çalışanlarımızın bu anketler aracılığıyla verdikleri geri bildirimler
ışığında, süreç ve prensiplerimizi
en hızlı şekilde geliştirdik. Farklı
çalışma modellerini deneyimlediğimiz (evden çalışma, mobil
çalışma gibi) bu süreçte çalışanlarımızın verimliliklerini, deneyimlerini ölçmek için karşılaştırmalı
anketler yaptık ve gelişim alanları ile ilgili konularda odak grup
çalışmaları yürüttük. “Nasılsın
Turkcell’li?” projesi ile pandemi
ve evden çalışma döneminde
çalışanlarımızın hem beden hem
de ruh sağlıkları ile ilgili geri bildirimlerini almayı ve buna göre aksiyon alabilmeyi mümkün kıldık.
Bedenen veya ruhen iyi olmadığını belirten tüm çalışanlarımızı
ve iş ortaklarımızı arayarak durumlarını sorup destek olabileceğimiz konular üzerinde sohbetler
gerçekleştirdik. Çalışanlarımıza
zindelik programları, spor takımı aktiviteleri, online atölyeler,
e-games turnuvaları, Şanslı Bi-

Pandemi döneminde müşterimizin yanındaydık. Dükkanlarını kapatarak zorlu bir süreçten geçen
esnafımız için telekomünikasyon
faydalarımızdan sabit internet,
mobil internet ve toplu SMS olmak üzere birçok fayda içeren
bir destek paketi oluşturduk.
Normalleşme sürecinde iş yerlerinin yanında olmak amacıyla
küçük esnafın ihtiyacına yönelik
hazırladığımız Esnafa Can Suyu
desteği kapsamında, COVID-19
salgınından sonra iş yerine geri
dönen küçük işletmelerin ilk üç
ay boyunca sabit internetini ücretsiz sunduk, cep telefonlarına
iletişim ihtiyaçlarına yönelik GB
hediyeleri verdik. Müşterilerine
mesajla kampanyalarını duyurmak isteyen esnafa da Mesaj
Üssü servisinden aldığı SMS adedi kadar SMS hediye ederek paketi ikiye katladık, servise abone
olan iş yerlerine SMS hediye ettik.
Esnafa Can Suyu desteği iletişimi ile 47,7 milyon kişiye erişim
sağladık. Dijital reklam videomuz
1,4 milyon kez izlendi ve kampanya sayfamız 209 bin tıklamaya ulaştı. 150 bin müşterimiz
GB hediyeleri kazanırken Toplu
Mesaj paketi satışları %50 artış
gösterdi. Kamudan Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile

sivil toplumdan ise iş ortaklarımız
ile krizin çözümüne odaklı projeler yürüttük. EBA altyapısından
yararlanacak ‘öğretmen ve öğrencilerimizin’ kullanımı için aylık
internet kotasını ikiye katlayarak
6 GB’ye çıkardık. Bizlerin sağlığı
için büyük bir özveri ile mücadele
eden sağlık çalışanlarına destek
vermek amacıyla kendilerine ek
data ve konuşma paketi hediye ettik. Ayrıca müşterilerimizin
telefonlarındaki şebeke yazısını
‘EvdeHayatVar’ şeklinde değiştirerek virüsle mücadeledeki en
önemli unsurlardan biri olan evde
kalma konusuna destek verdik.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell ortak değerleri
• İnsana değer veririz
• Toplumsal değerlerimize sahip
çıkarız
• Farklılıklarımız zenginliğimizdir
• Önce müşterimiz için varız
• Çevik bir takımız
• Açık iletişime inanırız
• Fark yaratırız

Teknolojide olduğu gibi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusunda
da liderlik sorumluluğuyla hareket
ediyoruz. Çevre, sağlık ve güvenlik
konusunda çıkarılmış olan yasa ve
düzenlemelere uygun davranıyoruz.
Bilgi güvenliği politikalarımız ile Üst
Yönetimimiz’in onayı ile oluşturduğumuz bilgi güvenliği yönetim sistemini
işleterek, tüm servis ve servis yönetim
aktivitelerimizin etkin bir şekilde idaresini, bilgi varlıklarımızın risklere karşı güvenliğini, doğruluğunu ve sürekli
kullanılabilirliğini güvence altına alıyoruz. Mali ve ticari kayıtlarda doğruluğu esas alıyor, bağlı olduğumuz yurt
içi ve yurt dışı yasal düzenlemelere
azami düzeyde uyum gösteriyoruz.

lenler yarışmaları ve Kahve Molası gibi sosyal etkinlikler düzenledik. Bunlara ek olarak 23 Nisan,
anneler/babalar Günü, yazılımcılar günü, mühendisler günü gibi
özel günlere dair çalışmalarla
ve Anlık Ödül, CXO Ödülleri gibi
uygulamalarımızla, Turkcell takım
ruhunu ve çalışan motivasyonunu
güçlendirmeye devam ettik. Ayrıca Turkcell’in internet ve dijital
uygulama hizmetleri dahilinde
özel kampanyalar kurgulayarak,
evden çalışma dönemini çalışanlarımız için daha rahat ve konforlu hale getirdik.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell sosyal değerleri 			
ve ilişki yönetimimiz
Benimsediğimiz sosyal değerlerimizde ve kurduğumuz paydaş ilişkilerimizde Değer Yaratan Turkcell kimliğimizi, daha iyi bir gelecek için üstün
dijital hizmetler sunma vizyonumuz
ile buluşturuyoruz. İş modelimize yön
veren Turkcell Ortak Değerleri ve
İş Etiği Kuralları (TODİEK) ve Rüşvet
ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız
aracılığıyla paydaşlarımızın haklarına
gösterdiğimiz saygıyı güvence altına
alıyoruz.

COVID-19 notu
Pandeminin tüm dünyada en belirgin etkilerinden birini gördüğümüz sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimizi, bu dönemde de iletişimin
ve teknolojinin lideri konumumuzu koruyarak yönettik. Evde Hayat Var sloganı ile evde eğitimi
ve evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojileri müşterilerimizin ve çalışanlarımızın
hizmetine sunduğumuzu, ekosistemi desteklediğimizi gösterdik.
İnteraktif etkinlik ve sponsorluk
faaliyetlerimizle daha mutlu ve
bağlı müşteri hedefimiz doğrultusunda çalıştık. 5 bini aşkın çalışanımız Pikcell üzerinden Genel
Müdürümüz Murat Erkan ile canlı
yayınlarda bir araya geldi. Pandemi başında çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlamak için COVID-19
Uzaktan Çalışma Değerlendirme
Anketi’ni gerçekleştirdik.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell DNA’sındaki
ana yetkinliklerimizden
aldığımız güç ile sosyal
ve ilişkisel girdilerimizi,
anlamlı çıktılara
dönüştürerek toplumun
ortak faydasına hizmet
eden, teknolojinin
iyileştirici gücünü öne
çıkaran, her daim
daha verimli, etik ve
şeffaf paydaş ilişkileri
ile toplumda değer
yaratıyoruz.
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İletişimde Turkcell			
2020 yılının zorlu şartlarına rağmen
hem Turkcell’in çekim gücündeki liderliğini pekiştirdiğimiz, hem de zorlu
pandemi sürecinde müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak şefkatli ve
özenli iletişim yaklaşımımız ile fark
yarattığımız bir yıl oldu.
Toplumsal duyarlılığı iletişimlerine de
taşıyan Turkcell olarak 2020’ye fırsat
eşitliğinin önemini vurgulayan “Kader”
filmi ile başladık.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

Duygusal temalı reklamları ön planda
tutarken aynı zamanda en fazla ihtiyaç duyulan bağlantı kalitesinin de
altını çizmek ve bu konudaki üstünlüğümüzü vurgulamak için yıl boyunca
“Çok Çekici ” iletişimlerini yaptık. Turkcell olarak en güçlü yanlarımızdan biri
olan yüksek çekim gücümüz ile internet hızı ve en iyi operatör olma gibi
hedeflerimiz doğrultusunda çalışma-

Aynı zamanda kurumsal müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik
segment iletişimi kapsamında kurumsal pazarlama işlerimizi çerçevelemek
için İşTurkcell lansmanını gerçekleştirdik. Esnaftan, kobiye, büyük şirketlere
kadar sunduğumuz ürünlerimizi yeni
bir iletişim platformu olarak İşTurkcell
markası altında “İş Teknoloji’de, Teknoloji Turkcell’de” söylemi ile müşterilerinin teknolojik ürün ve çözümler için
onlarca yere gitmeden sadece Turkcell’e danışarak sonuca ulaşabilecekleri mesajını verdik.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Pandemi koşullarında moralleri yükseltmek için kurumsal sosyal sorumluluk görevini yerine getirirken “Bağlan
Hayata” sloganıyla yıllardır insanları
hayata bağlamayı misyon edinmiş bir
marka olarak evlerine kapanmış herkesin her koşulda yanında olacağımızı
hissettirmek ve bu zor günlerin geçeceğini, her koşulda hayata bağlanabileceğini anlatmayı hedeflediğimiz
“Sabret” reklam filmimiz, bu dönemin
en başarılı reklamlarından biri oldu.

ya devam ediyoruz. Ordu’dan İzmir’e,
Ağrı’dan Urfa’ya ülkemizin en güzel
yerlerini ve kapsama kalitemizi anlattığımız kampanya filmimiz aracılığıyla,
tüm mecralarda aldığımız %98 bütünleşik erişimle 58 milyon kişiye ulaştık. Çok Çekici kampanyamız, 41 AHI
skoruyla dönemin en beğenilen işleri
arasına girerken Adwatch sonuçlarına
göre ise Temmuz ve Ağustos ayının en
çok hatırlanan, en çok beğenilen reklamı oldu.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Müşteri odaklı yaklaşımımız, yenilikçi
dijital ürün ve servislerimizle birey
ve kurumların gücüne güç katıyor,
hayatı onlar için daha kolay, eğlenceli
ve güvenli hale getiriyoruz. Her bir
segmentin ihtiyacına özel sunulan
teklifler
ile
müşteri
deneyimini
farklılaştırmayı sürdürüyoruz. Güçlü
altyapımız
sayesinde
ülkemizin
iletişim ihtiyacını her yerde yüksek hızlı
ve kesintisiz bir şekilde karşılamaya
devam ediyoruz. Kurumsal işimizle
de Türkiye’nin önde gelen firmaları
ve esnafımızın her daim yanındayız.
Onların iş ortağı olarak ülke
ekonomimize olan katkımızı her geçen
gün artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz
sosyal sorumluluk projeleri, her
alanda eşitlik ilkesine katkı sağlayarak
ülkemizin birlikteliğine ve daha
güçlü toplum hedefine ulaşmamıza
yardımcı olacak.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Turkcell İnsan Hakları
Politikası, İnsan
Kaynakları Politikası
ve fırsat eşitliği
uygulamaları kuralları
çerçevesinde Türkiye’nin
dijital operatöründe en
iyi takımların parçası
olup en iyi servis ve
ürünlerle her gün
milyonlarca insanımızı
hayata bağlamaya,
üretken Turkcell
ailemizin desteği ile
devam ediyoruz.

Güçlü marka, güçlü
altyapı, üstün analitik
yetkinliklerimiz ve
nitelikli insan gücü
kaynağımızla ülkemizin
teknolojik gelişimine
liderlik ediyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Turkcell bünyesindeki tüm fonksiyonlardan 101 çalışanımızın gönüllü katılımıyla 2020 yılında ilk defa İK
Gönüllüleri platformunu oluşturduk.
Organizasyon içindeki rollerinden
bağımsız olarak, etrafındaki kişileri
etkileme, değişimi sürükleme gücüne
sahip çalışanlarımızın, İK Gönüllüleri’miz olarak insan kaynakları süreç,
uygulama ve ürünlerinin gelişimine
değer katacak, çalışan deneyimini
zenginleştirerek organizasyonda katalizör görevi görecek değişim elçileri
olmalarını hedefliyoruz. YUPO girişimimiz ile yüksek potansiyel olarak
belirlediğimiz çalışanlarımıza destek
programları yürütüyoruz. Performans
dönemi sürecini desteklemek, performans değerlendirme aşamalarının
takibini fonksiyon bazlı yapabilmek
için oluşturulmuş komitemiz ve Performans Koçları aracılığı ile çalışanlarımızın kariyer gelişim süreçlerine destek vermeyi amaçlıyoruz. DOX Dijital
Ofis Komitesi ve DOX (Digital Office
Experience) Alt Komitesi aracılığıyla
ise 2021’de hayata geçirmeyi plan-

Üretken Turkcell ailesinin çalışma haklarını, insana yakışan iyi iş uygulamaları çerçevesinde işletilen politikalarımız ile güvence altına almaktayız.

Markamız

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kurumsal yapımız hakkında daha
detaylı bilgiye raporumuzun
güçlü kurumsal yönetim
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını daha
iyi anlayabilmek için birçok iletişim
kanalını kullanmaya çalışıyoruz. Bu
kapsamda farklı fonksiyon ve görevlerdeki iş arkadaşlarımızın oluşturduğu topluluklar ile atölye çalışmaları
ve düzenli bilgilendirmeler yapıyoruz.
Anlık iletişimin de gücüne inanarak
çalışanlarımız için oluşturduğumuz BiP
gruplarından interaktif olarak şirket içi
iletişim süreçlerimizi yönetiyor ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına zamanında
yanıt vermek için çalışıyoruz.

ladığımız “Yeni Çalışma Kültüründeki
Alternatif Çalışma Modelleri” kapsamında, pandemi sürecinde tüm fonksiyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ortak akıl ile karar alma
sürecimizi işleteceğiz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Ekibimiz,
kamuya açıklanan
veya Şirketimiz’in
sermaye piyasaları
düzenleyicilerine
gönderdiği tüm raporlar
ve belgelerde tam, adil,
doğru, zamanında ve
anlaşılır açıklamalar
yapar, Turkcell’in bağlı
olduğu tüm yasalar,
yönetmelikler ve kurallara
uygun davranır.

Çalışan ilişkilerimiz
Düzenli aralıklar ile gerçekleştirdiğimiz Çalışan Bağlılığı Anketi ve Pulse
anketleri ile çalışanlarımızın beklentilerini, isteklerini ve şikayetlerini dinleyerek iyileştirme aksiyonlarını hayata
geçiriyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Kurumsal sosyal değerlerimiz 		
ve ilişkilerimiz
2020 yılına başlarken belirlediğimiz ana iletişim odaklarımızdan olan
Türkiye’nin Turkcell’i olma hedefimiz
doğrultusunda, kapsayıcı, erişilebilir ve üstün dijital hizmetler sağlayan
bir teknoloji şirketi olarak tüm sosyal
ilişkilerimizi büyük bir özveri ile yönettik. Üst Yönetimimiz önderliğinde
tüm seviyelerdeki çalışanlarımız ile
birlikte güçlü yönümüz olan ilişki yönetiminde yetkinliklerimizi geliştirdik.
Sosyal değerlerimizin kılavuzu olan
TODİEK ile ilişkilerimizi yönetiyoruz.
Üst Yönetimimiz’in desteği ile TODİEK
tarafından belirlenen kuralların doğasına uygun hareket ederek Turkcell’in
tüm faaliyetlerinde yasalara ve Turkcell politikalarına uygun bir iş kültürü
oluşturmaya gayret etmekteyiz. Bu
kapsamda Turkcell Üst Yönetimi kişisel ilişkileri, mali veya ticari menfaatleri ve Turkcell’e karşı sorumlulukları
arasında doğan veya doğabilecek
menfaat çatışmalarını etik bir şekilde
değerlendirerek dürüst ve güvenilir
şekilde davranmaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

Bu başlıklardaki süreçleri iyileştirmek
için yaptığımız tüm teknik geliştirmeleri Turkcell’in profesyonel ICT ekibiy-

Doğru ve hedefli bir medya kullanımıyla bilinirliğimizi artırırken, turkcell.
com.tr sizin için çok çeşitli ve uygun
fiyatlı ürünleri kaliteli bir deneyim ile
sunar algısını oluşturmaya çalıştık.
Stratejik kampanyalarımızla, sitedeki
yeni müşteri trafiğini artırdık. Kesintisiz
ve mükemmel bir müşteri deneyimine
odaklanarak, müşterilerimizin sosyal

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Kanal büyüme
stratejimiz kapsamında
iletişim, trafik, satış,
teslimat ve bağlılık
başlıklarına odaklanarak
yatırımlarımızı
şekillendirdik.

Dijital satış kanallarımızı büyütecek bir sonraki hamlemiz Turkcell
Pasaj lansmanı Aralık 2020 itibariyle yapıldı. Dünyanın ilk dijital
operatörü Turkcell, tüketici elektroniği alanında hızla büyüyen
e-ticaret pazarında yerini alıyor.
Turkcell dijital satışlar kapsamında www.turkcell.com.tr altında
elektronik ürünler kategorisinde
farklı tedarikçilerden ürün alıp
satabileceği pazar yeri platformu
Turkcell Pasaj lansmanını gerçekleştirdi. Turkcell Pasaj platformu
üzerinden hem Turkcell’e hem de
diğer tedarikçilere ait elektronik
ürünler satılabilecek.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Cihaz satışlarında yeni bir dönem başlattık. Daha önce yalnızca peşin cihaz satın alabilen
faturasız hat müşterilerimize,
peşine kontratlı ve Financell
kredisiyle kontratlı teklifler sunmaya başladık. Faturasız hat
müşterimize faturalıya geçmeden kontratlı veya peşine kontratlı olarak cihaz alma imkânı
sunuyoruz.

medyadaki taleplerini ve şikayetlerini dinledik; istedikleri şekillerde kampanyalar hazırladık, tamamlayıcı ürün
önerileriyle gerek ürün detay sayfalarında gerekse sepet sayfalarında karşılarına çıktık; 24 saatte ürün teslimatı
ve alışverişlerde alternatif ödeme
yöntemleri oluşturduk. Abonelik servislerinde fark yaratarak hem başvuru
süreçlerini kolaylaştırdık hem de müşterilerimizin evine hizmet verdiğimiz
ve hatlarını evlerine teslim ettiğimiz
bir yolculuk tasarladık

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Temassız mağaza ile 		
dijitalleşen deneyim
COVID-19 döneminde müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, fiziksel teması
en aza indirmek için ‘’Temassız
Mağazacılık’ konseptini Ekim
ayı itibarıyla hayata geçirdik.
Artık müşterilerimiz; mağazalarımızdaki kampanyaları, cihaz bilgilerini ve ödüllü oyunları QR kod okutarak kendi telefonlarının ekranından kontrol
edebilecek

Dijital İmza
2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla mağazalarımızın tümünde
(TİM/DSN/DSN+) bireysel mobil
işlemler için dijital imza dönüşümünü tamamlamıştık. 2020
Eylül ayı itibarıyla ise bireysel
sabit müşterilerimizin tüm Fiber
Çözüm Merkezleri ve DSL Çözüm Merkezi iş ortaklarımızdaki dijital imza dönüşümünü tamamlamış bulunmaktayız. Bu
sayede, dijital imza kullanım
oranımızı bireysel sabit müşterilerimiz için %98’e ulaştırdık.
Aldığımız bu aksiyonla, arşiv,
evrak ve kargo gibi maliyetlerimizi düşürürken; müşterilerimizin de daha güvenli, hızlı ve
kolay işlem yapmasına katkıda
bulunuyoruz.

Dijital satış kanallarımız 			
ve hizmetlerimiz
Dijitalleşme odağı kapsamında, online satış kanalımız, 2020 yılında da
Türkiye e-ticaret sektörüne yön veren
adımlar attı. Web sitemizde ziyaretçi
sayımız 2020 yılında aylık ortalama
30 milyon, Dijital Operator uygulaması 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 23
milyon oldu. Bugün toplam bireysel
cihaz satış gelirinde dijital kanal payı
bir önceki yıla göre 3,6 katına, toplam TL/paket yüklemeleri ise 3 katına
yükselmiştir. Bu kapsamda 2020 yılı
dördüncü çeyreğinde Turkcell Türkiye
bireysel gelirlerinin (sabit işimiz hariç)
%14,3’ü dijital satış kanalları üzerinden
gerçekleşmiş oldu.

le çalışarak hayata geçirdik. Kişiselleştirmenin önemini vurguladığımız
satış kurgularımızı ise Yapay Zekâ
ve Data Analytics ekiplerimizin önderliğinde gerçekleştirdik. İletişimde,
yaratıcı, hayatından içinden, samimi,
fayda odaklı ve tanıdık bir yaklaşım
benimsedik. Müşterilerimizin turkcell.
com.tr’de daha fazla zaman geçirmeleri için saatlik kampanyalara ve
gece kampanyalarına odaklanmaya
devam ettik. Uykusu Kaçanlar Kulübü adıyla çıktığımız ve gece 22.0002.00 saatleri arasında aktif olan
kampanyamız, IAB Europe’un düzenlediği MIXX Awards Europe 2020’de
Direct Response/Lead Generation
kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Doğru saat, doğru ürün ve
doğru fiyatlandırma odaklarıyla kurgulanan “Uykusu Kaçanlar Kulübü”,
yepyeni konseptlerle müşterilerimizle
buluşmaya devam edecek. Daha çok
internet ve daha avantajlı fiyat arayan müşterilerimiz için, Turkcell ürünleri yani gerek faturalı ve faturasız
gerekse yeni tesis ve müşteri numara
taşıma kategorilerinde de kampanya
kurguları tasarlamaya başladık.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Türkiye’de dijital
dönüşümün öncülüğünü
yürüten bir firma olarak
temasın minimuma
indirildiği yeni nesil bir
mağazacılık konseptine
geçtik.

Tedarik zinciri modelimizde Turkcell
Portal ile bayilerimizin ürün sipariş
süreçlerini hızlandırdık. Sınırlı ürün ve
kategoride faaliyet gösteren B2B portalden geniş ürün ve kategori yelpazesinde çoklu satıcı yapısı ile çoklu
kanala tedarik sağlayabilen “Dijital
B2B Tedarik Platformuna” dönüştük.
Bayilerimize sipariş ve satışlarına göre
özelleştirilmiş yönlendirmelerde bulunmaya devam ediyoruz. “İçerik Yönetimi Ekibi” kurarak süreçlerimizi hızlandırdık ve deneyimi iyileştirdik. Şu anda
Turkcell Portal üzerinden 110 tedarikçi
ile 260 markada 24 bin ürünü Turkcell
bayilerine sunuyoruz.

2019 yılında hayata geçirilen turkcell.
com.tr, tele-satış kanallarından alınan
cihazların, fiziksel kanalda teslimi sürecinde kullanılan “Bi tıkla Mağazada”
uygulamasının, kapsamını genişleterek
yeni tesis ve müşteri numara taşıma
aktivasyon işlemleri için de hizmet
vermeye başladık. Müşterilerimiz turkcell.com.tr ya da tele-satış kanallarından rezerve ettikleri ürünleri, tercih
ettikleri lokasyonda bulunan Turkcell
mağazalarından, kolayca teslim alabilmektedirler. Eşsiz ve kesintisiz, tek
Turkcell deneyimi için kanal tercihini
müşterilerimize bırakıyoruz.

Alternatif satış kanalımız
26,8 milyon adet satış hacmine ulaşan
alternatif satış kanalımızda, Telesales,
Zincir, Banka Kanalları, Hipermarketlerde var olmaya devam ederken
müşteriye dokunulan her kanalı satış
kanalı haline getirdik. Telesatış kanalımızda, analitik modellerimiz ve yapay
zekâ ile büyük veri kullanarak TV+, lifebox, fizy ürünlerinde 2,5 milyon adet
satışla dijital servislerimiz için ana
satış kanalı haline geldi. Bankalarla
yaptığımız TV+, lifebox, fizy iş birlikleri
ile DSS ürünlerimizin marka bilinirliğini sağladık ve müşterilerimizi dijital
kanallara yönlendirerek satışlarımızı
artırdık. Banka ve Market kanallarında, Pandemi sebebiyle evinde hizmet
almak isteyen müşterilere TL/Paket
ürünleri sunarak %46’ya varan satış
artışı yakaladık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Perakende kanalımız
Perakende kanalımızda 2018 yılında
dijital dönüşümünü tamamladığımız
1.300 civarındaki Turkcell mağazası ve 4.408 dijital satış noktamız ile
Turkcell kalitesinde hizmet vermeye
devam ediyoruz.

Müşteri satın alma deneyimini temassız, kolay ve hızlı hale getirmek için
“Faturama Yansıt” uygulamasını hayata geçirdik. Artık satın alınan ürün
tutarının Paycell üzerinden müşteri
faturasına yansıtılmasını sağlıyoruz.
Yalnızca tek üründe değil tüm sepetin
ödemesinde de kullanılabilen “Faturanla Öde” sayesinde artık müşterilerimiz, evrak imzalamaya gerek olmadan ürünleri sadece telefonlarını
kullanarak satın alabiliyor.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Satış kanalı yapımız
Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji
Şirketi Turkcell’in sunduğu tüm avantaj, kampanya, cihaz, servis ve hizmetleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Turkcell mağazalarımız, alternatif
satış kanallarımız, online kanalımız,
Dijital Operatör uygulamamız, Fiber
ve DSL çözüm merkezlerimiz ve kurumsal satış kanallarımız ile müşteri
odağında hizmet vermeye ve çözüm
üretmeye devam ediyoruz.

Dijitalleşme zincirinin halkası olarak
çalışanlarımızla müşterilerimiz arasında geçen satış konuşmaları dijitalleştiren “GO” ile cihaz, tarife, dijital servis
ürünlerimizi görsel açıdan zengin, kolay ve anlaşılır bir şekilde müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize sağladığımız faydaların
yanı sıra çalışanlarımıza özel ödül kurgularımızla çalışan bağlılığını ve motivasyonu artırıyoruz. Müşteri trafiğinin
yoğun olduğu ödeme noktasında “GO
Kasa” uygulamasını 2020’de hayata
geçirerek, TL/paket yükleme ve fatura ödeme deneyimini zenginleştirdik.
“GO Kasa” ile müşterilerimize anlık kişiselleştirilmiş teklifleri sunma yetisi ile
hizmet modelimize değer kattık, satış
gücümüzü artırdık, deneyimi iyileştirerek memnuniyeti artırmaya devam
ediyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Güçlü satış kanallarımız ve
hizmetlerimiz
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Aylık paketlerin yanı sıra
müşterilerimizin kısa
dönemli ihtiyaçlarını
haftalık ve günlük
paket çözümlerimiz ile
karşılıyoruz.

Yenilikçilik
2020 yılında da hem müşteri kazanımını hem de müşteri sadakatini artırmaya yönelik, yenilikçi çözümler içeren
uygulama ve tekliflere odaklanmaya
devam ettik. SKA 8.3

Türkiye’de ilk defa ve sadece Turkcell’de sunulan yıllık kotalı teklifler ile
müşterilerimiz paketlerindeki kullanım
kotalarını bir yıl boyunca istedikleri
gibi kullanıyor, ödemelerini ise aydan
aya sabit taksitlerle yapıyorlar. Böylece paket içerikleri israf olmuyor, aşım
problemlerinin önüne geçiliyor.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Müşterilerimizin sevdikleriyle bir araya
gelerek ekiplerini oluşturabilecekleri,
hep birlikte daha çok kazanacakları,
sektörde eşi benzeri olmayan, yenilikçi bir dijital platform yarattık. Turkcell
Biz’de bireysel faturalı müşterilerimiz
ücretsiz bir şekilde, hiçbir paket/tarife değişikliği gerektirmeden, en az 2
en çok 5 kişilik ekiplerini kurabiliyor.

Faturalı Dev Paketler

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Turkcell Biz: 			
Yenilikçi dijital platformumuz

Üyeler birbirleriyle ücretsiz olarak GB
paylaşabiliyor, onlara özel internet hediyelerinden yararlanabiliyor. Turkcell
Biz ile hem müşteri kazanımını hem de
müşteri sadakatini artıracak, inovatif
ve yenilikçi kurgular sunan, dijital bir
değer kazandık.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Kurumsal müşterilerimize özel uygulamamız Şirketim App ve Web ile
şirket yetkililerinin tüm hatları ile ilgili işlemleri tek platformda, toplu
olarak yapmalarını sağlıyoruz. Anlık
bildirimlerle şirket hatları ile ilgili yetkilileri bilgilendiriyoruz. Hat bazında
uygun teklif ve kampanyalara geçiş,
SİM kart değişikliği gibi işlemleri online ve evraksız yapmalarını sağlayarak şirket yetkililerinin hayatına hız ve
kolaylık getiriyoruz. Dijitale özel paket
satışlarında müşterimize uygun teklifler oluşturuyoruz. Doğum günlerinde
müşterilerimizin yanlarında oluyoruz,
kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyoruz.
2020 yılında Şirketim App ve Web
350 bin şirket tarafından kullanılarak
300 milyon işlemin gerçekleştirildiği
platformlar haline gelmiştir.

Faturasız paketlerimiz
Faturasız müşterilerimizin kullanım
alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını büyük
veri ve pazar araştırmaları ile sürekli
takip ediyor, değişen müşteri ihtiyaçlarıyla faturasız paket alternatiflerimizi genişletiyor ve düzenli olarak güncelliyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Müşterilerimiz sabit internet ve diğer
tüm Turkcell hatlarını “Hesap Ekleme”
adımından ekleyerek tek uygulama
üzerinden yönetebiliyor. Aylık 300
bine yakın Superonline müşterisi Dijital Operatör’ü kullanarak 2,5 milyon
işlem gerçekleştiriyor. Dijital Operatör
uygulamasına 14 Ekim 2019 itibarıyla eklenen ve her gün ortalama 500
bin Turkcell’linin ziyaret ettiği Hediye
Havuzu ile tüm müşterilerimiz Turkcell’den kazandıkları ve kazanabilecekleri tüm hediyeleri ve ayrıcalıkları
tek alanda görerek takip edebiliyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Müşterilerimiz, dilerse “Yardım” alanından otomatik arama bağlantı
kontrolü yaparak şebeke şikâyetlerini
uygulama üzerinden bize gönderebiliyor, “Talep İlet” adımından da evrak
gerektiren taleplerini evrak fotoğrafı
ekleyerek kolayca tamamlayabiliyor.
Üstelik tüm talep ve şikâyetlerini de
kolayca takip edebiliyor. Tüm bunların yanı sıra müşterilerimiz, ihtiyaçla-

rı olduğu anda yapay zekâya sahip
Turkcell Asistan’dan destek alabiliyor
ve çağrı merkezini aramalarına gerek
kalmadan birçok işlemi kolayca yapabiliyor.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Tam 27 yıldır
müşterilerimizi Turkcell
ailemizin en önemli
parçalarından biri olarak
görüyor ve onların her
anına değer katmak için
çalışıyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun
yanıtı verecek şekilde geliştirdiğimiz
ve müşterilerimizin en fazla tercih ettiği hizmet ve satış kanalına dönüşen
Dijital Operatör uygulamamız, 2020
yılında 56,4 milyon indirmeye ulaştı, uygulamanın 3 aylık aktif kullanıcı
sayısı 23 milyon oldu ve müşterilerimiz son 1 yılda aylık ortalama 225,4
milyon kez Dijital Operatör’e giriş yaparak işlemlerini uygulama üzerinden
gerçekleştirdi. Müşterilerimiz uygulama üzerinden kalan kullanımlarını görüntülemelerinin yanında; faturalarını
inceleyip ödeyebiliyor, kullanımlarına
uygun paket, servis ve kampanyalara ulaşabiliyor, tarifeler arasında anlık
geçiş yapabiliyorlar. Müşterilerimizin
özel günlerini hatırlayıp uygulama
içerisinden kutluyor, kişiselleştirilmiş
hatırlatmalar ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca proaktif olarak yaptığımız bildirimlerle, müşterilerimizin
doğru zamanda doğru geçişleri yapmasına yardımcı oluyoruz. Bununla
beraber Dijital Operatör’de uygun
cihaz ve aksesuar tekliflerini de müşterilerimize sunuyoruz. Kurye takip
modülümüz ile satın aldıkları ürünlerin
statüsünü gösteriyoruz.

Faturalı paketlerimiz
2020’nin ikinci yarısında lanse ettiğimiz Yıldız, Bol, Platinum ve GNÇ paketlerle her müşterinin kullanım alışkanlıklarına uygun, bol içerikli tekliflerimizle “ödenene değer” bir deneyim
sunuyoruz. Günümüz trendlerini takip
ederek yeni lanse edilen Platinum
ve GNÇ paketlerine eklediğimiz sosyal medya uygulamalarında geçerli
internet kotaları ile müşterilerimizin
değişen kullanım ihtiyaçlarına cevap
veriyoruz. Platinum müşterilerimizin
kullanmadıkları dakikaları GB’ye çevirebildikleri Bana Göre Kampanyası ile
konuşma ve internet ihtiyaçlarını diledikleri gibi yönetmelerine imkân sağlıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimize
aşımsız, taahhütsüz ve esnek ödeme
kolaylıkları sunan Rahat tekliflerimizle
de, müşterilerimizin hayat tarzına en
uygun kullanım ve ödeme alternatiflerine kolayca erişmelerini sağlıyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İlerleyen dönemlerde de rekabette hızın, ürün zenginliğinin, lojistik hizmetlerin, farklı ödeme alternatiflerinin,
marka garantisinin ve yenilikçi yaklaşımların kıymetli olduğu e-ticaret dünyasında, tüm kaslarımızı geliştirmeye
devam edeceğiz. Grup Şirketlerimiz’in
gücünü arkamıza alıp Paycell’in ve
Financell’in kanala özel çözümlerini
müşterilerimizle buluşturarak deneyimi kusursuz hale getireceğiz.

Tarife ve paketlerimiz

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği ‘Turkcell Pasaj’da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. ‘Turkcell Pasaj’ müşterileri yakın
zamanda bu platform üzerinden satın
aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki
1.300 civarındaki Turkcell mağazasından da teslim alabilecek. Bu sayede
gerçek online/ offline alışveriş deneyimi ‘Turkcell Pasaj’da bir arada sunulacak.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir
tedarikcileriyle iş birliği yapan Turkcell, “güvenli online alışveriş” hedefiyle
yola çıktı. Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu ‘Turkcell Pasaj’da
telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürün
yer alıyor. Kullanıcılara hızlı teslimat
ile esnek ödeme seçenekleri sunulan
Turkcell Pasaj’da, kolay iptal ve iade
hakkı da bulunuyor.
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Segmentlerimiz
Sadakat programlarımıza pandemi ile
birlikte yeni dijital ayrıcalıklar ekleyerek müşterilerimizin gözünde ödenene
değer, fark yaratan, üstün hizmetler
sunan marka olmaya devam ettik.

Zorlu PSM online etkinlikler ve hediye
bilet, TV+ Premium üyelik ve D&R online mağaza hediyelerimizle evde eğlenceli bir hayat sunarken Getir, Tchibo
online, kahve.com indirimleri ile günlük
ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşıladılar.

COVID-19 sürecinde gençlerimize uygulamada yenilikler sunma amacıyla
iki yeni oyun geliştirdik. Patlat ve Bi’cevap’a gençlerin yoğun ilgisiyle uygulama rakamlarında %30 yükseliş yakaladık. 2020’de 4 milyon gencin 17 milyon
kez oynadığı GNÇ oyunlarına yenilerini
ekleyerek GNÇ Bi’oyun platformuna
yatırım yapmaya ve gençlere yeniliklerimizi sunmaya devam edeceğiz.
Bu yıl ilk kez gerçekleşen ve 2 binin
üzerinde başvuru alan GNÇ Star Müzik
Yarışması ile müzisyen olmak isteyen
gençlere yeteneklerini gösterme fırsatı sunduk. GNÇ Star yarışmasında
lansmanını yaptığımız Challenge TV
ile gençler GNÇ uygulaması üzerinden
meydan okumalara video ile karşılık
veriyor ve sürpriz hediyeler kazanıyor.

2020’de yaptığımız marka işbirlikleriyle de gençlere fırsatlar sunmaya devam ettik. Paycell QR ile ödeme yapan
gençlere Burger King’in en çok satan 3
menüsünde %50 indirim sağladık.
Bir diğer yeniliğimiz Bastı Kaptı platformu ile her pazartesi GNÇ uygulamasından sürpriz bir saatte GNÇ’lilere
sürpriz hediyeler, fırsatlar sunuyor ve
gençleri uygulamaya çağırıyoruz. Bastı
Kaptı ile pazartesi günlerinde uygulamada %250’ye varan ziyaret artışı
ve toplamda uygulama rakamlarında
%15’lik yükseliş yakaladık.
2020’de GNÇ uygulaması aylık ziyaretçi sayısı ve ziyaret rakamlarını iki
katına çıkardı ve tarihinin en yüksek
rakamlarına ulaşarak rekor kırdı.

GNÇ Dünyası ve yenilikçi
uygulamalarına GNÇ web
sitemizden erişebilirsiniz.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Turkcell Platinum’un ayrıcalıklı
fırsat dünyasını keşfetmek için
Turkcell Platinum web sitesini
inceleyebilirsiniz.

Gençlerin favorisi Çatlat Kampanyası’na bu yıl da ilgi oldukça yüksekti.
2020’de toplam 79 milyon hediyeyi
gençlerle buluşturduk.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Platinum’da değişen ihtiyaçlara özel
yeni dijital ayrıcalıklar
Yüksek internet ihtiyacı olan ve iletişimi yoğun olan müşterilere hitap eden
Turkcell Platinum ile bu yıl müşterilerimizi daha önce sunulmayan ayrıcalıklarla buluşturarak, yeniliklere kucak
açtık. Pandemi döneminde Platinum
EVDE sekmesi ile fizy ve TV+’dan ücretsiz premium üyelik, hediye kitap, organik ev alışverişi ve çocuk giyim alışveriş gibi birçok alanda imkânlar su-

Pandemi döneminin ikinci dalgasında
müşterilerimize tamamen dijital ayrıcalıklar sunduğumuz yeni sekme Platinum ile Yaşasın Hafta Sonu’nu lanse
ettik. Müşterilerimiz evlerinden çıkmadan birçok ayrıcalığı ev konforunda
temin etmesini sağladık.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Şirket yetkililerine sunduğumuz hediye
GB havuzu ile şirketlerin çalışanlarına
hediye internet göndermelerini sağlamaya başladık. Kampanya ile GB hediyelerini şirket hatlarına ayrı ayrı sunmak yerine şirket yetkilisinin çalışanlarına dilediği şekilde dağıtabileceği GB
havuzu sunmaya başladık.

Girişimci olmak isteyen gençlere GNÇ
Bi’Fikir yarışması ile bu yıl ikinci kez fırsat sunduk, kazananlara ödüller verdik.
Bu yıl yarışmaya 3.600 fikir başvurusu
ile geçen yılın 2 katı başvuru aldık.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Müşterilerimizin artan mobil ve sabit
internet kullanımları için ihtiyaçlarına
özel çözümler ürettik.

Yıl dönümü kampanyasını lanse ederek
tüm müşterilerimize, hatlarının Turkcell
Kurumsal’a katıldığı yıl dönümünde
günlük 5 GB internet hediye ettik.

GNÇ App: GNÇ’de rekorların yılı 2020!
Gençliğin en sevdiği uygulama olan
GNÇ bu yıl rekorlarına yenilerini ekledi.
GNÇ uygulaması bu yıl da Türkiye’nin
en çok indirilen genç uygulaması olarak 11,5 milyon indirmeyi geride bıraktı.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Hediye sosyal medya paketleri, hediye
limitinde durma servisi, akaryakıttan
elektrik faturasına varan kampanya
kurgularıyla, Turkcell’li olmanın avantajlarını katladık.

Mevcut müşterilerimizi odağımıza alarak ödenene değer algımızı pekiştirdik.

Platinum Rüya Hediyeler çekilişleri ile
müşterilerimizin heyecanını ayakta tutarak bugüne kadar en yüksek yararlanma sayısı olan 310 bin tekil müşteriye 4,7 milyon kez ulaştık. Geçen yıla
göre %18 büyüme ile Platinum Ayrıcalık
Programı yaklaşık 400 bin tekil müşteriye ulaşarak 5 milyondan fazla etkileşim elde etti. Markamız bu yıl da
Turkcell Platinum Bosphorus Cup, Platinum Park, Turkcell Platinum Night Flight
Konserleri ve Zorlu PSM gibi sponsorluklarımız ve sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirdi, arzu edilen, bir parçası olmak
istenen marka oldu.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Superbox Tak Çalıştır
Türkiye’de ev interneti tanımını
değiştirerek kurulum beklemeden en yakın Turkcell mağazamızdan
müşterilerimizi
ev internetiyle kavuştururken
maliyetlerde avantaj sağlıyoruz. Financell üzerinden kredi
finansmanı olanağı sağlayarak
müşterilerimize farklı ödeme
seçenekleri sunuyoruz, aynı
zamanda sermaye maliyetlerinde kazanım sağlıyoruz.

Yeni hat alan müşterilerimiz, yenilikçi
tekliflerimiz, bol internetli ve bol hediyeli kurgularımızla hayata Turkcell’le
bağlandı.

narak, müşterilerimizin birçok ihtiyacını
dijital kanallardan, Platinum ayrıcalığı
sunarak karşıladık, Turkcell ürünlerine
ulaşımını kolaylaştırdık. EBA’da geçerli
hediye internet paketleri tanımladık,
60 yaş üstü müşterilerimizi de unutmayarak tüm cihaz ve tarife/paket
ihtiyaçlarını özel bir iletişim kanalı ile
karşıladık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Sabit hizmetlerimiz
Ev internetinde müşterilerimiz için en
önemli faktör olan hız ihtiyacı pandemi ile beraber daha da arttı. Kolay
kurulum, taşınabilirlik ve hızlı internet
ile benzersiz müşteri deneyimi sunan
Superbox ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettik. Turkcell
Fiber’de ise eşsiz hız deneyimini yaşayan müşterilerimizin ihtiyaçlarına pandemi döneminde yüksek hız ve kampanya çeşitliliği sunduk.

Kurumsal paketlerimiz
Yenilikçi tekliflerimizle kurumsal müşterilerimizin artan internet ihtiyaçlarına
özel çözümler ürettik. Ödenene değer
algımızı güçlendirerek, yeni müşteri
kazanımı ve mevcut müşteri yönetimimize odaklanmaya devam ettik.

Müşterilerimize Dijital Operatör üzerinden ister faturalarına yansıtarak isterlerse de kredi kartları ile ek paket
alma fırsatı sunduk. Alabilecekleri ek
paketleri çeşitlendirdik ve şirket yetkilileri tarafından faturaya yansıtarak ek
paket alması kısıtlanan müşterilerimizin, bireysel kredi kartları ile kurumsal
hatlarına özel ek paket alabilmelerini
sağladık. Data hattı kullanan ve internetlerini bitiremeyen müşterilerimiz
için Esnek Paketleri lanse ettik ve satın
aldıkları GB’leri aynı zamanda telefondan da kullanabilmelerini sağladık. Bu şekilde tek bir internet paketini
iki cihazda doya doya kullanabildiler.
Müşterilerimiz, Wi-Fi arama derdi olmadan tüm cihazlarından internete
hızlı bağlansın diye avantajlı Hotspot
Paketlerini lanse ettik.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Hediye edilebilen faturasız paketler
Pandemi koşullarını ve müşterilerimizin değişen alışkanlıklarını göz önünde
bulundurarak, hediye edilebilir faturasız paketler altyapımızı devreye aldık.
Bu sayede müşterilerimiz yakınlarına
yeni yıl/doğum günü gibi özel günlerde onların en çok ihtiyacı olan iletişim
paketlerini evlerinden çıkmadan Dijital
Operatör üzerinden satın alarak, kişiselleştirilmiş mesajlar ve görsellerle
iletebiliyor.

Turkcell Fiber Hız Şenliği
Özellikle pandemi ile birlikte evlerde
artan hız ihtiyacını da göz önüne alarak Turkcell Fiber hız ve kalitesini daha
fazla eve ulaştırmak için Turkcell Fiber’de Hız Şenliği başlattık. Yüksek hız
ve kampanya çeşitliliği ile müşterilerin
tüm ihtiyaçlarına odaklandık. Perakende seviyesinde 200 Mbps hızı müşterilerimize ilk defa sunmaya başladık.
Kampanya ile birlikte 100 Mbps ve
üzeri hızda internet kullanan müşterilerimizin sayısı kısa sürede 2 katına çıktı.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Faturasız Dev Paketler
Özellikle pandemi ile değişen alışkanlıklarla, daha uzun dönemli paket ihtiyacı olan faturasız müşterilerimiz için 3
aylık Dev Paket alternatifini ürün gamımıza kattık. Bu sayede dileyen müşterilerimiz aydan aya yüklemek yerine
Dev Paket yükleyip hem 3 ay boyunca
tekrar yükleme yapmıyor hem de paket içindeki kullanımını kendi ihtiyacına
göre farklı dönemlere yayabiliyor.
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2020

Mobil

33,8

32,7

33,4

Sabit

2,3

2,3

2,4

2020 yılında da Türkiye’deki rakiplerimize göre mobil
bireysel, mobil kurumsal ve sabit bireysel alanlarda
daha yüksek Net Tavsiye Skorları’na sahip olmayı
sürdürdük.
Müşteri Net Tavsiye Skoru (NPS)
2018 son
çeyrek

2019 son
çeyrek

2020 son
çeyrek

En yakın ikinci rakip ile
puan farkı

13

10

15

En yakın üçüncü rakip ile
puan farkı

23

26

20

2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni
müşteri hedefimizi gerçekleştirme yolunda yüksek müşteri memnuniyeti ve
bağlılığı ilkelerimiz kapsamında hız
kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Turkcell’in müşterilerine sunduğu kanal zenginliğini ‘’Tek Turkcell’’ olarak
yönetmek için ‘’Bütünleşik Kanal Deneyimi’’ni müşteri ilişkileri yönetimi
önceliklerimiz arasına alıyoruz. Bütünleşik Kanal Deneyimi (Omnichannel)
projemiz ile müşterilerimizin Turkcell

Müşteri odaklı kültür dönüşümü
Müşteri odaklı kurum kültürümüzün
dönüşümü odağında 2020 yılında üç
sezon olarak takip ettiğimiz Müşteri
Odaklı Kültür Dönüşümü Programında 500’den fazla çalışanımız 170’den
fazla müşteri deneyimini iyileştirecek
projeyi hayata geçirdi. Üçüncü sezonda başlattığımız “Müşteri Deneyimi
Hackathon Yarışmaları’’ ile tüm çalışanlarımızın bu dönüşüm yolculuğunda müşterisi için fark yaratacak fikirleri hayata geçirmesine imkân tanıdık.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

kanallarındaki etkileşimlerinde, aynı
bilgileri tekrar etmek zorunda kalmadıkları, teknolojimiz ile şaşırttığımız
ve müşteri yolculuklarında kanalların
uyum içerisinde yönetildiği entegre
deneyim sunmayı amaçlıyoruz.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Faturalı yeni müşteri kazanımında
2020 yılında büyüme odağıyla müşterilerimize zengin içerikli, yenilikçi
tekliflerimizi ihtiyaçlara göre sürekli
güncelleyerek sunmaya devam ettik. Mart ayı itibarıyla etkisini gösteren pandemiye rağmen faturalı
müşteri kazanımı adetlerimizi geçen
yıla göre %8 artırdık. Bunun yanında
Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarı
gelen ve giden abone payında 2019
yılına göre daha iyi bir performans
gösterdik. 2020 yılında faturasız yeni
müşterilerimize yüksek içerikli zengin
paketler sunmaya başladık. Normalleşme süreci ile birlikte hem numara
taşıma pazarındaki payımızı hem de
paketlenme oranımızı artırarak, faturasız yeni müşterilerimizin gelirimize
katkısını artırdık.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bizce’de ayrıca
kullanıcılarımız İlham
Al, Kişisel Gelişim gibi
kategoriler altında;
kadın girişimcilerden
ilham veren hikayeler,
iş planlama, çalışan
ebeveyn gibi farklı
konularda içeriklere de
erişebiliyor.

2019

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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Turkcell’den kadınlara 			
Bizce ile tam destek!
Turkcell’in “kadına tam destek” vermek için yola çıkan kadın platformu
Turkcell Bizce’yi, kadınların ekonomiye
aktif katılımlarına, kendilerini geliştirmelerine ve yanıt aradıkları önemli
konularda çözüm bulmalarına destek
olan içerikleriyle ve tasarımıyla yeniledik. Yenilenen Bizce ile kadınların
ihtiyaçlarına
değişen
yönelik yepyeni özellik ve içerikler sunuyoruz. Kadınların ürettikleri
ürünleri satabilecekleri

Bizim Pazar’da toplam 16 bin mağazada satış yapıldı. El emeği ürünlerin
kalitesinin yanı sıra, özellikle pandemi
döneminde uygulamanın eve güvenli
teslimat seçeneği en önemli özelliklerden biri olarak öne çıktı. Sağlıktan
yemeğe kadınların aklındaki birçok
farklı sorunun uzmanlar tarafından video ile yanıtlandığı Sorsana kategorisinde konunun uzmanı isimleri ağırladık, uzman videolarımız yaklaşık 200
bin kez izlendi. Kupon Biriktir Kampanyası’yla uygulamaya her gün gelerek
10,6 milyon kupon toplayan kullanıcılarımıza 350 bin hediye internet dağıttık. Sürpriz çekilişlerimiz ve marka
ayrıcalıklarımız ile avantajlar sunduk.
Astroloji özelliğimiz ise yaklaşık 500
bin kez kullanıldı. Yepyeni İndirim Paylaş özelliğimizle kullanıcılarımız yakaladıkları indirimleri birbirleriyle paylaştılar. Evde kaldığımız bu dönemde
kadınların yapabilecekleri yeni Kendin
Yap tamir, tarif, el işi videoları ise 250
bin kez izlendi.

2018

İNSAN VARLIĞIMIZ

Faturalı dünyada müşterilerimizin kolaylıkla paketlerimize ulaşabilmesi için
önce turkcell.com.tr’yi yeniden tasarladık ve paketlerimizi yeni ve daha
sade bir görünüm ile müşterilerimize
sunmaya başladık. Müşterilerimize
sunduğumuz tekliflerimizi, kullanımlarına uygun olarak sıralayabilmek
için akıllı teklif gösterim modelimizi
devreye aldık. Dijital kanal özelinde
sunduğumuz 50 GB ek paketi sayesinde müşterilerimizin ihtiyacı olduğu
dönemlerde yanlarında olduk, uygun fiyatlı ve bol içerikli paketimiz ile

Salla Kazan 2020’de 		
yenilikleriyle yine fark yarattı
Turkcell’in en sevilen kampanyası olan
Salla Kazan ile bu yıl müşterilerimiz
zengin hediye seçenekleri arasından
ihtiyaçlarına uygun hediyeleri seçerken, hediyelerini diledikleri zaman
kullanma esnekliğine kavuştular. “Salla Kazan GB Şenliği” ile kampanya
tarihinde görülmemiş, 25 GB’a varan
büyük internet hediyelerini müşterilerimize sunduk. 2020’de her ay 13
milyondan fazla müşterimiz Dijital
Operatör uygulamasına gelerek telefonlarını salladı. Bizler de aylık 60
milyondan fazla hediyeyi müşterilerimizle paylaştık. Bu yıl müşterilerimizin
Salla Kazan’a olan ilgisini hem gelire
hem de diğer ürün ve dijital servislere
katkı sağlamak için kullanma amacıyla Salla Kazan’a her hafta gelen
müşterilerimize akıllı kurgular ile farklı
teklif ve servis tanıtımları yapmaya
başladık. Salla Kazan’dan yapılan tanıtımlar ile Turkcell dijital servis kampanyalarının aktif kullanımlarına da
destek sağladık.

Müşteri sayıları (milyon)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Dijital odağımız
Faturasız bireysel müşterilerimizin değişen ve COVID-19 nedeniyle hızlanan
dijital ihtiyaçlarına, online kanallarımızda çözüm sağlayabilmek için hem
Dijital Operatör ve turkcell.com.tr’ye
hem de diğer dijital platformlarımıza
yönelik birçok deneyimsel iyileştirme
ve bu kanallara özel, avantajlı teklifler lanse ettik. Bu teklifler ile müşterilerimizin evlerinden çıkmadan, dijital
ortamda fiyat avantajı ile satın alabilecekleri ürün ağımızı genişletmiş
olduk. 2020 yılı boyunca turkcell.com.
tr’de 362 milyon ziyaretçimizi ağırladık. Faturasız dünyada kişiye özel
paketleri dijital kanallardan kredi
kartı ile satılabilir hale getirdik, tüm
paketlerimizi ulaşılabilir kıldık. Dijital
kanalımızın paket satışlarındaki payını
yılın başına kıyasla 3,6 katına çıkardık.
Yaptığımız diğer bir geliştirme ile de
müşterinin kendisine özel tüm paketleri numara sorgulama işlemiyle tek
bir alanda, hızlı işlem menüsü altında
görebilmesini sağladık. Ayrıca, Dijital
Operatör’de hediye edilebilir faturasız paketler altyapımızı devreye aldık.
Bu sayede müşterilerimiz sevdiklerine
yeni yıl/doğum günü gibi özel günlerinde ihtiyaçlarına en uygun faturasız
paketleri, kişiselleştirilmiş mesajlar ve
görsellerle hediye edebiliyorlar.

Müşteri memnuniyeti 		
ve bağlılığı
Turkcell ailesi olarak
aldığımız her kararda,
tasarladığımız her
ürün ya da hizmette
müşterilerimizi
“Güvende, Değerli,
Mutlu” hissettirebilmek
için çalışıyor,
müşterilerimize
‘’kolay, kişiselleştirilmiş
ve tutarlı’’ bir
deneyim yaşatmayı
hedefliyoruz. Tüm
Turkcell çalışanlarının
“Müşterim İçin Varım”
bilinciyle aldığı her
kararın temelinde,
tasarladığı her ürün ya
da hizmette 2019’da
başlattığımız müşteri
odaklı kültür dönüşümü
yatmaktadır. Misyon
edindiğimiz insan
odaklı iletişimimizle
müşterilerimizi dinliyor,
ihtiyaç ve taleplerine
kulak veriyoruz. Ürün
ve hizmetlerimizi
her şeyden önce
insana fayda
yaratma amacıyla
tasarlıyor ve herkes
için erişilebilir kılarak
toplumsal eşitsizlikleri
gidermeye yardımcı
olmayı hedefliyoruz.
Yüksek müşteri
memnuniyetimizi
başarımızın en önemli
ölçütlerinden biri olarak
görüyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

COVID-19 dönemiyle beraber artan
dijital ihtiyaçlara çözüm olan ve müşteri deneyimini iyileştiren yeni projelerimizle değer yaratmayı sürdürdük.

Müşteri ilişkilerimiz

COVID-19 nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde
müşterilerimizin yoğun internet gereksinimlerini karşılayarak memnuniyetlerini sağladık. Nisan ayında lanse
edilen “Hediye Havuzu Kampanyası”
ile bireysel faturalı müşterilerimiz yeni
bir tarife paketi satın aldıklarında
kendilerine sunduğumuz katalogdan
istedikleri hediyeyi seçebiliyor.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Dijital Operatör
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Turkcell Vakfı

Aynı zamanda yapay zekâ sistemleri
ile güçlendirilmiş analiz modellerimiz
ile sektör bazlı tüm sosyal medya konuşmalarını anlık takip ediyor ve müşteri deneyimini iyileştirici aksiyonlar
alıyoruz.

Tüm mecra ve hesapların ortalama cevaplama süresi (dakika)

35 dakika

2018

20 dakika

2019

18 dakika

2020

Turkcell Gönüllüleri
Her beş Turkcell’liden biri Turkcell
gönüllüsü
Turkcell Gönüllüleri olarak, 2020 yılında ihtiyaç sahibi olan ve toplumun
dezavantajlı grupları içinde yer alan
insanlarımız için pek çok inisiyatif aldık. Tüm geliri Turkcell Grup çalışanlarının yaptığı bağışlardan oluşan “Turkcell Gönüllüleri” ile meraklı, iletişimi
kuvvetli, teknolojiyi kullanan, katılımcı
ve çevreci gönüllülük projeleri gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal sosyal 		
sorumluluk projeleri

2020 %10

%42

Tüm mecra ve hesapların ortalama
cevaplama süresinde bir önceki
raporlama yılına göre iyileşme oranı

Toplumsal değer yaratma

Zekâ Gücü eğitim portalımız ve herkese açık olan mobil uygulamamız ile,
bugüne dek 5 milyon’dan fazla sayfa
eğitim içeriği görüntülendi. Türkiye’nin
dört bir yanında 70 bin öğrenciye eğitim verildi. Eğitim portalımız ve mobil
uygulamamızda Türkiye’deki tüm öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabi-

Bugüne dek proje kapsamında,
• 30 binden fazla öğrenciye Maker ve
Robotik Kodlama Kiti dağıttık.
• Türkiye’nin dört bir yanındaki 41 şehirde, 59 Zekâ Gücü Laboratuvarı
kurduk.
• 250 bin saat online eğitim verdik.
• Yüz yüze atölye çalışmaları için
Anadolu’yu dolaşan Turkcell eğitimcileri 40 bin kilometre yolculuk yaptı.
Zekâ Gücü Projesi pandemi sürecinde
de topluma katkıda bulunmaya devam etti. Türkiye’de eğitim veren 33
BİLSEM’de bulunan Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfları’nda eğitim alan öğrenciler,
öğretmenlerinin destekleriyle, COVID-19 salgını ile mücadelede en ön
cephede görev alan sağlık çalışanlarına destek için 3D yazıcılar aracılığıyla yüz siperlikleri üretmeye başladı.
Turkcell’in sınıflara eklediği yeni yazıcılarla birlikte Zekâ Gücü öğrencileri,
ayda 15 bin adet yüz siperliği basımı
gerçekleştirdi. SKA 4 SKA 10

Turkcell Zekâ Gücü Projesi ile erişilen öğrenci sayısı
2019

2020

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

Uzun vadeli
hedef

30.000

50.000

100.000

100.000

130.000

150.000
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2018
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Kurulduğumuz günden bu yana tüm sosyal sorumluluk projelerimizin odağına teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü koyarak bilgiye erişimde herkesin
eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen toplumsal kapsayıcılık projelerini hayata geçiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde yerel toplumların ve yerel
ekonominin kalkınması ile toplum sağlığını koruma ilkelerini gözetiyoruz.
Her yıl gelirimizin %1’ini toplumsal yatırım projelerine ayırarak, toplumda
iyi yönde fark yaratmayı, uzun vadede ise daha yaşanabilir bir dünyanın
inşasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Turkcell Zekâ Gücü Projesi kapsamında 2020’de 14 yeni sınıf kurarak
toplamda 41 ilde 59 laboratuvar sayısına ulaştık. 2020 yılında 1.000’e yakın kodlama kitinin dağıtımını yaptık.
Zekâ Gücü öğrencileri bugüne kadar
katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 266 farklı ödül kazandı.

leceği Arduino, mBot Robot Programlama, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil
Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev,
Derin Öğrenme gibi eğitim içerikleri
yer alıyor.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Toplumsal yatırım projeleri

2020 yılında Turkcell tarafından doğrudan ve dolaylı olarak
siyasi maddi yardım faaliyeti
gerçekleştirilmemiştir.

Turkcell Zekâ Gücü Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Türkiye’nin
özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmayı, onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmeyi
hedefliyoruz. Kurduğumuz Zekâ Gücü
Teknoloji Laboratuvarları’nda öğrencilere sunulan olanaklar arasında dizüstü bilgisayar, 3D yazıcı, akıllı tahta,
elektronik ve robotik kodlama setleri
ve alet takımları bulunuyor. Çocuklar
yapay zekâ, kodlama, uzay bilimleri,
robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Teknolojinin fırsat eşitleyici
gücü ile çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler ve
ekonomik açıdan dezavantajlı
gruplar için kimseyi geride bırakmadan teknolojimizle hayatı
kapsıyor, bilgiye eşit erişim imkânı sunuyor ve ilham veriyoruz.

Zekâ Gücü projesi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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destek

İNSAN VARLIĞIMIZ

Yapay zekâlı Chat ve Chatbot altyapısı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına
hızla dönüş sağlıyoruz. Sesli Yanıt Sistemi’nde karşılama anonsundan sonra müşteri temsilcisine bağlanma süresinde, müşterilerimizin olası arama
nedenlerini gerçek zamanlı kurgularla
izliyor ve proaktif senaryolarla çözüm
sunuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz çözümler sayesinde 2020 yılının
Ocak-Aralık döneminde 32,5 milyon
müşterimize bilgi vererek 289,9 bin
müşterimizin işlemlerini sesli yanıt sisteminde sonlandırmasını ve zamandan tasarruf etmesini sağladık.

konusunda

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Müşteriyi iyi anlamak ve empati kurmak için müşterinin sesini dinlemek ve
hızlıca aksiyon almak da çok önemli.
Bu bağlamda yapay zekâ teknolojileri ile entegre ettiğimiz metin ve ses
analitiği yetkinliklerimizle müşterimizin
sesini anlık olarak anlamlandırabiliyor
ve müşterilerimize daha iyi hizmet
sunmak için çalışıyoruz.

uygulamalarımız
veriyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Çağrı merkezi, işitme engelli müşterilerimiz için görüntülü hizmetimiz, dijital
ve yüz yüze hizmet kanallarımız aracılığıyla müşterilerimize yaşattığımız
deneyimi, Turkcell’in bütün fonksiyonlarında sahiplendirmek ve tüm yıl boyunca takibini gerçekleştirerek hizmet
kalitemizi sürekli daha iyiye taşımak
amacıyla; her yıl müşteri deneyimi
stratejilerimiz doğrultusunda müşteri
deneyimi performans metriklerimizi
belirliyoruz. 7 fonksiyonumuz ile 308
deneyim metriğini çapraz hedeflendirip ölçüm ve anomali tespiti yapılarını
kurarak müşterilerimize yaşattığımız
deneyimi uçtan uca takip ediyor ve
hızlıca aksiyon alınmasını sağlıyoruz.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn’de toplam 55 hesap
ile kullanıcılarımıza 7/24 hizmet vermekteyiz. Aylık ortalama 63 bin sosyal
medya kullanıcısının 211 bin yorumunu
karşılıyoruz. Kullanıcılar ile mecraların
doğasına ve marka konumlandırmalarımıza göre diyaloglar kurarak dijital

Turkcell Vakfı ile Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına
alarak hem ülkemize hem de tüm insanlığa hizmet eden projeleri hayata
geçirmeye devam ediyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Müşteri şikayetlerinin yönetimi
Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Müşteri Memnuniyeti Politikamız ile müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven
verici ve insan odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ediyoruz.

2019
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SKA 8.5, 8.6

Türkiye genelinde bulunan Özel Eğitim
Merkezi’nde kurulan meslek atölyele-

Engelsiz spor

rinde hafif zihinsel engelli öğrenciler
okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor.
2020 yılında program kapsamında
lanse ettiğimiz yeni bir proje ile görme engelli çocuklara dağıtılan Braille
baskılı kodlama kiti ile öğrencilere hayallerini kodlayabilme imkânı tanıdık.
2015 yılından bu yana 60 ilde 112 okulda 70 binden fazla öğrenciye ulaştık.
2020 yılında ise toplamda 20 bin öğrenci projemizden faydalandı. Bu yıl
hayata geçirdiğimiz görme engelliler
için robotik kit ve eğitim programı ile
yıl boyunca 1.000’e yakın görme engelli öğrencinin dijital dünya ile tanışmasını sağladık.

2020 itibarıyla İçimdeki Hazine
mobil uygulaması üzerinden aylık yaklaşık 400 binden fazla oyun
oynanıyor ve uygulama ile şu ana
kadar 50 bin çocuğa ulaşıldı.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Proje kapsamında ise
2019 yılından bu yana
60.000 öğrenciye
ulaşılmış oldu.

EKLER
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Çocuk psikologları ve eğitmenler
gözetiminde geliştirilen ‘İçimdeki
Hazine’ uygulaması ile özel eğitime
ihtiyaç duyan çocukların zihinsel,
davranışsal ve duygusal gelişimle-

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 18 ildeki okulda
Turkcell’in kurduğu 21 adet İçimdeki
Hazine özel sınıflarında 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya
öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor.

rine destek olmanın yanı sıra; aileler ve özel eğitim öğretmenlerine
de çocukların gelişimlerini takip
edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuluyor. 2020
yılında Otizm Farkındalık Günü’nde eklenen yeni özellik ile yapay
zekâ tabanlı geliştirme sayesinde
çocuklar, yüz ifadelerinin hangi
duyguyu gösterdiğini anlık taklit ve
tekrar yoluyla daha rahat öğrenme
imkânına kavuştu. Pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın
eğitim platformlarından da otizmli
öğrencilere ulaştırılan uygulamaya
maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal
mesafeye dair de eğitim içerikleri
eklendi.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde
hayata geçirilen İçimdeki Hazine
projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama
ile Türkiye’nin dört bir yanındaki
otizmli çocukların eğitimine destek
oluyor. Turkcell’in kitlesel fonlama
platformu Arıkovanı’nda başarıyla fonlanarak hayata geçen proje,
Turkcell tarafından sahiplenilerek
tüm Türkiye’deki otizmli çocuklara
ve ailelerine ücretsiz ulaşıyor. İki
alanda uygulanan proje kapsamında, otizm spektrum bozukluğu
olan öğrencilerin eğitim gördüğü
özel sınıflar kurulmakta ve otizmli
çocuklar için bir dijital uygulama
desteği de sağlanmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

İçimdeki Hazine projesi

2020 yılında hayata geçirdiğimiz Engelsiz Eğitim Programı altında zihinsel
engelli öğrencilerimizi spor alanında
desteklemeye başladık. Adana, Ardahan, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Osmaniye, Şanlıurfa, Van ve Erzincan’da özel
eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için
spor sınıfları kurarak potansiyeli olan
engelli sporcularımızı destekledik. Bu
okullardaki öğrenciler spor kulüpleri
aracılığıyla atletizm (disk, cirit ve gülle
atma, uzun atlama, koşu), masa tenisi,
basketbol, jimnastik alanlarında yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacaklar. 2020 yılında,
Türkiye genelinde 11 özel eğitim okulunda engelsiz spor sınıfları kurduk ve
5 bine yakın engelli öğrenci bu sınıflardan faydalandı. Milli kayakçımız Ayşe
Kader Yavuz’un reklam yüzü olduğu
projemiz ile engelli öğrencilerin spor
alanında gelişimlerini desteklemeye
devam edeceğiz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

SKA 4.5

Özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve
toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla, 2015 Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde
başlattığımız Engelsiz Eğitim Programı
çerçevesinde engelli öğrencilerin eğitim ve istihdama yönelik gelişimlerine
destek oluyoruz. Program kapsamında görme ve işitme engelli öğrenciler
için donanımlı teknoloji sınıfları, zihinsel engelli öğrenciler için mesleki eğitim atölyeleri kuruyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Engelli bireylerin, sosyal hayatın her alanına dahil olmalarına
katkı sağlamak için “Engel Tanımayanlar” çatısı altında teknolojimizi kullanarak birçok farklı
alanda hayat kolaylaştırıcı çözümler sunuyoruz. Engelsiz Eğitim Programı, İçimdeki Hazine
Projesi, Turkcell Diyalog Müzesi,
Engelsiz Spor, Hayal Ortağım
ve İşaret Dilim uygulamaları ile
teknolojinin iyileştirici gücünü
toplum için kullanıyoruz.

Engelsiz Eğitim programı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Engel Tanımayanlar
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Afetle mücadele

Kitaplarla Bağlan Dünyaya

2020 yılı, gerçekleşen doğal afetler nedeniyle ülkemize ve insanımıza
destek olma sorumluluğumuzu yerine
getirdiğimiz bir yıl olarak geride kaldı.
Ağustos 2020’de sel felaketinin yaşandığı Giresun’da faaliyet gösteren
350 esnafa ve 200 aileye hibe desteğinde bulunduk.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Bireysel

Felakette zarar gören dükkan sahiplerine ve ailelere yaptığımız destek, kişilerin adına düzenlenen Paycell kartlarına tanımlandı. Giresun’a Paycell ile
Yardım Eli projemiz, dijital bir servisimizin böylesi bir afet döneminde insanımıza yardım amaçlı kullanımına
sunulması açısından da bir ilk olma
özelliğini taşıyor.

2019

2020

Kısa vadeli
hedef

Orta vadeli
hedef

Uzun vadeli
hedef

52.500

54.500

10.000

72.500

65.000

75.000

Türk ve Dünya Klasiklerinden oluşan
30 farklı çeşit, toplam 140 bin adet
kitabın dağıtımı yapıldı. Çocukların
sömestr tatillerini daha eğlenceli ve
verimli geçirmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile Turkcell’in fırsat
eşitliği projelerine bir yenisini daha ekledik.

Öte yandan, Ekim ayında İzmir’de
meydana gelen deprem felaketinin
ardından onlarca kişiyi enkaz altından
çıkaran arama kurtarma ekiplerine
destek olmak için özel bir iletişim paketi oluşturduk.
Depremin hemen ardından felaket
bölgesindeki müşterilerimizin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet paketi tanımladık, 12 mobil baz istasyonumuzu
iletişimin devamlılığı için bölgede konumlandırdık, depremden en fazla etkilenen yerlerde ise 6 adet mobil şarj
istasyonu kurduk.

Türkiye’nin yazılım platformu
Turkcell Geleceği Yazanlar

2020 yılında Geleceği Yazanlar
platformumuz aracılığıyla Microsoft SQL Server, Veri Okuryazarlığı, Veri Bilimi ve Yapay Zekâya
Giriş ile Python eğitimleri sağladık.
Yine yıl sonuna kadar Uniy Oyun
Motoru’nda C# ile 2D Mobil Oyun

Yapımı, Veri Görselleştirme, Veri
Manipülasyonu, Veri Ön İşleme,
Veri Bilimi için İstatistik, Python ile
Büyük Veri ve Veri Bilimi Proje Yönetimi gibi eğitimleri yayına aldık.
Tüm bu eğitimlere ek olarak, Dijital
Okuryazarlık Eğitimi ile de toplumun her kesimi için gelişim imkânı
sunuyoruz.

Turkcell Geleceği Yazanlar programı
Geleceği Yazanlar
Platformundan alınan sertifika
sayısı
Geleceği Yazanlar Platformu
Eğitimlerinin ulaştığı kullanıcı
sayısı (milyon)

2018

2019

2020

6.542

13.755

83.000

5,0

6,4

7,5
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Aylık yaklaşık 3
bin işitme engelli
müşterimize, görüntülü
çağrı merkezimizden
hizmet veriyoruz.

zamızı ziyaret eden tüm çocuklara

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Sosyal destek kapsamında Turkcell
ve Turkcell Superonline işitme engelli müşterilerimizin hayatlarına bir
kolaylık daha getirdiğimiz Yüz Yüze
Müşteri Hizmetleri kanalımız, 1 Mart
2019 itibarıyla görüntülü hizmet vermeye başladı. Turkcell Dijital Operatör, İşaret Dilim uygulamalarından
2019 yılında başlayan hizmetimize,
Mayıs 2020’de BiP kanalımızı da
ekledik. Son durumda; müşterilerimiz Turkcell Dijital Operatör, İşaret Dilim ve BiP uygulamalarından,
Turkcell ve Superonline Mağazaları’nda iken Yüz Yüze Müşteri hizmetlerimize ulaşarak, haftanın her
günü 10:00 – 01:45 saatleri arası

işaret diliyle görüntülü hizmet alabilir hale geldi. İşitme engelli müşterilerimiz servisten ücretsiz olarak
yararlanabiliyor. Uyguladığımız hizmet modeli ile müşterilerimize dış
arama ve geri arama yapılabiliyor.
Müşterimiz dilerse kendisine iletilen SMS sonrası, mesajda bulunan
linke tıklayarak çağrı merkezimize
ulaşabiliyor.

24 ilimizde yer alan 181 adet mağa-

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell görüntülü 		
çağrı merkezi

Türkiye’nin yazılım geliştirme
ve dijital dönüşüm konusunda
farkında ve öncü bir ülke olması için çeşitli eğitim çalışmaları
yürütüyoruz. Teknoloji ile yaşamları geliştirmek ve toplumun
tüm kesimlerinin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak
için fırsat eşitsizliğini, maddi imkânsızlıkları, yetersiz kaynağı ve
rol model eksikliğini gidermek
için çalışıyoruz.

Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki

FİKRİ VARLIĞIMIZ

2018

sömestr tatili hediyesi olarak, Doğu ve

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Turkcell Diyalog Müzesi ziyaretçi sayısı

Toplumsal dijital okur
yazarlığı artırma
çalışmalarımız

Satış Ticari Pazarlama Ekibi iş birliği ile

İNSAN VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

kalıcı bir müze haline getirdik. 2015 yılı
itibarıyla Turkcell desteğiyle ziyaretçileri görme ve işitme engelli rehberler
eşliğinde farklı bir dünyaya taşıyor. Proje kapsamında İstanbul’da 50’ye yakın
görme ve işitme engelliye istihdam
sağlıyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İşaret Dilim uygulaması: İşaret
Dilim işitme engelli bireyler ve
İşaret Dili bilmeyenler arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor. En
kapsamlı Türkçe Dijital İşaret
Dili Sözlüğü’ne sahip olan uygulama, aynı zamanda İşaret
Dili’nde haberler ve eğitimler
de sunuyor. Son olarak Turkcell
ve Superonline’ın çağrı merkezinden İşaret Dili’ne görüntülü
hizmet alınmasının sağlandığı
uygulamanın 130 binden fazla
kullanıcısı bulunuyor.

Toplumsal sorunlara çözüm sunabilmek için farkındalık yaratmanın önemine inanarak, İstanbul Social Enterprise ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz
“Karanlıkta Diyalog” sergisine, “Sessizlikte Diyalog” sergisinin de eklenmesiyle “Turkcell Diyalog Müzesi” adı altında

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Hayal Ortağım uygulaması ile görme engelli bireyler;
bilim ve teknoloji,
sağlık, spor, siyaset, ekonomi gibi farklı kategorilerdeki yüzlerce haberle
ve 2.500’ü aşkın köşe yazarının güncel yazılarıyla gündemi
takip edebilmelerinin yanı sıra;
binlerce kitap, eğitim ve dergi
gibi entelektüel içeriklere ulaşabiliyor. Kullanıcılar; AVM’lerde, üniversitelerde ve müzelerde beacon teknolojisi ile Hayal
Ortağım uygulaması üzerinden
önünden geçtikleri mekânlar
hakkında detaylı bilgi alabiliyor
ve gitmek istedikleri alanlar için
navigasyon hizmetinden faydalanabiliyor. Sesli betimleme
teknolojisiyle ise, görme engelliler, vizyon filmlerini Türkiye’deki tüm sinema salonlarında ve
çeşitli dijital platformlarda, hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan
takip edebiliyor. Bugüne kadar
250’den fazla vizyon ve festival
filminin kilit noktası olan çevre,
mekân, kişi ya da objeye dair
özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesine
imkân sağlayan teknoloji ile
uluslararası alanda pek çok
ödül kazanıldı.

Turkcell Diyalog Müzesi

DEĞER YARATAN TURKCELL

Hayal Ortağım 			
ve İşaret Dilim
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SKA 4.3, 4.4, 4.5

SKA 5.5, 5.B

SKA 8.3

A Milli Takım sponsorluğu

SKA 10.2

Dijital okuryazarlık programı

hazırlanan birbirinden farklı online
eğitimlere ve canlı eğitim seanslarına katılma imkanına sahip oldular. Turkcell Akademi tarafından,
yeni dünya yetkinliklerine hazır
olmaları için hazırlanan “Turkcell
Akademi Geleceğe Hazırlık Sertifika Programı”nı başarıyla bitiren
3440 Sınırsız Yetenek, sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Engelli
sporları
madalya
sayıları

Atletizm
madalya
sayıları

Yüzme
madalya
sayıları

28 adet

32 adet

32 adet

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

40 adet

41 adet

32 adet

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

11 adet

11 adet

16 adet

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ
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Turkcell Sınırsız Yetenek Programı kapsamında, 10 hafta boyunca 10.010 genç Turkcell’de 1 hafta
bulunma imkanı kazandı. 1 hafta
boyunca tercih ettikleri iş birimiyle
tanışma, birlikte çalışma ve öğrenme imkanı olan Sınırsız Yetenekler,
kendilerine tanınan süre boyunca
da Turkcell Akademi tarafından

Bedensel Engelli Spor Federasyonu‘nun 2016 yılında futbol branşı ile
başlayan iş birliğimizi 18 engelli spor
branşına (ampute futbol, basketbol,
atıcılık, bilek güreşi, okçuluk, yüzme,
yelken, tenis, badminton, atletizm,
oturarak voleybol, masa tenisi, halter,
boccia, kayak, dans, curling, eskrim)
7.514 engelli sporcumuza yayarak artırdık. 2020 yılında gerçekleşen uluslararası turnuvalarda bedensel engelli sporcularımız 28 altın, 32 gümüş,
32 bronz olmak üzere toplamda 92
madalya kazanarak gururumuz oldu.
Ayrıca Tokyo’da gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunlar’a masa tenisi 6 sporcu, atletizm 1 sporcu, atıcılık 6 sporcu,
okçuluk 7 sporcu, yüzme 4 sporcu, tekerlekli sandalye basketbolu 12 sporcu
olmak zere toplam 36 engelli sporcumuz kota aldı.

2020 yılında Turkcell sponsorluğu ile kazanılan madalyalar

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Pandemi dönemi ile birlikte özellikle
dijital dünya ile henüz tanışamamış
kadınların ve orta yaş üzeri kitlenin
artan dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Dijital Okuryazarlık” eğitimimizi farklı kanallardan destekleyerek yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İlk
adım olarak TV+ üzerinden televizyon
yayını ile içeriği daha geniş kitlelerle
buluşturmayı hedefliyoruz.

Sınırsız Yetenek

Eğitime Dönüştür projesi ile
yarattığımız sosyal değerin yanı
sıra doğal varlığımıza da katkıda
bulunuyoruz. Doğal varlığımız
bölümünden bu konuda detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye Bedensel Engelli Spor
Federasyonu

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türk atletizmi ve Türk yüzmesi
2020 sezonunda da başarılarını

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell, projenin hayata geçtiği günden bugüne kadar toplanan 6,5 ton
elektronik atığı TÜBİSAD ile birlikte
ekonomiye kazandırdı. Elde edilen
gelirin tamamı, çocukların eğitiminde

kullanılmak üzere TEGV’e bağışlanırken, yeni eğitim ve öğretim döneminden itibaren KAHEV (Kadın Hekimler
Eğitime Destek Vakfı) aracılığıyla pandemi döneminde hayatını kaybeden
sağlık çalışanlarının çocuklarına bağışlanmaya başlandı.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Tüm Türkiye’de devam eden ve tekno atıkların kayıt altına alınması için
Turkcell’in desteği ile hayata geçirilen
sosyal sorumluluk projesi ‘Eğitime Dönüştür’ sayesinde bilgisayardan uydu
alıcıya, telefondan ses sistemlerine
kadar artık kullanılmayan pek çok
alet, Turkcell mağazalarında bulunan
tekno atık toplama kutularında birikerek bir çocuğun hayatını değiştiriyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Bu projemiz ile 7-18 yaş arası çocuklara destek oluyor, Scratch ve AppInventor eğitimleri ile yazılım alanında
gelişmeleri için destek veriyoruz. Böylelikle çocuklarımız kodlamayı öğreniyor ve geleceğin gerekliliklerine karşı
yetkinlik kazanıyor.

Eğitime Dönüştür

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell’in çocukları 		
geleceği yazıyor

2002’de “Resmi İletişim Sponsoru” olarak başladığımız kadın ve erkek A Milli
Futbol Takımlarımızın sponsorluğuna
2005’ten bu yana ana sponsor olarak devam ediyoruz. 18 yıldır gururla
desteklediğimiz A Milli Takımımız Euro
2020’de ülkemizi temsil edecek. Erkek ve Kadın Milli Takımlarımız’ı Türk
futbolunun gelişimi için desteklemeyi
sürdürüyor ve onların uluslararası turnuvalarda kazanacakları yeni başarılarla ülkemizi yine gururlandıracaklarına inanıyoruz.

Bu başarılara ek olarak, 2020 yılı
içinde lisanlı yüzücü sayısı 203.796,
aktif yüzücü sayısı 11.868’e ulaşırken
lisanlı atlet sayısı 246.648, aktif atlet sayısı ise 31.583’ i buldu. Türkiye
genelinde Turkcell isim sahipliğinde
farklı kategorilerde farklı yaş gruplarına yönelik düzenlediğimiz 30
adet atletizm ve yüzme turnuvası
ile sporcularımızı başarılarının artması için teşviklerimizi sürdürdük.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2020 yılında Geleceği Yazacak
Kadın Mühendisler projesini organize ettik. Bu proje kapsamında 4.131 başvuru aldık ve
101 Teknoloji Kampı katılımcısına
ulaştık. Proje ilerleyen raporlama
dönemlerinde devam edecektir.

sürdürdü. Tüm dünyayı etkisi altına
alan pandemi nedeniyle geç açılan
sezona karşın milli sporcularımız
uluslararası arenada atletizmde
123, yüzmede 38 olmak üzere toplamda 161 madalyayı ülkemize getirdi. 2021 yılında Tokyo’da gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları’na
atletizmde 13 sporcumuz, yüzmede
ise 5 sporcumuz ülkemizi temsilen
katılmak için kotalarını aldı.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Geleceği Yazacak Kadın Mühendisler projesi

Atletizm – Yüzme Projesi

Büyüklüğü 56 milyon TL tutarında
spor yatırımını kapsayan, Türkiye
Atletizm Federasyonu ve Türkiye
Yüzme Federasyonu iş birliğiyle
2013 yılında başlattığımız Atletizm
ve Yüzme Performans Projeleri’ne
hız kesmeden devam ediyoruz. Bu
projeler ile Türkiye’de bugüne kadar amatör sporlara yapılan en
büyük ve en uzun vadeli desteği
sağlıyoruz. Yenilikçi ve modern yönetim modellerinin uygulanması,
genç sporcu havuzunun genişlemesi, elit sporcu gelişiminin süreklilik kazanması, kurumsal ve teknolojik gelişime kadar uzanan birçok
konuda Federasyonlar ile birlikte
çalışıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Sponsorluk projelerimiz
Spor ve kültür - 		
sanat desteklerimiz
Türkiye’de kültür, sanat ve
sporun gelişmesi, sanatçılarımızın ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada
övgüyle anılması için öncü
çalışmalarımıza uzun yıllardır
devam ediyoruz.
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Turkcell Platinum
Bosphorus Cup

2020 İşTurkcell 			
Teknoloji Buluşmaları

Turkcell olarak telekomünikasyon
sektörünün yanı sıra farklı sektörlerde de öncü olmayı, yenilikçi yaklaşımları takip etmeyi ve ilgili sektörün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda IK
uygulamalarından dijital pazarlamayı, tedarik zinciri yönetiminden
havacılık ve uzay teknolojilerini, siber güvenlikten techfin çözümlerini
konu alan birçok kongre ve konferansa sponsor oluyoruz. Sponsor-

luklarımızla girişimciler, öğrenciler,
yatırımcılar, STK ve kamu temsilcileri, akademisyenler, beyaz yakalılar, kurumsal şirketlerin orta ve üst
düzey yöneticileri gibi çeşitli hedef
kitlelerle bir araya geliyoruz. 2020
yılı içerisinde pandemi sebebiyle
dijital platformlara taşınan etkinliklere destek olmaya devam ettik. Yıl içerisinde düzenlenen 50’nin
üzerinde kongre ve konferans ile
milyonlarca izleyicimize ulaşıp mesajlarımızı iletme fırsatı yakaladık.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Stantlarımızda müşterilerimiz ürünlerimiz hakkında bire birde bilgi alma
imkânı yakalarken, gün boyu müşterilerimizin ziyareti için açık olan stantlarımızın her birine ortalama 800 misafirimiz giriş gerçekleştirdi, 200 müşterimiz
oyun kurgusuna katıldı.

Sektörel destekler

DOĞAL VARLIĞIMIZ

İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları etkinliğimizle bir ilke daha imza attık. “Dijital
Çağda İşinizi Büyüten Teknolojilere Ne
Kadar Yakınsınız?” teması doğrultusunda dijital çağda işimizi büyüten teknolojileri, işletmeler ve sektörler özelinde
konuştuğumuz panellerimize 1.000’den
fazla katılım gerçekleşti.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve
Spora Yönlendirme Projesi’nin Mayıs
2018 itibarıyla resmi sponsoru olduk.
Projemize her yıl en az 1 milyon ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisinin katılımını
hedefliyoruz. Proje ile her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna
katılımını sağlarken, sporcu havuzuna
girememiş çocukları İl Spor Merkezleri
faaliyetlerine yönlendirerek spor faaliyetlerine devam etmelerini teşvik ediyoruz.

Genç müzisyenleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz GNÇ Star
Müzik Yarışması için 2 bini aşkın aday
başvuruda bulundu. Yarışmacıların performanslarını GNÇ uygulaması üzerinden 25 binden fazla kullanıcı oyladı. İlk
10’a kalan finalistlerin performansları
GNÇ Youtube kanalında gerçekleştirilen canlı yayın sırasında ünlü sanatçılar
Ferman Akgül ve Fatma Turgut tarafından değerlendirildi. Yüz binlerce kişi tarafından takip edilen dijital final büyük
ilgi uyandırdı. Sadece 10 finalisti değerlendirmekle kalmayan ünlü yıldızlar
aynı zamanda kendi müzikal yolculuklarına dair anılarını ve genç müzisyenlere ilham verecek hikayelerini paylaştı.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Türkiye Sportif Yetenek Taraması
ve Spora Yönlendirme Projesi

2018 yılından bu yana mekân sponsorluğumuz kapsamında Zorlu PSM’de
yer alan ana tiyatro sahnesi, “Turkcell
Sahnesi” adıyla dünyaca ünlü gösteri
ve şovlara ev sahipliği yapıyor. Merkez içinde bulunan drama sahnesi ise
“Turkcell Platinum Sahnesi” olarak sanatseverlere kapılarını açıyor. İzleyicilerle buluşan müzikal, konser, tiyatro
oyunu gibi tüm kültür sanat etkinlikleri,
Turkcell’in ev sahipliğindeki sahnelerde sergileniyor. İş birliğimiz sayesin-

de müşterilerine hayatın her alanında
konfor ve ayrıcalıklar sunan Turkcell,
Platinum müşterilerine Zorlu PSM’deki etkinliklerde ayrıcalıklı olarak bilet
kazanma şansını sağlıyor. Biletlerini
Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu olan Paycell Card ile alan Paycell
müşterileri, Zorlu PSM’deki birçok etkinliği indirimli olarak takip etme ayrıcalığından yararlanabiliyor. 2018 yılından
beri 1.200’den fazla etkinlikte 700 bin
ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Pandemi döneminde de desteğimizi devam
ettirerek online etkinlikler ile sanatseverlerin yanında yer aldık.

GNÇ Star müzik yarışması

İNSAN VARLIĞIMIZ

Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor
ile 2019-2020 sezonundan başlamak
üzere 3 yıl devam edecek bir anlaşmaya imza attık. Anlaşma kapsamında Trabzonspor’un maçlarını oynadığı
Akyazı’daki stadyuma 5G altyapısı kurduk. Takımın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde Türkiye’nin
ilk 5G canlı yayınını yine stadyumdan
gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde
spor kulüplerinin ve spor yayıncılığının
dijital dönüşümüne katkı sağlamaya
devam etmeyi hedefliyoruz.

Zorlu Performans Sanatları
Merkezi

Kültür ve sanatı Türkiye’nin en
önemli değerlerinden biri olarak görme vizyonumuzla, bu
değeri desteklemek ve yüceltmek için 2014’te Sakıp Sabancı
Müzesi’ne İletişim ve Teknoloji
sponsoru olduk. Kültür ve sanata desteğimizi çoğaltarak devam ettireceğiz.

Mutlu müşteri hedefimiz doğrultusunda
yürüttüğümüz proje kapsamında 2018
yılından bugüne kadar yaklaşık 50 bin
Turkcell Platinum müşterisine offroad,
okçuluk, restoran kullanımında indirim
ve fayda sağladık.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Trabzonspor 5G 		
altyapı iş birliği

Türkiye’nin uluslararası arenadaki
en önemli spor organizasyonlarından Turkcell Platinum Bosphorus
Cup bu yıl 19. kez düzenlendi. Yelken yarışını özel görüntülerle Turkcell Platinum uygulaması üzerinden
canlı yayınladık. Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlediğimiz
yarışa, 50 yelkenli ve 500’e yakın
yelkenci katıldı. 2020’de Turkcell
Platinum Bosphorus Cup hakkında
dijital platformlarda ve basında
yaptığımız iletişim çalışmalarıyla 25
milyon kişiye eriştik.

Sabancı Müzesi

2018 yılında kullanıma açılan Turkcell
Platinum Park ile müşterilerimize ve
toplumumuza şehir hayatının monotonluğundan kaçış fırsatı sunuyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ana sponsoru olarak destek verdiğimiz
Federasyon 64 ilde, 247 kulüp, 20 bini
aşkın sporcu, 351 antrenör, 1.700 hakem
ile atlı cirit, rahvan binicilik, atlı okçuluk,
aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi,
geleneksel kızak, atlı kızak ve kökbörü olmak üzere 9 spor dalında faaliyet
göstermektedir. Ata sporlarımızı başta
ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak ve başarılı kılmak, itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak; kültürümüze özgü bu
spor dallarının yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak toplumumuzun
daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Turkcell Platinum Park

DEĞER YARATAN TURKCELL

Türkiye Geleneksel Spor Dalları
Federasyonu
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2020 yılına ilişkin yaşanan
önemli hukuk ve regülasyon
gelişmelerinin Turkcell Grup’a
olan etkilerine dair raporumuza
şirketlerimizin ve sektörümüzün
gelişmeleri bölümünden
ulaşabilirsiniz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi CFO Görev
Gücü hakkında detaylı bilgiye
raporumuzun finansal varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu regülasyonların istişare, olgunlaşma ve uygulama süreçlerinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde birlikte çalışıyoruz. Turkcell olarak faaliyet alanımızı
ilgilendiren her mevzuat çalışmasını
yakından takip ediyor; düzenlemelerin hukuki, teknik, ticari, operasyonel,
ekonomik yönden analizini gerçekleştirerek görüş ve önerilerimizin kamu
nezdinde iletişimini yapıyoruz. Aynı
zamanda, sektörümüzü ilgilendiren
alanlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen ve kamuoyu
görüşüne açılan mevzuat çalışmalarını ilgili STK’lar bünyesinde de yakından
takip ediyor ve hazırlanan ortak pozisyon veya görüş dokümanları aracılığıyla, düzenlemelerin şekillenmesine
katkı sunuyoruz. SKA 16.7 SKA 17.16

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
EKLER
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Mobil Telekomünikasyon
Operatörleri Derneği (m-TOD)
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri
Derneği, sektörde faaliyet gösteren
yetkilendirilmiş üç operatör tarafından, sektörün ortak problemlerinin
çözümüne yönelik faaliyet alanları
oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm
önerilerini hayata geçirmek üzere
tüm paydaşlar nezdinde girişimlerde
bulunmak amacıyla Haziran 2016’da
kurulmuştur. Turkcell’in kurucu üyeleri
arasında yer aldığı platform ile Türkiye’de mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe etik, etkin ve rekabetçi
bir anlayışın hâkim olmasına doğrudan katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

COVID-19 önlemleri nedeniyle
bu yıl dijital ortama taşınan 12.
Büyükelçiler Konferansı, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği
video konferans platformu BiP
Meet üzerinden gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Dijital Dönüşüm Ofisi liderliği ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı
tarafından düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı’nda yurt
dışındaki 149 bölgede görev
alan büyükelçilerle bir araya
geldi.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Türkiye’de GSMA Erişilebilirlik Prensipleri’ne imza atan ilk şirket olduk. Ayrıca,
tüm dünyada bu imzayı atan ilk 8 şirketten biriyiz. Bu prensiplerin imzacısı
olarak, Şirketimiz’in tüm platformlarını
engelli müşterilerimiz ve çalışanlarımız
için dünyaca kabul edilen erişilebilirlik
standartlarına göre tasarlayacağımızın ve geliştireceğimizin sözünü veriyoruz. Engelliliğin sosyal bariyerler
sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunun bilincinde Turkcell’liler olarak,
tüm birimlerimizin desteği ile erişilebilir ürün ve çözümlerimizin sayısını
artırmaya ve daha eşitlikçi, erişilebilir
hizmetler sunmaya devam edeceğiz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi CFO Görev Gücü
Turkcell’in kurucu üyeleri arasında yer
aldığı dünyanın en büyük kurumsal
sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü
(CFO Taskforce) İnisiyatifi aracılığıyla
dünya genelindeki CFO topluluğu sürdürülebilirlik çerçevesinde bir araya
getiriyor.

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri’nin
tabi olduğu birçok farklı düzenleme bulunmakta olup faaliyet alanları
doğrultusunda Şirketlerimiz çok sayıda kamu kurumu ile de muhataptır.
Turkcell’in ana faaliyet alanını ve Grup
şirketlerinin faaliyetlerini ilgilendiren
düzenleyici çerçeve ve regülasyonlar,
şirketlerimizin teknik ve ticari operasyonlarını, hizmet sunumunu, paydaşlarla olan ilişkilerinin çerçevesini doğrudan ve temelden etkilemektedir.

2020 Elçiler Zirvesi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Çalışanlarına GSMA ‘Sürdürülebilir İş
Geliştirme’ eğitimini veren ilk operatör olduk. Mobil operatörlerin sürdürülebilir iş dünyasındaki kilit rolü kapsamında, bu eğitimle çalışanlarımıza
yeni beceriler kazandırırken, sadece
toplum ve çevre için değil, günümüz
dünyasının iş yapış şekilleri açısından
da sürdürülebilirlik stratejimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Dernek ile ilk aşamada çalışma alanlarımızı döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans, teknoloji ile işin geleceği,
karbon net sıfır ve kadın istihdamı olarak belirledik. Bu kapsamda faaliyet
üyeliklerimizi finans tarafında Korhan
Bilek ve Turkcell Enerji Genel Müdürü
Erkin Kılınç yürütüyor. Dernek faaliyetleri kapsamında Türkiye Materials
Marketplace üyesi ve İPG (İş Dünyası
Plastik Girişimi) destek imzacısıyız. İPG
Destek imzacısı olarak plastiği azaltmaya yönelik taahhüt verme çalışmalarımız devam ediyor.

Kamu ile ilişkilerimiz
Türkiye’nin en geniş spektrumu üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüyüz. Üstün kalitede
hizmet vermemizi sağlayan 50 bin kilometrelik uçtan uca fiber altyapımız
ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Vergi
ve yasal yükümlülük açısından sorumlu olduğu yasal düzenlemelere uyumlu
hareket etmekteyiz Örnek kurumsal
vatandaş kimliğimiz ile 2015 yılından
bu yana kamuya 44 milyar TL’den fazla vergi ve yasal yükümlülük katkısı
sağladık.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Paydaşlarımızla ilişkilerimiz
hakkında daha detaylı bilgiye
raporumuzun paydaşlarımız
ile etkileşim bölümünden
ulaşabilirsiniz.

GSMA Sustainability Network
Ayrıca GSMA’in alt birliği olan GSMA
Sustainability Network çalışmalarına
aktif şekilde katılarak, SKA’lar doğrultusunda uluslararası telekomünikasyon sektöründe deneyim paylaşımına
katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
“Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş
Konseyi”nin (WBCSD-World Business
Council for Sustainable Development)
Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı
olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri
aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

SKA 17.16

GSMA
Dünyada mobil iletişim sektörüne yön
veren ve 800’den fazla üyesi bulunan
GSMA bünyesinde üye kuruluşlardan
biri olarak yer almaktayız. Turkcell’in,
ulusal ve uluslararası alandaki deneyimlerini, küresel platformlarda paylaşmanın yanı sıra GSMA’in odağında
olan yeni nesil iletişim teknolojilerinin
gelişimi, mobil platformlar ile dijital
ekonominin desteklenmesi ve mobil
iletişimin toplumsal fayda için kullanımı gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel 		
İlkeler Sözleşmesi
Turkcell’in ilk imzacıları arasında yer
aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi,
20’nci yıldönümü kapsamında imzacı
kamu kuruluşları, şirketler ve STK’ların yöneticileriyle akademisyenlerin
katılacağı bir online röportaj etkinliği
organize etti. Turkcell Genel Müdürü
Murat Erkan, Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin 20. yıldönümü
için düzenlenen özel röportaj serisine iletişim ve yaşam platformu BiP’in
geliştirdiği uzaktan toplantı çözümü
BiP meet üzerinden katıldı. Murat Erkan, Turkcell olarak imzacısı oldukları
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini
Şirket’in politikalarına ve stratejilerine nasıl adapte ettiklerini aktarırken,
Turkcell’in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerini anlattı. Genel
Müdürümüz Murat Erkan, röportajında
ayrıca GSMA Yönetim Kurulu’nda yer
alan Türkiye’den tek temsilci olarak
sektör adına ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler de paylaştı.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

SKA 16.7

Temsil ile hem sektörde hem
ülkede öncü ve yön veren
şirket olma

DEĞER YARATAN TURKCELL

Paydaşlar arası bilgi ve 		
deneyim paylaşımına katkı
Toplumda hizmet ve faaliyetlerimizin etkilediği grupları dikkate alarak, paydaşlarımızın beklentilerini olabildiğince kapsayıcı
şekilde belirliyoruz. Sürdürülebilir iletişim vizyonumuz doğrultusunda birlikte değer yaratıyor,
teknoloji sektörünün gelişimine
kolektif katkı sağlıyoruz. Sivil
toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, start-up ve
üniversite iş birlikleri kurarak
dijital yeniliğin öncüsü konumunda çoklu paydaşlarımız ile
sürekli olarak bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunuyoruz.

Diğer ulusal ve uluslararası sektör temsili detaylarımıza raporumuzun
yaratılan değerin ölçülmesi bölümünden, EK-2: Kurumsal paydaşlık
kurduğumuz ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum
kuruluşları ve EK-3: Yönetim Kurulu üyeliklerimiz üzerinden
ulaşabilirsiniz.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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İnsana doğrudan dokunan servisler
sunmamız sebebiyle, olası servis aksamaları toplumumuzun iletişim, sağ-

Turkcell Grubu olarak satın alma yönetim yapımızı strateji, insan, süreç ve
uygulama olarak 4 ana başlık altında
ele alıyoruz. Tüm satın alma süreçlerimizde etik unsurları, yolsuzlukla mücadeleyi ve toplumsal katkıyı gözeterek
faaliyetlerimizi paydaşlarımıza karşı

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Turkcell Tedarikçi Portalı üzerinden
yayımlanan ve tedarikçilerimizin kabul ettiği Etik Kurallarımız ve Rüşvet
ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız
kapsamında tedarikçilerimizin tüm
çalışan-işveren ilişkilerini, çalışan haklarına saygı çerçevesinde yürütmelerini bekliyoruz. SKA 8.7, 8.8 SKA 16.5, 16.6

FİKRİ VARLIĞIMIZ
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Turkcell’in şeffaf ve etkin
yatırımcı ilişkileri yönetimine dair
detaylı bilgiye raporumuzun
finansal varlığımız bölümünden
ulaşabilirsiniz.

Tedarikçilerimizi Kraljic Matriksi’ne
göre sınıflandırıyor ve bu sınıflandırmaya göre alım hacmi belli bir tutarın üzerindeki tedarikçilerimizi kalite,
ticari ve operasyonel konularda anket
yoluyla değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonuçlarına göre, tedarikçiyle
çalışmama, tedarikçiyi geliştirici önlemler, tedarikçiyi ödüllendirme gibi
adımlar uyguluyoruz. Değer odaklı,
sorumlu tedarik zinciri uygulamalarımızda genel müşteri iletişim kanalları
veya iş birimlerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda sözleşmedeki esas maddeler gereğince şikayet
süreçlerini değerlendirerek, iyileştirici
aksiyonları hızlıca uyguluyoruz. Düzenli değerlendirmeler ve denetimler ile
tedarikçilerimizin uygunluğunu değerlendirerek, üst yönetime raporluyoruz.
2020 yılında tedarik zincirimizin ve tedarikçilerimizin olumsuz çevresel veya
sosyal etki yarattığı ya da potansiyel
olumsuz etki yaratabileceği herhangi
bir vaka tespit edilmemiştir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

TOGG hakkında detaylı bilgiye
raporumuzun fikri varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Turkcell Yatırımcı İlişkileri kapsamında ilke edindiğimiz temel
çalışma prensiplerimizi ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı geri
dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı
ve zamanlı olarak bilgilendirme yapma sorumluluğu olarak
sıralayabiliriz. Turkcell’i yatırımcılarımıza doğru tanıtıp, iş modelimizi, risklerimizi ve fırsatları
analiz ederken, Turkcell stratejilerine hakim olup bu stratejilerin iletişimini yatırımcılara etkin
şekilde aktararak fark yaratma
odağındaki şeffaf ve etkin yatırımcı ilişkileri yönetimi kurmayı
hedeflemekteyiz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Şehir hastanelerimizin dijital
dönüşüm sürecine sağladığımız
katkıya dair daha detaylı bilgiye
raporumuzun fikri varlığımız
bölümünden ulaşabilirsiniz.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG)
25 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur. %19 oranında pay ile
kurucu ortak olarak iştirak ettiğimiz şirket aracılığı ile, bağlantılı araçlar, akıllı şehirler ve akıllı
taşıma gibi önemli potansiyel
vadeden alanlarda yer almayı
hedefliyoruz.

Şeffaf ve etkin yatırımcı
ilişkileri yönetimi

lık, güvenlik gibi hayati gereksinimlerine doğrudan olumsuz etki edebilmektedir. Tedarikçilerimiz tarafından
müşterilerimize sunulan ürün veya
hizmetler bu nedenle büyük önem
taşımaktadır. Çalışacağımız tüm tedarikçileri kalite-fiyat dengesi, geçmiş
performans, pazar koşulları, referanslar gibi kriterler ile birlikte karşılıklı güven esasına da dayanarak belirliyoruz. Kalite yönetimi ve bilgi güvenliği
yönetimi sertifikaları bulunan, ekolojik
dengeye hassasiyet gösteren, sosyal
sorumluluk ilkeleri kapsamında çalışan
tedarikçi adaylarımızı diğer temel kriterlerle birlikte öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Toplum sağlığının teknolojik gelişimini desteklemek için akıllı
şehir hastanelerinin dijital dönüşüm süreçlerine Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi ile katkıda bulunuyoruz.

Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu Sanayi ve
Ticaret A.Ş. - TOGG

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.

İş modellerinin etkilerini
efektif bir şekilde
yönetmek için tedarik
zinciri sürdürülebilirliği
konusunda rekabetçi
ve fayda gözeten
uygulamaları çalışma
şekillerine entegre
etmeye başlayan
şirket sayısı son
yıllarda hızla artıyor.
Biz de kullandığımız
malzemelerden
başlayarak, tedarik
zincirimizde yer alan her
bir firmanın faaliyet ve
uygulamaları da dahil
olmak üzere tedarik
zinciri yönetimimizdeki
her aşamayı değer
yaratma ilkemiz
çerçevesinden
değerlendiriyoruz.
Tedarik zinciri
kaynaklarımızı bilgi,
malzeme, finansal ve iş
gücü kaynakları olarak
sınıflandırıyor ve her
bir kaynak yönetimini
titizlik ile ele alıyoruz.
Ulusal ve uluslararası
tedarik ağımızı direkt
operasyonlarımızda
olduğu gibi çevik,
esnek ve sürdürülebilir
kılmak amacıyla ana
iş süreçlerimizi, lojistik
ve teknolojilerimizi
bütünsel bir yaklaşım
ile tedarikçilerimizden
destek alarak yeniden
yapılandırıyoruz.

Tedarik zincirimizde çalıştığımız her bir
firma ile etik, adil ve dürüst iş yapış
anlayışımızı politikalarımız ve sözleşmelerimiz ile güvence altına alıyoruz.
Çalışılan her firma ile çerçeve sözleşme imzalıyor ve bu sözleşmede
çalışan hakları, çocuk işçi çalıştırmama gibi konuların yanı sıra zorla veya
borç karşılığı çalışan çalıştırmama
ilkesine uyumu gözetiyoruz. Çerçeve sözleşmemizde yer alan, çocuk İş
gücü maddesi kapsamında, “Firma
çocuk iş gücü kullanmamalıdır. Yerel
kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı
belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini
tamamlamamış ve 15 yaşın altında
bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) sözleşmesi No.138’de belirtilen
kapsamda) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar
tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.”
kuralının tedarikçilerimiz tarafından
uygulanmasını sağlıyoruz. Ayrıca, zorla çalıştırmanın önüne geçmek için,
“Firma çalışanlarına, herhangi bir şekilde zor kullanarak çalıştırma uygulanmamalıdır. Bu gereklilik hapishanede zorla çalıştırma, yüksek faizli borç
karşılığı çalıştırma ya da diğer biçimleri de kapsamaktadır.” maddesi ile iş
sürecimizin etik yönetimini sağlıyoruz.
Herhangi bir tedarikçinin maddenin gerekliliklerini yerine getirmemesi
durumunda çerçeve sözleşmenin ihlali gerçekleştiriyor ve ilgili cezai şart
maddesini devreye alıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Baz istasyonlarımızın toplum
sağlığı üzerine etkilerine dair
daha detaylı bilgiye raporumuzun üretilmiş varlığımız bölümünden ulaşabilirsiniz.

Biliyoruz ki bu dönüşümde iletişim ve
teknolojinin çok kritik bir kaldıraç rolü

var. Başta akıllı cihazlar ve geniş bant
internet olmak üzere teknolojinin yaygınlaşmasıyla artık daha temiz, daha
şeffaf, daha interaktif bir dünya yaratmak elimizde.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Ürün ve hizmetlerimizin toplum sağlığı üzerindeki etkilerini,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yetkilendirilmiş olan Uluslararası
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Kurulu (ICNIRP)
tarafından belirlenen limit değerlerinden daha düşük limit
değerler ile ulusal ve uluslararası mevzuatlar gereğince yönetiyoruz.

Çağımızın değişen dinamikleri, kamu
hizmeti beklenti ve anlayışında dönüşümü de beraberinde getiriyor. Temel
misyonu ülkemizin yaşam kalitesini
artırmak olan kamu kurumları, bu görevi en uygun maliyetler ile gerçekleştirmeye çalışırken, bir yandan da
vatandaş odaklı bir yaklaşımla sürdürülebilir hizmet kalitesini artırmaya
çalışıyor.

TURKCELL HAKKINDA

Toplum sağlığı

Değer odaklı, sorumlu
tedarik zinciri yönetimi
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Sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimiz

TURKCELL HAKKINDA

• Security Exchange Commission
(SEC) Düzenlemeleri

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Düzenlemeleri

• Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile İlgili
Yükümlülükler
• Türk Ceza Kanunu ile İlgili
Yükümlülükler

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi

Satın alma süreçlerimizi yönetirken,
maliyet analizini ve dinamik çalışma
prensiplerini benimsiyoruz.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

					

DOĞAL VARLIĞIMIZ

İş birliği modeli ile çalışılan start-up sayısı
Satın alma süreçlerini
değerlendirirken, tasar2019
2020
Kısa vadeli hedef
Orta vadeli hedef
ruf sağlayacak uygula6
30
30
40
malara öncelik veriyor
ve teknolojinin bütünleştirici gücünü kullanıyoruz.				

İnovasyona teşvik sağlayabilmek amacıyla,
inovasyon getiren tedarikçiye ve proje ekibinde yer alan çalışanlarımıza ek hak ve avantajlar sağlanmaktadır.
Projeler, Genel Müdür
Yardımcılığı seviyesinde
oluşturulan Komitelerde
değerlendirmeye alındı.
2020 yıl sonu toplamda 47 fikir iletildi. 7 fikir
komiteye çıkarıldı, 6 fikir
projelendirildi.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

• Faaliyet gösterdiğimiz diğer ülke
mevzuatları ile ilgili yükümlülükler
(Ukrayna, Belarus, Kuzey Kıbrıs)

tanıtımını ve ekosistemin süreçlere
teşvik edilmesini sağladılar. Büyük
Ortağım Programı ile Kasım 2020
sonu itibarıyla 10 ilimizdeki, 17 teknoparka bağlı 30 firma ile 14 milyon 700 bin TL tutarında bir hacim
oluşturduk.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve
Serbest Bölgeler Mevzuatı

2020 yılında, start-up firmaları
desteklemek doğrultusunda standart satın alma süreçlerimizde değişiklik yoluna gittik. Yerli ve Milli
Endüstri İlişkileri Ekibimiz, teknoparklara ziyaretler gerçekleştirerek yeni satın alma modelimizin

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

• Vergi Kanunları ile İlgili
Yükümlülükler

Aynı zamanda tedarikçiler, aynı hizmeti verdiği farklı firmalar arasındaki
iş yapış farklılıklarını, bu firmaların bu
işle alakalı verimli ve verimsiz yönlerini fark edebilmektedir. TEİ programı
ile beraber, tedarikçilerin inovasyonlara ulaşabilme potansiyelini değerlendirmek ve tedarikçi ile çalıştığımız
herhangi bir alanda küresel bir yenilik
olduğunda, tedarikçi aracılığıyla haberdar olmak hedeflemektedir.

İş yapış şeklimizi biçimlendiren
sosyal değerlerimiz ve
paydaşlarımız ile kurduğumuz
ilişkilerimiz diğer tüm sermaye
ögelerini yönlendiren, Güçlü Turkcell
imajına katkıda bulunan en önemli
varlıklarımızdandır. Turkcell marka
değerini ve itibarını artıracak
iletişimleri kurmamızı sağlayan
sosyal değerlerimiz ve ilişkilerimiz,
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı”,
“Türkiye’nin en güçlü altyapısı”,
“Fiber hızında mobil internet” gibi
söylemlerimize yön vererek diğer
varlıklarımızın hayata geçme vizyon
ve misyonlarını belirleme görevini
üstleniyor. Sağladığımız yüksek
müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
ile güçlü finansal varlığımıza güç
katıyoruz. Örnek kurumsal vatandaş
olma bilinci ile çalışanlarımız, kamu,
tedarikçilerimiz ve toplumumuzla
kurduğumuz iyi ilişkiler, uzun vadede
değer yaratan Turkcell kimliğimizin
yapıtaşlarını oluşturuyor.

İNSAN VARLIĞIMIZ

• Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)
Düzenlemeleri

Yerlilik tanımımız kapsamında ürün alımları
için ürünün Türkiye’de
üretilmiş olması, hizmet alımları için de yerli
iş gücünün kullanılmış
olmasını esas kabul
ediyoruz. 2020 yılında
toplam alım hacmimizin
yaklaşık olarak %90’ına
tekabül eden ana tedarikçilerimizde yerlilik
oranımız %36,1 olarak
gerçekleşmiştir.

Tedarikçi Eksenli
İnovasyon Projeleri
Tedarikçi Eksenli İnovasyon (TEİ), tedarikçilerin inovasyon potansiyelini şirket faydasına kullanmayı amaçlayan
bir programdır. Turkcell’in hâlihazırda
çalıştığı 1.500, ekosisteminde yönettiği de 5 bin tedarikçisi bulunmaktadır.
Turkcell’e hizmet veren bu tedarikçiler
küresel ve yerel ölçekte birçok farklı
firmaya da benzer hizmetler vermektedir. Tedarikçiler hizmet verdikleri firmalarda çalıştıkları alanla ilgili inovatif
bir gelişme olduğunda ilk elden haberdar olabilmektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

• Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA)

Yerli ve milli teknolojik dönüşüme destek olma, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama kapsamında Kategori Yerlileştirme Çalışmaları, Tedarikçi
İlişkileri, Teknokent İlişkileri ve Girişimci
Destek Programları (Büyük Ortağım
Programı), Türkiye’ye Global Yatırım
Getirme Çalışmaları, Ticari Ataşelik,
Şirket İçi Tüm Paydaşların Koordinasyonu çalışmalarını yürütmekteyiz. Yerli
ekosistem ve BTK ile ilişkilerimize direkt
teması olması nedeniyle yerlileşme
çalışmaları Turkcell için kritik öneme
sahiptir. Nisan 2020 yılında Yönetim
Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz’ün doğrudan yönlendirmeleri ile
tüm bu süreçlerin tek bir başlık altında yürütülüp takip edileceği “Turkcell
Yerlilik Programı” çalışmalarına başlanmıştır. Üst yönetim seviyesinde yapılan toplantılarla yerlileşme potansiyeli görülen; kısa, orta ve uzun vadede
takibi yapılacak ana kategoriler be-

lirlenmiştir. Talep sahibi ve satın alma
uzmanlarından oluşturulan ekiplerle bu
kategoriler için yerlileşme metodolojilerinin tasarımı üzerine çalışmalar yürütülmektedir. SKA 9.B

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

• Sarbanes-Oxley Yasası (SOX)

Yerlileşme çalışmaları

DEĞER YARATAN TURKCELL

şeffaf bir anlayış ile hayata geçiriyoruz. Satın alma süreçlerimizi tümüyle
şeffaflaştırmak için ulusal ve uluslararası standartları rehber olarak dikkate
alıyoruz. Satın alma süreçlerimizi aşağıdaki kurallar ve standartlara sürekli
uyum gösterecek şekilde yürütüyoruz:

Sosyal değerlerimiz
ve ilişkilerimizin
diğer varlıklarımız
ile etkileşimi

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Doğal
varlığımız
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İklim krizi yönetimi
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Enerji yönetimi
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Yenilenebilir enerji
Enerji

212
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Doğal varlığımız

TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Doğal varlığımız
Çıktılar

Doğal kaynakların yönetimi
• Enerji verimliliği uygulamaları
• Kaynakların verimli kullanımı
• Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi
• Doğal kaynak verimliliği artıracak IoT
uygulamalarının kullanımı

Yenilenebilir elektrik tüketim oranı
Yıllık sağlanan enerji tasarrufu
Eğitime
Dönüştür ile

19.409,38

6,5 ton

t CO2e

kWh tasarruf

Turkcell’in büyüyen operasyonları ile artan enerji ve
kaynak tüketimleri

154.057 m3
yıllık toplam
su tüketimi

FİKRİ VARLIĞIMIZ

165,5 milyon

Müşterilerin çevresel etkisinin azaltılmasına katkı
• Petabayt başına karbon emisyonu

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Kapsam 2 emisyonu

Enerji
verimliliği çalışmaları
ile toplam

Karbon performansının iyileştirilmesi
• Uzaktan çalışma ile önlenen kapsam 3 emisyonları

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kapsam 3 emisyonu

Kaynakların sorumlu kullanımı

Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile yaratılan finansal değer

kWh yenilenebilir
enerji toplam
kurulu gücü

t CO2e

t CO2e

yenilenebilir
enerji payı

1,6 milyon

63.699,52

440.938,58

%0,2

geri kazanılan
elektronik
atık

Kapsam 1 emisyonu

Çıktılar

Enerji
tüketimi içindeki

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Yenilenebilir enerji yatırım ve
projeleri
• Turkcell Enerji yatırımları
• Kıbrıs Güneş Enerjisi Santrali
• Portatif Solar Saha Projesi
• Bina çatılarına yapılan güneş paneli
uygulamaları

Yaratılan değer

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Girdiler

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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Doğal varlığımız

545.182

Sm3

1.865.001,95

lt

1.626.596

lt

Soğutucu gaz dolumu*

3,2056

ton

Yangın söndürücü dolumu

0,9552

ton

865.100.351,53

kWh

Satın alınan ısıtma (merkezi doğal gaz)

467.542

Sm3

Isıtma ve Yedek Güç Üretimi (Jeneratör)

1.288.100

lt

375.048,23

lt

Atık oluşumu

3.647,38

ton

Lojistik

323.578

lt

3.491.597,95

lt

545.182

Sm3

865.100.351,78

kWh

Jeneratör (motorin)
Şirket/kiralık araç kullanımı (benzin + motorin)

Satın alınan elektrik

Personel servisleri

Tüketilen enerjinin taşınması (benzin + motorin)
Tüketilen enerjinin taşınması (doğal gaz)
Elektrik kayıp kaçak oranı**

t CO2e

Kapsam 1

19.409,38

Kapsam 2

440.938,58

Kapsam 3

63.699,52

* Soğutucu gaz türlerimiz R410A, R134A, R22 ve R407C’dir. ** Toplam satın alınan elektrik miktarı üzerinden oransal olarak hesaplanmıştır.
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Isıtma (doğal gaz)

Emisyon
kapsamı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Birim

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Tüketim
miktarı

FİKRİ VARLIĞIMIZ

COVID-19 notu
COVID-19 krizi dünyaya yayılırken, Turkcell ailesi olarak uzaktan çalışma modeline geçtik
ve bunun sonucu olarak enerji
kullanımı üzerinde kısa vadede
ve takip eden dönemde çeşitli
etkileri olduğunu gözlemledik.
Evden çalışmanın enerji kullanımı ve karbon emisyonları
üzerindeki uzun dönemli etkileri
henüz belirsiz olsa da, ofislerimizdeki enerji ihtiyacı ve iş
kaynaklı seyahatlerimiz azalma eğilimi gösterdiği için, bu
dönemde emisyonlarımızı da
azaltma fırsatı yakaladık. Paycell gibi geliştirdiğimiz internet
bazlı sistemlerin bu dönemde
kullanımının yaygınlaşması ile
birlikte kaynak kullanımında
önemli tasarrufların yapılmasına destek verdik.

Faaliyet

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Değer zincirimiz boyunca
kaynakları efektif kullanmaya ve enerji yönetimini
doğru kurgulayarak yenilenebilir enerjiye odaklanan bir yaklaşım benimsiyoruz.

Turkcell, 2020 entegre faaliyet raporu
basımından doğan karbon emisyonu-

Faaliyet sınırlarımız içerisinde biyokütlenin yakılmasına ilişkin herhangi bir
faaliyet bulunmamaktadır. ISO 50001
ve ISO 14064 sertifikalı ilk mobil operatör olarak tüm ÇSY süreçlerinin bağımsız üçüncü taraflara doğrulatılması için gayret göstermekteyiz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

çevre
Faaliyetlerimizde,
üzerindeki etkimizi en aza
indiren, iş süreçlerini çevre ile uyumlu hale getiren,
çalışanlarını çevre duyarlılığı konusunda eğiten,
temiz teknolojileri kullanan, müşterilerine ve tüm
paydaşlarına sürdürülebilir
bir yaşama geçiş için çözümler sunan, çevreci ürün
ve hizmetler için araştırma
yapan, ekolojik çevrenin
korunması için yeni projeler gerçekleştirmeyi hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz.

Turkcell çevresel etkisinin olduğu süreçleri raporlarken çevresel etkisinin
dolaylı olduğu kısımlara çeşitli raporlamalarında (ISO14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi - CDP İklim Değişikliği Raporlaması vb.) yer verir. Dolaylı kısımlar için
proje ve iyi uygulamalar geliştirmektedir. Müşterilerin elektronik atıkları
veya çalışanların atıkları ile ilgili birçok
proje geliştirilmiştir. Kapsam 3 emisyonlarından raporlamadığı emisyon
kalemlerini de önümüzdeki dönemlerde raporlama yapmak üzere 2021
yılında planlama yapmıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İklim değişikliği ile mücadeleyi gündeminde ele
alan Üst Yönetimimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütmeye özen gösterdiğimiz
ve faaliyetlerimize entegre
etmeyi öncelik edindiğimiz
sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gözetim sorumluluğunu üstleniyor.

Emisyon yönetimi
İklim değişikliği krizini etkin yönetebilmek için, faaliyetlerimiz sonucunda
oluşan sera gazları emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması temel çevresel önceliklerimiz arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda, ISO 14064-1 Kurumsal
Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Sertifikası’na
sahip ilk mobil operatör olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam
3 sera gazı emisyonlarımızı CO2, CH4,
N2O ve HFC gazları dahil olmak üzere
IPCC Tier 1 ve Tier 2 (elektrik) yaklaşımı ile hesaplayarak takip ediyoruz.
ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının
Hesaplanması ve Raporlanması denetimlerimize, doğrudan ve dolaylı
enerji tüketimlerimiz ile diğer dolaylı
emisyonlarımız kapsamında personel
servisi kullanımını, satışı yapılan atıklarımızı, elektrik şebekesindeki kayıp ve

Emisyonlarımızın raporlamasına ilişkin
olarak, her raporlama döneminde ISO
14064 kuralları çerçevesinde bağımsız
dış denetim aldığımız Kapsam 1, 2 ve
3 sera gazı emisyonlarımızı, yine 2014
yılından bu yana her yıl yaptığımız
CDP İklim Değişikliği Raporlaması ile
şeffaf bir şekilde paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Sera gazı emisyon
hesaplarında baz aldığımız temel yıl,
verilerin tamlığı ve kapsamın uygunluğu bakımından 2016 yılı olarak belirlenmiştir. 2016 yılı Turkcell için doğrudan ve dolaylı emisyonların kapsamlı
olarak izlendiği, verilerin standartların
gereklerine uygunluğu ve tamlık bakımından en uygun yıl olduğu kabul
edilmiştir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

İklim değişikliği ile
mücadele ve etkin enerji
yönetimi

Turkcell iş modelimiz ve sürdürülebilirlik stratejimiz, doğal kaynaklarımızı
sosyal ve ekonomik değere dönüştürmeyi, bu dönüşümde de çevresel etkileri ön planda tutmayı amaçlamaktadır. İşimizin doğal sermaye ile yakın
ilişkide olduğunun bilinciyle, etkilerimizi anlamaya, yönetmeye ve azaltmaya odaklanıyoruz. Turkcell olarak;
faaliyetlerimizin sürdürülebilir yönetimine, verimliliği artırmaya ve doğal
varlıklarımızdan gelen değeri en üst
düzeye çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu
doğrultuda, tüm ulusal çevre düzenlemeleri gerekliliklerinin getirdiği yükümlülüklerimizi de uyguluyoruz. 2020
yılında tarafımıza yasa düzenleyici ve
denetleyici kurumlar tarafından çevre ile ilgili hiçbir hukuksal uygunsuzluk
veya şikayet kaynaklı işlem uygulanmamıştır.

İklim krizi yönetimi

kaçak miktarımızı, lojistik hizmetlerimizi ve tüketilen enerjinin üretiminden
kaynaklanan emisyonları dahil ediyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Doğal varlıklarımızın
kullanımını, doğal
ekosistem dengesini
ve gelecek kuşakların
ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak planlıyor,
bu sayede çevresel
performansımızı
etkin bir şekilde
yönetmeyi amaçlıyoruz.
Operasyonel
faaliyetlerimizden
kaynaklanan
çevresel etkileri
azaltmak için çeşitli
girişimlerde bulunuyor,
iş süreçlerimizi
sürdürülebilir inovasyon
prensiplerine göre
geliştirerek, bu
sürece çalışanlarımız
ve ailelerini,
tedarikçilerimizi,
yatırımcılarımızı ve
müşterilerimizi de
dahil etmeyi, işimizin
bir parçası olarak
görüyoruz.

nu nötrlemek için karbon kredisi satın
almıştır. Yapılan nötrleme işleminin detayları, raporumuzun arka kapağında
yer alan QR kodu ile takip edilebilmektedir.

TURKCELL HAKKINDA

İklim değişikliği ile mücadele
ve etkin enerji yönetimi

2020 yılında Şirketimiz çalışanlarına
mevcut iş yapış şekillerindeki sürdürülebilirlik geliştirmeleri ile ilgili çevre
dostu ödüllerle yarışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca sürdürülebilirlik konularına odaklanmış bir iş birimi kurularak
bu birimin çalışanlarına kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili KPG’ler atanmıştır.
2021 yılında Şirketimiz’in iş hedeflerine
ÇSY konularını içeren bir hedef eklenmiş olup, çalışanların performanslarını
ölçmek için ÇSY parametreleri ile bir
metot oluşturulmuştur.
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Doğal varlığımız

TURKCELL HAKKINDA

65.607

2019

108.025

383.988

80.627

2020

19.409

440.938

63.699

Kapsam 2

Kapsam 3

Kapsam 1

* TSE tarafından ISO 14064-3 Standardına göre bağımsız denetimi 24.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Beyana bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Doğrudan (Kapsam 1) ve Enerji Dolaylı (Kapsam 2) Emisyonları dahil ettiğimiz
2020 yılı Turkcell sera gazı emisyon yoğunluğu 143,59 ton CO2e/Petabayt olarak
hesaplanmıştır. Sera gazı emisyon yoğunluğu hesaplamasında kullandığımız özel
ölçü birimi “2020 Turkcell Türkiye kullanılan Petabayt başına oluşan emisyon miktarı” olarak belirlenmiştir.

Petabayt başına karbon emisyonu* (t CO2e)

2018

239,79
2019

143,59
2020

go, yakıt maliyetlerinden tasarruf) da
sağlanmıştır.

Atık yönetimi
Operasyon ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkları uygun
yöntem ve teknoloji programlarını
seçerek yönetiyoruz. Benimsediğimiz
minimum atık oluşumu ve maksimum
atık geri dönüşümü yaklaşımıyla süreçlerimizi ilgili yasal atık yönetmelikleri ve düzenlemelerine tam uyumla,
sözleşmeli atık yönetim firmamız aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. SKA 12.2
Bu yaklaşımla, atık oluşumunu ve doğal kaynak kullanımını azaltacak sistemleri operasyonlarımıza entegre
ediyor, önleyemediğimiz atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırıyoruz.

farklı değerlerini düzenli olarak
takip edip yapay zekâ ile oluşturulan algoritmalar ile birleşerek;
bitkinin gelişimi için ne yapılması
gerektiği, su ihtiyacı ve hastalık
riskleri gibi kritik bilgileri üreticilere mobil uygulama aracılığıyla
anlık olarak sunuyor, önlem almalarını sağlıyor. Filiz ayrıca, dijital
kanallardan ziraat mühendisine
ulaşabilme yönüyle de öne çıkıyor. Türkiye’de çiftçilerin yaklaşık
yarısı teknik desteğe ulaşamıyor.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahiplerinin
teknik bilgiye dijital kanallardan
çok daha kolay bir şekilde ulaşılabileceği servisler sunuyoruz. Bu
imkânları teknoloji ile birleştirip
sürdürülebilir tarıma destek oluyoruz.

Ofis binalarımızda kullandığımız kâğıt,
toner gibi malzemelerin azaltılmasına yönelik uygulamalar geliştiriyor,
oluşan kâğıt, plastik ve evsel gibi her
türlü atık çeşidini kaynağında ayrıştırıyoruz. Şirket binalarımızın bulunduğu il
ve ilçe Belediyeleriyle ve ilgili kuruluşlarla ortak yürüttüğümüz çalışmalarla
ayrıştırdığımız atıkları geri dönüşüm
tesislerine yönlendiriyoruz.
Pillerimizi kullanım sonrası atık pil kutularında toplayarak Belediyelere ve
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği‘ne (TAP) geri dönüşüm için
teslim ediyoruz.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Şirket araçları filomuzda dizel yakıtlı
araçları tercih etmek yerine hibrit teknoloji ile üretilen araçlar tercih edilmesiyle birlikte, kilometre başına 35 ile 40
gr arasında daha az CO2 salımı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede yılda yaklaşık olarak 960 ton CO2
emisyonun engellenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerimiz kapsamındaki temel su
ihtiyacımız, operasyonlarımızı yürüttüğümüz lokasyonlardaki çalışanlarımızın günlük genel su kullanımını sonucu
oluşmaktadır. Veri Merkezlerimizde
yağmur sularını, çeşitli filtreleme işlemleriyle birlikte gri su olarak (klozet
ve pisuvarlarda) tekrar değerlendiriyor, atık sularımızın geri kazanımı ve
farklı alanlarda kullanımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Operasyonlarımız kapsamında su
kullanımımızı iyileştirmeye çabalarken, diğer yandan da sunduğumuz çözümler ile müşterilerimizin su tüketimini yönetmelerine
destek oluyoruz. IoT teknolojileri
kullanılarak sayaçların uzaktan
okunmasını ve vanaların açılıp
kapanabilmesini sağlayan çözümümüz Akıllı Su Sayacı platformu üzerinden kullanımların anlık
takibi ile su tüketimi kontrol altına alınıyor ve doğal kaynakların
korunması sağlanıyor. Dünyadaki
kısıtlı su kaynaklarını korumak ve
sürdürülebilir tarım faaliyetlerine
destek olmak amacıyla çiftçilere Filiz uygulamamızı sunuyoruz.
Turkcell Filiz çözümümüz, sensörler aracılığı ile toprak ve havanın

2020

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Saha kiralama süreçlerinde imzalanan
kontratlar için uyguladığımız biyometrik imza süreçleri ile fiziki kontratın gidiş gelişine dayalı 13 adımdan oluşan
süreci uçtan uca dijital veri girişine
olanak sağlayan dijital kontrat yönetimi sayesinde 5 adıma düşürdük ve 3
- 10 gün arasında tamamlanan kontrat
sürecini bir günde tamamlanabilir hale
getirdik. Uygulamanın başlangıcından
itibaren 1.075 kontrat biyometrik imza
ile imzalanmış olup, bu sayede efor ve
maliyet avantajı (kağıt, arşivleme, kar-

2019

154.057 m3

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

*Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonları toplamının, mobil şebeke data trafiğine oranı (Superonline karbon emisyonları ve tüm Kapsam 3 Emisyonları kapsam
dışı tutulmaktadır.)

Su, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken
doğrudan kullandığımız bir kaynak
olmamasına rağmen kaynak kullanımında sorumlu bir Şirket olarak kullandığımız su miktarını yıllık raporlamalarımız aracılığıyla açıklamaktayız.

2018

236.357 m3

FİKRİ VARLIĞIMIZ

306,41

Su yönetimi
En önemli doğal ve yaşamsal kaynakların başında gelen suyun, faaliyetlerimiz kapsamında sorumlu tüketimine
önem veriyoruz. Sorumlu kurumsal vatandaş kimliğimizle, kritik çevresel sorumluluklarımız arasında gördüğümüz
su kullanımının sürdürülebilir yönetimi
için su tüketimimizi azaltacak önlemler alıyoruz.

105.958 m3

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

384.341

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell Kopilot uygulamamız, üstün
özellikleriyle
otomobilde
sürüş deneyimine yeni bir
boyut kazandırıyor. Aynı zamanda yakıt kullanımı, seyahat ve kullanıcı analizleri ile dolaylı
olarak yakıt tüketiminin azaltılmasına
imkân sağlıyor. Bu uygulamamız ile,
firmaların filo yönetimlerinin daha az
emisyon salımı gerçekleştiren bir modele dönüştürülmesine katkıda bulunuyoruz.

54.453

Toplam su tüketimi (şebeke suyu)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Dergi ve gazeteyi dijital olarak tek platformdan okuma
imkânı sunan Dergilik uygulamamız üzerinden 2020
yılında indirilen gazete ve dergi sayısı 31 milyon oldu. Ortalama bir yayının sayfa sayısı baz alındığında bu
indirme faaliyetleri ile erişilen toplam
sayfa sayısı 560 milyon oluyor. Böylece, 2020 yılında Dergilik kullanıcıları
152 bine yakın ağacı korudu ve karbon
emisyonunu azaltılmasına destek oldu.
Dergilik uygulaması sayesinde yarattığımız pozitif çevresel katkının, dijital
yayıncılığın yayılması ile her geçen
gün daha da artacağına inanıyoruz.

2018

Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve hedeflerimizi, iklim değişikliği senaryolarını ve SKA’ları dikkate alarak tanımlıyoruz. Yakın zamanda belirlediğimiz
2050 yılına kadar karbon nötr bir
şirket olma hedefimiz doğrultusunda,
faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlarımızı denkleştirmek için pazardaki çözüm ortaklarımızdan toplanan
tekliflere dayanarak karbon fiyatı belirliyoruz. Denkleştirme için belirlemiş
olduğumuz karbon birim fiyatı ton başına 0,5 ila 1 Avro arasında değişkenlik
göstermektedir. Önümüzdeki dönemde ise Kapsam 3 emisyonlarımızın bir
kısmını denkleştirmek amacıyla dahili
karbon fiyatlandırma planı geliştirmeyi planlıyoruz. Bu plan kapsamında, iş
seyahatleri ve kurumsal iletişim etkinlikleri gibi alanlarda karbon denkleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımız arasında faaliyetlerimizin
yarattığı etkilere yönelik bir farkındalık
oluşturmayı hedeflerken, davranış değişikliğini de tetiklemesini bekliyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Sürdürülebilir finansman
faaliyetlerimizin detaylarına
finansal varlığımız bölümünden
ulaşabilirsiniz.

Toplam sera gazı emisyonları* (t CO2e)

DEĞER YARATAN TURKCELL

Sürdürülebilir finansman konusunda da yenilikçi adımlara imza
atıyoruz. BNP Paribas ile sürdürmekte olduğumuz “Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi” anlaşması
ve 2020’de ING ile imzaladığımız
“Yeşil Kredi Anlaşması”yla çalışmalarımızı finansman alanına da
taşımış oluyoruz. Bu kredi sayesinde çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman
maliyetlerimizi de azaltabiliyoruz.
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Doğal varlığımız

2018

2019

2020

Evsel atık

1.249

1.286

617

Atık yağ

15,4

15,5

11

Kağıt

84,6

83,61

33

Tıbbi atık*

0,243

0,261

0,08

Pil atıkları*

2,36

0,68

0,249

Elektronik atık*, **

N/A

0,24

0,35

* Tehlikeli atık.
** 2019 yılı itibarıyla raporlanmaya başlanmıştır.

2018

5.599,89 ton

2019

4.220,18 ton

2020

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

yeniden kullanıma uygun ham madde
ve malzemelerce zengin olan elektronik atık sınıfındaki ürünleri döngüsel
ekonomi kapsamında değerlendirerek
hem finansal tasarruf sağlıyor hem
de kısıtlı kaynakların verimli kullanımını
sağlıyoruz.

Turkcell Grubu bünyesinde 2017 yılında
kurulmuş olan Turkcell Enerji Çözümleri iştirakimizle, enerjinin düşük maliyetli
ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanı-

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Kullanım ömrü tamamlanan elektronik
ürünlerin, düzgün yönetilmemesi halinde elektronik atık olarak ekosistem
üzerinde yarattığı olumsuz etkinin bilinciyle bu alanda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu riski bir fırsata
dönüştürmek için; içerik bakımından

Enerji performansımızı enerji yoğunluğu performans göstergesi ile toplam
tükettiğimiz yenilenemez enerji miktarının toplam gelirimize oranı ile hesaplıyor ve takip ediyoruz. Toplam enerji
tüketimimizi dahil ettiğimiz 2020 yılı
Turkcell Enerji Yoğunluğu oranı 76.800
GJ/Petabayt olarak hesaplanmıştır.
Turkcell enerji yoğunluğu hesaplamasında kullandığımız özel ölçü birimi
“2020 Turkcell Türkiye kullanılan Petabayt başına oluşan emisyon miktarı”
olarak belirlenmiştir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

* Şebeke kaynaklı atığın %100’ünün hurda veya 2.el olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitime Dönüştür projemiz
ile yarattığımız sosyal fayda
hakkında bilgiye sosyal
değerlerimiz ve ilişkilerimiz
bölümünden ulaşabilirsiniz.

ma sunulması için, rekabet ortamında
özel hukuk hükümlerine göre faaliyet
gösteren, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik
enerjisi tedarikçisi olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yaratmak istediğimiz değer, bütüncül bir yaklaşımla
enerji, enerji çözümleri, mobil ve sabit
faydaların birlikte sunulmasından ortaya çıkacak sinerji ve etkinlik artışlarının yansıtılması esasına dayanıyor.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

5.253,25 ton

Enerji yönetimi
Enerji yönetim yaklaşımımızı, operasyonlarımız için tükettiğimiz enerji ve
yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz
elektrik enerjisi olarak iki başlıkta ele
alıyoruz. Bize emanet edilen doğal
kaynakları en verimli şekilde kullanma
misyonumuz, çevreye duyarlı ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre
şekillendirmeye dayalı iş modelimiz
çerçevesinde, yenilenebilir kaynak
kullanımını önceliklendiriyoruz. 2030
yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan
karşılamayı hedefliyoruz. Türkiye’de
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Standardına sahip ilk mobil operatör
olarak, tükettiğimiz enerjiden tasarruf
edecek her fırsatı hayata geçirmek
üzere çalışıyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

SKA 12.2

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2. El satış ve hurda satış miktarı* (ton)

Çalışanlarımızın katılımı ile evlerinde kullanılmayan elektronik
atıkları da proje dahilinde geri
dönüşüme kazandırıyoruz. Bu
projeyle yalnızca bir eğitim dönüşümü sağlamayı değil; elektronik atıkların yarattığı kirlilik ve
geri dönüştürülebileceği ile ilgili
farkındalık yaratmaya ek olarak bir geri dönüşüm seferberliği başlatmayı görev ediniyoruz.
Projenin tüm paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratması için
proje iletişim çalışmalarını da
yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Yoğun kağıt kullanımı bulunan hukuk ekibimiz için geliştirdiğimiz akıllı
yasal evrak otomasyonu çözümü
ile kağıt kullanımını ve manuel işlemleri robotik süreç otomasyonuyla azaltıyoruz. Böylece hem
hata riski azaltıyoruz hem de daha
çevreci ve efektif bir sisteme sahip
oluyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Ürünlerin yeniden kullanımı kapsamında eski teknoloji kullanan şirketlere
ikinci el satışı ve diğer hurdaların satışını gerçekleştiriyoruz. 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. 2019 yılında
uygulamaya aldığımız Modem Yenileme Projesi ile müşterilerimizin kullan-

madığı modem grubu ürünlerimizi yenileyerek veya onararak tekrar modem
talebi olan müşterilerimizin kullanımına
sunuyoruz. Bu proje dahilinde, 2020
yılında 152.024 adet set üstü kutusu
(set-top box), 63.303 Superbox ürünü,
108.368 adet optik ağ terminali (ONT
- optical network terminal) ve 404.431
adet modem yenilenmiştir. 2020 yılında kullanılan fiber modemlerin (yaklaşık 569 bin) %33‘ü (yaklaşık 188 bin) yine
2020 yılında kullanılan ADSL modemlerin (yaklaşık 259 bin) %60’ı (yaklaşık
154 bin) 2020 yılında yenilemesi yapılmış modemlerden karşılanmıştır. Buna
ek olarak yenilenen STB’lerin %80’i,
ONT’lerin (ONT ürünlerinin kullanılabilir
olduğunun belirlenmesi üzerine kurulumları sağlandığı için) %100’ü, Superbox’ların da %60’ı aynı yıl içerisinde
kullanılarak müşterilerimizin hizmetine
sunulmuştur. SKA 12.2

Turkcell olarak mağazalarımızda
dijital imza ile abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM
kart alımından fatura ödemesine
değin tüm işlemleri tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamamız ile artık müşterilerimizin
evine kurulum yapmamızı gerektiren fiber, DSL, Superbox ve TV+ için

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Ofislerimizde oluşan yağ atıklarının yağ
tutucu sistemler ile tutularak evsel atık
su ile karışmasının önüne geçiyoruz.
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan pil, toner,
elektronik, kablo ve sarf malzemeleri
gibi tehlikeli atıkları ise yönetmelik çerçevesinde lisanslı ve yetkinliğe sahip
geri dönüşüm firmaları aracılığıyla bertaraf ediliyor, böylece tehlikeli atıkların
çevre ile etkileşimine engel oluyoruz.

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri
Derneği) iş birliğiyle başlattığımız “Eğitime Dönüştür” projesi
ile elektronik atıklar için geri dönüşüm seferberliğinde Türkiye
genelinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kullanılmayan, atık
haline gelmiş elektronik cihazlar
Turkcell mağazalarında bulunan
‘tekno atık’ kutularına bırakılıyor, bu ürünlerden elde edilen
gelir TEGV’e bağışlanırken, yeni
eğitim ve öğretim döneminden
itibaren KAHEV (Kadın Hekimler
Eğitime Destek Vakfı) aracılığıyla pandemi döneminde hayatını
kaybeden sağlık çalışanlarının
çocuklarına bağışlanmaya başlandı. 2020 Aralık itibarıyla 6,5
tona yakın elektronik atığı projemiz ile geri dönüştürdük .

de dijital imza ile abonelik mümkün
oluyor. Kağıt kullanımını %30 azaltacağını öngördüğümüz projemiz
sayesinde yılda 11 milyon sayfa evrakın dijital ortama taşınacağı güvenli dijital imza uygulamamızı aynı
zamanda tüm sektörlerin de kullanımına sunuyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Atık türü

Telesales kanalı üzerinden gerçekleştirdiğimiz çevreci fatura aboneliği sayesinde basılı gönderim giderlerimizi azaltırken, kağıt türünden
atıkların oluşum ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor ve çevresel etkimizi
hafifletiyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Üretim faaliyeti
olmadığı halde Sıfır Atık
uygulamasını Türkiye’de
hayata geçiren ilk şirket
olmaktan mutluluk
duyuyoruz.

Ofis faaliyetlerimizden kaynaklı atıklar (ton)

TURKCELL HAKKINDA

Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık
Projesi kapsamında 2018 yılından beri
Turkcell’de Sıfır Atık faaliyetlerini hayata geçiriyoruz. Kurulan Atık Yönetim
Merkezi sayesinde yemekhane ve ofis
katlarında toplanmaya başlayan katı
yemek atıklarının kompost makinesiyle yerinde dönüştürülmesini sağlayarak toprak iyileştirici organik gübre
elde ediyoruz.
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Doğal varlığımız

TURKCELL HAKKINDA

Turkcell olumsuz çevresel etkilerini
azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek, bu hedeflere uygun
raporlama ve çalışmaları yürütmekte-

114,63

milyon kWh

2018

139,6

milyon kWh

2019

165,6

milyon kWh

2020

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Enerji verimliliği çalışmaları ve projeleri ile elde edilen
toplam tasarruf miktarı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Sürdürülebilir büyüme
misyonumuzda, arzı
sınırlı olan doğal
kaynaklarımız
çok büyük önem
taşımaktadır. Doğal
kaynak kullanımımızın
yarattığı etkileri,
finansal varlığımızda
sürdürülebilir ve yeşil
finansman çözümleri
ile karşılıyoruz.
Sürdürülebilir
kalkınmanın
gerçekleştirilmesi
açısından doğal
kaynakları dikkate
alan uzun vadeli fikri
varlık uygulamalarının
yanı sıra sosyal ve
ilişkisel programların
yürütülmesini
sağlıyoruz.
Teknolojideki
yetkinliklerimizi
çevre dostu
çözümler üretmek
ve müşterilerimize
en sürdürülebilir
hizmeti sunmak için
kullanıyoruz.

FİKRİ VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Doğrudan operasyonlarımızla sınırlı
kalmayarak, tüm değer zincirimizde
çevresel etkinin en aza indirilmesi için
süreçlerimizi tasarlıyoruz. Yeşil satın
alma prensiplerimiz sayesinde, kullandığımız ürünlerin enerji verimliliği, ham
maddelerin sürdürülebilir olması gibi
çeşitli çevresel kriterlere uygunluk durumunu değerlendiriyor, çevresel etkisi düşük ürünlerin kullanımına öncelik
veriyoruz.

Var olan enerji kaynaklarımızı bilinçli
kullanmak için enerji tasarruf çalışmaları yürütüyoruz. Şebeke ekipmanlarımızın enerji verimli olmasına önem
veriyor, veri merkezi sistem odalarında
bulunan iklimlendirme cihazlarını ve
enerji altyapısını daha verimli olan son
teknoloji ürünlerle yenilemeye devam
ediyoruz. Enerji tasarruf miktarlarımızı
elde ederken, her bir çalışmanın birim
saha için olan yıllık yaklaşık tasarruf
miktarını dikkate alıyor, uygulama yapılan toplam saha sayısını göz önünde bulundurarak yıllık toplam tasarrufu hesaplıyoruz. Tasarruf sağlarken
klimasız saha, verimli rectifier, pasif
soğutma, outdoor kabinet, power saving algoritmaları, yenilenebilir enerji
ve GPON teknolojisi gibi uygulamalarımızdan yararlanıyoruz. SKA 7.3

Doğal varlığımızın
diğer varlıklarımız ile
etkileşimi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Türkiye’de solar panellerle kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi olma özelliği taşıyan Ankara Veri Merkezimiz’de,
tükettiğimiz elektriğin bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilmek
amacıyla bina otopark alanının üstüne kurulan yeni nesil paneller ile güneş
enerjisinden faydalanıyoruz. Yılda 300
bin kWh elektrik üreten veri merkezi
binamız ile aynı zamanda yılda 112,5
t CO2e sera gazı emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, dünya genelinde 64,
Türkiye’de 4 adet tesisin sahip olduğu
Uptime OS Operational Sustainability
Gold sertifikasını, 2018 yılında Türkiye’de ilk defa almayı başaran Gebze
Veri Merkezimiz’e Ankara Veri Merkezimiz’in de eklenmesiyle, Türkiye’de bu

Sahip olduğumuz
toplam 3 güneş
enerjisi projesi ile 2020
yılında yenilenebilir
kaynaklardan 1,6
milyon kWh elektrik
ürettik. Bu sayede
2020 yılında toplam
Turkcell Grup
elektrik tüketimimizin
%0,2’sini yenilenebilir
kaynaklardan
sağlamış olduk.

dir. 2021 yılında bu çalışmaları ile ilgili
ekiplere iş hedefi olarak yenilenebilir
enerji için ve tekno atık için Kilit Performans Göstergeleri belirlemiştir.
2021 yılında Turkcell’in yayımlandığı
Çevre ve İnsan Hakları Politikaları’na
tedarikçilerin uyumu süreci konusunda
çalışmalara başlanmıştır. Tedarikçilerin Turkcell’in ÇSY süreçleri ile uyumlu
hareket etmeleri de ilgili hedeflere iş
hedefi olarak atanmıştır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

SKA 13.1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santrali ile
yılda 1,2 milyon kWh elektrik üretiyor,
448 t CO2e emisyonunun atmosfere salımını önlenmiş oluyoruz. Ayrıca
santral sayesinde, Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu (KIB-TEK) şebekesindeki talep
yükünü hafifletiyor ve elektrik şebekesinin dijital altyapısına katkı sağlıyoruz.

Turkcell Adana Plaza binasının çatısında yapılan güneş enerjisi projesi ile
yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimizi sürdürüyoruz. Öz tüketim modeli
ile çatıda üretilen enerjiyi Adana Plaza binamızın elektrik ihtiyacını karşılamakta kullanıyoruz. Üretilen yıllık 70
bin kWh elektrik ile yılda yaklaşık 26
t CO2e sera gazı emisyon tasarrufu
yapıyoruz.

Nüfusun dönemsel olarak yükseldiği ve enerji kaynaklarına erişimin sınırlı olduğu bölgelerde oluşan ihtiyaç
için geliştirdiğimiz Portatif Solar Saha
çözümünü inovatif çalışmalarımızın
bir ürünü olarak görüyoruz. Farklı lokasyonlarda kurulumunu sağladığımız
bu iletişim istasyonlarının çevre dostu
özelliği ön plana çıkıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojilerine
yaptığımız bu yatırımların önümüzdeki
dönemlerde de artarak devam edeceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

SKA 7.2

Önümüzdeki dönemlerde yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek
olan Turkcell Enerji Çözümleri, Turkcell’i sıfır karbon salımı olan, çevre
dostu kaynaklardan elektrik tedarik
eden bir şirket haline getirmeyi hedeflemektedir.

standartlarda iki veri merkezi olan tek
şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Bu hedefimiz
doğrultusunda, hem
sahip olacağımız
yenilenebilir enerji
üretim santralleri
hem de Türkiye’deki
santrallerle
yapacağımız uzun
dönemli kapasite
kiralama yaklaşımıyla
elektrik tüketimini
yeşil kaynaklardan
sağlamayı
amaçlıyoruz.

Turkcell Enerji Çözümleri olarak Turkcell Grup bünyesindeki veri merkezlerine ve plazalarına öz tüketim modeli
çerçevesinde güneş enerjisi üretim
santralleri kurularak karbon salımını
azaltıp elektrik tüketim ve üretimlerine çevreci bir yöntemle yaklaşıyoruz.
2020 yılında öz tüketim modeli ile
üretilen elektrik 1.230 hanenin 1 yıllık
elektrik tüketimine karşılık gelecek büyüklüğe ulaşmıştır. Ayrıca yenilenebilir
üretim santralleri ile yapılan elektrik ticaretleri sayesinde çevreci yöntemleri
teşvik etmeye devam ediyoruz. 2020
yılında I-REC ile sertifikalandırılan yenilenebilir enerji tedarikiyle çevreci
yaklaşımımızı sürdürüyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yenilenebilir enerji
2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi
yenilenebilir kaynaklardan karşılama
ve 2050 yılına kadar sıfır karbon olma
hedeflerimiz kapsamında Turkcell’e ait
binalarda öz tüketim modeli ile yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata
geçirilmesine öncülük ediyor ve çevre
dostu kaynaklardan elektrik tedarik
eden bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz.
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Ekler

EK-2: Kurumsal paydaşlık kurduğumuz ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları

İletişim araçları

Çalışanlar

İç ve Dış Toplantılar, GMY Açık Kapı Görüşmeleri, Değerlendirmeler, Duyurular,
Dashboard, Raporlar, Awayday, Etkinlikler, Bilgilendirme Raporları, Periyodik Yayım ve
Bültenler

Hissedarlar ve yatırımcılar

Akademisyenler

BGD

Bilgi Güvenliği Derneği

EDİDER

Enerjide Dijitalleşme Derneği

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu

ECTA

European Competitive Telecommunications Association

ETİD

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams

FKB

Finansal Kurumlar Birliği

GSMA

Global System for Mobile Communications Association

GTI

Global TD-LTE Intiative

IAPP

International Association of Privacy Professionals

Resmi Yazışmalar, Periyodik, Konu Özelinde veya Sektör Çapındaki Toplantı, Çalıştay vb.
Etkinlikler, Kamuoyu Görüş Dokümanları, Bilgilendirme Raporları, Sunumlar ve Pozisyon
Belgeleri, Periyodik Yayım ve Bültenler, Dönemsel İçerikler (İş Planları, Yıllık Planlar,
Strateji Belgeleri, Eylem Planları vb.)

IIC

International Institute of Communication

ItechLaw

International Technology Law Association

ITU

International Telecommunication Union

Yönetim Kurulu Toplantıları, Çalışma Grubu Toplantıları, Konsey Toplantıları, Çalıştaylar,
Seminer ve Konferanslar, Yıllık Forumlar ve Buluşmalar, Bölgesel Etkinlikler, Fuarlar, Ödül
Törenleri, Konu Odaklı İnisiyatifler (web sitesi ve sosyal medya üzerinden) , Üyelikler,
Çalışma Grupları Faaliyetleri ve Projeleri, Toplantılar, Ortak Projeler

MOBİSAD

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği

M-TOD

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği

MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği

NGMN

Next Generation Mobile Networks

ÖDED

Ödeme ve Elektronik Para Derneği

PERYÖN

Türkiye İnsan Yönetim Derneği

SKD

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

TELKODER

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TUYAD

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği

TÜBİSAD

Bilişim Sanayicileri Derneği

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

TÜYİD

Yatırımcı İlişkileri Derneği

UN (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler (Küresel İlkeler Sözleşmesi)

WTECH

Teknolojide Kadın Derneği

YASED

Uluslararası Yatırımcılar Derneği

Tedarikçi Yönetim Sistemi (2020), Tedarikçi Portal, İç ve Dış Toplantılar, Tedarikçi Günleri,
KOBİ ve Yerli Üreticilerle İş Birliği Toplantıları, Turkcell Partner Network, Saha Kiralama
Mal Sahibi Görüşmeleri, Teknopark Görüşmeleri

Medya, turkcell.com.tr, Turkcell ve Turkcell Genel Müdürü Sosyal Medya Hesapları

Yönetim Kurulu Toplantıları, Konferans, Toplantı ve Road-show aktiviteleri, Yatırımcı ve
Analist Günü Toplantıları, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Üzerinden Çeyreksel Bazda Yapılan
Sonuç Açıklamaları ve Telekonferanslar, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan
Özel Durum Açıklamaları (ÖDA), Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları, Sıkça Sorulan
Sorular Bölümü ve Turkcell Yatırımcı İlişkileri e-posta ve Telefon Hatları

Doğrudan İletişim, Turkcell Medya web sitesi, Turkcell ve Turkcell Genel Müdürü sosyal
medya hesapları, turkcell.com.tr,

Turkcell Akademi’nin Sektöre Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme Vizyonuna Paralel Müfredat
Dersleri, Sertifika Programları, Teknik Gezi, Proje Yarışmaları, Bilgi Paylaşım Seansları,
Sponsorluklar

Turkcell Akademi’nin Sektöre Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme Vizyonuna Paralel Müfredat
Dersleri, Sertifika Programları, Turkcell Vakfı İle Yapay Zekâ Alanında Çalışan Doktora
Öğrencilerine Burs İmkanı, Yayınların Desteklenmesi

Sektöre İlişkin Hazırlanan Yayımlara İçerik Ve Katkı Sağlama

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Düşünce kuruluşları

Blockchain Türkiye Platformu

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Öğrenciler

BCTR

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Medya

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

STK’lar

AUSDER

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kamu kurum ve düzenleyici
otoriteler

The 3rd Generation Partnership Project

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Müşteriler

3GPP

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Tedarikçiler

DEĞER YARATAN TURKCELL

Paydaş grubu

TURKCELL HAKKINDA

EK-1: İletişim kanalları tablosu

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Ekler

Ödül ismi

Ödül içeriği

Geleceği Keşfeden 50 İK Lideri

Geleceği Keşfeden 50 İK Lideri’nden biri Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan
Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Serhat Demir

Yönetim Kurulu üyemiz

ZEYNEL KORHAN BİLEK

Media Excellence Awards

Social Cause - Related Campaign kategorisinde Gülümse Gülümset projemize ödül

TUYAD

BARIŞ ZAVAROĞLU

MarTech Ödülleri

Gülümse Gülümset projemiz ile Halkla İlişkilerde En İyi Teknoloji Kullanımı
kategorisinde birincilik ödülü

FKB

ZEYNEL KORHAN BİLEK

Social Media Awards

Engel Tanımayanlar Hayallerini Gerçekleştirsin Diye ve Gülümse Gülümset projelerimiz
ile Social Media Awards Turkey Jüri Ödülleri’nde üç bronz ve bir gümüş ödül

DEİK

AFİF DEMİRKIRAN (Yedek Üye)

Stevie Mena 2020

Turksporu.com.tr çalışmamız ile Stevie Mena 2020’de “Genel Bilgi Web Siteleri
İnovasyon Ödülü“ kategorisinde Gold Stevie ödülü

Tarımı Geleceğe Taşıyanlar

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Tarım Ormanın Geleceği
Zirvesi’nde Turkcell, Filiz Projesi ile “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü

Effie Awards Turkey

Superbox ile Turkcell Fiber Hızı Her Yerde kampanyası ile Telekomünikasyon Markaları
ve Hizmetleri kategorisinde Altın Effie
Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması ile Turizm - Kültür - Sanat kategorisinde Bronz Effie

HRO Today Association
Awards

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri kapsamında ‘’Recruitment Team of the Year’’
ödülü

MediaCat - Felis Ödülleri

“Bu mu Bu mu?” Kampanyası ile; “Mağaza İçi Müşteri Deneyimi” kategorisinde Felis
ödülü
“Temas Noktası Teknolojileri Kullanımı”, “In-store Medya Kullanımı” ve “Dijital
Enstalasyon” kategorilerinde başarı ödülleri
“Şanslı Çark” Kampanyası ile “Dijital Enstalasyon” kategorisinde başarı ödülü

PSM Awards

Getir markası iş birliğinde hayata geçirdiğimiz 65 yaş üstü kişilere pandemi
döneminde ücretsiz alışveriş projemizle sosyal sorumluluk kategorisinde ödül

International Business
Magazine Awards

Superbox ürünümüz ile Türkiye’nin En İyi Mobil Ağ Çözüm Sağlayıcısı ödülü

Asia Communication Awards

Transport Şebekesi’nde gerçekleştirilen “FMC – Sabit & Mobil Yakınsama“ ve
“Dünyadaki ilk canlı şebeke 800G Kapasiteli Taşıyıcı” projelerimiz ile Şebeke Dönüşüm
İnisiyatifi ödülü

HR Brilliance Awards

GNÇYTNK 2020 sürecinde uyguladığımız “Yapay Zekâ ile Duygu - Durum Analizi”
projesi ile “HR Team of the Year” kategorisinde gümüş ödül

IDC Türkiye

IDC Cloud&Datacenter Summit 2020 kapsamında verilen Bulut ödüllerinde, özel bulut
kategorisinde Turkcell yapay zekâ platformu ve Turkcell kamu bulut proje ödülleri

EK-4: Turkcell 2020 ödülleri
Rapor içerisinde ilgili bölümlerde yer alan ödüllerin yanında, 2020 yılında aşağıda verilen ödüllere ve çok daha fazlasına layık
görüldük.

Ödül ismi

Ödül içeriği

GSMA Glomo Awards

Dünya Mobil Operatörler Birliği GSMA’in düzenlediği, GLOMO’da, BiP’in çeviri
özelliğiyle “En İnovatif Uygulama” ödülü

Türkiye’nin En İyi İş Yeri

Kincentric’in düzenlediği ‘2019 yılı En İyi İş Yerleri Programı’nda ‘Kincentric Türkiye –
Best Employer’ ödülü

Trust Awards 2020

En Güvenilir Telekomünikasyon Şirketi birinciliği

Şikayet var ACE Awards

“İletişim” kategorisinde Turkcell Diamond ile birincilik ödülü
“Servis Sağlayıcı” kategorisinde ise Turkcell Superonline ikincilik ödülü “Digital
Platform” kategorisinde Turkcell TV+ üçüncülük ödülü

Ace of M.I.C.E

Eventex Awards

Turkcell bayii çalışanları için düzenlenen Elçiler Zirvesi 2018 ile En İyi Etkinlik Ödülü
Çocuk Şenliği 2019 ile En İyi Çocuk Etkinliği ve UEFA Süper Kupa Final Etkinliği 2019 ile
En İyi Gerilla Etkinliği ödülü
Turkcell 23 Nisan Çocuk Şenliği (2019) ile 1 altın ve VoD (Voice of Directors) iç iletişim
etkinliklerimize 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere tam 6 ödül
Zekâ Gücü ile En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisi ödülü

TEKNOFEST’te Zekâ Gücü
imzası

Turkcell Zekâ Gücü öğrencilerine dört ödül

World HR Congress

Turkcell Akademi GNÇYTNK eğitim programı ile “Yeni İşe Başlayanlar İçin En İyi
Oryantasyon Programı” ödülü

Capital & Zenna’da En
Beğenilen 5. Şirket

Capital dergisinde yayınlanan “En Beğenilen Şirketler” araştırmasında 5. Şirket,
“Çalışan Memnuniyeti” kategorisinde 2. Şirket, “Çalışana Sunduğu Sosyal İmkanlar”
kategorisinde ise 3. Şirket sıralaması

Brandon Hall Excellence
Awards

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimine ayrı ödüller

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları Ödülleri

Eğitime Dönüştür Projemiz ile KSS Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Ödülleri’nde, Sorumlu Üretim ve Tüketim Kategorisinde Platin ödül

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Loyalty Magazine Awards

DOĞAL VARLIĞIMIZ

TÜYİD

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Gülümse Gülümset projemiz ile Best Use of Mobile ve Best Content Targeted to the
CSR Community kategorilerinde iki altın ödül

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Corporate Content Awards
Europe

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

MURAT ERKAN, SERHAT DEMİR, GEDİZ SEZGİN

İNSAN VARLIĞIMIZ

M-TOD

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

BURHANETTİN AL

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

BGD

DEĞER YARATAN TURKCELL

Sivil toplum kuruluşu

TURKCELL HAKKINDA

EK-3: Yönetim Kurulu üyeliklerimiz

228

229

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

EK-5: GRI içerik endeksi tablosu

GRI 102 Genel Açıklamalar (2016)
Başlık

GRI 102 Genel Açıklamalar (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa

Kuruluş Profili

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

Yönetişim
Rapor hakkında

56

102-2 Birincil Markalar,
Ürünler ve Hizmetler

Turkcell hakkında

8

102-3 Kuruluşun Genel Merkezi

Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahellesi İnönü
Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok – Maltepe /
İSTANBUL
22

102-6 Hizmet Verilen Pazarlar

Turkcell hakkında
Turkcell Grubu: Gelişmelerle 2020 yılı

8
22

102-7 Kuruluşun Ölçeği

Turkcell hakkında
Operasyonlardan elde edilen gelir
Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

8
111
131

102-8 Tüm Çalışanlar ile İlgili Bilgiler

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

102-9 Kuruluşun Tedarik Zinciri

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

102-10 Kuruluş ve Tedarik Zinciriyle İlgili Değişiklikler

Ortaklık yapısı
Şirketimiz’in Almanya’daki bağlı ortaklığı Turkcell Europe
GmbH ile Deutsche Telekom iştiraki olan Telekom
Deutschland Multibrand GmbH arasında pazarlama
iş birliği, ilgili sözleşme doğrultusunda 30 Nisan 2020
tarihinde sona erdirilmiştir.

8

207
8

102-20 Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Konular İçin
Yönetim Düzeyinde Sorumluluk

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-21 Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Konularda
Paydaşlara Danışma

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-22 En Yüksek Yönetişim Organının ve
Komitelerin Bileşimi

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-23 En yüksek Yönetişim Organının Başkanının
İcra Yetkisi

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-24 En Yüksek Yönetişim Organını Aday
Gösterme ve Seçme

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-26 En Yüksek Yönetişim Organının Amaç,
Değer ve Stratejiyi Belirlemedeki Rolü

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-29 Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etkilerin
Belirlenmesi ve Yönetilmesi

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-31 Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Konuların
Gözden Geçirilmesi

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması

98

102-32 Sürdürülebilirlik Raporlamasında En Yüksek
Yönetişim Organının Rolü

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

84

102-33 Kritik Konuların İletişimi

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması

98

102-35 En Yüksek Yönetişim Organına ve Üst Düzey
Yöneticilere İlişkin Ücret Politikaları

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
Sürdürülebilirlik stratejisi

131
62

Şeffaf performans değerlendirmesi

135

102-40 Paydaş Grupları Listesi

İletişim Kanalları Tablosu

224

102-41 Toplu İş Sözleşmesi Anlaşmaları

Turkcell bordrolu çalışanlar için toplu iş sözleşmesi
uygulamaları bulunmamaktadır.

102-42 Paydaşların Belirlenmesi ve Seçilmesi

Paydaşlarımız ile etkileşim

72

102-43 Paydaş Katılımı Yaklaşımı

Paydaşlarımız ile etkileşim
İletişim kanalları tablosu

72
224

102-44 Kilit Konular ve Kaygılar

Öncelikli konular

102-11 İhtiyatlı Yaklaşım

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması

98

102-36 Ücret Belirleme Süreci

102-12 Kuruluşun İmzaladığı veya Desteklediği
Kuruluş Dışında Geliştirilmiş Ekonomik, Çevresel ve
Sosyal Sözleşmeler, İlkeler ve Diğer İnisiyatifler

Yaratılan değerin ölçülmesi

76

Paydaş Katılımı

102-13 Üyelikler

Kurumsal paydaşlık kurduğumuz ulusal ve uluslararası
organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları,
Yönetim Kurulu üyeliklerimiz

225
226

Strateji
102-14 En Üst Düzey Karar Merci Beyanı

Genel Müdür’ün mesajı

38

102-15 Kilit Etkiler, Riskler ve Fırsatlar

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması

98

102-16 Değerler, İlkeler, Standartlar ve Davranış
Normları

Vizyon ve misyonumuz

20

102-17 Etikle İlgili Öneri ve Endişelerin Bildirilmesi

İnsan hakları, iş etiği ve ortak değerler

82

73

DOĞAL VARLIĞIMIZ

84

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Raporlama yılında kuruluşun tedarik zinciri ile ilgili önemli
boyutta bir değişiklik olmamıştır.

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell hakkında

102-19 Yetkileri Devretme

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

102-5 Mülkiyet ve Kanuni Yapı

84

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell Grubu: Gelişmelerle 2020 yılı

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma sürecine desteği

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

102-4 Kuruluşun Faaliyetinin Bulunduğu Yerler

102-18 Yönetim Yapısı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

102-1 Kuruluşun İsmi

DEĞER YARATAN TURKCELL

GRI 102-55 kapsamında raporda açıklanan GRI maddelerini ve ilgili bölümlere bu tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
Öncelikli konulara dair GRI maddeleri
ile işaretlenmiştir.

Etik Kurallar ve İlkeler
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

230

231

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

Başlık

GRI 202 Pazar Varlığı (2016)
Bulunduğu bölüm

Sayfa

Raporlama

Rapor hakkında

102-47 Raporlama İçeriğini Tanımlama Sürecinde
Belirlenen Öncelikli Konuların Listesi

Öncelikli konular

102-48 Önceki Raporlarda Verilmiş Bilgilere İlişkin
Herhangi Bir Yeniden Beyanın Etkisi Söz Konusu
Yeniden Beyanın Yapılma Nedeni

Konsolide finansal tablolar

102-49 Öncelikli Raporlama Dönemlerinden
Öncelikli Unsurların ve Konu Sınırlarının Listesindeki
Önemli Değişiklikler

Öncelikli konular

102-50 Raporlama Periyodu

Rapor hakkında

102-51 En Son Yayımlanan Raporun Tarihi

2019 yılındaki faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde Mart
2019’da Turkcell Faaliyet Raporu, Temmuz 2020 yılında
ise Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu yayımlanmıştır.

56
73
292

73

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

GRI 203 Dolaylı Ekonomik Etkiler (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Baz istasyonları ve toplum sağlığı

153

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

İnovasyon ve girişimcilik
Baz istasyonları ve toplum sağlığı

164
153

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Baz istasyonları ve toplum sağlığı

153

203-1 Altyapı Yatırımları ve Desteklenen Hizmetler

Güçlü şebeke

152

203-2 Önemli Dolaylı Ekonomik Etkiler

İnovasyon ve girişimcilik
Baz istasyonları ve toplum sağlığı

164
153

56

Sayfa

GRI 204 Satın Alma Uygulamaları (2016)

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

56

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

204-1 Yerel Tedarikçilere Yapılan Harcamaların
Oranı

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

228

56

102-53 Raporlama veya İçeriği ile İlgili Sorular için
Kontak Bilgisi

Rapor hakkında

56

102-54 GRI Standartlarına Göre Seçilen Uyumluluk
Seçeneği

Rapor hakkında

102-55 GRI İçerik Endeksi

GRI içerik endeksi tablosu

102-56 Dış Güvence

Turkcell 2020 entegre faaliyet raporunda sadece
belirtilen maddeler için dış güvence alınmıştır.

Sayfa

GRI 201 Ekonomik Performans (2016)

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Güçlü finansal performans

110

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Güçlü finansal performans

110

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Sermaye piyasası araçları performansı,
Sürdürülebilirlik endeksleri ve performans göstergeleri,
Hisse bilgisi ve temettü verimi

118
120
120

201-1 Üretilen ve Dağıtılan Ekonomik Değer

Finansal varlığımız

106

201-2 İklim Değişikliği Kaynaklı Finansal Etkiler,
Riskler ve Fırsatlar

İklim krizi yönetimi

215

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Uluslararası sermaye piyasalarına uyum ve etkin
kurumsal yönetim uygulamaları

80

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Uluslararası sermaye piyasalarına uyum ve etkin
kurumsal yönetim uygulamaları

80

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Uluslararası sermaye piyasalarına uyum ve etkin
kurumsal yönetim uygulamaları

80

205-1 Yolsuzlukla İlişkili Riskler Bakımından
Değerlendirilmiş Faaliyetler

Uluslararası sermaye piyasalarına uyum ve etkin
kurumsal yönetim uygulamaları

80

205-2 Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Prosedürleri
İle İlgili İletişim ve Eğitim

Uluslararası sermaye piyasalarına uyum ve etkin
kurumsal yönetim uygulamaları

80

Sayfa

Sayfa

EKLER

Bulunduğu bölüm

Bulunduğu bölüm

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Başlık

Başlık

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

GRI 205 Yolsuzlukla Mücadele (2016)

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bulunduğu bölüm

Rapor hakkında

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Başlık

102-52 Raporlama Sıklığı

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

202-1 Standart Başlangıç Seviyesi Ücretlerinin
Cinsiyet Ve Yerel Asgari Ücrete Göre Oranı

İNSAN VARLIĞIMIZ

102-46 Raporlama İçeriğini ve Sınırlar Konusunu
Tanımlama Süreci

292

Sayfa

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Konsolide finansal tablolar

Bulunduğu bölüm

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

102-45 Kuruluşun Konsolide Finansal
Açıklamalarına veya Eşdeğer Belgelerine Dahil
Olan Tüm Kuruluşların Listesi

Başlık

DEĞER YARATAN TURKCELL

GRI 102 Genel Açıklamalar (2016)

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

232

233

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

Bulunduğu bölüm

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Rekabet yönetimi

83

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Rekabet yönetimi

83

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Rekabet yönetimi

83

206-1 Rekabete Aykırı Davranışlara, Tröstleşme ve
Tekelcilik Faaliyetlerine İlişkin Yasal İşlemler

Rekabet yönetimi

83

GRI 302 Enerji (2016)
Sayfa

Enerji yönetimi

219

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Enerji yönetimi

219

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Enerji yönetimi

219

302-1 Kuruluş İçindeki Enerji Tüketimi

Emisyon yönetimi
Yenilenebilir enerji

215
220

302-3 Enerji Yoğunluğu

Yenilenebilir enerji

220

302-4 Enerji Tüketiminin Azaltılması

Yenilenebilir enerji

220

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Atık yönetimi

217

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Atık yönetimi

217

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Atık yönetimi

217

306-2 Türüne ve
Bertaraf Yöntemine Göre Atıklar

Atık yönetimi

217

306-3 Önemli Ölçekteki Sızıntılar

Sızıntı ve sıvı atıkların döküntüsü Turkcell’in operasyonu
kapsamında değildir.

306-5 Su Tahliyesinden ve Su Deşarjlarından
Etkilenen Su Kütleleri

Turkcell operasyonları kapsamında ofis kullanımlarında
şebeke suyu kullanılmaktadır. Turkcell’in su tahliyesi ve su
deşarjı yoluyla etkilediği su kütlesi, insani tüketim amaçlı
su kullanımı kapsamındadır.

GRI 307 Çevresel Uyum (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

307-1 Çevre Kanunu ve Çevresel Düzenlemelere
Uymama Durumu

İklim değişikliği ile mücadele ve etkin enerji yönetimi

214

GRI 308 Tedarikçilerin Çevresel Değerlendirmesi (2016)

GRI 305 Emisyonlar (2016)

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

Emisyon yönetimi

215

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Emisyon yönetimi

215

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

305-1 Kapsam 1 Emisyonları: Doğrudan Sera Gazı
(GHG) Emisyonları

Emisyon yönetimi

215

308-1 Çevresel Kriterler Kullanılarak Taranan Yeni
Tedarikçiler

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

305-2 Kapsam 2 Emisyonları: Enerji Dolaylı Sera
Gazı (GHG) Emisyonları

Emisyon yönetimi

215

308-2 Tedarik Zincirinin Çevreye Negatif Etkileri ve
Alınan Önlemler

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

305-3 Kapsam 3 Emisyonları: Diğer Dolaylı Sera
Gazı (GHG) Emisyonları

Emisyon yönetimi

215

305-4 Sera Gazı (GHG) Emisyonu Yoğunluğu

Emisyon yönetimi

215

305-5 Sera Gazı (GHG) Emisyonlarının Azaltılması

Emisyon yönetimi

215

305-6 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
Emisyonları

Emisyon yönetimi

215

305-7 NOx, SOx ve Diğer Belirgin Hava
Emisyonları

Turkcell faaliyetleri kapsamı dışındadır.

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Emisyon yönetimi

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Sayfa

DOĞAL VARLIĞIMIZ

215

Sayfa

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Bulunduğu bölüm

Bulunduğu bölüm

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Başlık

Başlık

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Bulunduğu bölüm

İNSAN VARLIĞIMIZ

Bulunduğu bölüm

Başlık

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Başlık

GRI 306 Atık Yönetimi (2016)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Başlık

DEĞER YARATAN TURKCELL

GRI 206 Rekabete Aykırı Davranış (2016)

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

234

235

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

Bulunduğu bölüm

144

403-8 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Kapsamındaki Çalışanlar

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
Baz istasyonları

137
153

İstihdamda fark yaratmak

144

403-9 İş ile İlgili Yaralanmalar

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

137

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

İstihdamda fark yaratmak

144

403-10 Meslek Hastalıkları

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

137

401-1 İşe Alımlar ve Çalışan Değişimi

İstihdamda fark yaratmak
Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

144
131

401-2 Geçici veya Yarı Zamanlı Çalışanlara
Sağlanmayan ama Tam Zamanlı Çalışanlara
Sağlanan Yan Haklar

Çalışan bağlılığı ve mutluluğu

136

401-3 Doğum İzni

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

Bulunduğu bölüm

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

İstihdamda fark yaratmak

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Sayfa

Bulunduğu bölüm

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Çalışan bağlılığı ve mutluluğu

136

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çalışan bağlılığı ve mutluluğu

136

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Çalışan bağlılığı ve mutluluğu

136

402-1 Operasyonel Değişiklikler için Asgari Bildirim
Süreleri

İnsan varlığımızın yönetimi

130

Bulunduğu bölüm

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Turkcell Akademi

140

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Turkcell Akademi

140

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Turkcell Akademi

140

404-1 Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

Turkcell Akademi

140

404-2 Çalışanların Yeteneklerini Geliştirmeye
ve İşler Arası Geçişi Kolaylaştırmaya Yönelik
Programlar

Turkcell Akademi

140

404-3 Düzenli Performans ve Kariyer Gelişim
Değerlendirmelerinden Geçen Çalışan Yüzdesi

Şeffaf performans değerlendirmesi

135

Sayfa

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Başlık

Başlık

İNSAN VARLIĞIMIZ

GRI 402 İşgücü ve Yönetim İlişkileri (2016)

GRI 404 Eğitim ve Öğretim (2016)
Sayfa

GRI 405 Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği (2016)
GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği (2018)

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

137

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

137

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

137

405-1 Yönetişim Organlarının ve Çalışanların
Çeşitliliği

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
Baz istasyonları

137
153

405-2 Kadınlara ve Erkeklere Ödenen Temel Maaş
ve Ücretlerin Oranı

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

403-2 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi
ve Vaka Araştırması

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
Baz istasyonları

137
153

403-3 İş Güvenliği Hizmetleri

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
İSG Yönetim Sistemi dışında bırakılan çalışan yoktur.

137

403-4 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışanların
Katılımı, Danışmanlığı ve İletişimi

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

137

403-5 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Çalışanların Eğitimi

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

137

403-6 Çalışan Sağlığının Teşviki

Çalışan bağlılığı ve mutluluğu

136

403-7 İş İlişkileri ile Doğrudan Bağlantılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Etkilerinin Önlenmesi ve Azaltılması

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı
Baz istasyonları

137
153

GRI 406 Ayrımcılık Yapmama (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

406-1 Ayrımcılık Vakaları ve Alınan Düzeltici
Önlemler

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

131

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Bulunduğu bölüm

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bulunduğu bölüm

Başlık

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Sayfa

Başlık

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

131

Sayfa

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Başlık

Başlık

DEĞER YARATAN TURKCELL

GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği (2018) devam

GRI 401 İstihdam (2016)

236

237

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

Başlık

Bulunduğu bölüm

407-1 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Haklarının
Risk Altında Olabileceği Tedarikçiler ve Faaliyetler

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi
İnsan hakları, iş etiği ve ortak değerler

Sayfa
207
82

Bulunduğu bölüm

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

408-1 Çocuk İşçiler Bakımından Belirgin Risk
Taşıyan Tedarikçiler ve Faaliyetler

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

131
207

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

414-1 Sosyal Kriterler Kullanılarak Taranan Yeni
Tedarikçiler

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

414-2 Tedarik Zincirinin Negatif Sosyal Etkileri ve
Alınan Önlemler

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

GRI 415 Kamu Politikası (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

415-1 Siyasi Katkılar

Toplumsal yatırım projeleri

Sayfa
194

Sayfa

GRI 416 Müşteri Sağlığı ve Güvenliği (2016)

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

Başlık

Bulunduğu bölüm

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Kamu ile ilişkilerimiz

205

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri yönetimi

207

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Kamu ile ilişkilerimiz

205

409-1 Zorla veya Cebren Çalıştırma Bakımından
Belirgin Risk Taşıyan Tedarikçiler ve Faaliyetler

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Kamu ile ilişkilerimiz

205

416-1 Ürün ve Hizmet Kategorilerinin Sağlık ve
Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi

Baz istasyonları ve toplum sağlığı

153

416-2 Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenliği İle
İlgili Uyumsuzluk Vakaları

Baz istasyonları ve toplum sağlığı

153

131

GRI 410 Güvenlik Uygulamaları (2016)
Bulunduğu bölüm

410-1 İnsan Hakları Politikaları veya Prosedürleri
Konusunda Eğitim Almış Güvenlik Personeli

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

Sayfa
137

GRI 413 Yerel Toplumlar (2016)

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Toplumsal değer yaratma

194

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Toplumsal değer yaratma

194

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Toplumsal değer yaratma

194

413-1 Yerel Toplum Katılımı, Etki Değerlendirmeleri
ve Geliştirme Programları İçeren Faaliyetler

Baz istasyonları ve toplum sağlığı
Toplumsal değer yaratma

153
194

413-2 Yerel Toplumlar Üzerinde Belirgin Ölçekte
Mevcut ve Olası Olumsuz Etkileri Olan Faaliyetler

Baz istasyonları ve toplum sağlığı

153
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Sayfa

Bulunduğu bölüm

Sayfa

103-1 Öncelikli Konuların Açıklanması ve Sınırları

Siber güvenlik

94

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Siber güvenlik
Dijital iş servisleri (DBS)

94
173

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Siber güvenlik

94

GRI 419 Sosyoekonomik Uyum (2016)
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

419-1 Sosyal ve Ekonomik Alandaki Kanun ve
Düzenlemelere Uymama Durumu

Sektörümüzü ve Şirketlerimizi İlgilendiren Hukuk ve
Regülasyon Gelişmeleri

283

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Bulunduğu bölüm

Başlık

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Başlık

GRI 418 Müşteri Gizliliği (2016)

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Başlık

Sayfa

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bulunduğu bölüm

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Başlık

İNSAN VARLIĞIMIZ

GRI 409 Zorla ve Cebren Çalıştırma (2016)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Başlık

Bulunduğu bölüm

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

GRI 408 Çocuk İşçiler (2016)

Başlık

DEĞER YARATAN TURKCELL

GRI 414 Tedarikçilerin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi (2016)

GRI 407 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı (2016)

238

239

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

EK-6: UNGC ilerleme tablosu

UNGC İlkeleri
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve
haklara saygı duymalı
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere
özgürlüğünü desteklemeli

2020 Turkcell entegre faaliyet
raporu bölümü
Güçlü kurumsal yönetim
İnsan varlığımız
Güçlü kurumsal yönetim

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

İNSAN HAKLARI

DEĞER YARATAN TURKCELL

Konu

İnsan varlığımız
İnsan varlığımız
İnsan varlığımız

ÇALIŞMA
STANDARTLARI

İnsan varlığımız
Sosyal değerlerimiz ve
ilişkilerimiz

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İnsan varlığımız

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları
desteklemeli

Doğal varlığımız

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve
oluşuma destek vermeli

Doğal varlığımız

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını
desteklemeli

Doğal varlığımız

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla
savaşmalı

Güçlü kurumsal yönetim

FİKRİ VARLIĞIMIZ

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

YOLSUZLUKLA
MÜCADELE

Sosyal değerlerimiz ve
ilişkilerimiz

İNSAN VARLIĞIMIZ

ÇEVRE

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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240

241

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

EK-7: Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi tablosu

ER bölümü ve diğer kaynaklar

ER bölümü ve diğer kaynaklar

Sayfa

A. GENEL İLKELER

4

5

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

1

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma
sürecine desteği

ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık
Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına
uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya
açıklar.

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma
sürecine desteği

84

1

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik
sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon
faaliyetlerini açıklar.

Fikri varlığımız
Toplumsal yatırım projeleri

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma
sürecine desteği

84

80

Emisyon yönetimi

215

84

Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik
güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde,
sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar
ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde
gayret gösterir.

2

Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum
sağlar ve bunları açıklar.

İklim değişikliği ile mücadele ve etkin
enerji yönetimi

214

3

Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda
yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi,
raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama
koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Rapor hakkında
GRI Tablosu

56
228

4

Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en
üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma
sürecine desteği

84

162
194

5

Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere,
çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

İklim değişikliği ile mücadele ve etkin
enerji yönetimi

214

6

Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl
entegre edildiğini açıklar.

Sürdürebilirlik stratejisi
Enerji yönetimi
Yenilenebilir enerji

62
219
220

56

7

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik
sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı
iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Dijitalleşme ile çevreci ve pratik
çözümler
Doğal varlığımız

Turkcell hakkında
Güçlü kurumsal yönetim

8
80
8

Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil,
ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl
yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl
entegre ettiğini açıklar.

Sürdürebilirlik stratejisi
İklim değişikliği ile mücadele ve etkin
enerji yönetimi

9

Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup
olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini
ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri
açıklar.

Yaratılan değerin ölçülmesi
UNGC CFO Görev Gücü
Paydaşlar arası bilgi ve deneyim
paylaşımına katkı
Ek-2
Ek-3

212

171
212
62
214

76
117
204
225
226
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EKLER

Üst Yönetimimiz’in değer yaratma
sürecine desteği
Doğal varlığımız

62

Rapor hakkında

Ayrıca rapordaki Ek – 1 İletişim
kanalları tablosunda listelendiği
şekilde Çeyreksel Bazda Yapılan Sonuç
Açıklamaları ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu üzerinden yapılan Özel
Durum Açıklamaları (ÖDA) vb. kanallar
aracılığıyla da önemli nitelikteki
açıklamalar kamu ile paylaşılmaktadır.

Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını,
eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001
standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Güçlü kurumsal yönetim

1

84

A3. Raporlama

2

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte
açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama
yapar.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Sürdürülebilirlik stratejisi

Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve
gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki
bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması
esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde
ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını
doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

76
75

FİKRİ VARLIĞIMIZ

3

ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve
yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir
nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve
uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

1

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Öncelikli konuların etkileşimi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2

Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini
yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar.
Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu
kapsamında açıklar.

Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu
hakkında bilgi verir.

B. ÇEVRESEL İLKELER
Üst Yönetimimiz’in değer yaratma
sürecine desteği

Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda
uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya
açıklar.

4

62

İNSAN VARLIĞIMIZ

1

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/
birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/
birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri
yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili
düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya
açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde
kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

Sürdürülebilirlik stratejisi

A4. Doğrulama

84

A2. Uygulama/İzleme

56

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve
fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını
oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde
uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş
prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim
Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Rapor hakkında

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

3

Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen
gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve
raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü
gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

Sayfa

DEĞER YARATAN TURKCELL

Uy ya da Açıkla prensibi kapsamında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi gerekliliklerini ele aldığımız rapor bölümlerini
aşağıdaki tabloda açıklamaktayız

242

243

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı
standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını
açıklar.

Emisyon yönetimi
(ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve
Doğrulama Yönetim Sistemi)

215

12

Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel
göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).

Doğal varlığımız

212

13

Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli
hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın
önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye
edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında
gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi
verir.

Yenilenebilir enerji

14

İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Sürdürülebilirlik stratejisi,
İklim değişikliği ile mücadele ve etkin
enerji yönetimi

15

Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz
etkisini önleme veya minimize etme program ya da
prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon
miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını
açıklar.

220

21

Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar
sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını
açıklar.

22

Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri
dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını
ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su
çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve
yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.)
raporlar.

Su yönetimi

217

215

23

Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon
fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap &
Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

İklim krizi yönetimi,
2020 CDP raporlamamıza https://s.
turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/
en/corporate-social/programmeresponse-investor-CDP-2020.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

24

Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon
kredisi bilgisini açıklar.

İklim değişikliği ile mücadele ve etkin
enerji yönetimi

Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise
ayrıntılarını açıklar.

İklim krizi yönetimi,
2020 CDP raporlamamıza https://s.
turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/
en/corporate-social/programmeresponse-investor-CDP-2020.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü
platformları açıklar.

2020 CDP raporlamamıza https://s.
turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/
en/corporate-social/programmeresponse-investor-CDP-2020.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

62
214
25

Yüksek hızlı, kaliteli, kapsayıcı hizmetler
ve herkes için bilgiye ve internete erişim
Yenilenebilir enerji

158
220

17

Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç)
raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2
olarak açıklar.

Emisyon yönetimi

215

18

Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar
ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

Yenilenebilir enerji
Emisyon yönetimi

220
215

19

Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük
karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve
bu çalışmaları açıklar.

Yenilenebilir enerji

220

20

Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

Yenilenebilir enerji

220

26
Doğal varlığımız

212

215

FİKRİ VARLIĞIMIZ

16

Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar,
yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve
bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet
tasarruflarını açıklar.

215

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

11

220

İNSAN VARLIĞIMIZ

214

Yenilenebilir enerji
2020 CDP raporlamamıza https://s.
turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/
en/corporate-social/programmeresponse-investor-CDP-2020.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İklim değişikliği ile mücadele ve etkin
enerji yönetimi

Sayfa

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

10

Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1
(Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer
dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su
yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında
çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak
karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

C. SOSYAL İLKELER
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

131
207

2

İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik
ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü,
çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve
kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk,
etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması
gibi) politikalarında yer verir.

İstihdamda fark yaratmak
Çalışan ilişkilerimiz
Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği

144
184
131

3

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı
kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık
haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer
zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

İstihdamda fark yaratmak
Toplumsal yatırım projeleri

144
194

EKLER

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği,
Değer odaklı, sorumlu tedarik zinciri
yönetimi

DOĞAL VARLIĞIMIZ

1

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin
onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları
ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve
mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan
Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu
politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve
sorumlulukları kamuya açıklar.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

ER bölümü ve diğer kaynaklar

Sayfa

DEĞER YARATAN TURKCELL

ER bölümü ve diğer kaynaklar

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

244

245

Ekler

TURKCELL HAKKINDA

4

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği,
Değerli odaklı tedarik zinciri yönetimi

7

Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını
oluşturur ve kamuya açıklar.

https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilikve-guvenlik?page=kisisel-verilerinkorunmasi

8

Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri,
reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb.
çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

İnsan hakları, iş etiği ve ortak değerler

Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık
ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Dijital dönüşüm ve kapsayıcılık
Finansman çeşitliliği
Techfin’in parlayan yıldızları: Paycell ve
Financell
Yüksek hızlı, kaliteli, kapsayıcı hizmetler
ve herkes için bilgiye ve internete erişim
Toplumsal yatırım projeleri

9

Rapor hakkında

56

5

İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya
ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu
Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası
prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA)
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Yaratılan değerin ölçülmesi,
Temsil ile hem sektörde hem ülkede
öncü ve yön veren Şirket olma

76
204

6

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası
sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak
için somut çaba gösterir.

Sürdürülebilirlik endeksleri ve
performans göstergeleri

120

2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
Uyum Raporu

255

128
184

137

D. KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI

82

158

2

Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini
ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini
belirlerken göz önünde bulundurur.

Sürdürülebilirlik stratejisi

3

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat
sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat
sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri
alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin
belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine
başvurur.

2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
Uyum Raporu
Öncelikli konular

4

Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve
eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi
hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Sürdürülebilirlik stratejisi
Toplumsal yatırım projeleri
Temsil ile hem sektörde hem ülkede
öncü ve yön veren Şirket olma

62
194
204

5

Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve
inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak
için çaba gösterir.

Yaratılan değerin ölçülmesi,
Temsil ile hem sektörde hem ülkede
öncü ve yön veren Şirket olma

76
204

6

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan
dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
Finansal varlığımız
Kamu ile ilişkierimiz

177
106
205

194
62
80
137

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

1

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların
(çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar,
kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum
kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak
yürütür.

2

Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin
müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya
açıklar.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Öncelikli konular

Müşteri şikayetlerinin yönetimi

73

194

62

255
73

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

1

DOĞAL VARLIĞIMIZ

88
117
123

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken
Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim
ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

10

Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda
bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.

Sürdürülebilirlik stratejisi
Uluslararası Sermaye Piyasalarına
Uyum ve Etkin Kurumsal Yönetim
Uygulamaları
Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

4

Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon
Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi
(GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC),
Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB),
İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)
kamuya açıklar.

131
207

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Güvenli ve sağlıklı iş ortamı

72

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya
açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla
alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

6

Paydaşlarımız ile etkileşim

İNSAN VARLIĞIMIZ

İnsan varlığımız
Kurumsal sosyal değerlerimiz ve
ilişkilerimiz

5

3

Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür;
hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne
sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde
kaydedilen gelişmeleri açıklar.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları),
tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/
hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin
politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların
çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık
çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin
sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli
olarak açıklar.

Sayfa

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla
çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin
gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik
düzenlemeleri açıklar.

ER bölümü ve diğer kaynaklar

Sayfa

DEĞER YARATAN TURKCELL

ER bölümü ve diğer kaynaklar

246

247

Grup şirketleri ve kurumsal yönetime ilişkin diğer bilgiler

TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

255

2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu

270

Kurumsal yönetim ile ilgili diğer hususlar

272

Bağlı şirket raporu sonucu

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Faaliyet dönemi sonrası önemli gelişmeler

FİKRİ VARLIĞIMIZ

254

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Bağlı ortaklıklarımız

İNSAN VARLIĞIMIZ

248

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup Şirketleri ve
kurumsal yönetime
ilişkin diğer bilgiler

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

248

249

Grup şirketleri ve kurumsal yönetime ilişkin diğer bilgiler

TURKCELL HAKKINDA

Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC’de 2018 yılında sabit internet pazarına girdiği Lifecell Digital LTD. Şirketi ile kısa sürede
yakaladığı ivme ile bu alanda hizmet
vermeye devam etmektedir. Turkcell Ev
İnterneti ile KKTC halkına adada ilk kez,
cep telefonu hattı olmadan da Turkcell’li olsun ya da olmasın faturalı ev interneti hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

EKLER

BeST, 2020’de Belarus’ta makine öğrenimi algoritmasına dayalı yüz tanıma
teknolojisini kullanan bir mobil uygula-

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 2020 geliri %7,7
artış ile 239,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de ilk 500 bilişim şirketi arasında yer alan Turkcell Global Bilgi, geleneksel çağrı merkezi hizmetlerinin
dışında araştırma yönetimi, müşteri
deneyimi tasarımı ve sosyal medya
yönetimi gibi danışmanlık hizmetleri de
vermektedir. Ar-Ge merkezinde kendi dijital platformlarını hayata geçiren
Turkcell Global Bilgi firmalara robotik
süreç otomasyonu, bulut tabanlı santral altyapısı, dijital asistan ve self-servis bilgi teknolojileri teknik hizmetleri
de sunmaktadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Veri ve terminal paketlerini içeren tarife
planları ARPU’nun büyümesini sağlarken, BeST bağlantı ve içeriği bir araya
getirerek müşterilerin dijital deneyimlerini zenginleştirmektedir. Bu doğrultuda
BeST, dijital hizmetler portföyüne BiP,
fizy, lifebox, Magazines, TV+, Games
Platform’unu dahil etmiştir.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, nüfusun neredeyse tamamını kapsayan altyapısı,
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun 2020 üçüncü çeyrek verilerine
göre %65,6 aktif abone pazar payıyla*
KKTC’nin lider operatörü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2020 sonu itibarıyla Türkiye’de 19, Ukrayna’da altı olmak üzere toplam 25
lokasyonda faaliyet gösteren Turkcell
Global Bilgi, Ukrayna yatırımıyla yurt
dışında hizmet veren ilk ve halen tek
Türk müşteri deneyimi merkezidir. 16
bin kişiye istihdam sağlayan Turkcell
Global Bilgi toplam iş gücünün %60’ını
oluşturan 9.600 kadın çalışanı ile sektöre öncülük ederek değer yaratmaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

* Bağlı Ortaklıklarımız bölümünde tüm iştiraklerimize yer verilmemektedir. Tüm iştiraklerimizin bilgisine entegre faaliyet raporu ekinde yer alan SPK raporunda 1.
dipnottan ulaşabilirsiniz.

BeST, abonelerini 4G kullanıcısına dönüştürürken, Turkcell’in stratejisine uygun çeşitli dijital hizmetler portföyü
sunarak bir iletişim hizmetleri sağlayıcısından dijital bir operatöre olan dönüşümünü sürdürmektedir.

Kuzey Kıbrıs Turkcell
1999 yılında %100 Turkcell iştiraki olarak
kurulan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2007 yılına kadar KKTC Telekomünikasyon Dairesiyle gelir paylaşımı anlaşması çerçevesinde faaliyet göstermiş ve aynı
yıl 18 yıllık ‘GSM Sayısal Hücresel Mobil
Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi
ile ilgili Lisans Verilmesine İlişkin Sözleşme’ imzalamıştır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2020 Mart-Mayıs ayları arasında, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan ulusal karantina önlemleri boyunca, lifecell
müşterilerine yüksek kalitede hizmet
sunmak için çalışmalarını sürdürmüştür.
Özellikle BiP Messenger’daki yeni eklentiler ile BiP SOS paketi, Acil BiP sanal
numarası ve My lifecell uygulamasında
çoklu hesap yönetimi işlevleri bu dönemde lanse edilmiştir. lifecell pazarda
eSIM’i müşterilere sunan ilk operatör

2020 yılında lifecell müşterilerine yeni
servisler sunmaya devam etmiştir. Paycell mobil cüzdan uygulaması, müşterilere minimum komisyon oranları ile
rahat ve güvenli bir şekilde ödeme
yapma imkânı sunmaktadır. Likar Online uygulaması kullanıcıları, çevrimiçi
doktor danışma hizmeti alabilmektedir. Busuu eğitim platformu aboneleri yeni yabancı dil öğrenme imkânına
kavuşmaktadır. Universalna sigorta
şirketi ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde müşteriler seyahat sigortası satın
alabilmektedir. lifecell SCREEN ile müşteriler mobil cihazlar için ekran onarım
servisi sigortası alabilmektedir. lifecell
ayrıca müşterilerine eSIM için numara

Mart ayında lifecell Ericsson iş birliği ile
Kiev’deki genel merkezinde 5G şebeke
segmentini test eden ilk ve tek operatör olmuştur. Yine Mart ayında lifecell,
121 milyon Grivna bedel ile 900 MHz
frekans bandında yeni bir lisans alırken,
bu frekansta sahip olduğu bant genişliği 3,8 MHz’den 5,6 MHz’ye yükselmiştir. Bu yeni frekanslar, kırsal alanlara,
ulusal ve uluslararası yollara LTE hizmetleri sunulması için kullanılmaktadır.
İlgili lisans 1 Temmuz 2020 tarihinden
itibaren başlamak üzere 5 yıl süre ile
geçerli olacaktır.

BeST, beCloud tarafından kurulan LTE
altyapısı üzerinden Ağustos 2016’da
4G hizmetleri sunmaya başlayan ilk
iki operatörden birisidir. BeST, %35 4G
coğrafi kapsaması ile Belarus’un tüm
bölgelerinde ve büyük şehirlerinde 4G
LTE hizmetleri sunmaktadır. 4G abonelerinin payı, 2020’de 3 ay aktif veri
abone tabanının %63’üne ulaşmıştır.
Artan 4G hizmetleri penetrasyonu, kullanıcı başına ortalama aylık veri tüketiminin 13 GB’ye çıkmasını sağlamıştır.
4G ağı, 2020 itibarıyla toplam veri trafiğinin %73’üne hizmet etmektedir.

lifetech, Turkcell Grubu ve diğer müşterilerine BT tabanlı çözümleri başarıyla
sunmakta ve hem Belarus hem de diğer ülkelerde yazılım geliştirme projeleri yürütmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

2020 Mart ayında lifecell, diğer operatörlerle birlikte Kiev metrosunda 4G
hizmetini hayata geçirmiş ve yıl içerisinde 45 yeraltı metro istasyonunda bu
hizmeti müşterilerin kullanımına sunmuştur.

olurken, eSIM’in uzaktan satın alınması, lifecell SIM kartlarının ücretsiz teslimi
ve mobil bakım hizmetlerini müşterileri için mümkün hale getirmiştir. lifecell
ayrıca müşterilerinin arkadaşları ve akrabaları için iletişim paketleri satın almasına olanak sağlamıştır. Ukrayna’da
sesli aramalar iletişim için çok daha
fazla kullanılmaya başladığı için, lifecell
müşterilerine tüm operatörleri sınırsız
arama imkânı sağlayan ek teklifler ve
promosyonlar sunmaya başladı.

BeST
Temmuz 2008’de Turkcell Grubu bünyesine katılan BeST (Belarusian Telecommunications Network), Kasım
2009’da Belarus’ta 3G hizmetleri sunan
ilk mobil operatör oldu. 2020 yılı sonu
itibarıyla BeST, %99,9 nüfus ve %97,7’lik
coğrafi kapsama alanı ile hızlı büyümesine devam etti.

Hizmet, telekomünikasyon ve altyapı
çözümleri, bilgi ve iletişim teknolojileri,
yazılım geliştirme ve güvenlik sistemleri alanlarında hizmet vermek üzere
BeST’in %99,9 iştiraki olarak kurulan
lifetech tarafından başarıyla geliştirilmiştir.

Turkcell Global Bilgi
Turkcell Global Bilgi, müşteri hizmetlerindeki 21 yıllık tecrübesinin yanında
dijitalleşmeyi yakından takip ederek
müşteri deneyiminde yeni nesil yaratıcı çözümler sunmaktadır. Markaların stratejik iş ortağı olarak hareket
eden Turkcell Global Bilgi, Turkcell dahil
70’ten fazla firmanın ihtiyaçlarına özel
çözümler üreterek markaların müşteri
memnuniyetini ve gelirlerini artırmayı
hedeflemektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

lifecell, COVID-19 önleme aksiyonlarına aktif olarak katkıda bulunmuştur.
Şirket, Ukrayna COVID-19 kontrol merkezleri için iki adet solunum cihazı satın almıştır. Ayrıca, 2020 Mart ve Nisan
aylarında 13 binden fazla sağlık çalışanına 20 GB internet ve 1.500 dakika
görüşme paketini iki kez ücretsiz olarak sağlamıştır. Bunun yanında lifecell,
Sağlık Bakanlığı adına müşterilerine 8
milyondan fazla bilgilendirme mesajı
göndermiştir. Ukrayna Sağlık Bakanlığı
ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın telefon hatlarına yapılan aramalar ve web
sitelerindeki internet trafiği için herhangi bir ücretlendirmede bulunmamıştır.

lifecell, 2018 yılında 2.600 MHz frekans
bandında Ukrayna’da 4.5G servislerini müşterilerini sunmaya başlayan ilk
operatör olmuş, bunu takiben aynı yıl
içinde 1.800 MHz bandında da 4.5G
servislerini başarılı bir şekilde hizmete
sokmuştur. lifecell Ukrayna’da %63,2
nüfus ve %31,8 coğrafi kapsama alanına sahiptir (3G ve 4.5G).
lifecell’in 3G ve 4.5G teknolojilerini
kullanan üç aylık aktif abone sayısı
5,5 milyona ulaşırken, kullanıcı başına
mobil veri kullanımı %64 oranında artış
göstermiştir. lifecell, 2020’de %14,2 gelir
artışı ve %11,9 FAVÖK büyümesi ile güçlü operasyonel performans gerçekleştirmiştir. lifecell bu güçlü performansın
sonucu olarak 2020 yılında pozitif net
kar elde etmiştir. lifecell’in Türk Lirası
cinsinden gelirleri %34,9 oranında artarak 1.776 milyon TL’ye ulaşmıştır.

ma aracılığıyla dijital SIM kart aktivasyon hizmetini başlatan ilk mobil operatördür.

seçimi imkânı sunan Ukrayna’daki ilk
ve tek operatör olmuştur.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

lifecell
lifecell, Şubat 2005’te Ukrayna’da faaliyetlerine başlamıştır. 2020 yılında
abone bazını 0,6 milyon artırarak 8,1
milyon üç aylık aktif aboneye ulaşmıştır. lifecell yıl sonunda %81,2’e ulaşan
akıllı telefon penetrasyonu ile bu alanda Ukrayna’da lider konumunu korumaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Bağlı ortaklıklarımız*

* Telemetri hariç aktif abone pazar payı.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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TURKCELL HAKKINDA

Turkcell Teknoloji’nin odak alanları içerisinde roaming çözümleri, büyük veri
işleme, iş zekâsı uygulamaları, akıllı
bulut platformu ve platform üzerinde geliştirilen çözümler, konum bazlı
hizmetler ve platformlar, coğrafi bilgi
sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve
çözümleri, şebeke yönetimi çözümleri,
yeni nesil katma değerli servisler, mo-

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

* %33 oranında pay sahipliğimiz bulunmaktadır.

Paye yemek kartı, ulaşımda da kullanılma seçeneğini sağlayan ilk yemek kartı olma özelliğini taşımaktadır. Temassız bir kart olan Paye kart; yemek kartı
olarak kullanımının yanında İstanbul’da
ulaşımda ve İstanbul Kart’ın geçerli olduğu tüm noktalarda kullanılabilmektedir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.*
Yemek kartları alanında hizmet veren
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. 2018 yılı içerisinde Turkcell,
Belbim ve PTT ortaklığında kurulan bir
yemek kartı şirketidir. Paye Kart markası
ile hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 16 bini aşkın üye iş yerine ulaşmıştır.

2020 yılı itibarıyla 1.000’den fazla araştırmacı mühendisin çalıştığı Türkiye’nin
en büyük ve rekabetçi Ar-Ge yapılarından biri olarak Türkiye’de ve dünyada birçok ilke imza atmaktadır. Turkcell
Teknoloji’nin hedefi; “iletişim ve etki alanında yenilikçi teknolojiler geliştirmek”
ve Ar-Ge alanında “yerli iş gücünü en
iyi şekilde değerlendirerek Öncü, Önder, Örnek olmaktır”. Teknoloji odaklı
şebeke sağlayıcısı olmaktan, hizmet
odaklı deneyim sağlayıcısı olma yolunda gerçekleştirilen açılımlarla, ulusal ve
uluslararası pazarlarda geliştirdiği yenilikçi çözümler ile yer alan bir Ar-Ge
merkezi olunması amaçlanmaktadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Global Tower, dünyada telekomünikas-

Grubun en yeni techfin inisiyatifi Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., hızlı
ve erişimi kolay ürünlerle müşterilerin risk yönetiminde yenilikçi çözümler
sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda müşteriler çağrı merkezi, dijital kanallar ve bayiler dahil olmak üzere tüm
Turkcell kanallarından sigorta ürünlerine rahatça ulaşma ve satın alma imkânına sahiptir.

Turkcell Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Hizmetleri - Paycell
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş. (TÖHAŞ), 2016 yılında
BDDK’dan aldığı ödeme hizmetleri lisansına 2017 yılında E-Para lisansını da
eklemiştir. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde
dünya üzerinde hızlı bir techfin dönüşümü gerçekleşirken, Türkiye pazarı
da sahip olduğu cazip iç dinamikler
ile techfin servislerinin yaygınlaşması
için yüksek bir potansiyel gösteriyor.
Özellikle; yüksek orandaki genç nüfus, yüksek akıllı cihaz kullanım oranı,
banka hesabı olmayan yaklaşık 30
milyon potansiyel kullanıcı, alışverişte
halen yüksek orandaki nakit kullanım
oranı ve yükselen e-ticaret hacmi techfin alanındaki çözümlerin kullanım
oranının hızlı bir şekilde artmasını destekleyecek faktörler olarak öne çıkıyor.
2020 başından beri dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkisiyle
bu dönüşüm oldukça hızlandı. Özellikle

Turkcell Teknoloji
Turkcell Teknoloji, 2006 yılından beri
Türkiye’nin telekomünikasyon alanındaki lider şirketi olan Turkcell’in teknolojik altyapısının geliştirilmesine katkı
sağlamakta ve özgün çözümlerini yurt
dışındaki operatörlerin de kullanımına
sunmaktadır. Turkcell’in uluslararası pazarlardaki ürün ve servislerini genişletme stratejisiyle paralel olarak, Turkcell
Teknoloji, dünya ölçeğinde yeni dijital
ve ICT servisleri son teknolojiye ve
market gereksinimlerine göre geliştirmeyi ve Turkcell Grubu’nun hizmet sunduğu bölgeleri genişletmeyi hedeflemektedir. Turkcell Teknoloji tarafından
geliştirilen ürün ve hizmetler bugün 15
ülkede 100 milyondan fazla kullanıcıya
hizmet vermektedir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

• KKTC: 115 (kullanım hakkı)

Superonline, BTK tarafından İnternet
Servis Sağlayıcılığı, Sabit Telefon Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Uydu
Haberleşme Hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti ve Sanal Mobil Şebeke Hizmeti

2020 yıl sonu itibarıyla 2,5 milyar TL
aktif büyüklüğü ile bugüne kadar yaklaşık 5,6 milyon müşteriye 18 milyar TL
kredi kullandıran Turkcell Finansman
A.Ş., Türkiye finansman sektörünün
en önemli oyuncularından biri haline
gelmiştir. 2020 yılında dijital dönüşüm
kredisiyle kurumsal krediler alanında
da aktif hale gelmiştir. Diğer taraftan,
2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen
kredi risk altyapı ve dijital dönüşüm
projeleri sayesinde daha hızlı kredi
değerlendirmesi yapan Şirket, kredi
riskini etkin bir şekilde yönetmeye devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde
tamamlanan projeler ile Kurumsal ve
Superonline müşterilerine de finansman hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Bu sayede Financell, Turkcell Grubunun
sattığı tüm ürün ve hizmetlerde finansman çözümleri sağlamaktadır.

12 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede ürün ve servis sunan Paycell,
yetkinliklerini geliştirmeye devam ederek ticari işletmeler için sunduğu ürünlere 2020’de bir yenisini daha ekliyor.
507 VUK mevzuatına uyumlu şekilde
GİB tarafından tescillenen ilk Android
POS cihazı olma özelliği olan Paycell
Android POS, tahsilat, stok takibi ve
e-fatura süreçlerini tek bir platform
üzerinden sunarken, üye işyerlerine
maliyet ve verimlilik avantajları sağlıyor. Paycell müşterilerinin ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak yaptığı bu
çalışmalarla 2020 yılını büyük başarılar elde ederek kapattı. Birçok üründe
rekor işlem hacimlerine ulaşarak, techfin sektörünün liderlik etmeye devam
etti. 2020 yılında Paycell’in müşteri
sayısı 4,7 milyona ulaşırken, eklenen
yeni fonksiyonlarla Paycell uygulaması indirme sayısı 9 milyonu geçti. Paycell’den geçen toplam işlem hacmi ise
9 milyar TL’ye ulaştı.

Personellerin yemek ödemelerini yaparken zaman konusunda tasarruf
sağlayan temassız ödeme özelliği ile
kolay bir ödeme hizmeti sunmaktadır.
Paye Kart, Paycell QR ödeme altyapısına sahip anlaşmalı üye iş yerleri ve
market zincirlerinde QR yöntemi ile de
hızlı ve kolayca ödeme olanağı sunuyor.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

• Belarus: 834 (kullanım hakkı)

Turkcell Superonline 2020 gelirleri 5,5
milyar lira olurken, FAVÖK 2,9 milyar lira
olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu
itibarıyla fiber müşteri sayısı 1,7 milyon
olmuştur. 2020 yıl sonu itibarıyla Superonline 23 şehirde yaklaşık 50 bin km
fiber uzunluğuyla 3,8 milyon haneye
fiber ulaşımı sağlamaktadır. Turkcell
Superonline, 10 Gbps’e varan hızlarda
fiber data erişimini evlere kadar sağlamaktadır. Turkcell Superonline, Türksat ve Vodafone Türkiye ile imzaladığı
altyapı paylaşım iş birliği sözleşmeleriyle hâlihazırda fiber altyapısını paylaşmakta ve daha fazla haneye sabit
internet hizmeti sunabilmektedir.

Financell, tüm Türkiye’deki 1.300 civarındaki Turkcell mağazasında, 2.092
DSN+ (Dijital satış noktası) mağazasında ve dijital satış kanallarında hizmet
vermektedir.

değişen yaşam koşulları ve ihtiyaçlar,
müşterilerin dijital platformlara daha
fazla ilgi göstermesini sağladı. Olumlu
yönde etkilenen sektörlerden başında
ise e-ticaret geldi. Tüm bu ihtiyaçlar
ve değişen alışkanlıklar doğrultusunda
Paycell ile vizyonumuz, teknoloji ve finansal servisleri birleştirerek oluşturduğumuz hızlı ve güvenli ödeme çözümleriyle daha fazla kullanıcının finansal
hizmetlerden kolayca faydalanmasına
imkân sağlamak oldu.

İNSAN VARLIĞIMIZ

• Ukrayna: 1.175 (sahip olunan)

Turkcell Superonline, telekomünikasyon
hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırımları yapmak, işletmek ve bu hizmetleri veren yerli ve yabancı işletmelerin
mümessilliğini üstlenmek amacıyla
hizmet vermektedir. Ayrıca, Turkcell
Superonline, uluslararası ve ulusal toplu
ses taşıma, kurumlara özel uluslararası kiralık veri hattı temin etme ve yurt
dışı bağlantılı internet erişim hizmetleri
vermekte, bireysel ve kurumsal internet
servisleri geliştirmektedir.

Turkcell Finansman
Mart 2016 tarihinde kurulan Turkcell
Finansman A.Ş., “Financell” markası
ile kurumsal ve bireysel müşterilerinin
teknolojik ürün ve hizmet ihtiyaçlarına
finansman çözümleri sağlamaktadır.
Financell, banka dışı finansal sektörde
en yüksek müşteri sayısıyla lider konumdadır.

Turkcell Sigorta ana ürünler olarak,
Financell üzerinden finansman temin
eden bireysel müşterilere hayat sigortası ve cihaz sigortası sunarak müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını karşılanmaktadır. Bununla beraber 2020 yılında
ferdi kaza ürün lansmanı yapılmış, çağrı merkezi ve bayiler kanalı ile satışa ek
olarak Türkiye’de QR kod üzerinden
uçtan uca ilk dijital satış hayata geçirilmiştir. İleri dönemlerde çıkarılacak
yeni ve inovatif ihtiyari sigorta ürünleri
ile insurtech alanında öncü bir oyuncu
olarak pazarda yer alınması hedeflenmektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

• Türkiye: 8.789 (sahip olunan: 4.341,
kullanım hakkı: 2.256, kontrat yönetimi: 2.192)

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
Turkcell Superonline markasıyla hizmet
veren Superonline İletişim Hizmetleri
A.Ş. 2004 yılında kurulmuştur.

vermek üzere yetkilendirilmiştir. BTK
düzenlemeleri gereğince, türüne bağlı olarak yetkilendirmeler süreli yahut
süresiz olabilmekte; süreli yetkilendirmeler, sürenin bitimine belirli bir süre
kala BTK’ya yenileme başvurusu yapılmak suretiyle uzatılabilmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Global Tower, 2020 yıl sonu itibarıyla
10.913 adetlik kule portföyüne sahip
olup portföy dağılımı şu şekildedir;

yon altyapı sektörünün kule işletmeciliğinden altyapı işletmeciliğine dönüşüm
sürecini dikkatle takip etmekte ve bu
sektörde yeni ortaya çıkan işkollarını
bünyesine katmayı ve müşterileri ile tanıştırmayı planlamaktadır. Öte yandan,
ülkemizdeki mobil operatörlerin dünyadaki gelişime paralel olarak, Global
Tower’ın öncülük ettiği altyapı paylaşımı ve konsolidasyonu modeline olumlu
baktığı gözlemlenmektedir. Bu konuda
yapılacak yeni regülatif düzenlemeler
ile de operasyonel tasarruflar ve kaynak verimliliği noktasında önemli bir
adım atılmış olacaktır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Global Tower
Türkiye’nin lider kule şirketi olan Global Tower, bugün itibarıyla dört ülkede
faaliyetlerini sürdürmektedir. Telekom
operatörleri, radyo-TV yayıncıları, internet servis sağlayıcıları, enerji şirketleri ile kamu kuruluşlarına, kule kiralama, kule yap-sat, kule bakım ve
kontrat yönetimi konularında hizmet
veren Global Tower, uçtan uca hizmet
anlayışı çerçevesinde, uydu servisleri
alanında da müşterilerine çözüm sunmaya başlamıştır. Global Tower, coğrafi yedekliliğe sahip kendi altyapısı
üzerinden bugün itibarıyla iki binin üzerinde noktada kapalı devre uydu hizmetleri sunmakta olup, ürün gamını ve
servis çeşitliliğini uydu sektörü trendlerini takip etmek suretiyle artırmayı hedeflemektedir.
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TURKCELL HAKKINDA
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

Enerji piyasasında perakende elektrik
hizmeti faaliyetine devam eden Turk-

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik
Satış Ticaret A.Ş.
2018 yılı içerisinde hizmete “Enerjicell”
markasıyla başlayan Turkcell Enerji
Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş.,
2019 yılı boyunca bireysel ve kurumsal
segmentteki müşterilere hizmet vererek, kayıtlı sayaç adedi bakımından
Türkiye’nin önemli serbest piyasa elektrik tedarikçilerinden biri konumuna gelmiştir. 2020 yılında odağına kurumsal
ve kobi segmentindeki müşterileri alan
Turkcell Enerji Çözümleri, müşterilere
sağladığı üst düzey hizmet kalitesi ile
sektördeki müşteri deneyimi pratiklerini değiştirmeyi hedeflemektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Lifecell Ventures
%100 Turkcell iştiraki olarak Hollanda’da kurulmuş Lifecell Ventures’ın
misyonu dijital iletişim, içerik tabanlı eğlence, müzik, TV uygulamaları ile
Turkcell Grup şirketlerinin ve teknoloji
iş ortaklarının geliştirdiği teknoloji çözümlerini küresel pazara sunmaktır. Şirket, 2017 yılında gelir paylaşımı modeli
ile ilk yurt dışı dijital çözüm ortaklığını
Doğu Avrupa operatörü Moldcell’de
“BiP” ve “lifebox” ürünleri ile hayata
geçirmiştir. Dijital çözüm ortaklıkları
2019 yılında Arnavutluk operatörü ALBtelecom ile yapılan “BiP” ve “lifebox”
lansmanı ile genişletilmiştir. Digicel,
Ocak 2019’da Lifecell Ventures ile imzaladığı anlaşmayla, 2020 yılı 4. çeyrek itibarıyla Karayipler, Orta Amerika
ve Asya Pasifik bölgelerinde bulunan
32 ülkede BiP, Billo (Lifebox) ve PlayGo
(TV+) ürünlerinin lansmanını yapmış ve
dijital hizmetler portföyüne eklemiştir.

Digicel aynı zamanda RTM (Real Time
Monitoring Solution) ve RTA (Real Time
Action Solution) teknoloji çözümleri ile
de trendleri anlık takip edebilmekte ve
müşterilerine en iyi teklifi çıkartabilme
yetkinliğine kavuşmuştur. Lifecell Ventures dünyanın dört bir yanında kuvvetli iş birliktelikleri sağlayarak dijital
servis ve teknoloji çözümlerinin yayılımı ile dijital ihracat hedeflerine önemli
katkılar sağlamaktadır.

Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri
Turkcell’in üstün telekom altyapısı ve
yeteneklerine, BT yetkinliklerini ekleyerek, müşterilerimizin dijital dönüşüm
yolculuğunun bir parçası olmak ve bu
alanda onlara stratejik teknoloji ortağı olarak liderlik etmek amacıyla
2019 Ocak ayı başında Turkcell Dijital
Servisleri kurulmuştur. Türkiye’nin insan
kaynağına ve teknolojilerine en fazla
yatırım yapan firmalarından biri olarak,
temel amacımız müşterilerimize uçtan
uca, anahtar teslim çözüm sağlayacak
güvenilir teknoloji ortağı olmaktır. Müşterilerimize güçlü alt yapımız üzerinde
sunduğumuz başta erişim hizmetleri,
bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik hizmetleri, yönetilen
hizmetler, nesnelerin interneti, büyük
veri analitiği, iş uygulamaları, sektörel
çözümler ve yeni nesil teknolojiler olmak üzere birçok farklı alanda hizmet
sunuyoruz. Kurumların telekomünikasyon ve BT ihtiyaçlarını Turkcell güvencesi, uzmanlığı ve farkıyla karşılarken,
üstün altyapımız, teknoloji yatırımlarımız ve nitelikli insan kaynağımız ile aynı
kararlılıkla hizmet kalitemizi artırmaya,
kurumsal müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda ürün ve servislerimizi her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin mevcut altyapı yatırımları ile yeni
nesil servisleri entegre ederek, gelecekte yapacakları teknoloji yatırımlarını beraber kurgulayıp, hayata geçiriyoruz. Bu sayede müşterilerimizin dijital
dönüşüm yolculuğunda, yeni teknoloji

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell Teknoloji, 2008 yılından beri
yaptığı 2.674 ulusal, 167 uluslararası
patent başvurusu ve 700’ün üzerinde
tescillenmiş patenti ile Türkiye’de sektöründe lider konumdadır. Yeni teknolojilerin üretimine öncülük eden Turkcell
Teknoloji, 2020 yılında ulusal ve uluslararası platformlarda 23 akademik ve
95 teknik yayın ortaya çıkararak teknolojinin yaygınlaştırılmasında önemli

çalışmalar gerçekleştirmiştir. Buna ek
olarak ürün tanıtımı, konferans katılımları ve birçok mecrada eğitim faaliyetlerine yoğun şekilde devam ederek
ekosistemin teknoloji deneyiminin artırılması sağlanmıştır.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin
Otomobili Projesi kapsamında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) 25 Haziran
2018 tarihinde kurulmuş olup Şirketimiz
%19 oranında pay ile kurucu ortaklar
arasında yer almaktadır. Elektrikli ve
bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştirmeyi ve bu otomobiller etrafında
yerli bir mobilite ekosistemi oluşturmayı

hedefleyen TOGG, 2019 aralık ayında
gerçekleştirdiği lansman toplantısında,
tasarım ve mühendislik çalışmalarında
geldiği noktayı kamuoyu ile paylaştı, C-SUV modeliyle birlikte C- Sedan
konsepti araçları tanıttı. Fabrika temel
atma töreni, 18 Temmuz 2020 tarihinde Gemlik / Bursa’da gerçekleşti. 2022
yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının
18 ayda tamamlanması hedefleniyor.
Turkcell sürdürülebilirlik odağımızla da
uyumlu olarak, tamamen yeni ve doğuştan elektrikli olarak üretilecek olan
araç platformuna desteğimizi sürdüreceğiz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

bil finansal sistemler, müzik ve eğlence
servisleri, IPTV servisleri, mobil pazarlama çözümleri, Nesnelerin İnterneti (IoT),
AR/VR, 5G altyapısına yönelik projeler,
mobil haberleşme çözümleri, kampanya yönetim sistemleri, akıllı SIM kart
çözümleri, dijital kimlik teknolojileri,
yapay zekâ geliştirmeleri kapsamında
resim ve video işleme, metin ve doğal
dil analizleri (NLP), öneri motorları, ses
analitiği, robot asistanlar, robotik süreç
otomasyonu, mobil analitik platformlar,
sağlıkta yapay zekâ, iş uygulamaları
çözümleri, öğrenme ve eğitim uygulamaları çözümleri, e-posta ve arama
motoru çözümleri, dijital yayın çözümleri, CDN (Content Delivery Network)
Çözümleri, Over-the-Top (OTT) ve blok
zincir çözümleri bulunmaktadır.

yatırım planlarında en uygun finansal
model ile ilerlemelerini ve kendi işlerine
daha çok odaklanmalarını sağlıyoruz.

DEĞER YARATAN TURKCELL

cell Enerji Çözümleri, 2019 yılı içerisinde
yenilenebilir enerji üretimi alanına da
adım atarak faaliyet alanını genişletmiştir. Turkcell Enerji Çözümleri, 2019
yılında Turkcell’e ait binalarda öz tüketim modeli ile yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçmesine öncülük
etmiş ve başta yeni kurulan Ankara
Veri Merkezi’nde olmak üzere çatı tipi
güneş enerjisi projelerini tamamlamıştır. Önümüzdeki dönemlerde yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek
olan Turkcell Enerji Çözümleri, Turkcell’i
sıfır karbon salımı olan, çevre dostu
kaynaklardan elektrik tedarik eden bir
şirket haline getirmeyi hedeflemektedir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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TURKCELL HAKKINDA

08.01.2021

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell” veya “Şirket”), yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirket’in pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, paydaşlarına karşı
taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”,
“hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu
(“SPK”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Kira Sertifikaları İhraç Kararı

11.01.2021
Medyada Yer Alan Haberler – Ziraat Bankası Kredisi

Yönetim Kurulu Üyesi Ataması
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Ingrid Maria Stenmark’ın istifasıyla boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Sn. Figen Kılıç’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

Turkcell İnsan Hakları Politikası ve Turkcell Çevre Politikası
Şirketimiz Yönetim Kurulu ekte yer alan Turkcell İnsan Hakları Politikası ve Turkcell Çevre Politikasının kabulüne karar vermiştir.

21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında onaylanan kurumsal yönetime dair esas sözleşme değişiklikleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir:
(i) Yönetim Kurulunun üye tam sayısı yedi üyeden toplam dokuz üyeye çıkarılmıştır;
(ii) Turkcell Holding / TVF BTIH birleşmesi sonrası varlığını devam ettiren şirket olan TVF BTIH’nin sahibi olduğu, Şirket’in toplam
çıkarılmış paylarının %15’i, A Grubu Paylar (“A Grubu Paylar”) olarak yeniden sınıflandırılmıştır;
(iii) A Grubu Paylar üzerinde, pay sahiplerine; (a) Şirket Yönetim Kurulu’nun beş üyesinin seçiminde, (b) Genel Kurul toplantı
başkanının seçiminde her bir A Grubu Pay için altı oy hakkı verecek şekilde oyda imtiyaz yaratılmıştır, yine A Grubu Paylar
üzerinde, pay sahiplerine Şirket Yönetim Kurulu’nun beş üyesinin seçiminde kullanılmak üzere dört aday gösterme imkânı
verecek şekilde aday gösterme imtiyazı öngörülmüştür,
(iv) Şirketin tüm pay sahiplerinin (A Grubu Paylar’ın sahipleri dahil) Şirket Genel Kurulu’nun oylamasına sunulan tüm diğer konularda, Şirket Yönetim Kurulu’nun kalan dört üyesinin seçimi (bağımsız üyeler dahil) dahil, sahip oldukları her bir payı temsilen
bir oy hakkı bulunmaktadır;

FİKRİ VARLIĞIMIZ

29.01.2021

Şirketimizce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat uyarınca uygulanması zorunlu tutulmakla birlikte kısmen uyum sağlanan 4.3.7. numaralı ilkeye esas sözleşmede yapılan değişiklikler
ile, takip eden genel kurullarda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılabilmesinin hukuki alt yapısı sağlanmak suretiyle,
tam uyum hedeflenmektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

29.01.2021

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Çeşitli medya kanallarında Ziraat Bankası’nın yurt dışında mukim bir şirkete kullandırdığı krediye ilişkin Şirketimiz de dahil
edilerek yapılan haber ve yorumlara ilişkin açıklamadır. Söz konusu kredi Şirketimiz tarafından kullanılmamış olup, ilgili kredi
sözleşmesine doğrudan ya da dolaylı şekilde taraflığımız da bulunmamaktadır. Dolayısıyla kredinin Şirketimiz finansallarına
bir etkisi yoktur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurmak suretiyle halka açıldığımız günden itibaren başlatılan ve 2003 yılında ivme kazandırılan kurumsal
yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlanmıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200.000.000 TL
nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde,
halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabidir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020 yılı Kurumsal Yönetim 					
İlkeleri’ne Uyum Raporu

DEĞER YARATAN TURKCELL

Faaliyet dönemi sonrası
önemli gelişmeler

(v) Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Paylar’a tanınan imtiyazlar ile seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecektir,

Lifecell Ventures Sermaye Artışı
%100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A.’nın (“Lifecell Ventures”) sermayesi 15.000.000 EUR artırılmış olup,
sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.
08.03.2021
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş.’nin Kuruluşu Hakkında

Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.

(vii) Esas sözleşmeye “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” maddesi eklenmiştir.
İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum
henüz sağlanmamıştır.
Henüz tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat
sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum
ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal
Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem
faaliyet raporlarında da yer verilecektir.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve
sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara,
düzenlemelerdeki gelişmeler ve uygulamalar da göz önüne alınarak devam edilecektir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu sermayesi 100.000 TL olan
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.

(vi) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısının oluşabilmesi için en az üye tam sayısının çoğunluğunu oluşturan beş üyenin katılımı
gerekmekte ve toplantıda hazır bulunan en az beş üyenin olumlu oyu ile karar alınabilmektedir;

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

03.02.2021
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TURKCELL HAKKINDA

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Mevzuatın öngördüğü eşik
kullanılmaktadır.

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar
dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet
sitesinde kamuya açıklanmıştır.

X

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin
ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği
karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine
imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri
içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan
kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde
belirtilmiştir.

X

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında
pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati
arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden
geçirmiştir.

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi
bir kısıtlama bulunmamaktadır.

137/3 halel gelmemek
üzere, Esas Sözleşme'nin
7.5. fıkrası hükmü
nedeniyle “Kısmen” olarak
işaretlenmiştir.

X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

X

(Özel Durumlar Tebliği
madde-16/2) Bu
güncelleme KAP Genel
Bilgiler’i altında MKK
tarafından yapılmaktadır.
Bu bilgilere Kurumsal
Web sitemizde de yer
verilmektedir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay
sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı)
kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir
güncellenmektedir.

X

DOĞAL VARLIĞIMIZ

X

Bakınız: Esas Sözleşme
madde 7.2 ve 7.3 https://s.
turkcell.com.tr/SiteAssets/
Hakkimizda/yatirimciiliskileri/documents/pdf/
Anasozlesme21102020.pdf

X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri
içermektedir.

X

2020 yılında kar dağıtımı
yapılmıştır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

X

Bağış ve yardımlara genel
kurul gündeminde ayrı
bir madde olarak yer
verilmekle birlikte bu bağış
ve yardımların tutar ve
yararlananlarına ilişkin pay
sahiplerinin bilgi edinme
hakkı kapsamında genel
kurulda detaylı yanıt
verilmektedir.
Genel kurul
toplantı sonuçları
basın bülteni
yoluyla medya ile
paylaşılmıştır.

X

FİKRİ VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

X

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı
bulunmamaktadır.

X

İNSAN VARLIĞIMIZ

Rutin olarak genel kurul
toplantıları öncesinde ilgili
kişilerden yapılan bilgi
isteminde bu doğrultuda
bir işlemleri olduğuna dair
bir bilgi gelmemiştir.

1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama
bulunmamaktadır.

Açıklama

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık
olarak yapılmıştır.

İlgisiz

1.6. KAR PAYI HAKKI

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara
ayrı bir maddede yer verilmiştir.

Muaf

X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip
olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı
esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine
ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına
ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları
işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini
teminen gündeme eklenmek üzere yönetim
kurulunu bilgilendirmiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili
yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan
yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında
hazır bulunmuştur.

Hayır

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami
özen göstermiştir.

1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde
ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık
altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

Kısmen

1.5. AZLIK HAKLARI

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını
zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

Evet
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de
getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu
herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy
haklarını kullanmamıştır.

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ
KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet
sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Uyum Durumu

Açıklama

DEĞER YARATAN TURKCELL

Uyum Durumu
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TURKCELL HAKKINDA

Evet

X

Hayır

Muaf

İlgisiz

Kurumsal internet sitesinin
kamuyu ilgilendiren
kısımları İngilizce,
Arapça ve Rusça olarak
hazırlanmakta olup
Yatırımcı İlişkileri sayfası ise
hem Türkçe hem İngilizce
olarak da sunulmaktadır.

2.2. FAALİYET RAPORU
X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede
yer alan tüm unsurları içermektedir.

X

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve
etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi
için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas
sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle
düzenlenmiştir.

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak
belirlenmiştir.

X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim
Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda
çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme,
kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi
konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik
toplantılar düzenlenmiştir.

X

X

X

Çalışanların yönetime
katılımı şirket iç düzenlemeleri ve şirket muhtelif
uygulamaları ile sağlanmaktadır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri
tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak
çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme
kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını
önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal
ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı
korumaya yönelik prosedürler, eğitimler,
farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve
toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde
tanınmasını desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı
sağlanmaktadır.

X

Sendikamız
bulunmamaktadır.

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve
koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet
göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete
ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme
olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite
standartlarına bağlıdır.

X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini
korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

X

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

X

DOĞAL VARLIĞIMIZ

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç
doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin
görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi
yöntemler uygulanmıştır.

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam
politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir
halefiyet planlaması benimsemiştir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE
KATILIMININ DESTEKLENMESİ

Açıklama

FİKRİ VARLIĞIMIZ

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika
ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde
yayımlanmaktadır.

İlgisiz

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

X

Muaf

İNSAN VARLIĞIMIZ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları
çerçevesinde korunmaktadır.

Hayır

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar
kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir.
Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü
alınmıştır.

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET
POLİTİKASI

Kısmen

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun
şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde
yansıtmasını temin etmektedir.

Evet

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki
bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak
şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de
hazırlanmıştır.

Kısmen

Uyum Durumu

Açıklama

DEĞER YARATAN TURKCELL

Uyum Durumu
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TURKCELL HAKKINDA

Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda
duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine
yönelik tedbirler almıştır.

X

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye
oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek
bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur.
Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden
geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu
politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X

X

İlgisiz

Açıklama

X

X

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve
kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri
arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay
sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve
kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde
çalışmıştır.

X

Şirketimizde yönetim kurulu
başkanı ve icra başkanı
(genel müdür) görevleri
ayrıdır.

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan
konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce
tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre
tanımlamıştır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini
yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin
görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı
vardır.

X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale
getirilmiştir.

X

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki
tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta
ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek
şekilde hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında
başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim
kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine
sunulmuştur.

X

Şirket dışında başka
görevler alınmasına ilişkin
herhangi bir sınırlandırma
bulunmamaktadır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı
(genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve
tanımlanmıştır.

X

Pandemi nedeniyle tüm
üyelerimiz toplantılara
online ya da fiziki katılım
sağlamıştır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine
dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

Yönetim Kurulu görev
ve yetkileri Türk Ticaret
Kanunu’nda ayrıntılı
düzenlendiğinden faaliyet
raporunda ayrıca yer
verilmemektedir.

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim
kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım
sağlamıştır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

X

X

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol
sistemi oluşturmuştur.

X

Kadın yönetim kurulu
üyesi seçimine
engel bir politikamız
bulunmamaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

X

Yönetici sorumluluğu
poliçe limiti bu sene şirket
sermayesinin %25’ini
geçmemiştir.

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Muaf

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları
zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini
aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası
yaptırmıştır.

Hayır

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin
üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve
finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş
ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Kısmen

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak
onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları
belirlediğini ve yönetimin performansının
denetlendiğini ortaya koymaktadır.

Evet
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde
yayımlamıştır.

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin
uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin
bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

Uyum Durumu

Açıklama

DEĞER YARATAN TURKCELL

Uyum Durumu
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Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN
KOMİTELER

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli
gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve
görüşlerini almıştır.

X

X
2020 yılında komitelerde
dışarıdan danışmanlık
hizmeti alınmamıştır.

X

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR

https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/genel-kurul-bilgileri

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak
da sunulup sunulmadığı

Sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların
oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

İlke 1.3.9 kapsamında böyle bir işlem
gerçekleştirilmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili
taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Eşikleri aşan bir ilişkili taraf işlemi
gerçekleştirilmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın
ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Eşiği aşan bir ilişkili taraf işlemi
gerçekleştirilmemiştir.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer
aldığı bölümün adı

https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/bagis-politikasi

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer
aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517918

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen
madde numarası

Yoktur

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Yoktur

1.4. Oy Hakları
X

X

Yönetim kurulu üyeleri ve
idari sorumluluğu bulunan
yöneticelere verilen
ücretler toplu şekilde
açıklanmaktadır.

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Bakınız: Esas Sözleşme madde 7.2 ve
7.3 https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/
Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/
pdf/Anasozlesme21102020.pdf

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 26,2

1.5. Azlık Hakları
Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme
maddesinin numarasını belirtiniz.

Yoktur

1.6. Kar Payı Hakkı
https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/kar-dagitim-politikasi

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde
bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul
gündem maddesine ilişkin tutanak metni

2020 yılında dağıtılmıştır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili
genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

2020 yılında dağıtılmıştır.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER
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Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından)
genişletilip genişletilmediği

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet
raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

Performans
değerlendirmesi
yapılmamaktadır.

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun
bağlantısı

FİKRİ VARLIĞIMIZ

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden
herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç
vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini
uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar
aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi
kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi
teminatlar vermemiştir.

X

1.3. Genel Kurul

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili
bir şekilde yerine getirip getirmediğini
değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

0

İNSAN VARLIĞIMIZ

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında
rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine
sunulmuştur.

X

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/
kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık
faaliyet raporunda yer verilmiştir.

0

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir
komitede görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üye sayısı
itibari ile üyeler birden
fazla komitede görev
almaktadır.

Özel denetçi talebi sayısı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Uyum Durumu

2020 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri
Bölümü 15 sanal katılım ve 4 fiziki katılım
olmak üzere 19 yatırımcı konferansına
katılmış ve analist ve kurumsal yatırım
fonlarıyla toplamda 506 görüşme
gerçekleştirmiştir.

TURKCELL HAKKINDA

1. PAY SAHİPLERİ
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Genel Kurul Toplantıları

3. MENFAAT SAHİPLERİ

Pay
sahiplerinin
genel
kurula
katılım
oranı

Doğrudan
temsil
edilen
payların
oranı

Vekaleten
temsil edilen
payların
oranı

Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir
şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı
bölümün adı

21/10/2020

0

%80

%0,01

%79,99

https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/
yatirimci-iliskileri/documents/pdf/2019GK-tutanak.
pdf

Genel kurul
toplantı
tutanağının
ilişkili
taraflarla
ilgili madde
veya
paragraf
numarası

Yoktur.

Yoktur.

0

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin
bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882825

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

7

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Etik Komite

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

E-posta: etikbildirim@turkcell.com.tr
Adres: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Etik
Kurulu Aydınevler Mah. İnönü Cad. No.20,
Küçükyalı / İstanbul

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Yoktur.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Yoktur.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Pay edindirme planı bulunmuyor.

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda
yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
Faaliyet Raporu içerisinde Kurumsal Yönetimle ilgili Diğer Hususlar bölümünde yer
almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa
numarası veya bölüm adı

İnternet sitemizde “Yatırımcı
İlişkileri>Kurumsal Yönetim> Yönetim Kurulu
Komiteleri” başlığı altında ve Faaliyet
raporunun bir eki olan Kurumsal Yönetim
Bilgi Formu içerisinde 4.bölüm içerisinde
yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faalliyet raporunun eki olan Kurumsal
Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölüm
altında sunulmaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporunda Türkiye Telekom
Sektörü ve Şirketlerimizin Gelişmeleri
bölümünde yer almaktadır.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin
sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu ekinde de yer alan SPK
raporunda 19. dipnotta yer almaktadır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2020 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik
önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya
politikanın ilgili maddelerinin özeti

https://www.turkcell.com.tr/todiek

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporunun ekinde de yer
alan SPK raporunun 1. dipnotunda yer
almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine
kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel
sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporunda Sosyal Değerlerimiz
ve İlişkilerimiz bölümünde yer almaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve
üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Türkçe, İngilizce, Arapça (Kısmen) ve
Rusça (Kısmen)

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren
insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili
maddelerinin özeti

İşe alımda tüm süreçler, Fırsat Eşitliği
Politikası göz önünde bulundurularak İK
tarafından yürütülür. İşe alım sırasında;
a. T.C. vatandaşı olmak veya yabancı
uyruklularda T.C.’de çalışma izni sahibi olmak b. Erkeklerde askerlik görevini
tamamlamış olmak veya uygun görülen
sürelerde tecilli olmak c. Kamu haklarından
yoksun bulunmamak d. Çalışmasını engelleyici ve çevresini risk altına sokabilecek bir
hastalığı olmaması e. Yüz kızartıcı suçtan
hüküm giymemiş bulunmak f. Zorunlu
hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak
g. Lisans mezunu olmak h. Unvan ve rol
bazında belirlenecek olan özel şartlara
(tecrübe, mezun olunan bölüm, sertifika vb.)
haiz olmak vb. objektif kriterler göz önünde
bulundurulur. ı. Turkcell Grup şirketlerinde
çalışan kişilerin “Yakın Akrabaları” (Eş,
kardeş, çocuk, anne, baba, amca, dayı,
hala, teyze) Turkcell Grup Şirketlerinde işe
alınamazlar. Tecrübesiz çalışanların işe
alımı ise GnçYtnk vb programlar aracılığı
ile yapılır. Dış aday başvuruları Kariyerim.
turkcell.com.tr üzerinden yapılmaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yönetim kurulu gerektiğinde Aday
Gösterme Komitesi’nin görev ve
sorumlulukları çerçevesinde sürece dahil
olmaktadır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun
rolü

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların
%5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer
aldığı bölüm

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
ortaklik-yapisi,
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/
genel/1103-turkcell-iletisim-hizmetleri-a-s

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin
olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/
genel/1103-turkcell-iletisim-hizmetleri-a-s,
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

İnternet sitesinde yer almamaktadır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Genel Kurul
Tarihi

Genel kurul
gündemiyle
ilgili olarak
şirkete iletilen
ek açıklama
talebi sayısı

Kurumsal
internet
sitesinde
genel kurul
toplantısında
yöneltilen tüm
soru ve bunlara
sağlanan
yanıtların yer
aldığı bölümün
adı

Yönetim
kuruluna
bildirimde
bulunan
imtiyazlı bir
şekilde ortaklık
bilgilerine
ulaşma imkanı
bulunan kişi
sayısı (İçeriden
öğrenenler
listesi)
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Yönetim kurulu başkanının adı

Bülent Aksu
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3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Toplumsal Sorumluluk, Sponsorluk

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına
ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep
olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta
edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetici sorumluluk sigortası poliçe limiti
şirket sermayesinin %25’ ini aşmadığı için
açıklama yapılmamıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya
yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

1 - %14 (Kadın üyemiz Ingrid M. Stenmark
Ekim 2020 tarihinde görevinden istifa
etmiştir).

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için
alınan önlemler

Şirketimiz için faaliyetlerinin adil, dürüst,
yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde
sürdürülmesi esastır. Turkcell Topluluğu
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (“RYM”)
Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun
ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla
mücadelede yüksek standartlara olan
bağlılığını göstermekte ve yansıtmaktadır.
Turkcell, grup şirketlerinden de rüşvet
ve yolsuzlukla mücadele alanında bu
standartlara uygun davranmasını beklemektedir. RYM Politikası’nın çizdiği ana
çerçevede; Nisan 2018’de söz konusu
kurallara uyumun sağlanması için gerekli
önleyici tedbirleri alan, risk bazlı eğitim
ve iç iletişimi sağlayan bir RYM Programı
Kurumsal Yönetim & RYM Program Ofisi
kurularak yürütülmeye başlanmıştır. RYM
Ofis’in kuruluşu ile birlikte, RYM uyum
konularında Yönetim Kurulu, Komiteleri ve
Üst Yönetime doğrudan ve etkin erişim
kanalları oluşturulmuştur. RYM Ofis, RYM
Programı kapsamında belirlenen değerler,
kurallar ve süreçlerin iyi anlaşılabilmesi
ve bunların Şirket dinamikleri ile birlikte
yaşayan bir yapıya kavuşturulabilmesi için
Turkcell içerisinde ilk temas noktası olarak
yer almaktadır. (RYM Politikası hakkında
daha detaylı bilgiye https://www.turkcell.
com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-yonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi adresinden
ulaşabilirsiniz). 1 Ocak 2021 tarihinden
itibaren Kurumsal Yönetim & RYM Program Ofisi, Kurumsal Yönetim & Sermaye
Piyasaları Uyum Direktörlüğü adı altında,
Yönetim Kuruluna doğrudan raporlayan
özerk yapısıyla faaliyetlerine devam
etmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı
İcrada
Görevli Olup
Olmadığı

Yönetim
Kuruluna
Bağımsız Üye
İlk Seçilme
Olup Olmadığı Tarihi

Bağımsızlık Beyanının
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme
Yer Aldığı KAP
Komitesi Tarafından Değerlendirilip
Duyurusunun Bağlantısı Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını
Kaybeden
Üye Olup
Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/
veya Finans Alanında En Az
5 Yıllık Deneyime Sahip Olup
Olmadığı

Bülent Aksu

İcrada
Görevli Değil

Bağımsız
üye değil

07/03/2019

İlgisiz

İlgisiz

İlgisiz

Evet

Hüseyin Aydın

İcrada
Görevli Değil

Bağımsız
üye değil

08/03/2019

İlgisiz

İlgisiz

İlgisiz

Evet

Tahsin Yazar

İcrada
Görevli Değil

Bağımsız
üye

06/03/2020

https://www.kap.org.
tr/Bildirim/824811

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Hayır

Afif Demirkıran

İcrada
Görevli Değil

Bağımsız
üye

06/03/2020

https://www.kap.org.
tr/Bildirim/824811

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Hayır

Nail Olpak

İcrada
Görevli Değil

Bağımsız
üye

06/03/2020

https://www.kap.org.
tr/Bildirim/824811

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Evet

Yönetim Kurulu
Üyesinin Adı/Soyadı

FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan
yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve
söz konusu yetkilerin içeriği

Yönetim Kurulunda murahhas üyelik
bulunmamakta olup tüm yönetim kurulu
üyelerinin A grubu imza yetkisi vardır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere
sunulan rapor sayısı

12

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer
aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Faaliyet Raporunda Etkin Risk ve Kriz
Yönetimi bölümünde yer almaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Yapılmamaktadır

DOĞAL VARLIĞIMIZ

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı
bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve
kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

İNSAN VARLIĞIMIZ

Murat Erkan

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İcra başkanı / genel müdürün adı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

https://www.turkcell.com.tr/todiek

DEĞER YARATAN TURKCELL

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-III

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 100

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal
kullanılıp kullanılmadığı

Hayır

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç
gün önce üyelere sunulduğu

Toplantıdan 5 gün önce.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde
yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı
bölümün adı

İnternet sitesinde yer almamaktadır.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada
belirlenen üst sınır

Böyle bir politika bulunmamaktadır.

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/yonetim-kurulu-komiteleri

Yönetim Kurulu
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda
“Diğer” Olarak Belirtilen
Komitenin Adı

Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/yonetim-kurulu-komiteleri

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)

Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/yonetim-kurulu-komiteleri

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/yonetim-kurulu-komiteleri

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/yonetim-kurulu-komiteleri

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere
Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet Raporunda Turkcell Grubu 2020
Finansal ve Operasyonel Performans
bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere
ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/ucret-politikasi

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği
sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporunun ekinde de yer
alan SPK raporunun 5. dipnotunda yer
almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Olup
Olmadığı

Denetim Komitesi

Nail Olpak

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Denetim Komitesi

Afif Demirkıran

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Denetim Komitesi

Tahsin Yazar

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim

Tahsin Yazar

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim

Nail Olpak

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim

Ali Serdar Yağcı

Hayır

Yönetim kurulu üyesi değil

Kurumsal Yönetim

Emre Alpman

Hayır

Yönetim kurulu üyesi değil

Yönetim Kurulu Komitelerinin
Adları

Aday Gösterme Komitesi

Afif Demirkıran

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Denetim Komitesi

%100

%100

8

8

Aday Gösterme Komitesi

Bülent Aksu

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

%50

%50

2

2

Aday Gösterme Komitesi

Tahsin Yazar

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Aday Gösterme Komitesi

%100

%67

0

0

Riskin Erken Saptanması
Komitesi

Tahsin Yazar

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Riskin Erken Saptanması
Komitesi

%100

%67

6

6

Riskin Erken Saptanması
Komitesi

Afif Demirkıran

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Ücret Komitesi

%100

%67

3

3

Riskin Erken Saptanması
Komitesi

Hüseyin Aydın

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Ücret Komitesi

Tahsin Yazar

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Ücret Komitesi

Bülent Aksu

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Ücret Komitesi

Nail Olpak

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Birinci Sütunda
“Diğer” Olarak Belirtilen
Komitenin Adı

İcrada Görevli
Olmayan
Yöneticilerin
Oranı

Komitede
Komitenin
Bağımsız
Gerçekleştirdiği
Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri
Hakkında Yönetim
Kuruluna
Sunduğu Rapor Sayısı

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Komite Başkanı
Olup Olmadığı

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Komite Üyelerinin
Adı-Soyadı

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve
bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya
bölüm adı

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)

İNSAN VARLIĞIMIZ

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa
numarası veya ilgili bölümün adı

İnternet sitemizde “ Yatırımcı İlişkileri>
Kurumsal Yönetim> Yönetim Kurulu
Komiteleri “ başlığı altında ve Faaliyet
raporunun bir eki olan Kurumsal Yönetim
Bilgi Formu içerisinde 4. bölümde yer
almaktadır

Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/
hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin,
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

8

DEĞER YARATAN TURKCELL

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim
kurulu toplantılarının sayısı

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Yönetim Kurulu Üyesi
Adı-Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

Evet

Avrupa Otoyolu Yatirim ve İşletme A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Kmo Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Marmara Otoyolu Yatirim ve İşletme A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Marmara Otoyol İnşaati Adi Ortakliği Ticari
İşletmesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Krp Otoyol Inşaati Adi Ortakliği Ticari İşletmesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Andeva Özel Eğitim Inşaat ve Özel Sağlik
Hizmetleri A.Ş.

Şirket Ortağı

Hayır

T. Eximbank A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Arikonak Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Naryuva Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

ECOBANK Nezdinde Ülkemiz
Guvernörü

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narören Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB)

BSTDB Nezdinde Ülkemiz
Guvernörü

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Kirkkavak Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic.
A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Ülkemiz İle Avrupa Birliği Arasındaki Katılım
Öncesi Mali İşbirliği

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Nargüvem Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic.
A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

İSEDAK

Milli Koordinasyon Komitesi
Üyeliği

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narboz Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Naryayla Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic
Financial Services Board-IFSB)

Genel Kurul Üyeliği

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Nardeniz Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Genel Kurul Üyeliği

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narkas Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Finansal İstikrar Kurulu (FSB)

Narger Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

FSB Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel
Danışma Grubu (MENA)

Üye

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narsa Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Üye

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narbel Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO)

Narba Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Yüksek Disiplin
Kurulu

Kurul Başkanı

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narka Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Üye

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Narya Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu (AB Başkanlığı)

Narkoca Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Kurfalli Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Narma Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Narkan Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Narbal Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Nartok Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Narkara Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Tahsin Yazar

-

-

-

Afif Demirkıran

-

-

-

TC Ziraat Bankası

Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanı

Evet

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

WB Nezdinde Ülkemiz
Guvernör Vekili

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

G20

G20 Nezdinde Finans Bakan
Yardımcısı

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)

AIIB Nezdinde Ülkemiz
Guvernör Vekili

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

EBRD Nezdinde Ülkemiz
Guvernör Vekili

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

İslami Kalkınma Bankası (IsDB)

IDB Nezdinde Ülkemiz İcra
Direktörü

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Asya Kalkınma Bankası (ADB)

ADB Nezdinde Ülkemiz
Guvernörü

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB)

AfDB Nezdinde Ülkemiz
Guvernörü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma
Bankası (ECOBANK)

T. Eximbank A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

Hüda Gıda San. Tic. Ltd. Şti

Kurucu Ortak

Evet

Nail Olpak

Hüseyin Aydın
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Omn İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Dünya Bankası (WB)

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Evet

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Evet

Yönetim Kurulu Başkanı

29 Ocak 2021 tarihinde
görevinden ayrılmıştır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Nora Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Bakan Yardımcısı

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Pak Yatirim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yönetim Kurulu Üyesi
Adı-Soyadı

İNSAN VARLIĞIMIZ

İlgili Şirkette
Halen Görev Alıyor mu?

İlgili Şirkette
Halen Görev Alıyor mu?

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup Dışında Aldığı
Görevler: Unvanı

Grup Dışında Aldığı
Görevler: Unvanı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Bülent Aksu

Grup Dışında Aldığı
Görevler: Şirket Adı

Grup Dışında Aldığı
Görevler: Şirket Adı

DEĞER YARATAN TURKCELL

Kurumsal yönetim
ile ilgili diğer hususlar
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Grup şirketleri ve kurumsal yönetime ilişkin diğer bilgiler

TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL

Bağlı şirket
raporu sonucu

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemi
Türk Ticaret Kanunu’nun 199. Maddesi gereği hakim ve bağlı şirketlerle olan ilişkileri hakkında düzenlenen raporun sonuç
bölümüdür:

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2020 faaliyet yılında Şirketimiz’in hâkim ortağı Turkcell Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri ile yapılan hukuki işlemlere ilişkin bilgiler
yukarıdaki tablolarda verilmiştir. Turkcell Holding A.Ş.’nin yönlendirmesiyle Turkcell Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin
yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, Turkcell Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından
kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
2020 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında tümü piyasa
koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ

283

Şirketlerimizin ve sektörümüzün gelişmeleri

288

Sorumluluk beyanları

290

Yıllık faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu

292

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

417

Plazalarımız

418

Sözlük

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Geleceğe yönelik beklentiler

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

281

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell Grubu 2020 finansal ve operasyonel performans

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

276

İNSAN VARLIĞIMIZ

Sektörel ve
finansal bilgiler

EKLER
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Sektörel ve finansal bilgiler

TURKCELL HAKKINDA

TURKCELL GRUBU: 2020 FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANS

Turkcell Grubu: Finansal Özet
Gelir
Satışların maliyeti1
Brüt Kâr Marjı
Genel yönetim giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
FAVÖK2
FAVÖK Marjı
Amortisman ve itfa payı

2020

% Değişim

%50,7
(749,6)

(%3,9)

(1.555,2)

(1.373,0)

(%11,7)

(338,9)

(349,6)

%3,2

10.426,4

12.270,3

%17,7

%41,5

%42,2

0,7yp

(5.046,6)

(5.974,8)

%18,4

%132,2

(15,7)

(13,8)

(%12,1)

(3.010,7)

(3.334,6)

%10,8

(785,6)

(387,2)

(%50,7)

2.504,3

4.239,6

%69,3

772,4

-

m.d.

3.276,7

4.239,6

%29,4

Dönem Kârının/(Zararının) Dağılımı

Kârlılık ve Borç Ödeme Rasyoları (%)

2019

2020

% Değişim

Brüt Kâr Marjı

%52,1

%50,7

(1,4yp)

FAVÖK Marjı

%41,5

%42,2

0,7yp

FVÖK Marjı

%21,4

%21,6

0,2yp

Net Kâr Marjı

2,5

(%91,7)

4.237,1

%30,5

Açıklamalar:
Gelirler1: 2020 yılında, Grup gelirleri %15,8 büyüdü.
Turkcell Türkiye gelirleri %17,1 artış ile 25.160 milyon TL (21.487
milyon TL) oldu.
· Bireysel işimiz, veri ve dijital servis kullanımıyla güçlenen
ARPU performansının yanı sıra sabit ev işimizin büyümesinin
etkisiyle ile %15,7 artış gösterdi.
· Kurumsal gelirlerimiz, dijital iş servislerinin %30,1’lik güçlü
büyümesi ile %23,5 arttı.
· Toptan segment gelirleri %12,3 büyüme ile 1.293 milyon TL
(1.152 milyon TL) oldu.
Turkcell Uluslararası gelirleri %26,9 büyüme ile 2.542 milyon
TL’ye (2.003 milyon TL) ulaştı.
Diğer iştirak gelirleri, 1.401 milyon TL (1.647 milyon TL) oldu.
Finansman işi ve spor bahis gelirleri hariç tutulduğunda, 2020
yılı konsolide gelir artışımız yıllık bazda %18,4 olmaktadır.

2020

% Değişim

10.238,7

11.860,6

%15,8

Toplam varlıklar

45.715,0

51.498,4

%12,7

12.677,4

16.353,7

%29,0

Toplam borçlar

20.305,7

21.586,4

%6,3

Toplam yükümlülükler

27.632,0

30.713,5

%11,2

Toplam özkaynaklar

18.082,9

20.784,9

%14,9

Genel Yönetim Giderleri: 2020 yılında, genel yönetim giderlerinin gelire oranı düşük ofis giderleri ve seyahat harcamalarının etkisiyle %2,6’ya (%3,1) düştü.

1,7yp
(5,0yp)

1,0x

0,8x

(0,2x)

Satış ve Pazarlama Giderleri: 2020 yılında, satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı %4,7’ye (%6,2) düştü. Bu azalış
temel olarak, satış giderlerindeki (0,8 puan), pazarlama giderlerindeki (0,5 puan) ve diğer giderlerdeki (0,2 puan) azalıştan kaynaklandı.
Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü:
2020 yılında, finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğünün gelire oranı %1,2 (%1,3) olmuştur.
FAVÖK2: 2020 yılında, FAVÖK %17,7 yükselirken, FAVÖK marjı
0,7 puan artışla %42,2 (%41,5) oldu.
· Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %20,4 artışla 10.585 milyon TL
(8.789 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı 1,2 puan artışla %42,1
(%40,9) oldu.
· Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü %29,4 artışla 1.169 milyon
TL’ye (904 milyon TL) yükselirken, FAVÖK marjı 0,9 puan artışla %46,0’a (%45,1) ulaştı.
· Diğer iştiraklerimizin FAVÖK’ü 516 milyon TL (733 milyon
TL) oldu.
İtfa ve tükenme payları ile amortisman gideri: 2020 yılında,
itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri %18,4 artış
gösterdi.
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler): 2020 yılında 2.181 milyon TL (1.457 milyon TL) esas faaliyetlerden diğer
gelir ve 637 milyon TL (579 milyon TL) esas faaliyetlerden
diğer gider netinden oluşmaktadır. Esas faaliyetlerden diğer
gelirler, net kur farkı gelirleri, 3 aydan kısa vadeli mevduattan
elde edilen faiz gelirleri, geç ödeme faiz ve vade farkı gelirleri, iskonto gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Esas
faaliyetlerden diğer giderler ise dava ve ceza giderleri, bağış giderleri, bayi ek destek giderleri, abone iadeleri, dava
konusu faiz giderleri, yeniden yapılanma giderleri ve diğer
giderlerden oluşmaktadır.

(1) Turkcell Türkiye, Turkcell Uluslararası ve diğer iştirak tanımları için Faaliyet Raporu’nda yer alan Konsolide Finansal Tablo Dipnotlarına bakınız.
(2) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.
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Satışların Maliyeti (İtfa ve tükenme payları ile amortisman
hariç): 2020 yılında, satışların maliyetinin (itfa ve tükenme
payları ile amortisman hariç) gelire oranı %49,3’e (%47,9) yükseldi. Bu artış temel olarak, finansal servis gelirleri maliyetlerindeki (0,5 puan) ve diğer maliyet kalemlerindeki (0,4 puan)
düşüşe rağmen, satılan malların maliyetindeki (2,3 puan) artıştan kaynaklandı.

%14,6
%147,8

DOĞAL VARLIĞIMIZ

2019

Hazır değerler

Tekil dijital servis gelirleri 2020 yılında yıllık bazda %25,6 artış
gösterdi.

%12,9
%152,8

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

30,2
3.246,5

(1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç
(2) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.
(3) FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK’den itfa ve tükenme payları ile amortismanın düşürülmesi ile hesaplanmıştır.

Uzun vadeli borçlar

%15,8

FİKRİ VARLIĞIMIZ

%75,8

136,3

Konsolide Bilanço Verileri (Dönem Sonu)

11.860,6

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

1.543,4

58,7

Kontrol gücü olmayan paylar

10.238,7

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

(1,4yp)

%52,1
(779,8)

877,7

Ana ortaklık payları

(%241,7)

Net Borç / FAVÖK Oranı

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler)

Net Kâr

%22,7

(422,5)

%19,3

%17,0

Durdurulan Faaliyetler Dönem (Zararı)/Kârı

(4.267,8)

298,2

%15,8

0,2yp

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı

(3.478,0)

29.103,7

%21,6

Vergi

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

(14.361,3)

6.295,5

Finansman geliri/(giderleri)

%100,3

25.137,1

%21,4

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarından paylar

(7,775.5)

(12.036,9)

5.379,9

Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler)

(3.881,3)

Toplam Yükümlülükler / Özkaynak Oranı

FVÖK Marjı

FVÖK3

%42,6

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi

% Değişim

İNSAN VARLIĞIMIZ

Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü

2019

2020
14,087.7

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kâr/Zarar Tablosu (milyon TL)

2019
9.880,6

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Tabloların toplam satırlarında rakam yuvarlamalarından kaynaklı farklılıklar olabilir. Yuvarlama farklılıkları metin içerisindeki
hesaplamalar için de geçerlidir.

Özet Konsolide Nakit Akışı (milyon TL)
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2020 yılı içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bu bölümdeki sonuçlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun
olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. Tutarlar
milyon Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup 2020
yılına ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar ise aksi belirtilmedikçe 2019 yılına ait değerleri
temsil etmektedir.
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Sektörel ve finansal bilgiler

TURKCELL HAKKINDA

performans ve ihtiyatlı finansal risk yönetimi sayesinde %39
artışla 3.953 milyon TL net kar elde ettik. Bir seferlik etkileri
altta bulabilirsiniz:

Finansman Gelirleri / (Gideri): 2020 yılı için 1.789 milyon TL
(107 milyon TL) finansman gelirleri ve 5.123 milyon TL (3.117
milyon TL) finansman giderlerinin netinden oluşmaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

(60)

Toplam

396

Bir defaya mahsus etkiler (Milyon TL)

2020

lifecell ertelenmiş vergi

689

Dava giderleri karşılığı

(243)

Dava giderleri

(146)

Diğer

(15)

Toplam

285

Toplam Nakit ve Borç: 31 Aralık 2020 itibarıyla konsolide
nakit tutarı, temel olarak temettü ödemesi ve TL’nin değer
kazanmasının döviz cinsinden olan nakdimize etkisiyle, 30
Eylül 2020 tarihindeki 13.524 milyon TL seviyesinden, 11.861
milyon TL seviyesine geriledi. Yabancı para cinsinden kur
takası işlemleri hariç, konsolide nakdimizin, %74’ü ABD Doları, %4’ü Avro ve %22’si TL para birimi bazındadır.
Konsolide borç tutarı, temel olarak TL’nin değer kazanmasının döviz cinsinden olan borcumuza etkisiyle, 30 Eylül 2020’deki 22.841 milyon TL seviyesinden 31 Aralık 2020
itibarıyla 21.586 milyon TL’ye geriledi. Toplam borcun 2.099
milyon TL’si kiralama yükümlülüklerinden oluşmaktadır.
· Kiralama yükümlülükleri hariç konsolide borç kırılımı:
· Turkcell Türkiye’nin borç tutarı, 10.197 milyon TL’si (1.389
milyon ABD Doları) ABD Doları, 5.624 milyon TL’si (624 milyon Avro) Avro, 283 milyon TL’si (253 milyon Çin Yuanı) Çin
Yuanı ve geri kalan 1.364 milyon TL’si Türk Lirası bazlı olmak üzere 17.469 milyon TL seviyesindedir.
· Finansman Şirketi’nin borç tutarı, 259 milyon TL’si (36 milyon ABD Doları) ABD Doları, 465 milyon TL’si (52 milyon
Avro) Avro ve geri kalan 314 milyon TL’si Türk Lirası bazında
olmak üzere 1.038 milyon TL seviyesindedir.

Yatırım Harcamaları (milyon TL)

2019

2020

Operasyonel yatırım harcamaları

4.525,1

5.391,6

Lisans ve ilgili giderler

1,8

42,8

Operasyonel olmayan yatırım harcamaları (UFRS15 & UFRS16 dahil)

2.697,8

3.644,6

Toplam Yatırım Harcamaları

7.224,7

9.078,9

Operasyonel Özet (Türkiye):
Operasyonel Bilgiler Özeti

2019

2020

% Değişim

Abone sayısı (milyon)

35,7

36,7

%2,8

Mobil Faturalı (milyon)

20,4

22,0

%7,8

2,6

2,8

%7,7

12,4

11,5

(%7,3)

Fiber (bin)

1.484,7

1.664,3

%12,1

ADSL (bin)

719,1

707,6

(%1,6)

Mobil M2M (milyon)
Mobil Ön Ödemeli (milyon)

323,2

591,2

%82,9

Kablo (bin)

49,2

67,7

%37,6

IPTV (bin)

719,7

871,3

%21,1

Mobil Abone Kayıp Oranı (%)3

%2,7

%2,3

(0,4yp)

Sabit Abone Kayıp Oranı (%)

%2,1

%1,9

(0,2yp)

39,8

45,5

%14,3

42,7

49,1

%15,0

56,5

59,1

%4,6

64,3

67,0

%4,2

Ön Ödemeli

18,3

21,8

%19,1

Sabit Bireysel ARPU – Bileşik

63,2

69,6

%10,1

64,9

70,9

%9,2

7,4

11,7

%58,1

415,3

518,7

%24,9

Superbox (bin)1

Abone Kayıp Oranı (%)2

ARPU (Abone başına elde edilen aylık gelir) (TL)4
Mobil ARPU – Bileşik
Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç)
Faturalı
Faturalı (M2M hariç)

Bireysel Fiber ARPU
Kullanıcı başına ortalama data kullanımı (GB/kullanıcı)
Mobil MoU – (Abone başı Aylık Ortalama Kullanım Dakikası) Bileşik

· lifecell’in borç tutarı, tamamı Grivna türünden olmak
üzere, 980 milyon TL seviyesindedir.
Kiralama yükümlülüklerinin, 1.202 milyon TL’si Türk Lirası, 56
milyon TL’si (8 milyon ABD Doları) ABD Doları, 186 milyon TL’si
(21 milyon Avro) Avro ve geri kalanı diğer yerel para birimleri
bazındadır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları/Avro
karşılıkları verilmiştir.)

(1) Superbox müşterileri mobil abonelerin içine dahildir.
(2) Abone kayıp oranı rakamlarının gösterimi, ilgili çeyrekler için aylık ortalama abone kayıp oranı rakamlarını gösterecek şekilde değiştirilmiştir.
(3) 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. 2019 yılı itibarıyla, düzenleyici bir gereklilik olarak, oturum belgesi eksik olan ön ödemeli hatların aboneliklerinin 6. ayı itibarıyla
kapatılmasını gerektiren yeni BTK düzenlemesi kapsamında ön ödemeli hatların bağlantısını kesmeye başladık. Buna ek olarak, BTK düzenlemesi kapsamında, vefat eden bir müşterinin hattı
ya varise ya da başka bir kullanıcıya aktarılmalı ya da sonlandırılmalıdır. Aktarılmayan veya sonlandırılmayan hatlar 7. ayın sonu itibarıyla kapatılacaktır.
(4) TV ile ilgili tüm gelirleri geçmişte Turkcell Superonline altında kaydederken ilgili ARPU’yu da sabit bireysel ARPU altında gösteriyorduk. Daha önce duyurduğumuz gibi, TV işimiz ayrı bir iştirak haline geldi. 3Ç20 itibarıyla, bu değişimi organizasyonumuza yansıtmak için, sabit bireysel ARPU içinde kaydedilen mobil OTT TV ARPU’sunu, Mobil ARPU içinde göstermeye karar verdik.
Mobil TV gelirleri mobil abonelerden elde edilmektedir. IPTV gelirleri Turkcell Superonline altında kaydedilmeye ve sabit bireysel ARPU’ya dahil edilmeye devam edecektir. Karşılaştırılabilirliği
sağlamak için, son üç yıla ait ARPU verileri yatırımcı ilişkileri web sitemizdeki finansal ve operasyonel veri excelinde bu değişikliği yansıtacak şekilde revize edilmiştir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Net Kâr: 2020 yılında, Grup net karı %30,5 artış ile 4.237 milyon TL’ye (3.246 milyon TL) yükseldi. Net kar, lifecell tarafından kaydedilen 689 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinden
olumlu etkilendi. Ertelenmiş vergi geliri etkisi ve diğer bir defaya mahsus giderler hariç tutulduğunda, güçlü operasyonel

(116)

Kcell SPA için tazminat (Fintur)

DOĞAL VARLIĞIMIZ

12 Aralık 2018’de Turkcell bağlayıcı bir anlaşma imzaladı ve 2
Nisan 2019’da Fintur’daki hisselerinin Fintur’un çoğunluk hissedarı olan Sonera Holding B.V.’ye devredilmesi işlemi tamamlandı. İşlemin final değeri 352,9 milyon Avro oldu. Hisse devri
için gerekli ön şartların 1Ç19 içerisinde tamamlanmasından
dolayı, bu işlemden elde edilen 772 milyon TL’lik kar 1Ç19 finansal tablolarımıza yansıtılmıştır.

Telsiz vergisi (vergi sonrası)

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan
Faaliyetler: Fintur stratejik yaklaşımımız ve UFRS koşulları
gereği, Ekim 2016 itibarıyla ‘satış amaçlı elde tutulan duran
varlıklar’ olarak sınıflandırıldı ve durdurulan faaliyetler altında
raporlanmaktadır.

(199)

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Vergi Gideri: 2020 yılında, vergi gideri, temel olarak lifecell’in
ertelenmiş vergi geliri nedeniyle %50,7 azaldı. 4Ç20’de lifecell’in birikmiş geçmiş yıl zararları ertelenmiş vergi varlıkları
olarak muhasebeleştirilerek 689 milyon TL ertelenmiş vergi
geliri kaydedildi.

772

Mobil vergi uzlaşması

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal giderler içerisinde yer
alan net kur farkı gideri esas olarak kredi ve ihraç edilen tahvillerden kaynaklanan kur farkı giderlerinden oluşmaktadır.

Fintur Satışı

Yatırım Harcamaları: 2020 yılında, operasyonel olmayan
kalemler dahil yatırım harcamaları 9.079 milyon TL olarak
gerçekleşti. 2020 yılında, Grup seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans ücretleri hariç) gelirlere oranı %18,5
olmuştur.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Finansman gelirleri kar veya zararda yeniden sınıflandırılan nakit akış riskinden korunma kazançları, türev araçların
gerçeğe uygun değer karı ve faizi ve diğer faiz gelirlerinden
oluşmaktadır. Finansman giderleri net kur farkı giderleri, itfa
edilmiş maliyetinden gösterilen finansal yükümlülüklere ilişkin
faiz gideri ve diğer giderlerden oluşmaktadır.

2019

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Bir defaya mahsus etkiler (Milyon TL)

Yıl sonu itibarıyla, Turkcell Grup’un 132 milyon ABD Doları net
döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır. (Bu rakam avans
ödemeleri dahil edilerek hesaplanmıştır.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler): 2020 yılı için
168 milyon TL (103 milyon TL) yatırım faaliyetlerden gelir ve
32 milyon TL (44 milyon TL) yatırım faaliyetlerinde gider netinden oluşmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden gelirler net kur
farkı gelirleri, finansal yatırımlarından elde edilen faiz gelirleri,
sabit kıymet satış kârı ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden giderler ise Belarus Telekom iktisabına
ilişkin ertelenmiş ödeme yükümlülüğü iskonto gideri, bağlı
ortaklığın elden çıkarılmasından kaynaklanan giderlerden
oluşmaktadır.

Net borç 31 Aralık 2020 itibarıyla 9.726 milyon TL, net Borç/
FAVÖK çarpanı ise 0,8x olarak gerçekleşmiştir. Finansman
Şirketi’nin vermiş olduğu tüketici kredileri hariç, sadece telekom işlerinden olan net borcumuz 7.788 milyon TL, kaldıraç
oranı ise 0,7x olarak gerçekleşmiştir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Abone iadeleri mevzuatta belirtilen tüm yükümlülüklerin ifa
edilmesine rağmen çeşitli nedenlerle abonelere yapılamayan iadelerin zaman aşımına uğrayan kısımlarının Evrensel
Fonu’na devredilmesinden oluşmaktadır.
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2020 yılında, bireysel fiber ARPU müşteriyi daha yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejimiz ve daha yüksek
gelir üreten abone kazanımı etkisi ile yıllık bazda %9,2 artış
gösterdi.

Gelir
Büyümesi

FAVÖK

~14

milyar TL

~%20

Op. Yatırımlar/
Gelir(1)

(1) Lisans ödemeleri hariç

Yukarıdaki metin 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.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Şebekemizdeki 4.5G’yi destekleyen akıllı telefon sayısı, yıllık
2,3 milyon artış ile 21,5 milyona yükseldi ve yıl sonu itibarıyla
şebekemizdeki toplam akıllı telefonların %91’ini oluşturmaktadır. Toplam akıllı telefon penetrasyonu ise %81’e ulaştı.

%14-%16

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Kullanıcı başına ortalama mobil veri kullanımı 4.5G kullanıcılarının artan sayısı, artan veri kullanımı ve daha fazla dijital
servislerin kullanılmasıyla yıllık bazda 2020 yılında %58,1 artış
gösterdi. Buna göre, 4.5G kullanıcılarının ortalama mobil veri
kullanımı 2020’nin dördüncü çeyreğinde 14,9 GB’ye ulaştı. Artan Superbox abone sayısı da veri tüketimi üzerinde olumlu
bir etki yaptı.

2 0 2 1 b e k l e nt i

İNSAN VARLIĞIMIZ

Sabit tarafta, abone bazımız, yıllık net 187 bin abone kazanımıyla 2,4 milyonu aştı. Fiber abone bazımız, yıllık net 180 bin
abone kazanımı ile genişledi. Superbox, sabit kablosuz erişim
ürünümüz, 2020 yılında güçlü bir performans elde etti. Buna
göre, Superbox, yıllık net 268 bin abone kazanımı gerçekleştirdi. Bu arada, IPTV müşterilerimiz, yıllık net 152 bin abone
kazanım ile 871 bine yükseldi.

Mobil abone başına elde edilen aylık gelir (“ARPU”) 2020 yılında M2M hariç, genişleyen faturalı abone tabanı ve müşteriyi daha yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejimize ek olarak artan veri ve dijital servis kullanımı ile yıllık
bazda %15,0 artış gösterdi.

2021 beklentilerimiz; gelir büyümesi hedefimiz %14-%16, FAVÖK hedefimiz
yaklaşık 14 milyar TL ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı
hedefimiz ise yaklaşık %20 şeklindedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Mobil tarafta, abone bazımız 2020 yılında 712 bin yıllık net
abone kazanımı ile 33,4 milyona ulaştı. Bu dönemde faturalı
abone bazımız, son 11 yılın en yüksek seviyesi olan 1,6 milyon
yıllık net abone kazanımı ile büyüdü. Böylece, faturalı abone
bazımız yıl sonu itibarıyla mobil abone bazımızın %65,7’sine
(%62,2) ulaştı. Ön ödemeli abone sayımız ise abone kayıp
oranı politikamız doğrultusunda, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 666 bin aktif olmayan ön ödemeli hattın kapatılması nedeniyle 2020 yılında 892 bin azaldı. Ayrıca, vefat eden
müşterilerin aboneliklerinin devre dışı bırakılmasını gerektiren
yasal değişikliğin uygulanması ile 4Ç20’de 194 bin hat kapaması gerçekleşti.

2020 yılında, aylık ortalama mobil abone kayıp oranı %2,3
oldu. 4Ç19’daki yüksek mobil abone kayıp oranının temel
nedeni, düzenleyici bir gereklilik olarak, oturum belgesi eksik olan ön ödemeli hatların aboneliklerinin 6. ayı itibarıyla
kapatılmasını gerektiren BTK düzenlemesi kapsamında toplu
olarak ön ödemeli hatların bağlantısının kesilmesidir. 2020
yılında, aylık ortalama sabit abone kayıp oranı %1,9 oldu.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Türkiye’deki müşteri bazımız, pandemi ortamına rağmen
2020 yılında 1,1 milyon yıllık net abone kazanımı ile 36,7 milyona ulaştı. Böylece, değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayan
çözümlerimiz, zengin değer önerimiz ve müşterimizin yaşamlarını kolaylaştıran yenilikçi kampanyalarımız sayesinde 1
milyon net abone kazanımı hedefimizi gerçekleştirdik.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Geleceğe yönelik beklentiler

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

TV Pazarı
2020 yılı 3’üncü çeyreği itibarıyla Kablolu Yayın Hizmeti (KYH) sunmak üzere
yetkilendirilmiş 15 işletmeci bulunuyor.
Türksat’ın Kablo TV abone sayısı 1,33
milyon olurken, IPTV hizmeti sunan iş-

Mobil Erişim ve Çağrı Başlatma
Pazarı Konusundaki Gelişmeler
03.04.2019 tarih ve 2019/DK-SRD/097
sayılı Kurul Kararı ile geçiş süreci son
olarak 31.12.2019 tarihine kadar uzatılan,
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı’na ilişkin deregülasyon kararı, 01.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girmiştir. Deregülasyon kararının uygulanması ile mobil işletmecilerin Sanal

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi
ile sundukları hizmetin genişbant pazarındaki payı 2020 yılı 3’üncü çeyrek
itibarıyla %26 olarak gerçekleşti.

Mobil Referans Arabağlantı Teklifi
Güncellemeleri
20.05.2020 tarih ve 2020/DK-ETD/151
sayılı sayılı Kurul Kararıyla Şirketimiz Referans Arabağlantı Teklifi’nde yer alan
teminat maddeleri, 01.01.2021 itibarıyla
geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Şirketimiz’le arabağlantı yapan firmaların Şirketimiz’e vereceği teminat
tutarları yükseltilmiş, SMS/MMS hizmetine ilişkin ödenmemiş borçların ve
güncel kullanımın teminat tutarını aşması halinde Şirketimiz’e hizmeti derhal
durdurabilme yetkisi verilmiş, ani trafik
yükselişi durumunda firmalara ilave
teminat vermenin yanında ara ödeme
yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Teminat koşullarında yapılan güncellemelerin, arabağlantı yapılan firmalarla
yaşanan tahsilat riskinin azaltılması için
faydalı olacağı öngörülmektedir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

2020 yılı 3’üncü 3 aylık döneminde
mobil numara taşıma sayısı bir önceki 3 aylık döneme göre %6,8 oranında
arttı ve 3,3 milyon olarak gerçekleşti.
24.11.2020 tarihi itibarıyla toplam 146
milyon mobil numara taşıma işlemi
gerçekleştirildi.

2020 yılı ilk 3 çeyreğinde internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir
8,6 milyar TL seviyesini aşmıştır. Sabit
genişbant internet abonelerinin aylık
ortalama veri kullanımı 153 GB seviyesine ulaştı. Sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %69’u 10-35 Mbit/sn hızda
bağlantı sunan paketleri tercih etmektedir.

Sektörümüzü ve Şirketlerimizi
İlgilendiren Hukuk ve Regülasyon
Gelişmeleri

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2020 yılı 3’üncü çeyreği itibarıyla mobil abonelerin %64’ü faturalı tarifelerde
yer alırken %36’sı ön ödemeli tarifelerde yer almaktadır. Ön ödemeli mobil
genişbant abone sayısı 22,7 milyon, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise
42,3 milyon olarak gerçekleşirken M2M
abone sayısı 6,1 milyona ulaştı.

Genişbant İnternet Pazarı
2008 yılında altı milyon civarında olan
genişbant internet abonesi sayısı, 2020
yılı 3’üncü çeyrek sonu itibarıyla 80,9
milyona ulaştı (15,8 milyon sabit genişbant, 65 milyon mobil genişbant abonesi). Toplam internet abone sayısının
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
artış oranı %5 olarak gerçekleşip, xDSL
abone sayısı 10,6 milyona ulaşırken, fiber abone sayısı ise 3,7 milyonu geçti.
Alternatif işletmecilerin toplam fiber
uzunluğu 91.810 km’ye ulaştı.

Sabit Ses Pazarı
2020 yılı 3’üncü çeyrek sonu itibarıyla
12,3 milyon sabit telefon abonesi bulunan ülkemizde, nüfus penetrasyon oranı
yaklaşık %14,8 seviyesindedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

2020 yılı 3’üncü çeyrekte 4.5G abone
sayısı 76,5 milyon olurken 3G abone sayısı 4,4 milyona düştü. 3G ve 4.5G hizmetleriyle birlikte mobil bilgisayardan
ve cepten internet hizmeti alan mobil
genişbant abone sayısı 65 milyona
yükseldi.

Abonelerden elde edilen gelire göre
Turkcell’in pazar payı %45,2, Vodafone’un %30,3, TT Mobil’in %24,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Uydu platform hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilen işletmecilerden Digital
Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (Digitürk), Demirören TV Digital Platform
İşletmeciliği A.Ş. (DSmart) ve TTNET A.Ş.
(Tivibu) faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Mobil Pazar
Ülkemizde, 2020 yılı 3’üncü çeyrek itibarıyla yaklaşık %99,6 penetrasyon
oranına karşılık gelen, toplam 82,8 milyon mobil abone bulunmaktadır (M2M
ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil penetrasyon oranı: %109).

Mobil genişbantta aylık ortalama data
kullanımı ise 9,3 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SİM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 11 GB olarak gerçekleşti. 2020 yılı 3’üncü çeyrek toplam
mobil trafik hacmi, geçen senenin aynı
dönemine göre %12,3 oranında artarak
78,9 milyar dakika olarak gerçekleşti.

letmecilerden Superonline’ın (TV+) 811
bin, TTNet’in (Tivibu) 858 bin abonesi
bulunmaktadır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020 yılının ilk üç çeyreğinde mobil işletmecilerin [Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş. (Turkcell), Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone), TT Mobil İletişim
Hizmetleri A.Ş. (TT Mobil)] ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom)
toplam net satış gelirleri yaklaşık 42,3
milyar TL olurken diğer işletmecilerin
net satış geliri 14,1 milyar TL seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde Turkcell, Türk
Telekom, TT Mobil ve Vodafone tarafından yapılan toplam yatırım miktarı ise
8,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Abone sayısına göre pazar payı dağılımında; Turkcell %40,7, Vodafone %31,4,
TT Mobil ise %27,9’luk paya sahiptir.
Mobil abonelerin yaklaşık %86,5’i bireysel, %13,5’i ise kurumsal abonelerden
oluşmaktadır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Türkiye Elektronik
Haberleşme sektörü
Sektörümüzün düzenleyici otoritesi BTK,
tarafından yayımlanan 2020 yılı 3’üncü
Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri raporuna göre, Türkiye elektronik haberleşme
sektöründe faaliyet gösteren işletmeci
sayısı 458 olup bu işletmecilere verilen
yetkilendirme sayısı 834’dür.

TURKCELL HAKKINDA

Şirketlerimizin ve 								
sektörümüzün gelişmeleri
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Sektörel ve finansal bilgiler

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında
Yönetmelik
Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesine, yenilenmiş cihazların
garanti koşullarına, yenileme merkezlerinin yetkilendirmesine, piyasa aktörlerinin yükümlülüklerinin düzenlenmesine
ilişkin Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hak-

Ticaret Bakanlığı Tarafından
Uygulanan 138 Milyon TL İdari Para
Cezasının İptali
Ticaret Bakanlığı tarafından 2015 yılına
ilişkin olarak yürütülen denetim sonucunda, mesafeli sözleşmeler, taksitle
satış sözleşmeleri ve abonelik sözleşmelerine ilişkin ihlal iddiaları sebebiyle,
Şirketimiz hakkında 138 milyon TL idari
para cezası uygulanmıştı. Şirketimiz tarafından, anılan işlem ve kararların iptali talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme,
Şirketimiz iddialarını haklı bularak davanın kabulüne ve idari para cezasının
iptaline karar vermiştir. Davalı idarenin
istinaf başvurusunda bulunması ve Bölge İdare Mahkemesi’nin davalı idarenin
istinaf başvurusunun reddetmesi akabinde karar, davalı idare tarafından

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Elektronik Haberleşme Abonelik
Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda
Kurulması
26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7247 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda
değişiklik yapılarak elektronik ortamda
kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına ilişkin
usul ve esasların BTK tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. İlgili usul ve
esaslar henüz yayımlanmamıştır.

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları
İle Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kapsamındaki İmtiyaz Sözleşmeleri
ve Yetki Belgesi Değişikliği
7061 sayılı Kanun ile bazı mali yükümlülüklere ilişkin ihtilafların yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır. Ayrıca
Kanun’da elektronik haberleşme sektöründen alınan vergi ve diğer mali
yükümlülüklerin hesaplanması, tahsili
ve takibiyle ilgili yaşanan sorunları gidermek amacıyla vergi kanunları ile
sektörü ilgilendiren diğer kanunlarda
değişiklikler yapılmıştır. Yapılandırma
başvurusunda bulunan işletmecilerin
bu değişiklikler kapsamında İmtiyaz
Sözleşmeleri ve Yetki Belgesi’nin tadili
için de BTK’ya başvuru yapmış sayılacağı Kanun’da hüküm altına alınmıştır.
Değişikliklere ilişkin Şirketimiz ve BTK
tarafından hazırlanmış metinler, Danıştay’ın olumlu görüşü alınması akabinde,
İmtiyaz Sözleşmeleri ve Yetki Belgesi’ne
dercedilmiş ve imza süreçleri 16.01.2020
tarihinde tamamlanmıştır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim
Güvenliği Rehberi
06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı’nın Bilgi ve
İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi
uyarınca kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için kamu kurumları ve

BTK’nın 31.03.2020 tarihli ve 2020/İK
YED/099 sayılı Kararı ile; Kuruma iletmekle yükümlü olduğumuz düzenli raporlar kapsamında hazırlanan bilgi ve
belgelere ilişkin gönderim sürelerinin 3
(üç) aya kadar ertelenmesi mümkün
kılınmıştır.

Sosyal Ağ Sağlayıcı Düzenlemeleri
01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
kapsamında yapılan değişikliklerle;
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan
fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ
sağlayıcılara, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleme, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de
barındırma da dahil olmak üzere birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Düzenlemelere uyulmadığı takdirde, idari para
cezası, reklam yasağı ve bant genişliğinin düşürülmesi gibi yaptırımların uygulanabileceği düzenlenmiştir. 5651 sayılı
Kanunda yapılan değişikler sonrasında BTK tarafından hazırlanan Sosyal
Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar
02.10.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

kında Yönetmelik 22.08.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TSE tarafından
17.02.2021 tarihinde yayımlanan ikinci el
cep telefonlarını yenileyip sertifikalandırarak tekrar satışa sunacak yenileme
merkezlerine ilişkin standart ile ikinci
el cep telefonu alımının tüketiciler için
daha güvenilir hale getirilmesi ve ikinci
el cihazların ekosisteme kazandırılmasının önü açılmıştır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim
Pazarı Konusundaki Gelişmeler
BTK tarafından, 17.01.2020 tarih ve 2019/
DK-SRD/338 sayıl Kurul Kararı ile “Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları Analizine İlişkin Nihai Doküman”
yayımlanmıştır. Söz konusu doküman ile

Elektronik Haberleşme Sektöründe
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin
Korunmasına İlişkin Yönetmelik
04.12.2020 tarihinde Resmî Gazete’de
yayımlanan “Elektronik Haberleşme
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi
Ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik” yayımı tarihinden altı ay sonra,
04.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik, elektronik haberleşme
sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin tüzel kişi abonelikleri dahil elektronik haberleşme hizmeti sunulması
kapsamında elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik’te abone ve
kullanıcıların verilerinin işlenmesi kapsamındaki açık rıza süreçleri, veri güvenliği, riskin ve ihlalin bildirimi, numara
gizleme, otomatik çağrı yönlendirme
gibi konularda detaylı düzenlemeler
getirilmiştir.

COVID dönemine İlişkin BTK Kurul
Kararları
BTK’nın 31.03.2020 tarih ve 2020/DKTHD/100 sayılı Kararı ile; salgın ile ilgili
Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile getirilen tedbirler kaldırılıncaya kadar, çağrı merkezi hizmetlerinin aksatılmadan
uzaktan yürütülmesi, fatura gönderiminin elektronik ortamda yapılması,
abonelik tesisi için ihtiyaç duyulan bilgi/belgelerin önce elektronik ortamda
ve akabinde posta/kargo ile alınarak
uzaktan abonelik tesis edilmesi olanakları sağlanmıştır.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler
28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim
ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile; ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin kaydedilmesi,
yönetilmesi, onay alınması, reddetme
hakkının kullanılması ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan yeni
bir sistem [ticari elektronik ileti yönetim
sistemi (“İYS”)] getirilerek ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet
sağlayıcılar bakımından İYS’ye kaydolma ve mevcut onayları İYS’ye aktarma
zorunluluğu getirilmiş ve İYS üzerinde
onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, hizmet sağlayıcılar tarafından ticari elektronik ileti gönderimi yapılmadan önce, alıcının onayı
olup olmadığının İYS üzerinden kontrol
edilmesi gerekmektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
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Mobil Elektronik Haberleşme
Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi
BTK tarafından yayımlanan Mobil
Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesinde yer alan hizmetlerin (yurt içi/yurt dışı ses ve SMS, isim/
unvan değişikliği, hat devir, numara
değişikliği, SIM kart değişikliği, açma
kapama, ayrıntılı fatura, bilinmeyen numaralar servisi v.b.) azami fiyatları altı
aylık periyotlarla güncellenmektedir.
Tarifede yer alan ücretler, 01.04.2020
tarihi itibarıyla %5,8, 01.10.2020 tarihi itibarıyla %5,3 oranında artırılmıştır.

Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde BTK
tarafından “Fiyat Sıkıştırmanın Tespitine,
Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar” ile yerleşik işletmeciye
getirilen erişim yükümlülüklerinin hangi
koşul ve şartlarla sunulacağını belirleyen Türk Telekom Taslak Referans Teklifleri (IP VAE Teklifi, Al-Sat Toptan Satış
Teklifi, Ethernet VAE Teklifi, Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi,
SSG/ME İnternet Teklifi, Ortak Yerleşim
ve Bina Erişimi Teklifi) kamuoyu görüşüne açılmış olup ilgili dokümanların nihai
hale getirilmesi çalışmaları BTK nezdinde devam etmektedir.

kritik altyapı hizmeti veren işletmecilerce uyulması gereken asgari güvenlik tedbirlerini belirlemek ve belirlenen
tedbirlerin uygulanmasında yürütülecek faaliyetleri tanımlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanlığı koordinesi ile hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” 27.07.2020 tarihinde yayımlanmıştır.
Rehber, kamu kurumları ve kritik altyapı
hizmeti veren işletmecilerce alınacak
tedbirler çerçevesinde yerli ve milli ürün
kullanımının teşvik edilmesini, kurum ve
kuruluşlarda yapılacak mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesini hedeflemektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

SMS/MMS Sonlandırma Hizmetleri
İçin Maliyet Esaslı Tarife Belirleme
Yükümlülüğünün Kaldırılması
08.09.2020 tarih ve 2020/İK-SRD/258
sayılı Kurul Kararıyla yayınlanan Mobil
Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi’yle,
SMS/MMS sonlandırma hizmeti için uygulanan maliyet esaslı tarife belirleme
yükümlülüğünün, 01.10.2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu
geçiş sonrasında, taraflar sonlandırma
ücretini aralarında ticari olarak müzakere ederek serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca, işletmecilere getirilen erişim
ve arabağlantı sağlama yükümlülüğüne IP arabağlantı da dahil edilmiştir.

Öte yandan, işletmeciler arasında asimetriyi haklı kılabilecek bir farklılığın
bulunmadığı hususu Danıştay 13. Dairesi’nin 05.03.2015 gün ve E.2014/1750,
K.2015/895 sayılı kararıyla da tespit
edilmişti.

ele alınan sabit genişbant pazarlarında
Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip işletmeci olarak ilan edilen yerleşik işletmeciye (Türk Telekom), talep eden işletmecilere bakır ve fiber şebekeleri üzerinden maliyet esaslı IP seviyesinde Veri
Akış Erişimi (IPVAE), Ethernet VAE, Sanal
Ayrıştırılmış Yerel Erişim (SAYE) hizmeti
sunma ve fiyat sıkıştırması testine tabi
olma yükümlülükleri getirilmiştir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Bununla birlikte, Şirketimiz’in Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı’nda EPG’ye sahip işletmeci olarak
belirlenmesine ve bu doğrultuda Şirketimiz’e bir takım yükümlülükler getirilmesine karar verildiği bildirilen Mobil
Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma
Pazarına ilişkin Nihai Doküman’ın onaylanmasına dair, 18.02.2013 gün ve 2013/
DK-SRD/105 sayılı BTK kararının iptali talebiyle açılan davada mahkeme
Şirketimiz’in iddialarını haklı bularak,
davaya konu edilen işlem ve kararların iptaline karar vermişti. Akabinde
BTK, bahse konu mahkeme kararını
temyiz etmiş, Danıştay 13’üncü Dairesi,
BTK’nın iddia ve savunmalarını haksız bularak iptal kararının onanmasına
karar vermişti. Takip eden süreçte BTK,
bahse konu onama kararı hakkında
karar düzeltme başvurusunda bulunmuş olup, Danıştay 13. Dairesi, BTK’nın
karar düzeltme başvurusunun reddine
karar vermiş ve bu şekilde bahse konu
mahkeme kararı Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.

Arabağlantı Ücretlerindeki
Asimetrinin Kaldırılması
Mobil işletmeciler arasında uygulanan
çağrı sonlandırma ücretleri, BTK tarafından 2005 yılından bu yana mobil
pazar koşulları, trafik dağılımları, gelirler, abone sayıları ve teknolojik farklılıklar gibi koşullar gerekçe gösterilerek
Şirketimiz aleyhine olacak şekilde asimetrik (farklı seviyelerde) belirlenmektedir. Şirketimiz tarafından çağrı sonlandırma ücretlerindeki eşitsizliğin (asimetrinin) giderilmesi talebiyle 13.11.2017
tarihinde BTK’ya yapılan başvurunun
reddedilmesi üzerine açılan davada
mahkeme, 18.07.2019 tarihli kararı ile
Şirketimiz’in iddialarını haklı bularak davanın kabulüne karar vermiş; BTK karar
hakkında istinaf başvurusunda bulunmuştur. İstinaf başvurusunu inceleyen
Mahkeme, davanın Danıştay’da görülmesi gerektiği gerekçesiyle dosyayı
yeniden bir karar verilmek üzere Danıştay’a göndermiştir. Danıştay nezdindeki
dava hâlihazırda devam ederken, BTK
tarafından da arabağlantı ücret seviyelerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.

TURKCELL HAKKINDA

Mobil Şebeke Hizmeti (SMŞH) işletmecilerine erişim sağlama yükümlülükleri
açısından, Şirketimiz aleyhine farklılaşma yaratan durum ortadan kalkmış ve
Şirketimiz’in, SMŞH işletmecileri ile, yurt
dışı örneklerinde de olduğu gibi, ticari
olarak ve serbestçe müzakere edebilmesinin yolu açılmıştır. BTK’nın, işletmecilerin uzlaşamaması ve talep edilmesi
halinde uzlaştırma prosedürünü işletme
yetkisi devam etmektedir.
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Dijital Hizmet Vergisinin Yürürlüğe
Girmesi
05.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital
Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’da düzenlenen dijital hizmet vergisi 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş; 20.03.2020 tarihli Resmî Gazete’de
ise Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır. Dijital Hizmet
Vergisi oranının %7,5 olarak belirlendiği
Kanun ile Türkiye’de aşağıdaki kapsamda elde edilen hasılatlar dijital hizmet
vergisine tabi tutulmuştur:

• havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay.

TÖHAŞ Ödeme Emri Davasında
Verilen İptal Kararı
BDDK tarafından TÖHAŞ’ın 01.07.2015 –
15.08.2018 tarihlerindeki mobil ödeme
hizmetleri denetlenmiş; akabinde TÖHAŞ hakkında 18.762.982 TL idari para
cezası uygulamış; bahsi geçen karar ve
işlemlerin iptali için TÖHAŞ tarafından
dava açılmıştır. Davada 30.12.2020 tarihinde duruşma gerçekleştirilmiş olup,
karar verilmesi beklenmektedir.

• Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime
geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri,
• Anılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetleri ve gazete veya dergilerin internet sitelerinde
veya yalnızca dijital ortamda işitsel ve/
veya görsel yayıncılık yapan kuruluşların internet sitelerinde ya da bunların
yayın akışları sırasında yayınlanan reklamlar.

EKLER

UYAP Malvarlığı Sorgularının
Elektronik Ortamda Haczedilebilmesi
Yasal Zemine Kavuşturulması
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 tarih ve
31199 sayılı Resmî Gazetede yayımla-

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması
halinde, bu hadlerin uygulanmasında
grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat
dikkate alınacaktır.

Lifecell Müzik (fizy) & Lifecell TV
(TV+ ott) RTÜK nezdinde Lisans ve
Yetkilendirme Başvuruları
01.08.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından
Sunumu Hakkında Yönetmelik ile internet üzerinden yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar ve internet
üzerinden yapılan bu yayınların iletimi
lisans ve yetkilendirmeye tabi kılınmıştır.
Bu kapsamda; (i) internet ortamından
isteğe bağlı yayın yapan “fizy” platformu için Lifecell Müzik Yayın ve İletim
A.Ş. tarafından “İnternet - İBYH Yayın
Lisansı” başvurusu, (ii) internet – mobil
ortamdan yapılan yayınların iletimini
yapan TV+ (OTT) platformu için Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş.
tarafından “İnternet Ortamından Yayın
İletim Yetkisi” başvurusu 01.07.2020 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(Üst Kurul) nezdinde yapılmış olup Üst
Kurul’un başvurulara ilişkin kararı beklenmektedir.

Turkcell’in uluslararası pazarlardaki dijital servislerini ve teknoloji çözümlerini
genişletme vizyonunu gerçekleştirmek
ve yurt dışı penetrasyonu sağlamak
üzere, 07.09.2020 tarihinde Şirketimiz’in
bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures
Coöperatief U.A.’nın %100’üne sahip olduğu, Turkcell kaynakları ile geliştirilen
ve dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı ile ilgili verilerin Türkiye’de saklandığı, sermayesi 50.000 Avro olan Hollanda’da mukim “Lifecell Digital Communication Technologies B.V.“nin kuruluş
işlemleri tamamlanarak ticaret siciline
tescili gerçekleşmiştir. 04.12.2020 tarihinde unvanı “BiP Digital Communication Technologies B.V.” olarak tescil edilerek değiştirilmiştir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Kâr Payı Dağıtımlarına Sınırlama
Getirilmesi
17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren, “Yeni Koronavirüs (COVID-19)
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici Madde 13 ile;
sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının
yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının
dağıtımına karar verilebileceği düzenlenmiştir. Belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkili olup 18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2948

• Sesli, görsel veya dijital herhangi bir
içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine,
izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu
cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital
ortamda sunulan hizmetler,

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Bu dava devam ederken, vergi dairesi
tarafından idari para cezasının tahsili
için TÖHAŞ’a ödeme emri gönderilmiş;
yürütmesinin durdurulması ve iptali için
dava açılmıştır. Açılan davada mahkeme davanın kabulüne, dava konusu
ödeme emrinin iptaline karar vermiştir.
Dolayısıyla mevcut durumda, idari para
cezasının iptali için açılan dava neticelene kadar, tahsilat işlemlerine devam
edilmemesi gerekmektedir.

• Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,

Yeni Kurulan Lifecell Bulut (Lifebox),
Lifecell Müzik (fizy) ve Lifecell TV
(TV+ ott) Şirketleri
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim
Kurulu’nun 30.06.2020 tarihli kararı kapsamında 01.07.2020 itibarıyla Turkcell’e
ait fizy servisinin Lifecell Müzik ve Yayın
İletim A.Ş.’ye,-lifebox servisinin Lifecell
Bulut Çözümleri A.Ş.’ye ve Superonline
İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait olan TV+
servisinin OTT faaliyetlerinin, Lifecell TV
Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş.’ye devri
gerçekleştirilmiştir.

BiP Platformunun Devri ve BiP B.V.’nin
Kuruluşu
29.04.2020 tarihli Turkcell Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures Coöperatief
U.A.’nın mülkiyetindeki BiP platformunun, platformu oluşturan gayri maddi
hakların devri suretiyle Şirketimiz Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye bağımsız
denetim firması tarafından hazırlanacak değerleme raporunda belirlenecek
bedel üzerinden devredilmesine karar
verilerek, 30.06.2020 tarihinde devir
gerçekleştirilmiştir. Bilahare, -BiP platformuna bağımsız nitelik kazandırmak
amacıyla 24.09.2020 tarihli Yönetim
Kurulu kararı ile BiP platformunun Şirketimiz bağlı ortaklıklarından BiP İletişim
Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş.’ye
bağımsız denetim firması tarafından
hazırlanacak değerleme raporunda
belirlenecek bedel üzerinden devredilmesine karar verilmiştir ve devir süreci
31.12.2020 tarihine gerçekleşmiştir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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Perakende Ticarette Uygulanacak İlke
ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması
26.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve
Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Buna göre, taksitlendirme
süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• video, kamera ve ses sistemi gibi
elektronik eşya satışları ile fiyatı üç bin
beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

narak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik ile;
İcra takibinde haciz işlemlerine ilişkin,
UYAP üzerinden borçlunun mal, hak
veya alacağının sorgulanabileceği ve
sorgulama sonucunda borçlunun malları, alacakları veya alacağı üzerine
doğrudan UYAP üzerinden haciz talep
edilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Elektronik sistem üzerinden yapılan sorgu sonucu borçlunun hakları ve/veya
mallarına haciz talep eden alacaklının,
bu talebine istinaden icra müdürlükleri tarafından borçlunun haklarının ve/
veya mallarının elektronik ortamda
haczedilebileceği ve bu hususa ilişkin
detaylı düzenlemeyi içeren yönetmeliğin yayınlanacağı belirtilmiştir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

444’lü Numaraların Kullanımına
Dair Davalar
BTK’nın 444’lü numaraların kullanılmasını kısıtlayan/engelleyen işlemlerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından açılan üç
ayrı davada da BTK işlemlerinin hukuka
aykırı olduğundan bahisle iptaline karar verilmiş ve iptal kararları kesinleşmiştir. Anılan BTK işlemlerinin iptaline
karar verilmiş olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından söz konusu mahkeme
kararlarının gereğinin yerine getirilmesi
ve uygulamadaki hukuka aykırılıkların
giderilmesi için BTK’ya başvuru yapılmıştır. Bu başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine bir dava daha açılmış
olup, mahkeme bu davanın da Şirketimiz lehine kabulüne karar vermiştir. Davalı idarenin istinaf başvurusunda bulunması ve Bölge İdare Mahkemesi’nin
BTK’nın istinaf başvurusunu reddetmesi
akabinde BTK, anılan kararı temyiz etmiş olup, temyiz incelemesi devam etmektedir. Bununla birlikte, BTK tarafından, bu ihtilafa ilişkin değerlendirmeler
ve mevzuat çalışmaları yapılmaktadır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerinin Kuruluş
ve Faaliyet Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
1401.2020 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş
ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik uyarınca; “bilgisayar alımı
amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi
on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı
üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan
cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç
bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan
cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu
kredilerin yeniden yapılandırılmasında
aynı vadeler uygulanır.” Hükmü getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye
veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahsi
geçen süre 31.12.2020 tarihine kadar
uzatılmıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Rekabet Kurulu, Şirketimiz’in itirazlarının
bir bölümünü kabul ederek önceki kararını değiştirmiş; yeni kararı ile 92 milyon TL tutarındaki cezayı ortadan kaldırarak, idari para cezasını 61 milyon TL
olmasına karar vermiştir. İdari para cezası 09.04.2020 tarihinde %25 indirimle
45 milyon TL olarak ödenmiş, ardından
para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.
Dava devam etmektedir.

• fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç
ay,

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Rekabet Kurulu Tarafından Verilen
İdari Para Cezası
Rekabet Kurulu, kontörlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle rekabeti
ihlal ettiği gerekçesiyle Şirketimiz’e 92
milyon TL idari para cezası tesis etmiş;
Şirketimiz tarafından anılan cezanın
geri alınması için yasal yollara başvurulmuştur.

BTK’nın 3G Kapsama Yükümlülüğünü
Artıran Kurul Kararının İptali
BTK’nın, 6360 ve 6447 sayılı Kanunlar ile
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan değişikliği gerekçe göstererek Turkcell’in İmtiyaz Sözleşmesi’ne konu yükümlülüklerinin kapsamını
değiştirdiği 21.07.2014 gün ve 2014/DKYED/376 sayılı kararı ile bu kararın tebliğine dair 14.08.2014 gün ve 151.99/50991
sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması; ardından da iptali talebiyle açılan
davada mahkeme, 17.04.2019 tarihinde
tebliğ alınan kararı ile Şirketimiz’in iddialarını haklı bularak dava konusu Kurul
kararı ve işlemin iptaline karar vermiştir.
Davalı idare temyiz başvurusunda bulunmuş olup, temyiz incelemesi devam
etmektedir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
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Sorumluluk beyanları

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN       
KARAR TARİHİ: 09/03/2021
KARAR SAYISI: 1719

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime
tabi tutulan 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 19/02/2021 tarih ve 1714 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan konsolide finansal tablolarının SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime
tabi tutulan 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1.
sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) uyumlu olarak hazırlanan, yıllık faaliyet
raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a. Tarafımızca incelendiğini,

c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık
konsolide finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde
yansıttığını,

  
Saygılarımızla,

c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık
Faaliyet Raporu’nun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu,
karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda
gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir
eksiklik içermediğini,

İNSAN VARLIĞIMIZ

b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık konsolide finansal tabloların önemli
konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek
herhangi bir eksiklik içermediğini,

a. Tarafımızca incelendiğini,

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 19/02/2021                                                                        
KARAR SAYISI: 1714

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

DEĞER YARATAN TURKCELL

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ’NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

  
Saygılarımızla,
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YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu’na
1. Görüş
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal
tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

2. Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK
tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun
olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.

İNSAN VARLIĞIMIZ

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 19 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda
olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup’un gelişmesine
ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

FİKRİ VARLIĞIMIZ

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal
tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde
ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin,
faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul
güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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Grup şirketleri ve kurumsal yönetime ilişkin diğer bilgiler

TURKCELL HAKKINDA
DEĞER YARATAN TURKCELL
GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Bağımsız
denetçi raporu ve
konsolide finansal tablolar

İNSAN VARLIĞIMIZ
ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
FİKRİ VARLIĞIMIZ
SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bu rapor 114 sayfadır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ
EKLER
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TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

297
Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
296

TURKCELL HAKKINDA

DEĞER YARATAN TURKCELL

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İNSAN VARLIĞIMIZ

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

FİKRİ VARLIĞIMIZ

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

DOĞAL VARLIĞIMIZ

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

299
Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
298

TURKCELL HAKKINDA

DEĞER YARATAN TURKCELL

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İNSAN VARLIĞIMIZ

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

FİKRİ VARLIĞIMIZ

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

DOĞAL VARLIĞIMIZ

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

301
Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
300

302

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

1-3
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7

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ............ 8-114

529.610
3.482.273
16.476
3.465.797
1.886.381

345.602
3.138.452
4.477
3.133.975
2.319.122

1.886.381
254.109
254.109
972.052
972.052
917.437
203.715
211.798
37.833
173.965
6.918
86.161
11.520
74.641
20.583.372

2.319.122
811.883
811.883
933.969
933.969
845.513
178.399
291.597
291.597
87.438
136.086
136.086
19.332.144

103.926
222.451
222.451
75.717

41.701
148.159
148.159
123.136

75.717
151.249
151.249
128.114
128.114
13.675
13.902.730
11.832.295
2.070.435
12.367.784
4.935.530
4.531.633
2.860.611
40.010
2.380.174
702.499
460
702.039
836.608
30.094
30.915.021
51.498.393

123.136
107.450
107.450
10.291
10.291
16.283
12.458.491
10.640.178
1.818.313
11.308.062
5.499.649
3.843.791
1.931.788
32.834
1.783.096
193.873
193.873
189.342
2.947
26.382.831
45.714.975

6
7
8
9
34
10
11

24

6
7
8
9
12
13
14

15
11
31

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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EKLER

38
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10.238.715
350.970
5.368

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

11.860.555
701.973
172.363
-
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37
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114
114

Duran Varlıklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
- Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflardan
alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar
- Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
- Tesis, makine ve cihazlar
- Diğer maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Lisanslar
- Bilgisayar yazılımları
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
Kullanım hakkı varlıkları
Peşin ödenmiş giderler
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR

31 Aralık 2019
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8
15
46
48
51
54
55
56
56
57
57
58
60
62
65
66
66
66
66
71
72
73
74
74
75
78
81
81
82
82
83
87
87
87
101
104
112
112
114
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Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
-Vadeli mevduatlar
-İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
-Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
finansal varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
- Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflardan
alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar
- Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları
Türev araçlar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
- İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU .....................................................................

VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş

DEĞER YARATAN TURKCELL

SAYFA

Dipnot
Referansları

TURKCELL HAKKINDA

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40

F1

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

İÇİNDEKİLER

303

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu
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F3

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu

Dipnot
Referansları

KAYNAKLAR

35

22
34

19
19

16.353.685
47.628
47.628
16.306.057
7.930.897
1.474.085
6.901.075
164.764
164.764
22.180
11.721
10.459
793.854
381.923
411.931
1.337.831
475.879
19.148.193
30.713.455

12.677.394
12.677.394
6.092.170
1.101.303
5.483.921
141.890
141.890
303
303
631.735
294.331
337.404
1.165.630
359.554
14.976.506
27.632.031

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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2

34
34

25
25
3

18.046.489
2.200.000
(144.152)
269
35.026

(94.684)
(94.684)

(63.539)
(63.539)

(609.025)
487.227
(490.523)
(151.045)

43.254
450.146
(198.205)
(155.002)

(339.478)
(607.714)

(43.203)
(212.159)

1.985
3.009.025
12.154.984
4.237.086
171
20.784.938
51.498.393

3.472
2.773.105
9.956.039
3.246.487
36.455
18.082.944
45.714.975

EKLER

21
19
31
24

4.555.079
4.228.011
327.068
2.953.351
2.934
2.950.417
93.707
1.069.087
9.148
1.059.939
290.408
290.408
86.617
56.544
56.544
121.258
342.812
324.972
17.840
13.408
12.655.525

25

20.784.767
2.200.000
(147.914)
269
35.026

DOĞAL VARLIĞIMIZ

22

2.103.028
1.692.415
410.613
3.705.515
36.269
3.669.246
113.529
1.192.870
4.086
1.188.784
315.070
315.070
119.111
116.921
11.074
105.847
134.175
630.288
376.655
253.633
5.046
11.565.262

25
25
25

31 Aralık 2019
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35
5

3.073.254
3.073.254
2.486.701
431.752
154.801

31 Aralık 2020
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11
31

3.129.709
124.717
55.902
17.949
50.866
3.004.992
2.445.768
559.224
-

ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Geri alınmış paylar (-)
Paylara ilişkin primler
Pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı (giderler)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler (giderler)
- Yabancı para çevrim farkları
- Riskten korunma (kayıpları)
- Nakit akış riskinden korunma (kayıpları)
- Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden
korunma (kayıpları)
- Opsiyonların zaman değerindeki değişiklikler
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Kontrol gücü olmayan paylar
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

8

31 Aralık 2019

İNSAN VARLIĞIMIZ

6
21

31 Aralık 2020

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar
- Kiralama işlemlerinden borçlar
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar
- Banka kredileri
- Kiralama işlemlerinden borçlar
- İhraç edilmiş borçlanma araçları
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler
- Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri
Ertelenmiş gelirler
- İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

35
5

Bağımsız Denetimden Geçmiş

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
İlişkili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar
- Banka kredileri
- Kiralama işlemlerinden borçlar
- İhraç edilmiş borçlanma araçları
İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar
- Banka kredileri
- Kiralama işlemlerinden borçlar
- İhraç edilmiş borçlanma araçları
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa
vadeli kısımları
- Banka kredileri
- İhraç edilmiş borçlanma araçları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler
-Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri
Türev araçlar
Ertelenmiş gelirler
- İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

TURKCELL HAKKINDA

F2

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F5

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2020

Dipnot
Referansları

31 Aralık 2019

26
26

Satışların maliyeti (-)
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)
TOPLAM MALİYETLER

26
26

Ticari faaliyetlerden brüt kar
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar
BRÜT KAR

28.272.751
830.987
29.103.738

23.996.262
1.140.873
25.137.135

(20.161.096)
(174.963)
(20.336.059)

(16.816.705)
(266.775)
(17.083.480)

8.111.655
656.024
8.767.679

7.179.557
874.098
8.053.655

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları (kazançları) / kayıpları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
(kazançları) / kayıpları, vergi etkisi

(31.145)
(37.230)

(28.380)
(36.385)

31

6.085

8.005

Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklardan (kayıplar)/kazançlar
Nakit akış riskinden korunma kazançları
Nakit akış riskinden korunma işlemindeki yeniden
sınıflandırma düzeltmeleri
Opsiyonların zaman değerindeki değişimden (kayıplar)/kazançlar
Opsiyonların zaman değerindeki değişikliklerin
yeniden sınıflandırma düzeltmeleri
Yurtdışındaki işletmeye ilişkin net yatırım riskinden
korunma (kayıpları)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer
kapsamlı gelire ilişkin vergiler
-Yabancı para çevrim farkları, vergi etkisi
-Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklardan kayıplar, vergi etkisi
-Opsiyonların zaman değerindeki değişikliklere
ilişkin diğer kapsamlı gelir, vergi etkisi
-Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin
diğer kapsamlı gelir, vergi etkisi
- Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden
korunma kazançları, vergi etkisi

(652.279)
29.352

286.858
536.796

38

(1.970)
1.523.123

4.451
221.488

34

(1.513.209)
(589.856)

(439.365)
97.373

102.212

(21.768)

25

(368.959)

(55.389)

31

167.028
7.729

(56.728)
(99.234)

38

483

(979)

92.089

(16.634)

(5.957)

47.933

72.684

12.186

27
27
28
28

(749.612)
(1.372.953)
2.180.626
(637.256)
8.188.484

(779.755)
(1.555.189)
1.456.672
(578.931)
6.596.452

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer
düşüklüğü (zararları) ve değer
düşüklüğü zararlarının iptalleri (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların zararlarından paylar
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI

29
29

167.835
(31.538)

102.818
(44.145)

(349.595)

(338.857)

(13.775)
7.961.411

(15.712)
6.300.556

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

30
30

1.788.578
(5.123.176)

106.630
(3.117.302)

4.626.813

3.289.884

(387.193)
(724.688)
337.495

(785.630)
(570.509)
(215.121)

DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)

(683.424)

258.478

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

3.556.196

3.535.168

4.239.620

2.504.254

-

772.436

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

3.556.196
2.534
3.553.662

3.535.168
29.672
3.505.496

4.239.620

3.276.690
30.203
3.246.487

3.505.496
877.422
2.628.074

3

2.534
4.237.086

3.553.662
3.553.662

32

1,94
1,94
-

1,49
1,14
0,35

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)
Dönem vergi (gideri)
Ertelenmiş vergi (gideri)

31
31

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI
DURDURULAN FAALİYETLER
DÖNEM KARI

3

DÖNEM KARI

Pay başına kazanç (TL)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç

3

Ana ortaklık payları
Durdurulan faaliyetler
Sürdürülen faaliyetler

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Dönem karı dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

25

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI

FİKRİ VARLIĞIMIZ

21

Diğer kapsamlı gelir / (gider)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

3.276.690

İNSAN VARLIĞIMIZ

4.239.620

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2019

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

31 Aralık 2020

DÖNEM KARI

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
TOPLAM HASILAT

Bağımsız Denetimden Geçmiş

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Kar veya Zarar Tablosu

TURKCELL HAKKINDA

F4

EKLER

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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-

302.437
(629.754)
(25.316)
429.950
31.798
450.152
(156.459)
506.303
(6.227)
82.254
47.536
124.521
(552.321)

(186.937)
(871.308)
2.035
1.651.180
(51.699)
(133.015)
(229.924)
(5.449)
(153.188)
45.402
44.944
39.154
(525.069)

15.380.564
(1.653.675)
(634.094)
994.899

11.728.627
(2.090.718)
(611.354)
854.018

(7.775.535)
(3.904.443)
(3.375.915)
99.843
(76.000)
1.229
976.576
(972.188)
(23.298)
(501.339)

(3.881.344)
(3.195.069)
(2.821.111)
81.192
(38.000)
2.219.644
84.655
(369.591)
156.936

(4.267.813)
22.983.201
494.987
(455.878)
(26.354.532)
(838.246)
2.085.585
(866.650)
(9.994)
(1.302.335)
(3.951)

(3.477.957)
29.060.490
311.649
(225.794)
(31.297.901)
(1.127.647)
1.924.363
(1.101.876)
(9.998)
(1.215.320)
204.077

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)

2.044.346

2.521.272

D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

(422.506)

298.204

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D)

1.621.840

2.819.476

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış / (artış)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış / (artış) ilgili düzeltmeler
Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki (azalış)

6

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

(9.994)

20.784.938
171

(9.994)

20.784.767
4.237.086

-

12.154.984
3.009.025

-

487.227
(607.714)

-

(151.045)
(339.478)

-

(94.684)
-

-

269

(9.994)

(147.914)
31 Aralık 2020 tarihindeki bakiye

Payların geri alım işlemleri nedeniyle
meydana gelen azalış

-

6.232
Kar payları (Dipnot 25)

2.200.000

-

-

-

Bağlı ortaklık edinimi veya elden
çıkarılması (Dipnot 3)

Diğer kapsamlı gelir / (gider)

-

-

35.026

-

1.985

(5.962)

(838.246)
(32.856)
(805.390)
(811.622)
-

-

(683.424)
-

-

(5.962)

(683.424)

-

37.081

-

(395.555)
3.957

-

(296.275)

-

(1.487)
(31.145)
-

-

-

-

4.239.620

-

3.556.196

2.534
4.237.086

2.534
3.553.662

4.237.086
-

-

4.237.086
37.081

-

(395.555)
3.957

-

(296.275)

-

(1.487)
(31.145)

-

-

-

Toplam kapsamlı gelir

Net dönem karı

-

-

-

-

-

18.082.944

-

36.455
18.046.489
3.246.487

(3.246.487)

9.956.039

3.010.567
235.920

2.773.105
450.146

-

(212.159)
(155.002)

-

(43.203)

-

-

(63.539)

-

-

269
(144.152)

Transferler

1 Ocak 2020 tarihindeki bakiye

31 Aralık 2019 tarihindeki bakiye

2.200.000

269
(144.152)

35.026

-

3.472

(9.998)

18.082.944
36.455
18.046.489
3.246.487
9.956.039
2.773.105
450.146
(212.159)
(155.002)
(43.203)
(63.539)

-

2.200.000

7.380

(9.998)
Payların geri alım işlemleri nedeniyle
meydana gelen azalış

Kar payları (Dipnot 25)

-

Diğer değişiklikler nedeni ile ile
(azalış) (Dipnot 3)

-

-

-

-

Diğer kapsamlı gelir / (gider)

Net dönem karı

-

-

35.026

-

3.472

(1.127.647)

(9.998)

(125.027)
(1.002.620)

-

(1.010.000)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

258.478

(368.133)
(368.133)
143.905
(1.388.905)
876.867

-

3.276.690

(531)
259.009

30.203
3.246.487

-

-

505.056
58.971

-

(169.944)
(43.203)

-

(28.668)

-

(66.675)

3.472

-

3.246.487

-

3.535.168
29.672
3.505.496
3.246.487
(28.668)
Toplam kapsamlı gelir

-

-

(66.675)

3.472

(43.203)

(169.944)

58.971

505.056

-

-

16.053.554

(2.021.065)
Transferler

-

-

-

-

-

-

-

-

537.183

1.483.882

Özkaynaklar

131.810
15.921.744
(34.871)
35.026
269
(141.534)
2.200.000
1 Ocak 2019 tarihindeki bakiye

Ödenmiş
sermaye

(810.192)

-

14.942

(271.130)

1.333.995

2.235.922

9.338.252

2.021.065

Kontrol gücü
olmayan
paylar
Toplam
Net dönem
karı
Geçmiş yıllar
karları
Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kayıpları
Kontrol gücü
olmayan paylara
ait satış opsiyonu
değerleme fonu
Pay
sahiplerinin
ilave
sermaye
katkıları
Paylara
ilişkin
primler
Geri
alınmış
paylar

1.387
5-6
10
7
24
8
5-6
11
11
8
8

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen faiz
Vergi ödemeleri
Alınan faiz
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
İştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
İştiraklerin ve/veya iş ortaklıklarının pay satışı veya sermaye azaltımı sebebiyle oluşan nakit girişleri
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları
Diğer nakit (çıkışları)
Verilen diğer nakit avans ve borçlar

13
14

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Kredilerden nakit girişleri
İhraç edilen borçlanma araçlarından nakit girişleri
İhraç edilmiş borçlanma araçları geri ödemelerinden nakit çıkışları
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Ödenen temettüler
Türev araçlardan nakit girişleri
Türev araçlardan nakit çıkışları
İşletmenin kendi paylarını almasından kaynaklanan nakit çıkışları
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Diğer nakit girişleri / (çıkışları)

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

37

10.238.715

7.419.239

11.860.555

10.238.715

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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EKLER

(772.436)

34
31

DOĞAL VARLIĞIMIZ

-

12-13-14-15
13-14

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

9.880.573
3.276.690
2.504.254
772.436
8.638.874
5.026.018
20.547
920.924
1.442.773
(15.557)
(570.204)
785.630
(47.169)
15.712
1.832.636

FİKRİ VARLIĞIMIZ

14.087.694
4.239.620
4.239.620
10.838.507
5.952.134
22.645
1.230.295
901.530
(13.840)
(2.016.859)
387.193
(23.950)
13.775
4.384.197

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Yurtdışındaki
işletmeye
ilişkin yatırım
riskinden
korunma
kayıpları

Riskten
korunma
kayıpları

Opsiyonların
zaman
değerindeki
değişiklikler

Yabancı para
çevrim
farkları

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Birikmiş karlar

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları (zararları) ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
Satış amaçlı veya ortaklara dağıtılmak üzere elde tutulan duran varlıkların elden
çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Bağlı ortaklıkların veya müşterek faaliyetlerin elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıplar ile ilgili düzeltmeler

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2020
31 Aralık 2019

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler

Dipnot
Referansları

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Gerçeğe uygun
değer farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılan
finansal
varlıklardan
kazançlar

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmaya
cak birikmiş
diğer kapsamlı
gelirler ve
giderler

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

F7

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
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1

17 Haziran 2020’de Şirket’in doğrudan ve dolaylı ortakları ve muhtelif ilişkili tarafları, Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi A.Ş. üzerinden Türkiye Varlık Fonu (“TVF”), / TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“TVF BTIH”), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (“Ziraat Bankası”)
arasında gerçekleşeceği duyurulan işlemler 22 Ekim 2020’de gerçekleşmiş ve işlemlerin tamamlanma
gününde (i) Turkcell Holding A.Ş. (“Turkcell Holding”)’de %47,09 oranında hissesi olan (Turkcell’de
dolaylı %24,02) Telia Finland Oy (“Telia”), hisselerinin tamamını TVF BTIH’e satarak Turkcell ortaklık
yapısından çıkmıştır; (ii) kamuya yapılan açıklamalardan Turkcell Holding’de %52,91 hisse oranına sahip
olduğu anlaşılan (Turkcell’de dolaylı %26,98) Çukurova Telecom Holdings Limited hisselerinin tamamını
TVF BTIH’ye satarak ortaklık yapısından çıkmıştır; (iii) Turkcell Holding’in TVF BTIH ile birleşmesini
takiben, IMTIS Holdings S.a r l. (“IMTIS Holdings”) Şirket’in %24,8 oranında hissesini TVF BTIH’den
satın almıştır.

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Turkcell - Ana ortaklık”), 5 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da
kurulmuş ve 1994 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Turkcell’in ticari adresi, Aydınevler Mahallesi İnönü
Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark Maltepe/İstanbul olarak kayıtlıdır. Turkcell’in (“Şirket”) faaliyet
konuları, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) ile imzalanmış bulunan GSM
(“Global System for Mobile Communications”) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş
ve hizmetler ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (“PTT”) kanununa aykırı olmamak üzere, her türlü
telefon, telekomünikasyon ve benzeri hizmetler, IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme
kapsamındaki faaliyetlerdir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Turkcell’in hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.
(“BIST”) ve New York Hisse Senetleri Borsası’nda (“New York Stock Exchange” - “NYSE”) işlem
görmektedir.

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
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EKLER

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, TVF BTIH ve IMTIS Holdings’in Şirket sermayesindeki ve oy haklarındaki
payları, sırasıyla, %26,2 ve %19,8 olmuştur. Şirket’in hisselerinin %53,95’i halen olduğu üzere halka açık
olarak yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem görmeye devam edecektir (Dipnot 25.1).

DOĞAL VARLIĞIMIZ

13 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yapılan açıklama çerçevesinde;
doğrudan hissedarı olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin %24,8’ine karşılık gelen 545.600.000 adet
B Grubu adi ve borsada işlem gören nitelikteki hisseye sahip olan Imtis Holdings tarafından Şirketin
çıkarılmış sermayesinin %5’ine karşılık gelen 110.000 TL nominal tutarlı Şirket paylarının satış işlemi
gerçekleştirilmiştir ve işlemin takası 12 Kasım 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, satış işlemine
konu olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5’ine karşılık gelen direkt iştirak payı “Halka arz edilen paylar”
olarak gösterilmiştir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Şirket, aylık brüt satışlarının %15’inin %90’ını her ay hazine payı ve %10’luk kısmını da evrensel hizmet
katkı payı olarak BTK’ya ödemektedir. Hazine payına ek olarak, Turkcell, elde ettiği net satışlarının %5’ini
aylık dönemler itibarıyla hesaplanmak suretiyle telsiz ücreti (TRx) olarak ve yıllık net satışlarının %0,35’ini
(onbinde otuzbeş) kurum masraflarına katkı payı olarak BTK’ya ödemekle yükümlüdür.

(iii)

Yönetim Kurulunun üye tam sayısı yedi üyeden toplam dokuz üyeye çıkarılmıştır;
Turkcell Holding / TVF BTIH birleşmesi sonrası varlığını devam ettiren şirket olan TVF BTIH’nin
sahibi olduğu, Şirket’in toplam çıkarılmış paylarının %15’i, A Grubu Paylar (“A Grubu Paylar”)
olarak yeniden sınıflandırılmıştır;
A Grubu Paylar üzerinde, pay sahiplerine;
(a) Şirket Yönetim Kurulu’nun beş üyesinin seçiminde ,
(b) Genel Kurul toplantı başkanının seçiminde her bir A Grubu Pay için altı oy hakkı verecek
şekilde oyda imtiyaz yaratılmıştır,
yine A Grubu Paylar üzerinde, pay sahiplerine Şirket Yönetim Kurulu’nun beş üyesinin seçiminde
kullanılmak üzere dört aday gösterme imkanı verecek şekilde aday gösterme imtiyazı öngörülmüştür,
Şirketin tüm pay sahiplerinin (A Grubu Paylar’ın sahipleri dahil) Şirket Genel Kurulu’nun
oylamasına sunulan tüm diğer konularda, Şirket Yönetim Kurulu’nun kalan dört üyesinin seçimi
(bağımsız üyeler dahil) dahil, sahip oldukları her bir payı temsilen bir oy hakkı bulunmaktadır;
Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Paylar’a tanınan imtiyazlar ile seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri
arasından seçilecektir,
Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısının oluşabilmesi için için en az üye tam sayısının çoğunluğunu
oluşturan beş üyenin katılımı gerekmekte ve toplantıda hazır bulunan en az beş üyenin olumlu oyu
ile karar alınabilmektedir;
Yukarıda belirtilen imtiyazlar devam ettiği sürece, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Madde 370’de
düzenlendiği üzere Şirket’i sınırsız şekilde temsil ve ilzam yetkisi yönetim kurulunun en az biri A
Grubu Paylar’ın sahipleri tarafından yukarıda anılan imtiyazların kullanılması sureti ile seçilmiş, iki
üyesi tarafından kullanılacaktır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Şirket, 26 Ağustos 2015 tarihinde BTK tarafından düzenlenen, kamuoyunda (“4.5G Lisans”) olarak bilinen
“IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi”nde toplam 1.623.460 Avro (KDV hariç) bedel
ile 13 yıl geçerli olmak üzere toplam 172,4 MHz frekans almaya hak kazanmıştır. IMT Yetkilendirme süresi,
30 Nisan 2029 tarihine kadar olup, operatörler IMT hizmetlerinin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren
başlamıştır. 900MHz frekans bandında 2x1.4 MHz genişliğindeki paket ve 2100 MHz frekans bandında
bulunan 2 adet 2x5 MHz genişliğindeki paketler 1 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, geri kalan paketler ise
1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır.

(i)
(ii)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Şirket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (“BTK”) tarafından 2000/UMTS hizmet ve altyapılarının
yetkilendirilmesine yönelik dört adet lisansın verilmesi için yapılan 3. Nesil ihalesinde, 358.000 Avro (KDV
hariç) karşılığında en geniş frekans bandını içeren A tipi lisansını almaya hak kazanmıştır. 3. Nesil Lisans
(“3G Lisans”) ile ilgili onaylar tamamlandıktan sonra lisans bedelinin ödemesi yapılarak imtiyaz sözleşmesi
30 Nisan 2009 tarihinde Turkcell ve BTK arasında imzalanmıştır. Sözleşme imza tarihinden itibaren 20 yıl
geçerlidir. Turkcell sözleşme kapsamında fiilen hizmet sunmaya 30 Temmuz 2009’da başlamıştır.

21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki belli başlı ana sözleşme
değişiklikleri onaylanmıştır:

İNSAN VARLIĞIMIZ

Şirket, 1993 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ile bir gelir paylaşımı sözleşmesi
imzalamış, bu sözleşme çerçevesinde, GSM standartlarında bir mobil telefon sistemini, yatırım bedelini de
karşılamak suretiyle, gerçekleştirmekle sorumlu kılınmıştır. Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanlık ile
bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca, 500.000 Amerikan Doları lisans ücreti karşılığında
25 yıl süreli bir GSM işletme lisansı (“2G Lisans”) almaya hak kazanmıştır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Şirket’in ana ve nihai ortakları sırasıyla TVF BTIH ve TVF’dir. TVF, 6741 sayılı Kanun ile, 26 Ağustos
2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmuştur.

Türkiye

(“Lifecell Müzik”) (1)
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
(“Global Tower”)
LLC UkrTower (“UkrTower”)
Beltower LLC (“Beltower”)
East Asian Consortium B.V.
(“Eastasia”)
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi
(“Kıbrıs Telekom”)
Lifecell Digital Limited Şirketi
(“Lifecell Digital”)

Türkiye
Türkiye
Ukrayna
Belarus

Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği
Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği
Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği

Hollanda
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (“KKTC”)

Telekomünikasyon yatırımları

KKTC

Telekomünikasyon

1

Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş.

Türkiye

Satış, dağıtım ve dijital satış servisleri

Türkiye

Araştırma ve geliştirme

Türkiye

Gayrimenkul yatırımları

Türkiye

Elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış

Türkiye

Tüketici finansmanı

Türkiye

Sigorta acenteliği faaliyetleri

Türkiye

Ödeme hizmetleri ve elektronik para
Dijital servis, hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi
ve sunulması

Türkiye
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Telekomünikasyon

Hollanda

Dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı

Türkiye

Dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı

Türkiye

Telekomünikasyon yatırımları

Belarus
Belarus

Telekomünikasyon
Bilgi işlem, programlama, teknik destek

İştirakler
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (“TOGG”)

Ülke

Faaliyet konusu

Türkiye

Elektrikli motorlu araç geliştirilmesi üretimi ve ticareti

İş ortaklıklarındaki yatırımlar
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A. Ş.
(“Sofra”)

Ülke

Faaliyet konusu

Türkiye

Yemek çeki ve kartı faaliyetleri

(1) Şirketin bağlı ortaklıklarından Turktell’in sermayesinin %100’üne sahip olduğu, dijital servis, hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi
alanında faaliyet gösterecek olan Lifecell Dijital Servisler kurulmuş olup tescil ve ilan aşamaları 28 Şubat 2020 tarihinde
tamamlanmıştır. Bu işlemin akabinde, Lifecell Dijital Servisler’in sermayesinin %100’üne sahip olduğu Lifecell Bulut , Lifecell TV
ve Lifecell Müzik şirketleri kurulmuş olup şirketlerin tescil ve ilanı aşamaları 21 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştır.
(2)Turkcell Özel Finansman A.Ş. “TÖFAŞ”'ın ticaret ünvanı Lifecell İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. “Lifecell İletişim”
olarak değiştirilmiş, faaliyet konusu dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı olarak tadil edilerek 21 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve
ilan edilmiştir. 14 Aralık 2020 tarihinde Lifecell İletişim’in ünvanı BiP A.Ş. olarak değiştirilmiş, tescil ve ilan işlemleri bu tarihte
tamamlanmıştır.
Şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures’in sermayesinin %100’üne sahip olduğu, dijital servis, hizmet ve ürünlerinin satışı
alanında faaliyet gösterecek olan Lifecell Digital Communication Technologies B.V “Lifecell Communication ” kurulmuş olup tescil
ve ilan aşamaları 7 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Bu işlemin akabinde Lifecell İletişim (yeni ünvanıyla BiP A.Ş.) hisselerinin
tamamı 30 Eylül 2020 tarihinde Lifecell Communication’a devredilmiş olup tescil ve ilan aşaması 12 Ekim 2020 tarihinde
tamamlanmıştır. 4 Aralık 2020 tarihinde Lifecell Communication’ın ünvanı BiP B.V. olarak değiştirilmiş olup tescil ve ilan işlemleri
bu tarihte tamamlanmıştır.

Turktell
Turktell, bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri gibi hizmetler sunan şirketlere iştirak
etmek ve bu hizmetlerin geliştirilmesi satışı ve pazarlanması amacıyla kurulmuştur.
Turkcell Superonline
Turkcell Superonline, telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırımları yapmak, işletmek
ve bu hizmetleri veren yerli ve yabancı işletmelerin mümessilliğini üstlenmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca,
Turkcell Superonline, uluslararası ve ulusal toplu ses taşıma, kurumlara özel uluslararası kiralık veri hattı
temin etme ve yurtdışı bağlantılı internet erişim hizmetleri vermekte, bireysel ve kurumsal internet servisleri
geliştirmektedir.
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EKLER

(“Lifecell TV”) ( )

Bulut çözümleri ve bu kapsamdaki diğer hizmetlerin sunulması
Radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetinin
internet ortamından sunulması
Radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın
hizmeti faaliyetlerinde bulunulması

Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş.

Telekomünikasyon

Ukrayna
Almanya
Hollanda

Telekomünikasyon yatırımları
Telekomünikasyon
Tüketici finans servisi, ödeme hizmetleri
ve elektronik para
Telekomünikasyon
İnternet arama motoru ve tarayıcı hizmetleri

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Türkiye

1

Türkiye

Hollanda
Ukrayna

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

(“Lifecell Bulut”) ( )

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.

Türkiye

Faaliyet konusu
Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri
yatırımları

Rehberlik hizmetleri

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Ülke

Türkiye

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Bağlı ortaklıklar
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.
(“Turktell”)
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell Superonline”)
Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell Satış”)
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
(“Turkcell Teknoloji”)
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.S.
(“Turkcell Gayrimenkul”)
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış
Ticaret A.Ş. (“Turkcell Enerji”)
Turkcell Finansman A.Ş.
(“Turkcell Finansman”)
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell Sigorta”)
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell Ödeme”)
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş
(“Lifecell Dijital Servisler”) (1)

Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönetim merkezi
Müşteri ilişkileri yönetim merkezi

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklarındaki yatırımları aşağıda
açıklanmıştır.

Türkiye
Ukrayna

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı Dipnot 25.1’de açıklanmıştır.

Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve
Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell Global Bilgi”)
LLC Global Bilgi (“Global Ukrayna”)
Rehberlik Hizmetleri A.Ş.
(“Rehberlik Hizmetleri”)
Lifecell Ventures Coöperatief U.A.
(“Lifecell Ventures”)
LLC lifecell (“lifecell”)
Paycell Limited Liability Company
(“Paycell LLC”)
Turkcell Europe GmbH (“Turkcell Europe”)
Yaani Digital BV (“Yaani”)
BiP Digital Communication Technologies B.V
(“BiP B.V.”) (2)
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital
Servisler A.Ş. (“BiP A.Ş.”) (2)
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
(“Beltel”)
CJSC Belarusian Telecommunications Network
(“Belarus Telekom”)
Lifetech LLC (“Lifetech”)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin uyum zorunluluğunun yerine
getirilmesini teminen Turkcell Yönetim Kurulu’na 2013 yılı içerisinde üç bağımsız üye atanmıştır. Ayrıca,
aynı yıl içerisinde yine SPK’nın kararı uyarınca 29 Nisan 2013 tarihli Genel Kurul’da resen iki üye
atanmıştır. Yine 2013 yılında boş kalan iki Yönetim Kurulu üyeliğine Telia tarafından SPK’ya bildirilen üye
listesinden seçilen üyeler atanmıştır. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da SPK tarafından
atanan bağımsız üyeler dışında kalan üyelerden üçünün yerine hissedar önerisi üzerine üç yeni üye üç yıl
süresince görev yapmak üzere seçilmiştir. 2019 yılında farklı tarihlerde istifa eden üyelerin yerine
7 ve 8 Mart 2019 tarihinde iki yeni üye atanmış, 12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul
toplantısında, belirtilen iki üye üç yıllığına yeniden seçilmişlerdir. 27 Kasım 2019 tarihinde bir yönetim
kurulu üyesi istifa etmiştir ve bu üyenin yerine 13 Aralık 2019 tarihinde yeni üye ataması gerçekleşmiştir.
Yönetim Kurulu’ndaki üç bağımsız üyenin yerine SPK’nın 5 Mart 2020 tarihli yazısı ile yeni üç bağımsız
üye atanmıştır. 21 Ekim 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısının yedi
üyeden toplam dokuz üyeye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır. 22 Ekim 2020
tarihinde iki üye istifa etmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Turkcell Yönetim Kurulu’nda üçü bağımsız
üye olmak üzere icrada görev almayan toplamda beş üye yer almaktadır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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Turkcell Satış

Lifecell Dijital Servisler

Turkcell Satış, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri ürünleri satış, dağıtım, pazarlama ile bilişim
teknolojileri hizmetleri, sistem entegrasyon ve dijital iş servisleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Elektronik ortamda sunulacak içerikleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve aracılık etmek; dijital
servislerin reklam alanlarının satışını yapmak, ios ve Android market için oyun yayıncılığı ve bulut oyun
alanında hizmet vermek; bunlarla birlikte her türlü dijital servis ve ürünlerin geliştirilmesi alanında faaliyet
göstermek üzere 2020 yılında kurulmuştur.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Turkcell Teknoloji
Turkcell Teknoloji’nin faaliyet konusu telekomünikasyon, iletişim ve bilişim konularında veya genel
amaçlarla her türlü yazılım, donanım sistemleri geliştirmek, üretmek, kurmak, montaj, bakım ve onarım
yapmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve danışmanlık yapmaktır.
Turkcell Gayrimenkul

Turkcell Enerji

Turkcell Finansman

Lifecell TV
TV+ markasıyla faaliyet gösteren Lifecell TV operatör bağımsız kullanıcılara her türlü işitsel ve görsel içeriği
şifreli, şifresiz dijital ve/veya analog ortamda iletmek amacıyla 2020 yılında kurulmuştur. Farklı abonelik
paketleri ile TV+ platformu, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletler, web, smart TV,
Apple TV, Android TV ve daha birçok cihaz üzerinden abonelerine hizmet vermektedir. Elektronik ortamda
her türlü ses ve görüntü hizmetlerinin sunulması amacıyla oluşturulacak içerikleri almak, satmak, ithalat ve
ihracatını yapmak ve bu işlemlere aracılık etmek faaliyetleri arasındadır.
Lifecell Müzik
Fizy markasıyla hizmet veren Lifecell Müzik, operatör bağımsız kullanıcılara internet üzerinden isteğe bağlı
işitsel ve görsel yayın ve iletim yapmak amacıyla 2020 yılında kurulmuştur.

Turkcell Sigorta, sigorta acenteliği faaliyetlerini yürütmek amacıyla 19 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur.

Global Tower, Kule Ukrayna ve Beltower telekomünikasyon ve medya sektörüne, özel ve kamu kurum ve
kuruluşlarına kulelerde yer kiralayarak alt yapı işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Global Tower
Kule Ukrayna ve Beltower, müşterilerine gerekli her türlü izinin alınması, yer ve saha kiralanması, kule
yatırımının yapılması, orta ve alçak gerilim enerjisi ve konteyner alt yapısının sağlanması, dönemsel
bakımlarının yapılma konularını (kule, çit, enerji hattı, ulaşım yolu) içeren paket hizmetler sunmaktadır.
Bununla beraber Global Tower 2018 Ocak ayında BTK uydu haberleşme hizmeti lisansı satın alarak
müşterilerine uçtan uca kapalı devre uydu hizmeti sağlamaya başlamıştır. Bu kapsamda, mobil operatörlere,
kurumsal müşterilere ve kamu kurumlarına uydu haberleşme hizmeti çözümleri sunulmaktadır.

Turkcell Ödeme

Eastasia
Eastasia, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak ve bunları işletmek için Hollanda’da
kurulmuştur.
Kıbrıs Telekom
Kıbrıs Telekom, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak ve bunları işletmek için KKTC’de
kurulmuştur.

Lifecell Digital, Kıbrıs Telekom bünyesinde İnternet Servis Sağlayıcısı hizmeti vermek amacıyla KKTC’de
kurulmuştur.
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Lifecell Digital

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Turkcell Ödeme, 13 Haziran 2000 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Turkcell Ödeme, 12 Ağustos 2016
tarihinde 6943 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Kanunu (6493 sayılı Kanun)’nun 12/1(d) maddesi kapsamında mobil ödeme hizmetini sunmak
üzere “ödeme kuruluşu” olarak, 20 Temmuz 2017 yılında ise “elektronik para kuruluşu” olarak faaliyette
bulunmak ve fatura ödemelerine aracılık hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmiştir. Turkcell Ödeme, 27
Aralık 2018 tarihinde 6493 sayılı Kanun’un 12.1 (b) maddesi uyarınca ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme
hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar
da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli
ödeme emri dâhil para transferine ilişkin ödeme hizmeti sunabilmek üzere kartlı ödemelere aracılık hizmeti
sunmaya yetkilendirilmiştir. Turkcell Ödeme, 2019 yılında 6493 sayılı Kanun’un 12.1 (ç) maddesi
kapsamında para havalesi işlemlerini sunmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) nezdinde faaliyet genişletme başvurusunda bulunmuştur. 22 Kasım 2019 tarihinde 6493 sayılı
Kanun’da yapılan değişiklik ile ödeme hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili tüm yetkiler
BDDK’dan alarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”)’na devredilmiştir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Global Tower, Kule Ukrayna ve Beltower

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell Sigorta

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Turkcell Finansman, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, diğer ilgili
mevzuat hükümleri ve (“BDDK”) düzenlemeleri çerçevesinde, müşterilerine her türlü mal ve hizmet alımı
için kredi vererek finansman sağlama amacıyla kurulmuştur. Turkcell Finansman, Türkiye’deki faaliyetlerini
Genel Satıcı Sözleşmesi imzaladığı satış noktaları ile internet ve telesatış kanalları üzerinden
gerçekleştirmektedir.

Lifebox markasıyla faaliyet gösteren Lifecell Bulut, operatör bağımsız kullanıcılara fotoğraf, video,
doküman, telefon rehberi ve müzik dosyalarının güvenle depolanabileceği bulut bilişimi alanında hizmet
vermek; bu amaçla gerekli teknolojik altyapıyı ve sistemleri oluşturmak ve işletmek amacıyla 2020 yılında
kurulmuştur. Internet ortamının sağladığı servis ve hizmetleri cep telefonları, tabletler ve diğer araçlar ile
kablosuz haberleşme vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

İşletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan satış ve perakende satış olan Turkcell Enerji’nin kuruluşu
20 Şubat 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Turktell’in sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Enerji’ye
EPDK tarafından 11 Mayıs 2017 tarihinde elektrik tedarik lisansı verilmiştir.

Lifecell Bulut

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell Gayrimenkul, her türlü gayrimenkulü kendi adına veya müşterileri adına almak, satmak, kiraya
vermek; kendisine veya başkalarına ait gayrimenkul üzerine her türlü inşaatları yapmak amacıyla
kurulmuştur.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
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Turkcell Global Bilgi ve Global Ukrayna

Beltel

Turkcell Global Bilgi ve Global Ukrayna müşteri deneyimi ve insan kaynakları yönetim merkezi olarak
hizmet vermektedir.

Beltel, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve bu hizmetleri veren
yatırımlara iştirak etmek amacıyla kurulmuştur.

Rehberlik Hizmetleri

Belarus Telekom

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Belarus Telekom, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak ve bunları işletmek için Belarus’ta
kurulmuştur.

Rehberlik Hizmetleri, rehberlik ve katma değerli hizmetler vermek, bu hizmetlere ilişkin altyapı kurmak ve
işletmek amacıyla kurulmuştur.

Lifetech

Lifecell Ventures

Inteltek

lifecell

Paycell LLC

Turkcell Europe

Yaani’nin hisselerinin tamamı 14 Mayıs 2019 tarihinde devralınmış olup, şirketin tüm varlıklarının devri
Ntent Inc. ile imzalanan sözleşmeyle 01 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yaani; Yaani arama
motoruna ilişkin süresiz lisans ve kullanım haklarına sahip olup arama motorunun uluslarası pazarlara satışı
ve yaygınlaştırılması amacıyla gruba katılmıştır.
BiP B.V., Turkcell tarafından geliştirilen BiP uygulamasının dünyadaki diğer operatörlere ürün ve servis
olarak pazarlanması amacıyla 07 Eylül 2020 tarihinde kurulmuştur.
BiP A.Ş.

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

(a)

Uygunluk Beyanı
Şirket’in ilişikteki konsolide finansal tabloları SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5’inci Maddesi’ne istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınmıştır.
Şirket’in ilişikteki konsolide finansal tabloları SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve Dipnot
Formatları Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, KGK tarafından 15 Nisan 2019
tarihinde yayımlanan “2019 TFRS Taksonomisi” ile “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde
belirlenmiş olan formatlara uygun olarak gerekli düzeltme ve sınıflandırmaları yapmıştır.
Özkaynak kalemlerinden, ödenmiş sermaye, paylara ilişkin primler ve kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
muhasebe kayıtlarındaki tutarları üzerinden gösterilmiştir.
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve kanuni finansal tablolarını, SPK
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, TTK, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan
Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uygun olarak Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlamakta ve bin TL’ye
yuvarlanmış olarak sunmaktadır.
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve o ülkelerdeki temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) cinsinden hazırlamaktadır.
Şirket’in konsolide finansal tablolarını değiştirme ve onaylama yetkisi Genel Kurul’a aittir. Şirket’in
konsolide finansal tabloları Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tabloları, 19 Şubat 2021
tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmıştır.
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BiP A.Ş. operatör bağımsız kullanıcılara, internet bağlantılı akıllı telefonları ya da tablet terminallerinde yer
alan uygulama üzerinden, anlık hızlı ve güvenli mesajlaşma, sesli ve/veya görüntülü görüşme hizmetleri
sunmaktadır. Mobil haberleşme, internet veya bu iki platformun iç içe geçtiği durumlar için tüketicilere
yönelik yeni servisler, hizmetler ve ürünler geliştirmek, tahsilatını yapmak faaliyetleri arasındadır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

BiP B.V.

2.1

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Yaani

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turkcell Europe, Deutsche Telekom ile 2010 yılında 5 yıllık "toptan trafik alım" sözleşmesi yaparak
telekomünikasyon alanında faaliyet göstermek üzere Ağustos 2010’da Almanya’da kurulmuş ve Mart 2011
tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Turkcell Europe ve Deutsche Telekom arasında yapılan
sözleşme, iş modelinde değişikliğe gidilerek "pazarlama işbirliği" sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu sözleşme, 27 Ağustos 2014 itibarıyla Turkcell 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. Halihazırda Deustche Telekom ile yürütülen marka
işbirliği 30 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir. Deustche Telekom ile sözleşmenin sona ermesiyle birlikte
Turkcell Europe, varlığını potansiyel pazarlarda Dijital MVNO fırsatlarını değerlendirerek sürdürmeyi
hedeflemektedir.

2

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Sermayesinin tamamına sahip olunan lifecell tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" unvanlı şirket
"finansal şirket" statüsünü 21 Eylül 2017 tarihinde sağlamıştır. Paycell LLC’nin müşterilerine kredili cihaz
satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için kredi verme, leasing lisansları ve yerel para
transferi lisanslarına sahiptir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Şirket, İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’de (“Inteltek”)’sahip olduğu payları,
Inteltek’in diğer bir ortağı olan Intralot Iberia Holding SAU’ya devredilmiştir. Satış sözleşmesi 29 Temmuz
2020 tarihinde imzalanmış olup, satışa ilişkin para transferi ve hisse devir işlemi 30 Eylül 2020’de
tamamlanmıştır.

lifecell, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak ve bunları işletmek için Ukrayna’da
kurulmuştur.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Lifetech, 23 Temmuz 2012 tarihinde bilgi işlem, programlama, danışmanlık alanlarında faaliyet göstermek
üzere Belarus’ta kurulmuştur. Lifetech Kasım 2012 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Lifecell Ventures, Turkcell tarafından geliştirilen uygulamaların dünyadaki diğer operatörlere ürün ve servis
olarak sunulması amacıyla kurulmuştur ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(b)

Finansal tabloların hazırlanış şekli

(c)

Netleştirme/Mahsup

(d)

Konsolidasyona İlişkin Esaslar

(i)

Bağlı ortaklıklar

•
•
•

yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması,
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması,
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.
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Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri,
TFRS 9 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” (“TFRS 9”) standardı kapsamında belirlenen
başlangıç muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir
iştirak ya da müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki
maliyet bedeli olarak kabul edilir.
Grup, Inteltek’de olduğu payları, Inteltek’in diğer bir ortağı olan Intralot Iberia Holding SAU’ya 6.059 TL
bedelle satmıştır. Satış sözleşmesi 29 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmış olup, satışa ilişkin para transferi
ve hisse devir işlemi 30 Eylül 2020’de tamamlanmıştır. Para transferi ve hisse devir işleminin
tamamlanmasıyla birlikte, Şirket Inteltek üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir. İşlemin finansal tablolara
önemli bir etkisi olmamıştır.
(ii) İştirakler
İştirak, Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin
finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi
olmaksızın katılma gücünün olmasıdır.
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Turktell
Turkcell Superonline
Turkcell Satış
Turkcell Teknoloji
Turkcell Gayrimenkul
Turkcell Enerji
Turkcell Finansman
Turkcell Sigorta
Turkcell Ödeme
Lifecell Dijital Servisler
Lifecell Bulut
Lifecell TV
Lifecell Müzik

31 Aralık 2019
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

DOĞAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Aşağıdaki tablo, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında toplanmış bütün bağlı ortaklıklarına
ilişkin 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla toplam etkin kontrol oranlarını göstermektedir:

Şirket’in bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak
işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Şirket’in payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı
ortaklık paylarındaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların
düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, doğrudan
özkaynaklarda Grup’un payı olarak muhasebeleştirilir. Şirket’in bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi
durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satış bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun değerlerinin
toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların
önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Diğer kapsamlı gelir içinde bağlı ortaklık ile ilgili
önceden muhasebeleştirilen ve özkaynaklarda toplanan tutarlar, Grup’un ilgili varlıkları satmış olduğu
varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun
ya da olayın ortaya çıkması halinde şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden
değerlendirir.

Sermaye payındaki değişiklikler

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket ve bağlı ortaklıklarının aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır:

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
55

İNSAN VARLIĞIMIZ

Bağlı ortaklıkların finansal tablolarında Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflamalar yapılmıştır.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
-

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup’un finansal varlıkları ve borçları netleştirmek için hukuki bir hakkı olduğunda ve söz konusu finansal
varlıkları ve borçları netleştirmek suretiyle kapatma veya varlığın finansal tablolara alınmasını ve borcun
ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, Grup finansal varlıkları ve borçları
netleştirerek finansal durum tablosunda net tutarları ile göstermektedir.

Global Tower
UkrTower
Beltower
Eastasia
Kıbrıs Telekom
Lifecell Digital
Turkcell Global Bilgi
Global Ukrayna
Rehberlik Hizmetleri
Lifecell Ventures
lifecell
Paycell LLC
Turkcell Europe
Yaani
BiP B.V.
BiP A.Ş.
Beltel
Belarus Telekom
Lifetech
Inteltek

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler, türev
araçlar ve Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler dışında tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tabloları, Şirket ve bağlı ortaklıkları (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) Grup’un iştirakleri ve
müşterek yönetime tabi ortaklığından oluşmaktadır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmeleri TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” (“TFRS 3”)
standardının kapsamı dışındadır. KGK’nın 17 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilke
kararına uygun olarak işletme birleşmesine konu olan varlık ve yükümlülükler kayıtlı değerleri ile konsolide
finansal tablolara alınır. Kar veya zarar tabloları karşılaştırmalı finansal tabloların sunulduğu ilk dönemden
itibaren konsolide edilir ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Bu işlemler sonucunda
oluşan şerefiye veya negatif şerefiye konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilmez. İştirak tutarı ile satın
alınan şirketin sermayesindeki payı nispetindeki tutarın netleştirmesi sonucu oluşan fark doğrudan
özkaynaklar altında bir özkaynak işlemi olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren
Birleşmelerin Etkisi” hesabında muhasebeleştirilir.
2.2

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik
olmamıştır.
2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

(a)

Stoklar

(iv) Konsolidasyonda düzeltme işlemleri

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Satın alınan maddi duran varlıklar maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Türkiye’de faaliyet gösteren Şirket ve bağlı ortaklıkları ile
Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların maddi duran varlıkları sırasıyla 31 Aralık 2005 ve
31 Aralık 2014 itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiştir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri, alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan satın alma
vergileri, maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflar ve söz konusu maddi
duran varlığın edinimi amacıyla kullanılmış kredilerin, söz konusu maddi duran varlığın yatırım
aşamasındayken katlanılmış faiz ve kur farkı giderlerinden oluşmaktadır.

19
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

18

Maddi Duran Varlıklar

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Belarus Telekom’un atfedilen geri kazanılabilir tutarının negatif olması, Belarus Telekom’un Şirket ve bağlı
ortakları tarafından finanse ediliyor olması ve Belarus Cumhuriyeti ile imzalanan hisse alım
sözleşmelerindeki ilgili maddeler değerlendirilerek Belarus Telekom için kontrol gücü olmayan payların
kaydedilmemesine karar verilmiştir.

(b)

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam
konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in aktifinde yer alan kayıtlı değerleri ile
özkaynaklarındaki payları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana
ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımları konsolide finansal
durum tablosunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflanmıştır. Yine bağlı ortaklıkların net
dönem karlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara
isabet eden kısımları, konsolide kar veya zarar tablosunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde
sınıflanmıştır. Konsolidasyona dahil edilen şirketler arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon
sırasında silinmiştir. İştirak ve iş ortaklığı ile ana ortaklık ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı
ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan karlar ve zararlar, ana ortaklığın iştirakteki payı
oranında netleştirilmiştir. Ancak, bu işlemler neticesinde oluşan zararlar, işleme konu varlığın değerinde bir
düşüklüğün gerçekleştiğini gösteriyorsa netleştirilmemiştir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel
üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre
ve çoğunlukla ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari
faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek
için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net
gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer
düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net
gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik
koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü
karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 31 Aralık 2020 ve
2019 tarihleri itibarıyla stoklar esas olarak cep telefonları, tablet, sim kart, cep telefonu aksesuarları ve kule
inşaat malzemelerinden oluşmaktadır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

30 Temmuz 2018 tarihinde, Grup’un %33,3 oranında pay ile iştirak ettiği Sofra, Turkcell Ödeme ile BELBİM
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve PTT’nin eşit paya sahip olduğu, hizmet kuponları, yemek çeki,
yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile
verilecek faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla konsolide
finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda sınıflandırılmıştır.

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler

İNSAN VARLIĞIMIZ

2.3

(iii) İş ortaklıklarındaki paylar
İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki net varlıklara ilişkin
haklarının olduğu ortak bir girişimdir. İş ortaklıklarındaki yatırımlar yatırım yapılan şirket iş ortaklığına
dönüştüğü andan itibaren özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir.

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Cari dönem konsolide
finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanmaktadır.

Şirket ve bağlı ortakları ile Grup’un iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar,
Grup’un ilgili iştirakteki payı oranında elimine edilir.
28 Haziran 2018 tarihinde, Grup’un %19 oranında pay ile iştirak ettiği TOGG elektrikli motor aracı
geliştirmek, üretmek ve ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur ve 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla
konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda sınıflandırılmıştır.

Ortak kontrol altındaki işletme birleşmeleri

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Özkaynak yöntemine göre konsolide finansal durum tablosunda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin net
varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket’in payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan
tutardan, iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden
gösterilir. İştirakin, Grup’un iştirakteki payını (özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını
oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması
ancak Şirket’in yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak adına
ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur.

(v)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

İştirake ait payların satın alınmasıyla, satım alım bedelinin, iştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı
belirlenebilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki
kısmı şerefiye olarak kaydedilir. Şerefiye, yatırımın defter değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak
değer düşüklüğü açısından incelenir. İştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının,
yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin satım alım bedelini aşan kısmı yeniden
değerlendirildikten sonra doğrudan kar veya zarar tablosuna kaydedilir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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Maddi duran varlığın sökümü, sahadan kaldırılması ve sahanın eski haline getirilmesi yükümlülüğünde
oluşacak zaman değişiklikleri dışındaki değişimler, gerçekleştikleri dönem içerisinde maddi duran varlığın
maliyeti üzerinde muhasebeleştirilir. Maddi duran varlığın maliyetinden düşülecek tutarın, değişikliğin
gerçekleştiği tarih itibarıyla maddi duran varlığın defter değerinden daha fazla olması durumunda, aradaki
fark ilgili dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.

Satın alınan bilgisayar yazılımları ve transmisyon hatları yazılımları satın alımı sırasında ve satın almadan
kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Bilgisayar yazılımlarını
sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü
Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan
fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak
değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir
kısmını da içermektedir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(i) Sonradan ortaya çıkan giderler
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile
birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider
kalemleri tahakkuk esasına göre kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.

Grup’un kullandığı ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar, kayıtlı değeri ile tahsil edilen
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir, ilgili dönemde gelir ve gider hesaplarına dahil edilir ve maliyetleri
ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir.
(c)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

•
•
•
•
•

maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için
tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması,
maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,
maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da
satmak için uygun teknik, finansal ve başka kaynakların olması ve
varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen
muhasebeleştirme şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi
yaratılan maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirme şartlarını sağlamadığında, geliştirme harcamaları
oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
İlk muhasebeleştirme sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar da ayrı olarak satın
alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Feshedilemeyen haklar
Feshedilemeyen haklar, bir varlığın belirli bir süre boyunca kapasitesinin bir kısmının kullanımına ilişkin
edinilmiş olan haklardır. Grup’un belli bir varlık üzerinde önceden belirlenmiş bir kapasite kullanım hakkına,
o varlığın faydalı ömrüne yakın bir süre boyunca sahip olması durumunda; bahsi geçen feshedilemeyen
haklar, maddi olmayan duran varlıklar altında gösterilir. Feshedilemeyen haklar, varlığının faydalı ömrü veya
sözleşme süresinden kısa olanı içinde itfa edilir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Maddi olmayan duran varlıklar, GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları, Turkcell Superonline
marka değeri, bilgisayar yazılımları, transmisyon hatları yazılımları, abone kazanım maliyetleri,
feshedilemeyen haklar, merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı ve müşteri listelerinden oluşmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve kalıcı değer kayıpları
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Türkiye’de faaliyet gösteren Şirket ve bağlı ortaklıkları ile
Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların maddi duran varlıkları sırasıyla 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık
2014 itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiştir.

•

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

(iii) Elden çıkarma

Geliştirme faaliyetleri (ya da Grup içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan
maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında aktifleştirilir:

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Amortisman yöntemi, varlıkların faydalı ömürleri ve varlıkların kalıntı değerleri, değişime sebep olacak bir
olay olmaması durumunda, en az her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmektedir.

Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde satışların maliyeti olarak kar veya zarar tablosuna
kaydedilir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

4 - 20 yıl
3 - 25 yıl
4 - 8 yıl
21 - 25 yıl
2 - 10 yıl
4 - 6 yıl
3 - 5 yıl

GSM hizmetleri malzemeleri
Sabit hat altyapı yatırımları
Çağrı merkezi malzemeleri
Binalar
Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımlardan oluşmaktadır ve bilgisayar
yazılımları altında gösterilmiştir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre kullanıma hazır oldukları
tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman metodu kullanılarak ayrılmıştır. Özel maliyetler doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ilgili kira süresinin veya faydalı ömrün kısa olanında amortismana tabi
tutulmaktadır. Bu şekilde hesaplanmış amortisman giderleri konsolide kar veya zarar tablosunda satışların
maliyeti kalemi içerisinde gösterilmiştir. Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden
dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar - araştırma ve geliştirme giderleri

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

(ii) Amortisman

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA

F20

EKLER

20
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

21
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

324

325

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F23

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(i) İtfa payları

(e)

Grup’un kullandığı itfa oranları aşağıdaki gibidir:
3 - 25 yıl
15 yıl
5 - 10 yıl
3 - 8 yıl
7 - 10 yıl
9 - 10 yıl
2 - 15 yıl

Şirket, 2G, 3G ve 4.5G Lisanslarını sırasıyla 27 Nisan 1998, 30 Temmuz 2009 , 26 Ağustos 2015 tarihlerinde
imzaladığı İmtiyaz Sözleşmeleri ile almıştır. İlgili lisansları kullanım süreleri 25, 20 ve 13 yıldır.

Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılması sonucu oluşan kar ve zararlar, kayıtlı değeri ile tahsil
edilen tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve ilgili dönemde gelir ve gider hesaplamalarına yansıtılır.
Maliyetleri ve birikmiş itfa payları ilgili hesaplardan silinir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi
bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılırlar.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar,
oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir.

(f) Finansal Araçlar
Finansal varlıklar - sınıflandırma ve bilanço tarihinden sonra ölçüm - ölçüm kategorileri:
TFRS 9 Finansal Araçlar standardına göre finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü, finansal varlığın
yönetildiği iş modeline ve sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye
dayalı nakit akışlarına bağlı olup olmadığına göre belirlenmektedir.
TFRS 9, finansal varlıklara ilişkin üç temel sınıflandırma kategorisini içermektedir: itfa edilmiş maliyet
(“İEM”), gerçeğe uygun değer diğer kapsamlı gelir (“GUDDKG”) ve gerçeğe uygun değer kar veya zarar
(“GUDKZ”). Grup, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.

EKLER

Amortisman
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanında doğrusal amortisman yöntemi kullanılmıştır. Yatırım
amaçlı gayrimenkullerin amortisman süresi 25 - 45 yıldır.
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Yatırım amaçlı
gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında
yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki
değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün,
yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği
tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular.

Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiç
değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri
(amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamaktadır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul gören kriterlere uyması durumunda finansal
durum tablosunda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı gayrimenkulün herhangi bir kısmını değiştirmenin
maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil
değildir.

Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi
durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar belirlenirken
kullanılan tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin her ikisini birden belirlemek
her zaman gerekli değildir. Anılan tutarlardan herhangi birinin ilgili varlığın defter değerini aşması
durumunda, söz konusu varlık değer düşüklüğüne uğramamıştır ve diğer tutarı tahmin etmek gerekmez.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

(ii) Elden çıkarma

Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya
satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü
testi için, varlıklar, diğer varlıklar ve varlık gruplarından bağımsız olarak sürekli kullanımdan dolayı nakit
girişi üreten en küçük birimlere (“nakit üreten birim”) ayrılır. İşletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiye,
değer düşüklüğü testi için birleşme sinerjisinden yararlanması beklenen, nakit üreten birimlere paylaştırılır.
Nakit üreten birimlerden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen değer düşüklüğü öncelikle birimlere
paylaştırılan şerefiyelerin defter değerlerinden, daha sonra birimlerdeki diğer varlıkların defter değerlerinden
oransal olarak düşülür. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

İtfa yöntemi, varlıkların faydalı ömürleri ve varlıkların kalıntı değerleri, değişime sebep olacak bir olay
olmaması durumunda, en az her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmektedir.

Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir
ve değer düşüklüğü açısından test edilir. Herhangi bir değer düşüklüğü belirtisinin bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, şerefiye ve sınırsız ekonomik ömre sahip ya da henüz kullanımda olmayan maddi olmayan
duran varlıklar değer düşüklüğü açısından yıllık olarak test edilir. Geri kazanılabilir tutar, varlığın kullanım
değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Gerçeğe uygun
değer piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek
veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. Kullanım değeri bir varlık veya nakit yaratan birimden elde
edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları yazılımları
Bilgisayar yazılımları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Markalar
Müşteri listeleri

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Maddi olmayan duran varlık itfa payları konsolide kar veya zarar tablolarında, ilgili varlıkların tahmini
ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir. Bu
şekilde hesaplanmış itfa tutarları konsolide kar veya zarar tablosunda satışların maliyeti kalemi içerisinde
gösterilmiştir.

(d)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

TURKCELL HAKKINDA
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Finansal varlıklar - Yeniden sınıflandırma:

Grup, Turkcell Finansman’ın kaynak kuruluş olduğu yapıda, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (“VDMK”)
ihracı gerçekleştirmek amacıyla Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Turkcell Varlık Finansmanı Fonu'na (“Fon”), Fon'un ihraç edeceği varlığa dayalı menkul kıymetlere kaynak
teşkil etmek üzere 2017 ve 2019 yılları arasında altı seferde toplam 439.364 TL kayıtlı değerli finansman
kredilerinin satışını gerçekleştirmiş ve bahsi geçen fonların tümü vadeleri doldukça sona ermiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile aktif bir VDMK ihracı bulunmamaktadır. Turkcell Finansman, satışı
gerçekleşen finansman kredilerine ait nakit akışlarını elde etme hakkı sağlayan sözleşmeye bağlı haklarını
devrettiğinden, ilgili varlıkları konsolide finansal tablolarından çıkarmıştır. Buna ilave olarak; Grup, Fon'u
yapılandırılmış işletme olarak tanımlamış ve Fon'un ilgili faaliyetlerini kontrol etmediğinden dolayı
konsolide finansal tablolarda Fon'u konsolide etmemiştir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Finansal araçlar, yalnızca portföy yönetimine ilişkin iş modeli tümüyle değiştiğinde yeniden
sınıflandırılmaktadır. Yeniden sınıflandırmanın geleceğe dönük etkisi vardır ve işletme modeli
değişikliğinden sonra gelen ilk raporlama döneminin başından itibaren gerçekleşmektedir. Grup, cari
dönemde ve karşılaştırmanın yapıldığı dönemde iş modelini değiştirmemiş ve yeniden sınıflandırma
yapmamıştır.
Finansal varlıkların değer düşüklüğü - Beklenen kredi zararına ilişkin kredi zarar karşılığı:

Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyet veya GUDDKG ile ölçülen finansal varlıklara, (özkaynağa
dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlar hariç) ve sözleşme varlıklarına uygulanmaktadır.
12 aylık BKZ'ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde olası temerrüt olaylarından kaynaklanan
BKZ’lerdir,

-

Ömür boyu BKZ'ler: bir finansal aracın beklenen ömrü boyunca muhtemel bütün temerrüt olaylarından
kaynaklanan BKZ'lerdir.
Ömür boyu BKZ ölçümü, raporlama tarihinde bir finansal varlık ile ilgili kredi riskinin ilk muhasebeleştirme
anından sonra önemli ölçüde artması halinde uygulanır. İlgili artışın yaşanmadığı diğer her türlü durumda
12 aylık BKZ hesaplaması uygulanmışır.

Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, maliyet değerlerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Ertelenmiş
finansman geliri netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen
dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz
oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura
değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Grup, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiş yıllardaki tahsilat
oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar ve TFRS 9 kapsamında
vadesi gelmemiş ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık
ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil
edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek konsolide kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir.
Ticari ve Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari ve diğer finansal yükümlülükler maliyet değerlerinden, vade farkları düşülerek gösterilmektedir.
Ertelenmiş finansman gideri netleştirilmiş ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan borçların
izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Grup, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili
finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi
durumunda söz konusu varlığı finansal durum tablosu dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm
risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Grup tarafından elde
bulundurulduğu durumlarda, Grup, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken
yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Grup’un devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm
riskleri ve kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve
elde edilen gelirler için transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da
muhasebeleştirilir. Grup, finansal borçları sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal
edilir veya zaman aşımına uğrar ise finansal durum tablosu dışı bırakır.

Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde
kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer düşüklüğü riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa
vadeli yatırımlardır. Grup, nakit ve nakit benzerlerini beklenen kredi zarar modelini kullanarak değer
düşüklüğü için gözden geçirmektedir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Finansal varlıklar ve borçlar - finansal durum tablosu dışı bırakma:

Nakit ve Nakit Benzerleri

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Grup, finansal varlığın kredi riskinin raporlama tarihinde düşük bir kredi riskine sahip olması durumunda,
finansal varlığın kredi riskinin önemli ölçüde artmadığını tespit edebilir. Bununla birlikte, ömür boyu BKZ
ölçümü (basitleştirilmiş yaklaşım), önemli bir finansman unsuru olmaksızın ticari alacaklar ve sözleşme
varlıkları için daima geçerlidir. Grup, Turkcell Finansman hariç tüm grup şirketleri için ömür boyu BKZ
ölçümünü uygulamıştır. Turkcell Finansman, finansman şirketi olması nedeniyle hem 12 ay hem de ömür
boyu BKZ ölçümü (genel yaklaşım) uygulamıştır.

İskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanıldığında, tahmini nakit akımları Grup Yönetimi’nin en iyi
tahminlerine dayanmakta ve kullanılan iskonto oranı da raporlama tarihindeki benzer vadeler ve koşullara
sahip bir enstrüman için geçerli olan piyasa oranına dayanmaktadır. Fiyatlandırma modellerinde ise
raporlama tarihinde geçerli olan piyasa verileri ölçü olarak kullanılır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

-

Finansal varlıklar ve borçlar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, satışta veya benzeri elden çıkarma
durumlarında oluşabilecek işlem maliyetleri dikkate alınmaksızın gerçeğe uygun değerleri üzerinden
değerlenir. Ancak, aktif bir pazarda kote edilmiş bir piyasa fiyatı yoksa gerçeğe uygun değer fiyatlandırma
modelleri veya iskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur.

İNSAN VARLIĞIMIZ

TFRS 9 uyarınca, zarar karşılıkları aşağıdaki bazda ölçülmüştür;

Gerçeğe uygun değer ile değerlendirme prensipleri

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

TFRS 9, TMS 39'da yer alan "gerçekleşen zarar" modelini ileriye yönelik "beklenen kredi zararı" (“BKZ”)
modeli ile değiştirmektedir. Bu kapsamda gerçekleşme olasılıklarına göre ağırlıklandırılarak belirlenecek
olan ekonomik faktörlerin BKZ'leri nasıl etkilediği konusunda önemli bir değerlendirmeye ihtiyaç
duyulmuştur.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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İlişkili taraflar

Türev finansal araçlar ilk kayıt anında türev sözleşmesinin imzalandığı tarihteki piyasa değeri ile kaydedilir
ve bunu müteakip gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlendirilir. Türev araçların gerçeğe uygun
değerlerindeki artış veya azalıştan kaynaklanan kazanç veya kayıplar, finansal riskten korunması olarak
belirlendiği, bu konuda etkin olduğu ve kazanç ve kayıpların kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirildiği
dönemin korunma ilişkisine bağlı olduğu durumlar hariç olmak üzere, doğrudan kar veya zarar tablosu ile
ilişkilendirilir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

İlişkili taraflar finansal tablolarını hazırlayan Grup ile ilişkili olan kişi veya işletmelerdir.
(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Grup ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin:
(i) Grup üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) Grup üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) Grup’un veya Grup’un bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.

TFRS 9’a göre riskten korunma ilişkisi, yeniden dengeleme dikkate alındıktan sonra gerekli kıstasların artık
karşılanmaması durumunda sona erer. Gerekli kıstasların karşılanması durumunda riskten korunma
ilişkisinin sonlandırılması kabul edilmez.
Riskten korunma hedefinin değiştiği, riskten korunma aracının süresinin dolduğu veya satıldığı, feshedildiği
veya kullanıldığı durumlarda, riskten korunma aracı ve riskten korunan kalem arasında ekonomik ilişkinin
ortadan kalkması ya da kredi riskinin ekonomik ilişkiden doğan gerçeğe uygun değer değişikliklerini
etkilemesi durumunda riskten korunma muhasebesi sona erer.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Grup ilgili finansal aracı ya da finansal aracın bileşenlerini ilk defa muhasebeleştirirken sözleşmedeki
düzenlemelerin özüne uygun ve finansal borç ve özkaynağa dayalı finansal araç tanımlarıyla uyumlu bir
sınıflandırma yapar.
Türev Finansal Araçlar

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Grup faiz ve kur riskinden korunmak amacıyla esas olarak, yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri,
çapraz kur swap sözleşmeleri, faiz swap sözleşmeleri, vadeli döviz sözleşmeleri olmak üzere türev finansal
araçları kullanmaktadır. Türev finansal araçlar ile ilgili detaylar Dipnot 34’te açıklanmıştır.
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Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, işlem
maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Finansal borçlar, sonradan etkin
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten
sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, kar veya zarar tablosuna kredi dönemi
süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri,
özellikli varlıkların iktisabı ve inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline
dahil edilebilirler.

Etkinlik testi modeli, sadece ileriye dönük uygulanmak şartıyla riskten korunma ilişkisine bağlı olarak
niteliksel olabilir. TMS 39 standardında yer alan %80-125 etkinlik aralığı, yerini finansal riskten korunma
konusu kalem ile finansal riskten korunma aracı arasındaki ekonomik ilişki ve bu ekonomik ilişki üzerindeki
kredi riskinin etkisine odaklanan hedef bazlı bir teste bırakmıştır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal borçlar alım satım amaçlı elde tutulan olarak
veya ilk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
olarak sınıflandırılmış finansal borçlardır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak
sınıflandırılan bir finansal borca ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir

Grup, yabancı para cinsinden değişken ve sabit faizli finansal enstrümanlarının nakit akış riskinden
korunmak amacıyla yapılandırılmış çapraz kur swap işlemleri gerçekleştirmektedir. Nakit akış riskinden
korunma muhasebesinde, riskten korunma aracının gerçeğe uygun değer değişiminin etkin kısmı özkaynaklar
altında “kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler” kalemi
altında yer alan “riskten korunma (kayıpları)/kazançları ve opsiyonların zaman değerindeki değişiklikler”
hesaplarında, etkin olmayan kısmı ise gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. Riskten korunan kaleme
ilişkin nakit akışlarının kar veya zararı etkilediği dönemlerde, ilgili riskten korunma aracının kâr/zararı da
özkaynaktan çıkartılarak kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Ayrıca yapılandırılmış çapraz kur
swapları içerisinde yer alan opsiyonlara ait zaman değeri değişimi riskten korunma maliyeti olarak diğer
kapsamlı gelir altında kaydedilmektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür.

Finansal riskten korunma muhasebesi modelinin amacı, finansal raporlamanın Grup’un risklerini nasıl
yönettiğini ve ilgili riskleri nasıl azalttığını daha doğru yansıtmasını sağlamaktır. Özellikle, risk yönetimi
stratejisi, finansal riskten korunma mantığı ve finansal riskten korunma işlemlerinin etkisi arasında daha iyi
bir bağlantı sağlanması amaçlanmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Finansal Borçlar

Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Grup, 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla mevcut yapılandırılmış çapraz kur swapları ve çapraz kur swapları
için TFRS 9 kapsamında nakit akış riskinden korunma muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TFRS 9, risk
yönetimi uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan yeni finansal riskten korunma muhasebesi
kurallarını da içermektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Grup ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve Grup’un aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer
bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir),
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş
ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde,
(v) İşletmenin, Grup’un ya da Grup ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Grup’un kendisinin böyle bir plânının olması halinde,
sponsor olan işverenler de Grup ile ilişkilidir,
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi
halinde,
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya
söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması
halinde,

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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Şirket, distribütör ve bayiler, abonelere distribütör ve/veya bayinin cihaz satışını yaptığı ve Şirket’in
haberleşme hizmeti sunduğu ortak kampanyalar düzenlemektedir. Bazı kampanyalarda, distribütör ve /veya
bayiler abonelere cihaz taahhütnamesine istinaden taksitlerini Grup’un tahsil edeceği cihaz satışı
yapmaktadır. Bu taahhütnameye istinaden bayi cihaz satışından kaynaklanan taksitli alacağını distribütöre,
distribütör de Şirket’e temlik etmektedir. Şirket abonelerden taksitler halinde tahsil edilecek tutarın işlem
tarihindeki net bugünkü değerini peşin olarak ödemekte ve finansal durum tablosunda temlik alacağı olarak
kaydetmektedir. Bu temlik alacağının henüz vadesi gelmemiş olan kısmı ticari alacaklar altında “vadesi
gelmemiş temlik alacağı” olarak sınıflandırılır. Abonelere temlik alacağının aylık taksiti faturalandırıldığında
ilgili kısım abonelerden alacaklar hesabına sınıflandırılır. Şirket, distribütörden temlik alınan bedelleri
aboneden taahhüt süresince tahsil etmekte ve cihaz satışında ana yüklenici olmadığı durumda cihaz ile ilgili
olarak hasılat kaydetmemektedir.(Dipnot 2.5)

- Korunan gelecekteki nakit akışlarının gerçekleşmesinin hala bekleniyor olması durumunda bu tutar,
gelecekteki nakit akışları gerçekleşene kadar nakit akış riskinden korunma kayıpları veya kazançlarında kalır.
- Bir riskten korunma aracının vadesinin gelmesi, satılması veya geçerliliğini yitirmesi durumunda ya da bir
finansal riskten korunma muhasebesi koşullarını karşılamadığı durumda, tahmini işlemin gerçekleşmesine
kadar birikmiş herhangi bir ertelenmiş kazanç veya kayıp ve o anda özkaynakta birikmiş olan ertelenmiş
maliyetler, finansal olmayan bir varlığın muhasebeleştirilmesine kadar özkaynakta kalır. Böyle tahmini bir
işleminin gerçekleşmesinin artık beklenmediği zaman özkaynaktaki kümülatif kazanç veya kayıp ve riskten
korunmak için ertelenen maliyetler hemen kar veya zarara sınıflandırılır.
Yurt Dışındaki Net Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma İşlemleri

(g)

Hasılatın kaydedilmesi

(b) Mal veya hizmetin devir taahhüdü sözleşme içeriğinde farklıdır.
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Şirket’in Bakanlık ile imzalanmış olan “Mobil Kapsama Alanı Bulunmayan Yerleşim Yerlerinde Mobil
Haberleşme Altyapısı Kurulması ve İşletilmesi Hizmeti Alımına Ait Sözleşme”nin 30 Haziran 2021 tarihine
kadar devamına dair “Evrensel Hizmet Kanunu Kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil
Genişbant İnternet Hizmeti İlave Edilmesi ve Mevcut Şebeke ile Birlikte İşletilmesi Hizmeti Alımına İlişkin
Sözleşme”’de mutabakata varılmıştır. İlk sözleşme kapsamında kurulumu yapılan mobil şebeke altyapısı
üzerinden mobil haberleşme hizmeti sağlanan yerleşim yerlerindeki mevcut altyapıya mobil genişbant
internet hizmeti ilave edilerek alt yapının mevcut şebeke ile birlikte işletilmesine yönelik hizmet
sağlanacaktır. Şirket 31 Aralık 2020 tarihinde biten yıl içerisinde 223.965 TL (31 Aralık 2019: 191.235 TL)
tutarında hasılat elde etmiştir. Bu tutar telekomünikasyon gelirleri altında sınıflandırılmıştır.

EKLER

Cihaz gelirleri Grup’un ana yüklenici olduğu durumda, cihazın sahipliği ile ilgili önemli kontrol ve getirilerin
alıcıya devredildiği, hasılat tutarının ve satışa ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir
biçimde ölçüldüğü, satışa ilişkin tahsilatın muhtemel olması ve Grup’un satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliği sürdürmediği anda gelir olarak
kaydedilir.

Uluslararası dolaşım (“Roaming”) işlemleri ve diğer hizmetlerde hacme bağlı iade ve indirimler ile diğer
sözleşmeye bağlı fiyat değişiklikleri, kazanılacağı ve etkin olacağı muhtemel olduğu durumlarda, ödeyen ve
tahsil eden tarafından dikkate alınır. Bu nedenle sözleşmeye bağlı iade ve indirimler dikkate alınır ancak
karşı tarafın isteğine bağlı iade ve indirimler varlık ve yükümlülük tanımlarını karşılamadıklarından dikkate
alınmaz.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

(a) Mal veya hizmet farklı olabilme niteliğine sahiptir ve

Çağrı merkezi gelirleri Turkcell Global Bilgi ve Global Ukrayna’nın verdiği çağrı merkezi hizmetlerinden
elde edilen gelirlerdir. Söz konusu gelirler, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğu anda gelir olarak
kaydedilir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Telekomünikasyon hizmetleri, cihaz, katma değerli hizmetler ve/veya başka servis ve ürünler ile beraber
fiyatlandırılarak da sunulmaktadır. Bir müşteriye taahhüt edilen mal veya hizmet, aşağıdaki her iki şartın
birlikte karşılanması durumunda farklı mal veya hizmettir:

Şans oyunları komisyon gelirleri, Türkiye’de faaliyet gösteren Inteltek’in spor müsabakalarına dayalı sabit
ihtimalli şans oyunlarının başbayiliği ve müşterek şans oyunları merkezi sisteminin işletilmesi karşılığında
elde edilen komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Komisyon gelirleri 1 Mart 2009 tarihinden itibaren hasılatın
%1,4’ü oranındadır. Inteltek’in ayrıca mobil bayilerin brüt hasılatı üzerinden %7,25 oranında elde ettiği
gezici bayilik komisyon geliri bulunmaktadır. Söz konusu gelirler, oyunların oynanması ile ilgili tüm
hizmetlerin sunulduğu anda hasılat olarak kaydedilir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Grup, genel olarak, telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Ürün ve hizmetler, müşterilere ayrı bir
sözleşme kapsamında tekil veya çoklu ürün ve/veya hizmet olarak satılmaktadır. Bir edim yükümlülüğü
yerine getirildiğinde (veya getirildikçe) işletme bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat
olarak finansal tablolara alır. İşlem bedeli, işletmenin taahhüt ettiği mal veya hizmetleri müşteriye devretmesi
karşılığında hak etmeyi beklediği bedeldir. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde (veya geçtikçe)
varlık devredilmiş olur. Grup’un hasılat olarak kaydettiği gelirler; telekomünikasyon gelirleri, faturalı ve ön
ödemeli hatlardan elde edilen konuşma, data ve kısa mesaj servisinin de dahil olduğu katma değerli GSM
hizmetlerinden elde edilen gelirler, ara bağlantı gelirleri, cihaz gelirleri, çağrı merkezi gelirleri, şans oyunları
komisyon gelirleri, finansal operasyon gelirleri ve diğer satış gelirleridir (Dipnot 26). Şirket bir hizmetin
kontrolünü zamana yayılı olarak devreder ve dolayısıyla telekomünikasyon gelirlerini zamana yayılı olarak
yerine getirir ve hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolarına alır.

Sabit ücret gelirleri faturalı hatlara her ay kullanım oranına bakılmaksızın sabit olarak fatura edilir. Bu gelirler
fatura edildiği aylarda gelir kaydedilir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

İlgili finansal riskten korunma işleminin etkin olan kısmıyla ilgili olan ve doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilmiş bulunan finansal riskten korunma aracına ilişkin kazanç ya da kayıp, yurt dışındaki
işletmenin elden çıkarılması sırasında kar veya zararda muhasebeleştirilir (Dipnot 25.9).

Grup, distribütör ve bayiler 2016 yılından itibaren abonelere taksitleri Grup aracılığıyla tahsil edilecek
Turkcell Finansman kredisi ile cihaz alma opsiyonu sunmuştur. Grup bu işlemlerde tahsilat riski taşımaktadır.
Grup, Turkcell Finansman kredili cihaz satışında, kredi bedellerini aboneden taahhüt süresince tahsil etmekte
ve cihaz satışında ana yüklenici olmadığı durumda cihaz ile ilgili olarak hasılat kaydetmemektedir
(Dipnot 2.5). Finans sektörü faaliyetlerinden gelir, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan, etkin faiz
yöntemi kullanılarak kaydedilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Grup, yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımını yabancı para cinsinden kredisi ile finansal riskten
korunma işlemine konu etmiştir. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarda bulunan net
yatırımlara ilişkin finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin olduğu tespit
edilen kısmı doğrudan özkaynaklarda, etkin olmayan kısmı ise gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Diğer
kapsamlı gelir altında takip edilen çevirim farkları ile ilişkili vergi etkileri de yine diğer kapsamlı gelir altına
sınıflanır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup, nakit akış değişkenliğinden korunma işlemi için uygulanan korunma muhasebesine son vermesi
durumunda nakit akış riskinden korunma kayıpları veya kazançlarında biriken tutar aşağıdaki şekilde
muhasebeleştirilir:

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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Grup mal veya hizmet satışını kendi adına yaptığında, hasılatını ve operasyonel giderlerini brüt olarak
raporlamaktadır. Mal ve hizmet satışına aracılık edildiği durumlarda ise hasılatını kazandığı kar marjını
gösterecek şekilde net olarak raporlamaktadır. Grup’un satışları kendi adına mı yoksa aracı olarak mı yaptığı
Grup yönetimi tarafından aşağıdaki göstergelere göre karar verir:

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip olduğu
özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü ele aldığı
tarihte) yeniden ölçülür ve varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Satın alım
tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın alınan işletmenin payından kaynaklanan
tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı altında kar/zarara aktarılır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

a) Belirlenmiş mal veya hizmetlerin sağlanması taahhüdünün yerine getirilmesinden esas olarak işletme
sorumludur.
b) İşletmenin, belirlenmiş mal veya hizmetin müşteriye devredilmesinden önce veya müşteriye
kontrolün devredilmesinden sonra (örneğin, müşterinin iade hakkının olması) stok riski vardır.
c) İşletmenin belirlenmiş mal veya hizmetin fiyatını belirlemede takdir hakkı vardır.

Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği
geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Ölçme dönemi, edinen işletmeye, TFRS’deki hükümler uyarınca
birleşme tarihi itibarıyla aşağıdakileri belirlemek ve ölçmek için gerekli olan bilgileri toplamasına imkan
verecek ölçüde makul bir zaman dilimi sağlar:

(ii) Edinilen işletmeye transfer edilen bedel (veya şerefiyenin ölçümünde kullanılan diğer tutar),

TFRS 15 kapsamında, konsolide finansal tablolarda, müşteri/abone ediniminde sözleşmeden doğan belirli
maliyetler ertelenmiş ve hasılat gerçekleştikçe sözleşme geçerliliğini koruduğu süre ve abone ömrü boyunca
itfa edilmiştir.

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerleri
üzerinden belirli istisnalar dışında muhasebeleştirilir.
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(i)

Kur Değişiminin Etkileri
Grup, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri TL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları
esas almaktadır. Finansal durum tablosunda yer alan yabancı para birimi cinsinden parasal varlıklar ve
yükümlülükler raporlama tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Gerçeğe uygun değerleri
ile gösterilen yabancı para birimi cinsindeki parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler gerçeğe uygun
değerlerinin belirlendiği günün kurundan TL’ye çevrilmektedir.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle

gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların
maliyetine dahil edilen kur farkları,
• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net
yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.
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EKLER

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların
ve varsa aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde
bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan
işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin
net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır.

İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın
hesaplamasına dahil edilir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

İşletme birleşmeleri satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer
edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer
edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından edinilen
işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan özkaynak
paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler oluştukları anda gider olarak
muhasebeleştirilir.

Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer
düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır.
Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak
birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye
için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kar veya zarar tablosu içinde muhasebeleştirilir.
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

İşletme Birleşmeleri

Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit
üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

(h)

Şerefiye
Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım
tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Taraflardan biri sözleşmeyi yerine getirdiğinde, Grup’un edimi ile müşterinin ödemesi arasındaki ilişkiye
bağlı olarak, Grup, sözleşmeyi bir sözleşme varlığı veya sözleşme yükümlülüğü olarak finansal durum
tablosunda gösterir. Grup bedele ilişkin koşulsuz haklarını bir alacak olarak ayrı şekilde gösterir. Grup, bir
mal veya hizmeti müşteriye devretmeden önce, söz konusu müşterinin bedeli ödemesi veya Grup’un bedeli
koşulsuz olarak alma hakkının (başka bir ifadeyle, bir alacağının) bulunması durumunda, sözleşmeyi
ödemenin yapıldığı veya ödemenin vadesinin geldiği tarihte (hangisi erken ise o esas alınmak kaydıyla) bir
sözleşme yükümlülüğü olarak gösterir. Sözleşme yükümlülüğü, Grup’un müşteriden tahsil ettiği
(veya tahsil etmeye hak kazandığı) bedel karşılığında mal veya hizmetleri müşterisine devretme
yükümlülüğüdür. Grup, müşteri bedeli ödemeden veya ödemenin vadesi gelmeden önce mal veya hizmetleri
müşteriye devrederek edimini yerine getirdiği durumlarda, sözleşmeyi (alacak olarak sunulan tutarlar hariç
olmak üzere) bir sözleşme varlığı olarak gösterir. Sözleşme varlığı, müşteriye devrettiği mal veya hizmetler
karşılığında Grup’un bedeli alma hakkıdır. Grup sözleşme varlığını TFRS 9 uyarınca değer düşüklüğü
açısından değerlendirir. Bir sözleşme varlığının değer düşüklüğü TFRS 9 kapsamındaki bir finansal varlıkla
aynı esaslara göre ölçülür, sunulur ve açıklanır.

(iv) Sonuç olarak ortaya çıkan şerefiye veya pazarlıklı satın alımdaki kazanç.

İNSAN VARLIĞIMIZ

(iii) Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde
bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payları ve

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

(i) Edinilen tanımlanabilir varlıklar, üstlenilen borçlar ve varsa edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan
paylar (azınlık payları),

Bu gibi kararlar raporlanan hasılat ve operasyonel giderleri etkiler; fakat raporlanan varlıklar, yükümlülükler
ve para akışı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Şirket Bakanlık ile imzalamış olduğu “Evrensel
Hizmet Kanunu Kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti İlave
Edilmesi ve Mevcut Şebeke ile Birlikte İşletilmesi Hizmeti Alımına İlişkin Sözleşme’ye” ilişkin satışları
kendi adına yaptığından; hasılat ve operasyonel giderlerini finansal tablolarda brüt olarak raporlamıştır.
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Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmayan bağlı ortaklıkların, varlıkları,
yükümlülükleri ve dönemin finansal tablolara alınmış gelir ve gideri sonucunda oluşanlar hariç raporlama
tarihi itibarıyla oluşan kapanış kurları üzerinden TL’ye çevrilir. Özkaynak kalemleri işlem tarihindeki kurlar
esas alınarak TL’ye çevirilir. Dönem içinde finansal tablolara alınan gelir ve giderler de aylık ortalama kurlar
esas alınarak TL’ye çevrilir. Bu işlem sonucunda oluşan tüm farklar özkaynaklarda “Yabancı Para Çevrim
Farkları” içinde gösterilir.

Duran varlık söküm, taşıma ve restorasyon yükümlülükleri

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(j)

Grup’un, maddi duran varlıklarının sökümü, taşıma ve restorasyon yükümlülüğü bulunmaktadır. Söküm
maliyetleri, güvenilir tahminlerle belirlenmiş gerçeğe uygun gelecekteki nakit akımlarının, mevcut piyasa
koşullarında paranın zaman değerini ve yükümlülüğe ilişkin olan risklerin etkileri dikkate alınarak belirlenen
vergi öncesi iskonto oranı ile bilanço tarihine indirgenmesiyle hesaplanır.
(m) Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet teşvik ve yardımları, bu teşvik ve yardımların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu
şartları karşıladığına dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar.
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı
bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.

Pay Başına Kazanç

(k)

Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Raporlama tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile konsolide finansal tabloların
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesine yakın hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve
bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır.

Cari dönem yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama tarihinde geçerli
olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir.
Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin finansal
tablolardaki ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden ve maddi ve
maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili aktifleşme ve amortisman ve itfa payı farklılıklarından
kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki
konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar (Dipnot 31). Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde
vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı
anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.
Cari vergi ile ilgili alınan faiz ve cezalar, kar veya zarar tablosunda niteliğine göre sınıflandırılır.
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü yasal olarak cari vergi varlıkları ve yükümlülüklerini netleştirme
hakkı olduğunda ve ertelenmiş vergi bakiyelerinin aynı vergi otoritesine bağlı olduğu durumunda netleştirilir.
Cari vergi varlıkları ve vergi yükümlülükleri, işletmenin netleştirme için yasal bir hakkının bulunması ve net
olarak ödenmesi için ya da eşzamanlı olarak varlıkları tahakkuk edip, yükümlülüklerini ödeme niyetinde
olduğu durumlarda netleştirilir.
Cari ve ertelenmiş vergi, diğer kapsamlı gelir tablosunda veya doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş
bir kalemle ilişkili olduğu haller dışında, kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Bu durumda, vergi de
sırasıyla diğer kapsamlı gelirde ya da doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
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Grup, özellikli varlıklardaki yatırımları için veya özellikli harcamaları ile ilgili olarak özel vergi indirimleri
talep etme hakkına sahip olabilir. Grup bu tip ödenekleri, ödeneklerin ödenecek gelir vergisini ve cari vergi
giderini azaltması anlamına gelen, vergi alacağı olarak muhasebeleştirir. Ertelenmiş vergi varlığı talep
edilmemiş vergi alacağı olarak taşınır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Grup Yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunduğu, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel
olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, ilişikteki
konsolide finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık ayırmaktadır. Koşullu
yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip
gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak
finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır.

Dönem karı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

(l)

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Grup, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonraki
düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, konsolide finansal tablo dipnotlarında
açıklanmıştır.

(n)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Türkiye’de şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlarından ve özkaynak enflasyon düzeltme
farklarından, sermayedeki payları oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu
tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir.
Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi
dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Maddi duran varlıklara ilişkin devlet teşvik ve yardımları, ertelenmiş teşvik ve yardımlar olarak cari olmayan
borçlar altına sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak kar
veya zarar tablosuna alacak kaydedilir. Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak amacıyla
verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana ortaklık paylarına ait net dönem
karının geri alınmış paylar hariç tutularak ilgili dönem içerisinde piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Yabancı para cinsinden kur farkları, nitelikli nakit akım riskinden korunma araçları ve yurt dışındaki iştirake
ilişkin net yatırım riskinden korunma araçlarıyla ilgili olması veya yabancı bir işletmedeki net yatırımın bir
kısmına atfedilmesi durumunda özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Kur farkı karları ve zararları kar veya zarar
tablosunda finansal gelirler ve finansman maliyetleri altında net olarak gösterilmektedir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
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(o)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları

(p)

Emeklilik Planları

(r)

Hisse Bazlı Ödemeler

(s) Personel prim karşılıkları

(t) Sermaye

(u) Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
konsolide finansal tablolara yansıtılır.
(v) Temettü Borçları

(y) Faiz Geliri
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Satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir duran varlık ve satış amacıyla elde tutulan olarak
sınıflandırılan elden çıkarılacak bir varlık grubunun içindeki varlıklar, finansal durum tablosunda diğer
varlıklardan ayrı olarak gösterilir.
Durdurulan faaliyet, bir işletmenin elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir
kısmıdır ve ayrı bir ana iş kolunu veya faaliyetlerin coğrafi bölgesini ifade eder, ayrı bir ana iş kolunun veya
faaliyetlerin coğrafi bölgesinin tek başına koordine edilmiş bir plan çerçevesinde satışının bir parçasıdır veya
yeniden satış amacıyla elde edilen bir bağlı ortaklıktır. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar kar veya zarar
tablosunda ayrı olarak sunulur.
(ab) Kiralamalar
Grup, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi
içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol
etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama niteliği taşımaktadır ya da bir
kiralama işlemi içermektedir. Grup, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını
belirli bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:
(a) Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir şekilde
belirtilerek tanımlanır.
(b) Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına yakınını
temsil etmesi. Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve bundan ekonomik
fayda sağlaması durumunda varlık tanımlanmış değildir.
(c) Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme
hakkının olması
(d) Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Grup, varlığın nasıl ve ne amaçla
kullanılacağına ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım hakkına sahip
olduğunu değerlendirmektedir.
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EKLER

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.

Bir varlık (veya elden çıkarılacak bir varlık grubunun) satış gününe kadar daha önceden
muhasebeleştirilmeyen kazanç veya kayıpları, ilgili varlığın finansal durum tablosu dışı bırakıldığı gün
itibarıyla muhasebeleştirilmiştir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide
finansal tablolara yansıtılır.

Değer düşüklüğü zararı başlangıçta veya daha sonra, bir varlığın (veya elden çıkarılacak bir varlık grubunun)
değerinin, gerçeğe uygun değerden düşülerek değerden düşülerek elde edilen değerine kadar azaltılması
durumunda, muhasebeleştilir. Bir varlık (veya elden çıkarılacak bir varlık grubunun) gerçeğe uygun
değerinden satış maliyetleri düşülerek bulunan değerinde herhangi sonradan meydana gelen artışlar, daha
önce muhasebeleştirilmiş olan birikmiş değer düşüklüğü zararlarını aşmaması koşuluyla, bir kazanç olarak
muhasebeleştirilir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ihracıyla ilişkili maliyetler, vergi etkisi
indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.

Duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grupları), defter değerlerinin sürdürülmekte olan kullanımdan
ziyade satış işlemi vasıtası ile geri kazanılacak olmasından dolayı ve satış olasılığının yüksek olduğu kabul
edildiğinde satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılırlar.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Personel prim karşılıkları, Grup’un yasal ya da zımni kabulünden doğan ya da uygulamanın bir süredir var
olmasından dolayı bir yükümlülük altına girmesi durumunda hesaplanır ve Grup bu yükümlülük için
güvenilir bir tahmin yapar.

(aa) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Grup, çalışanlarından aldığı hizmet karşılığı nakde dayalı (nakit olarak ödenen) hisse bazlı fayda planlarına
sahiptir. Nakit olarak ödenecek hisse bazlı ödeme işlemleri söz konusu olduğu durumlarda, ilgili yükümlülük
tutarı, üstlenilen borcun gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili borç ödenene kadar, her bir raporlama
dönemi sonunda ve ayrıca itfa tarihinde borcun gerçeğe uygun değeri yeniden ölçülür ve gerçeğe uygun
değerde oluşan herhangi bir değişiklik kar veya zarar olarak muhasebeleştirilir. Nakit olarak ödenecek hisse
bazlı ödeme işlemleri belirli hakediş koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Emeklilik planlarına ilişkin varlıklar Grup’un konsolide finansal tablolarından ayrı tutulmuştur. Grup’un
emeklilik planlarına ilişkin yükümlülüğü belirli sabit katkı paylarını ödemektir. Yapılan ödemeler ilgili
olduğu dönemde gider olarak kaydedilir.

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya
satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Üst yönetim seviyesinden ayrılan çalışanlar için yapılan ödemeler esas faaliyetlerden diğer giderlerde
muhasebeleştirilmiştir.

(z) Borçlanma Maliyetleri

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz
konusu ödeme tutarları ilgili tarihte geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem
tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü
net değerine göre hesaplanarak ilişikteki konsolide finansal tablolarda yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı
karşılığı öngörülen birim kredi yöntemi kullanılarak, bağımsız bir aktüerya danışmanlık şirketi tarafından
hesaplanmıştır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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Grup varlığın kullanımını yönetme hakkına aşağıdaki durumlarda sahip olmaktadır:

Kira yükümlülüğü

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

i)

Kiracı olarak Grup
Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira
yükümlülüğü yansıtır.
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:

Grup kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen
herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nü
uygular.

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan
bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla
belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranıdır. Grup, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi
durumunda, kendi alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, Grup, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki değişiklikleri
yansıtacak şekilde yeniden ölçer. Grup, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı
varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
Grup, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira
ödemelerini revize edilmiş bir iskonto oranı üzerinden indirgeyerek yeniden ölçer:
(a) Kiralama süresinde bir değişiklik olması. Grup, revize edilmiş kira ödemelerini revize edilmiş kiralama
süresine dayalı olarak belirler.
(b) Dayanak varlığın satın alınmasına yönelik opsiyona ilişkin değerlendirmede değişiklik olması. Grup,
revize edilmiş kira ödemelerini, satın alma opsiyonu kapsamında ödenecek tutarlardaki değişikliği yansıtacak
şekilde belirler.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Grup, kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımnî faiz oranının
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise Grup’un
yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirler.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’da yer alan
amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın mülkiyetini
Grup’a devretmesi durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Grup’un bir satın alma opsiyonunu
kullanacağını göstermesi durumunda, Grup kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen başladığı tarihten
dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer durumlarda, Grup kullanım
hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere söz konusu varlığın faydalı ömrü veya
kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar.

(a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,
(b) Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve
(c) Defter değerini yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde ya da revize
edilmiş özü itibarıyla sabit olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçer.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

(a) birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve
(b) kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Grup, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:

(a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,
(b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran
kullanılarak yapılan değişken kira ödemeleri,
(c) Grup’un satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun
kullanım fiyatı ve
(d) Kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi
durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.

İNSAN VARLIĞIMIZ

(a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
(b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar,
(c) Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve
(d) Dayanak varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore edilmesiyle ya da dayanak
varlığın kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili
olarak kiracı tarafından katlanılacak tahmini maliyetler (bu maliyetlerin stok üretimi için katlanıldığı
durumlar hariç). Kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte ya da dayanak varlığı belirli bir süre
kullanmasının sonucu olarak bu maliyetlere ilişkin yükümlülüğe katlanır.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak
varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte
ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur:

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kullanım hakkı varlığı

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Grup kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda,
kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. Grup, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi
durumunda, kendi alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

ii)

Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi belirlediği
şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme talimatlarını değiştirme
hakkının bulunmaması veya
Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden belirleyecek
şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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Grup, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira
ödemelerini indirgeyerek yeniden ölçer:

Grup’un risk yönetim politikaları, Grup’un karşılaştığı riskleri tespit ve analiz etmek, uygun risk limitleri ve
kontrolleri belirleyerek bu limitlere bağlılığını gözlemlemek üzere kurulmuştur. Risk yönetim politika ve
sistemleri, Grup’un faaliyetleri ve piyasa koşullarındaki değişimleri yansıtacak şekilde sürekli gözden
geçirilmektedir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(a) Bir kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda değişiklik olması. Grup, revize
edilmiş kira ödemelerini, kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlardaki değişikliği
yansıtacak şekilde belirler.
(b) Gelecekteki kira ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen bir
değişimin sonucu olarak bu ödemelerde bir değişiklik olması. Grup, kira yükümlülüğünü söz konusu revize
edilmiş kira ödemelerini yansıtmak için yalnızca nakit akışlarında bir değişiklik olduğunda yeniden ölçer.

Kiraya veren olarak Grup
Bir kiralama, dayanak varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve getirilerin önemli ölçüde
devredilmesi halinde finansal kiralama, aksi takdirde operasyonel kiralama olarak sınıflandırılır.

(ac) Finansal Risk Yönetimi

Tüm borçlanma işlemlerinde Grup’un kredi notlarının negatif yönde etkilenmemesi ve temel finansal
borçlanma rasyoları değerlendirilmekte ve gözetilmektedir.
•

Kredi riski

•

Likidite riski

•

Piyasa riski

Türev ve benzeri enstrümanlarla ilgili işlemler Grup’un uluslararası sözleşmeleri imzaladığı ve kredi
dereceleri yeterli olan ulusal ve uluslararası bankalar ile yapılmaktadır.
Raporlama tarihi itibarıyla, Grup’un belirli bir tarafta yoğunlaşmış önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.
Grup’un maruz kaldığı azami kredi riski, türev enstrümanlar dahil olmak üzere finansal varlıkların tümünün
Dipnot 36’ da konsolide finansal durum tablosunda kayıtlı değerleriyle gösterilmesiyle yansıtılmıştır.
Grup ticari alacaklar ve mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları bakiyesi için, tahmini uğradığı
zararı göstermek amacıyla şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Bu karşılık, ticari ve sözleşme varlıkları
alacaklarından kaynaklanan olası tahsilat problemleri ve geçmiş deneyimleri göz önünde bulundurularak
hesaplanmıştır.
Grup, politikası gereği sadece bağlı ortaklıklarına ve distribütörlerine finansal teminat sağlamaktadır.
(Dipnot 20)
Likidite riski
Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup’un likidite
riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında
karşılanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grup’u zarara uğratmayacak ya da itibarını
zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir. Likidite riski, finansal
yükümlülükler dahil olmak üzere beklenen operasyonel giderleri karşılamak için yeterli nakit ve nakit benzeri
para piyasası enstrümanları kullanılarak yönetilir.
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Dipnot 36, Grup’un maruz kaldığı yukarıdaki her bir riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili
hedefleri, politikaları ve süreçleri ve Grup’un sermaye yönetimi hakkında bilgi vermektedir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Grup finansal araçların kullanımından dolayı aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:

Yatırımlar, likit finansal enstrümanlarda değerlendirilmektedir. Banka limitleri güvenilir derecelenme
kuruluşları tarafından verilen kredi notları ve ödenmiş sermayelerine bağlı olarak tespit edilir. Kredi notları
ve ödenmiş sermaye miktarları aylık bazda gözden geçirilir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Grup uygulaması, merkezi olarak yönetilen Grup’un ihtiyaçlarının, önceden belirlenen borç/sermaye oranları
doğrultusunda, sermaye artırımı ve/ veya kredilendirme yolu ile karşılanmasını öngörmektedir. Şirket,
Grup’un finansman ihtiyaçlarına ve piyasa öngörülerine göre uzun ve kısa vadeli borçlanmaktadır.
Borçlanma ürünleri, temel ticari banka kredilerinden ve kaynak çeşitliliğini korumak adına zaman zaman
tahvil ihracı gibi farklı para piyasası ürünleri de değerlendirilmektedir. Grup, bir kısım muhasebe politikaları
ve dipnotlarda yaptığı açıklamalar uyarınca finansal ve finansal olmayan varlıkların ve yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değerlerini belirlemektedir. (Dipnot 2.6)

Grup, abonelerden alacaklardan kaynaklanan kredi riskini gözlemleyebilmek için, aboneleri bireysel veya
kurumsal olarak, ödeme vadeleri ve Grup’un tahsilatta daha önce yaşadığı finansal zorluklar ve yaşlandırma
profillerini göz önünde bulundurarak ileriye yönelik kredi zararı modeline göre gruplara ayırmaktadır. Ticari
alacakların büyük bir kısmı abonelerden alacaklarla ilişkilidir. Grup’un ticari alacaklarındaki kredi riski
büyük oranda faturalı müşterilerinin kişisel ödeme özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Grup, bir kiralama bileşeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama niteliği taşıyan veya taşımayan
bileşen içeren bir sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden
doğan hasılat” standardını uygulayarak dağıtır.

Grup yönetiminin kredi riskini gözlemlemek için mevcut bir kredi risk politikası bulunmaktadır. Grup
finansal varlıklarına karşılık teminat alabilmektedir. Ayrıca, Grup belli projeler ve sözleşmeler için ilişkili
olmayan taraflardan gerekli olması durumunda teminat mektubu talep etmekte ve finansman sağlamak
amacıyla verdiği krediler için ipotek talep edebilmektedir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Grup, kiralamaların her birini operasyonel kiralama ya da finansal kiralama olarak sınıflandırır.

Bir müşterinin ya da karşı tarafın finansal enstrümanlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine getirememesi
kaynaklı olup Grup’un alacakları ve finansal yatırımlarından doğabilecek finansal zararlar kredi riskini
oluşturmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Grup, kiralamanın yeniden yapılandırılmasını, aşağıdaki koşulların her ikisinin sağlanması durumunda ayrı
bir kiralama olarak muhasebeleştirir:
(a)Yeniden yapılandırmanın, bir veya daha fazla dayanak varlığın kullanım hakkını ilave ederek, kiralamanın
kapsamını genişletmesi ve
(b) Kiralama bedelinin, kapsamdaki artışın tek başına fiyatı ve ilgili sözleşmenin koşullarını yansıtmak için
söz konusu tek başına fiyatta yapılan uygun düzeltmeler kadar artması.

Kredi riski

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup, kalan kiralama süresine ilişkin revize edilmiş kira ödemelerini, revize edilmiş sözleşmeye bağlı
ödemelere göre belirler. Grup, bu durumda değiştirilmemiş bir iskonto oranı kullanır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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Piyasa riski

Varlıkların aktifleştirilmesi ve faydalı ömürleri

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların
fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup’un gelirinin ya da sahip olduğu finansal varlıkların
değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar
dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi amaçlamaktadır.Grup, piyasa riskini yönetmek
amacıyla türev finansal araçları kullanmaktadır. Tüm alım satım işlemleri Grup hazine ve risk yönetimi
politikasına uygun gerçekleşmektedir.

Grup maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için aktifleştirilen varlığın niteliğini TMS 16 ve TMS 38
standartları kapsamında değerlendirmekte ve buna istinaden ilgili varlıklar kullanıma hazır hale geldiğinde
aktifleştirilmektedir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(i) Döviz kuru riski

2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Tahmin ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden
kaynaklanan etkiler, cari dönemde ve bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır.
Gelecek raporlama döneminde, Şirket’in konsolide finansal tablolarında yer alan varlık ve yükümlülüklerin
kayıtlı değerlerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim aşağıda belirtilen hususları değerlendirerek cihaz ile ilgili hasılat kaydetmemektedir:
•

Cihaz satışında Şirket’in ana yüklenici olmaması,

•

Şirket’in cihaz satış fiyatları üzerinde bir kontrolü olmaması,

•

Şirket’in stok riski taşımaması,

Çok unsurlu sözleşmeler
Grup’un ana yüklenici olduğu birden fazla unsur içeren sözleşmelerde, paket içindeki her unsur, makul
değerlerinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği ve müşteriye ayrı bir değer arz ettiği durumda birbirinden
ayrıştırılabilen, ayrı kısımlar olarak değerlendirilir ve her birinin hasılat unsurlarının gerçekleşmiş olması
şartıyla ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Paketten elde edilen toplam bedel, paket içindeki unsurların makul
değerleri nispetinde ürün ve hizmetlere dağıtılarak hasılat kaydedilir.
Vergi gideri
Vergi kuruluşları ile ilgili herhangi bir uzlaşmazlık olması durumunda, ilgili mercilerden karar gelene kadar
ya da yasal süreç sonuna kadar vergi hesaplama yöntemi tam olarak belirlenemeyen kalemler için vergi gideri
hesaplanması, tahmin ve değerlendirmeler yapılmasını gerektirir.
Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinin bir parçası olarak, Grup operasyon sürdürülen her bir
ülke için vergi tahmin etmekle yükümlüdür. Bu süreç, cari vergi giderlerini, ertelenmiş gelir ve tahakkuklar
gibi raporlama amacıyla yapılan düzeltme işlemlerinden hesaplanan geçici zamanlama farklarının
değerlendirerek ertelenmiş vergi varlığını veya yükümlülüğünü tahmin etmeyi içermektedir. Grup Yönetimi
ertelenmiş vergi varlıklarını gelecekteki vergilendirilebilir gelirden tazmin edebileceği veya indirebileceği
durumlarda kaydeder.
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Grup, müşterilerinin ve abonelerinin gerekli ödemeleri yapamamasından kaynaklanan tahmini kayıpları için
şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Grup şüpheli alacak karşılığını ileriye yönelik kredi zararı modeline
göre hesaplamaktadır. Bu kapsamda zararın gerçekleşme olasılıklarına göre ağırlandırılarak, ekonomik
faktörlerin beklenen kredi zararını nasıl etkilediğine göre değerlendirme yapmaktadır. Karşılık, dönemsel
olarak revize edilmektedir. Ticari ve diğer alacaklar için hesaplanan karşılık gideri, alacağın içerisinde yer
aldığı yaşlandırma grubu için belirlenmiş olan ve alacaklar yaşlandıkça artan yüzdeler üzerinden
hesaplanmaktadır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Şüpheli ticari alacak karşılığı

Şirket, distribütör ve bayiler; abonelere, distribütör ve/veya bayinin cihaz satışını yaptığı Şirket’in
ise haberleşme hizmeti sunduğu ortak kampanyalar düzenlemektedir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Konsolide finansal tabloların TFRS’ye uygun olarak hazırlanması, Grup Yönetimi’nin muhasebe
politikalarının uygulanmasını ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir
takım değerlendirme, tahmin ve varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili sonuçlar yapılan tahminlerden
farklı gerçekleşebilir.

Kontratlı cihaz satış gelirleri

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Faiz oranı riski finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır. Grup finansal yükümlülüklerini
sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapmak suretiyle yönetmektedir. Piyasa
öngörüleri, Grup’un vade ihtiyaçları ve kısa ve uzun vadeli faiz beklentileri göz önünde tutularak, değişken
faizli yükümlülükler sabit faizli yükümlülüklere dönüştürülebilmektedir. Türev finansal araçların kullanımı,
Grup’un risk yönetim stratejisine uygun olarak türev finansal araçların kullanımı ile ilgili hazırlanan yazılı
ilkelerin Denetim Komitesi tarafından onaylandığı Grup hazine ve risk politikası doğrultusunda
yönetilmektedir.

Grup mal veya hizmet satışını kendi adına yaptığında, hasılatını ve operasyonel giderlerini brüt olarak
raporlamaktadır. Mal ve hizmet satışına aracılık edildiği durumlarda ise hasılatını kazandığı kar marjını
gösterecek şekilde net olarak raporlar. Grup’un satışları kendi adına mı yoksa aracı olarak mı yaptığı Grup
Yönetim’i tarafından Grup ve iş ortakları arasındaki anlaşmaların hem yasal formu hem de içeriği analiz
edilerek karar verilir. Bu gibi kararlar raporlanan hasılat ve operasyonel giderleri etkiler; fakat raporlanan
varlıklar, yükümlülükler ve nakit akışı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

(ii) Faiz oranı riski

Brüt ve net gelir gösterimi

İNSAN VARLIĞIMIZ

Nakit portföyünün büyük bir kısmını döviz olarak tutmak, kur riskinin yönetilmesinde kullanılan
yöntemlerden bir tanesidir. Ayrıca, Grup, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan doğan riski kontrol altına
almak amacıyla çeşitli forward (vadeli sözleşme), swap (takas sözleşme) ve opsiyon sözleşmelerine taraf
taraf olmakla birlikte 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren riskten korunma muhasebesi uygulanmaktadır
(Dipnot 34).Grup’un döviz kuru duyarlılığı ile ilgili ek bilgiler, Dipnot 36’da yer almaktadır.

Grup’un varlıklarının kalıntı değerleri ve faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Grup
Yönetimi tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. Grup, bir varlığın
faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Grup’un
benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Grup ayrıca
piyasadaki değişimler veya gelişmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale
gelmesi durumunu da göz önünde bulundurur. GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisanslarının faydalı
ömürleri ise lisans sözleşmelerinin geçerlilik süresine bağlıdır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup, yabancı para birimleri üzerinden olan, toptan gelirleri ve giderleri, bazı operasyonel giderler, şebeke
maliyetleri gibi çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak, finansal borçlar,
Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenen ödemelerle ilişkili finansal yükümlülükler sebebiyle döviz kuru
riskine maruz kalmaktadır. Grup’un işlemlerini gerçekleştirdiği diğer para birimlerinin büyük çoğunluğu
ABD Doları ve Avro’dan oluşmaktadır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(iii) Ticari, diğer alacaklar ve finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar

Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar

(iv) Türev araçlar
Vadeli döviz, opsiyon, faiz ve döviz swap işlemlerinin gerçeğe uygun değerleri değerleme günündeki piyasa
faiz ve TCMB döviz kurları verileri ile Bloomberg terminali aracılığıyla belirlenmektedir. Kote edilmiş
piyasa değerleri mevcut değilse gerçeğe uygun değer, vadeli döviz alım satım kontratına konu olan vadeli
fiyat ile raporlama tarihi itibarıyla mevcut olan döviz kurunun kontrat vadesindeki fiyatlarının arasındaki
farkın (kar/zarar) raporlama tarihindeki risksiz yatırım faiz oranıyla indirgenmesiyle belirlenmektedir.
Faiz ve döviz swaplarının gerçeğe uygun değeri swap nakit akışındaki bacakların risksiz yatırım oranı ve
TCMB kur seviyeleri ile bugüne çekilmiş değerlerinin arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. Opsiyon
işlemlerinin gerçeğe uygun değeri ise opsiyon fiyatlama modelleri kullanılarak belirlenmektedir.
(v) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Grup yıllık olarak bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı gerçeğe uygun değerinden
satış maliyeti düşülmek sureti ile belirlenir.
Grup’un bazı varlık ve yükümlülükleri finansal raporlama amaçlı olarak gerçeğe uygun değerinden
ölçülmektedir. Gerçeğe uygun değerin ölçülmesinde mümkün olduğu sürece gözlemlenebilir pazar bilgileri
kullanılmaktadır. Kullanılan değerleme yöntemi ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde kullanılan
girdiler Dipnot 2.6’da açıklanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar:
-

Gerçeğe Uygun Değerlerin Belirlenmesi

(i) Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
-

TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. UMSK
tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu
düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla işlemle
sonuçlanmaktadır.
Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
değerleme şirketi tarafından çeşitli yöntemlerle (gelir yaklaşımı, ve pazar karşılaştırma veya bu yöntemlerden
herhangi ikisinin veya tümünün birlikte değerlendirilmesi) bu yöntemlerin ilgili gayrimenkullerde
uygulanabilirliği dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri genellikle
değerleme yöntemine göre farklılık göstermektedir.

i) TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,
ii) önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve
iii) önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1’deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi.

Bu nedenle değerleme şirketi farklı yöntemlerle hesaplanan değerleme sonuçlarını ve farklarını
karşılaştırarak makul bir yöntemle değerlendirme yapar. Bağımsız değerleme şirketi kullanılan değerleme
yöntemine göre yatırım amaçlı gayrimenkulün raporlama tarihinde piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun
değerini tahmin eder.

EKLER

(ii) Finansal yatırımlar
Finansan yatırımların gerçeğe uygun değerleri borsada kote edilmiş satış fiyatlarına dayanarak ya da tezgah
üstü olarak adlandırılan borsada kote edilmemiş piyasada işlem gören değerleri baz alınarak belirlenmektedir.

42
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Grup, bir kısım muhasebe politikaları ve dipnotlarda yaptığı açıklamalar uyarınca finansal ve finansal
olmayan varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerini belirlemektedir. Gerçeğe uygun değerler,
finansal ve finansal olmayan varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolardaki değerlerinin bulunması
ve/veya dipnotlarda yapılan açıklamalar için aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Gerekli
olması durumunda gerçeğe uygun değerler belirlenirken kullanılan varsayımlar ilgili dipnotlarda
açıklanmıştır.

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve
TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler
ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

FİKRİ VARLIĞIMIZ

2.6

a)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2.7 Yeni Muhasebe Standartları ve Yorumlar

Gerçeğe uygun değer belirleme süreci

İNSAN VARLIĞIMIZ

Dipnotlarda sunulan gerçeğe uygun değerler, gelecekte ortaya çıkacak anapara ve faizlerle ilgili nakit
akımların piyasa faiz oranıyla raporlama tarihine indirgenmesiyle belirlenmektedir. Finansal kiralama
yükümlülükleriyle ilgili gerçeğe uygun değerler, benzer finansal kiralama sözleşmelerindeki faizler baz
alınarak belirlenmektedir. Türev olmayan TL finansal yükümlülüklerin iskontolanmasında kullanılan oran
%19,50 ile %20,00 aralığındadır. (31 Aralık 2019: %12,75-%15,75).

Yıllık değer düşüklüğü değerlendirmesi

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Dipnot 19’da detaylandırıldığı üzere Grup, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dahilinde birden çok
soruşturma, inceleme ve davaya davalı ve davacı olarak taraf olmuştur. Tüm bu soruşturma, inceleme ve
davalar Grup Yönetimi tarafından TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” standardı 91.
paragraf da değerlendirilerek bu kapsamında değerlendirilerek konsolide finansal tablolara ya da
dipnotlarına yansıtılmıştır. Bu soruşturma, inceleme ve davaların gelecekteki sonuçları Grup’un
değerlendirmelerinden farklılık gösterebilir. Grup Yönetimi raporlama tarihi itibarıyla mevcut şartlar altında
yaptığı değerlendirmeler sonucunda, uygun muhasebeleştirme kriterleri ve ölçüm esaslarının karşılıklar,
koşullu borçlar ve koşullu varlıklara uygulanmasını ve finansal tablo kullanıcıların bunların nitelikleri,
zamanlamaları ve tutarlarını anlamalarını sağlamak üzere gerekli bilgilerin ekli konsolide finansal tablolarda
sunulduğu kanaatindedir.

Ticari, diğer ve finans sektörü faaliyetlerinden alacakların gerçeğe uygun değerleri gelecekteki nakit
akımlarının bugünkü değerlerinin piyasa faiziyle bilanço tarihine indirgenmesiyle belirlenmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda
ayrılır. Bu nedenle ertelenmiş vergi alacağının ayrılması, gelecek dönemlerdeki finansal performansın tahmin
edilmesine bağlıdır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

-

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Yıllık iyileştirmeler, TFRS 1, ‘Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ilk kez uygulanması’
TFRS 9 ‘Finansal Araçlar’, TMS 41 ‘Tarımsal Faaliyetler’ ve TFRS 16’nın açıklayıcı örneklerinde küçük
değişiklikler yapmaktadır.
Grup, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’daki değişiklikler - Gösterge faiz oranı reformu
Faz 2; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu Faz 2 değişikliği, bir gösterge faiz oranının alternatifiyle değiştirilmesi de dahil olmak üzere
reformların uygulanmasından kaynaklanan sorunları ele almaktadır.

Grup’un genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler:

b)

TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren
TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip
yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir

Grup, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

Grup, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir.
2.8

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.

Grup, genel olarak finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

- TFRS 3, TMS 16, TMS 17’de yapılan dar kapsamlı değişiklikler ve TFRS 1, TFRS 9, TMS 41 ve
TFRS 16’da yapılan bazı yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

TMS 1 “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin
değişikliği; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. TMS 1, "Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı değişiklikler,
raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülüklerin cari veya cari olmayan
olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya
işletmenin beklentilerinden etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin ihlali).
Değişiklik ayrıca, TMS 1'in bir yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa
kavuşturmaktadır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

-

İNSAN VARLIĞIMIZ

-

- TFRS 17 ve TFRS 4 “Sigorta Sözleşmeleri”nde yapılan değişiklikler, TFRS 9'un uygulanmasının
ertelenmesi; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, TFRS 17'nin uygulama tarihini iki yıl süreyle 1 Ocak 2023'e ertelemektedir
ve TFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanma tarihine yönelik, TFRS 4'teki geçici muafiyetin sabit
tarihi 1 Ocak 2023’e ertelenmiştir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Grup Ağustos 2020'de yayınlanan gösterge faiz oranı reformunun Faz-2'sini erken uygulamayı seçmiştir,
bu standart 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak ve 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yeni oranlar
kullanılacaktır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

TFRS 16 “Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazlarına ilişkin” değişiklikler; 1 Haziran 2020
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. COVID-19 salgını
sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar sağlanmıştır. Bu imtiyazlar, kira ödemelerine ara
verilmesi veya ertelenmesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. 28 Mayıs 2020 tarihinde,
TMSK TFRS 16 Kiralamalar standardında yayımladığı değişiklik ile kiracıların kira ödemelerinde
COVID-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını
değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı kolaylaştırıcı bir uygulama getirmiştir. Kiracılar, bu tür kira
imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümler uyarınca
muhasebeleştirmeyi seçebilirler. Bu uygulama kolaylığı çoğu zaman kira ödemelerinde azalmayı
tetikleyen olay veya koşulun ortaya çıktığı dönemlerde kira imtiyazının değişken kira ödemesi olarak
muhasebeleştirilmesine neden olur.

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

TURKCELL HAKKINDA

F44

o TFRS 3 “İşletme birleşmeleri’nde yapılan değişiklikler”; bu değişiklik İşletme birleşmeleri için
muhasebe gerekliliklerini değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal Çerçeveye
yapılan bir referansı güncellemektedir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

o TMS 16 “Maddi duran varlıklar’ da yapılan değişiklikler”; bir şirketin, varlık kullanıma hazır hale
gelene kadar üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından
düşülmesini yasaklamaktadır. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyeti kar veya
zarara yansıtacaktır.
o TMS 37, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” da yapılan değişiklikler’; bu
değişiklik bir sözleşmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken bir şirketin hangi maliyetleri
içerdiğini belirtir.

EKLER

44
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

45
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

348

349

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F47

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR

Bağlı ortaklık satışı

a) Bağlı Ortaklıklar

Grup, Inteltek’de sahip olduğu payları, Inteltek’in diğer bir ortağı olan Intralot Iberia Holding SAU’ya
6.059 TL bedelle satmıştır. Satış sözleşmesi 29 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmış olup, satışa ilişkin para
transferi ve hisse devir işlemi 30 Eylül 2020’de tamamlanmıştır. Para transferi ve hisse devir işleminin
tamamlanmasıyla birlikte, Şirket Inteltek üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir. İşlemin finansal tablolara
önemli bir etkisi olmamıştır.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

3

Şirket’in yapısı
Şirket’in yapısı Dipnot 1 ve 2’de açıklanmıştır.
Şirket’in tamamına sahip olmadığı ve önemli kontrol gücü olmayan paylara sahip bağlı ortaklıklarına ilişkin
bilgiler:
Aşağıdaki tablo Şirket’in tamamına sahip olmadığı ve önemli düzeyde kontrol gücü olmayan paylara sahip
bağlı ortaklıklarının detayını göstermektedir.

Türkiye

-

- %45,00

2.534

21

171

148

2.534

30.182
30.203

171

36.307
36.455

Şirket’in iştiraki Fintur’daki paylarının tamamının, Fintur’un diğer hissedarı olan Sonera Holding’e
devredilmesi için 12 Aralık 2018 tarihinde bağlayıcı sözleşme imzalanmıştır. Hisselerin Sonera Holding’e
devri ve 2.229.595 TL (352.851 Avro) tutarındaki devir bedelinin Şirket’e aktarılması, hisse devri için
gerekli yasal izinlerin alındığı 29 Mart 2019 tarihini takiben, 2 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
772.436 TL tutarındaki iştirak satış karı 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde durdurulan
faaliyetler dönem karı hesabına kaydedilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Fintur satış mutabakatı aşağıdaki gibidir;

Inteltek özet finansal bilgiler:

31 Aralık 2019

-

84.896
6.516
6.286
4.444
80.682

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019
141.783
(74.711)
67.072

Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Kontrol gücü olmayan pay sahiplerine ödenen temettüler
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
(Kullanılan) / elde edilen, net nakit

-

640
(125.027)
(63.238)
20.001
(277.837)

-

14.979
(306.095)
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2.229.595

Nakit

2.229.595

Toplam satış bedeli

(1.825.292)

Satılan varlık net defter değeri
Vergi ve yabancı para çevrim farkları yedeği sınıflandırması öncesi satış karı

404.303

Yabancı para çevrim farklarının kar veya zarar ile ilişkilendirilmesi
Kurumlar vergisi gideri

368.133
-

Vergi sonrası satış karı

772.436

EKLER

-

Satış bedeli:

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Hasılat
(Giderler) / Gelirler (net)
Bağlı ortaklık satış karı
Dönem karı

31 Aralık 2019

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

31 Aralık 2020

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Ana ortaklığa ait özkaynaklar

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Şirket, 2016 yılı içerisinde Fintur operasyonları ile ilgili bölgelerden çıkma planını taahhüt etmiş ve bir alıcı
bulmak için aktif bir satış programı başlatmıştır. Bu kapsamda, Şirket’in iştiraki Fintur 1 Ekim 2016
tarihinden itibaren satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflanmış ve durdurulan faaliyetler olarak
raporlanmıştır.1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla, Fintur için uygulanan özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme
durdurulmuş ve TFRS 5’e göre, defter değeri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun
değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Inteltek

-

İştirak satışı

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kontrol gücü olmayan
payı olan diğer bağlı
ortaklıklar

Birikmiş kontrol gücü
olmayan paylar
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019

b) İştirakler

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Bağlı ortaklık

Kontrol gücü olmayan payların
Kontrol gücü
sermayedeki pay oranı ve oy
olmayan paylara
kullanma hakkı oranı
düşen kar
Kuruluş ve
31 Aralık 31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
faaliyet yeri
2020
2019
2020
2019

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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(338.857)
(349.595)
(109.869)
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(50.772)
(5.109)
(223.879)
(295.978)

(2.845)

29.103.738
29.103.738
12.270.298
(570.789)
570.789
(32.454)
(672.538)
672.538
(25.923)
2.217.979
(396.768)
1.821.211
765.798
2.073.626
(486.473)
1.587.153
541.694
2.002.789
(94.703)
1.908.086
903.896
2.542.410
(87.955)
2.454.455
1.169.488
21.487.156
(79.318)
21.407.838
8.789.179
25.160.240
(98.110)
25.062.130
10.585.039

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
DOĞAL VARLIĞIMIZ

Toplam segment gelirleri
Bölümlerarası gelir
Grup dışı gelirler
FAVÖK
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer
düşüklüğü (zararları)

2019
Konsolide

2020
2020

2019

2020

2019

Bölümlerarası
Eliminasyonlar
2020
2019
Diğer

2019

FİKRİ VARLIĞIMIZ

BiP A.Ş. dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışına ilişkin operasyonlara Ekim ayı itibarıyla başlamıştır. İlgili
faaliyetler Turkcell Türkiye faaliyet bölümünde raporlanmıştır.

2020

FAVÖK, TFRS'de tanımlanan bir finansal performans ölçüsü değildir ve diğer şirketler tarafından
tanımlanan benzer göstergeler ile karşılaştırılabilir olmayabilir.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yönetim, bölüm performanslarının
değerlendirilmesinde FAVÖK’ü (faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) kullanmaktadır. FAVÖK, Grup
tarafından satış gelirleri, satışların maliyeti, pazarlama ve genel yönetim giderlerinin net tutarına amortisman
gideri ve itfa paylarının eklenmesi sonucu hesaplanmaktadır. FAVÖK’ün konsolide net dönem karı ile
mutabakatı ve FAVÖK’ün unsurları bu dipnotun devamında verilmiştir.

Turkcell Uluslararası

“Diğer” faaliyet bölümü Turkcell Global Bilgi grup dışı çağrı merkezi faaliyetleri ve Turkcell Finansman,
Turkcell Ödeme, Turkcell Enerji, Paycell LLC ve Turkcell Sigorta şirketlerinin operasyonlarını içermektedir.

EKLER
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İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell Uluslararası faaliyet bölümleri ise Kıbrıs Telekom, Eastasia, lifecell, Lifecell Ventures, Beltel,
Belarus Telekom, UkrTower, Global Ukrayna, Turkcell Europe, Lifetech, Beltower, Lifecell Digital, Yaani
ve BiP B.V. şirketlerinin operasyonlarını içermektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell Türkiye faaliyet bölümleri Turkcell, Turkcell Superonline, Turkcell Satış, Turkcell Global Bilgi
(grup içi faaliyetler), Turktell, Turkcell Teknoloji, Global Tower, Rehberlik Hizmetleri, Turkcell
Gayrimenkul, Lifecell Dijital Servisler, Lifecell Bulut, Lifecell TV ve Lifecell Müzik, BiP A.Ş. şirketlerinin
operasyonlarını içermektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Grup entegre bir iletişim ve teknoloji servisi sunma stratejisi çerçevesinde ve ekonomik bütünlük sağlayacak
şekilde ana faaliyet bölümlerini “Turkcell Türkiye” ve “Turkcell Uluslararası” olmak üzere iki gruba
ayırmaktadır. Bu stratejik bölümlerin bir kısmı aynı hizmetleri vermelerine rağmen, farklı ekonomik
durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için kaynak tahsisi ve performanslarına göre
Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii Yönetim Kurulu’dur. Ancak Yönetim Kurulu
kanunda belirtilen devredilemez yetkileri dışındaki yetkilerini Genel Müdür ve diğer müdürlere devredebilir.

Turkcell Türkiye

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

4

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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TURKCELL HAKKINDA
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25.137.135
10.426.419
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Hasılat, FAVÖK, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere ilişkin
mutabakatlar
Dönem karı

2019
3.276.690

Artı (Eksi):

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflar ile yapılan işlemler
Şirket’in hakim ortağı değiştiğinden Grup ilişkili taraflarını yeniden tanımlamıştır ve 31 Aralık 2020
tarihli bakiye ve işlemleri buna göre değerlendirmiştir.
Üst düzey idari personel ile yapılan işlemler

(772.436)
785.630
(1.456.672)
578.931
(102.818)
44.145
(106.630)
3.117.302
5.046.565

13.775
12.270.298

15.712
10.426.419

31 Aralık 2020
26.165.209
3.390.246
264.864
244.710
849.992
30.915.021

31 Aralık 2019
22.737.468
3.030.095
219.281
198.732
197.255
26.382.831

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde üst düzey idari personele
ödenen ve sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
86.478
6.548
5.760
1.085
99.871

Kısa dönem faydalar
Kıdem tazminatı
Hisse bazlı ödemeler
Uzun dönem faydalar

31 Aralık 2019
78.775
56.720
6.247
653
142.395

Diğer ilişkili taraflar ile yapılan işlemler
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki ilişkili kuruluşlarla önemli işlemler
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
-

10.408
10.285
6.234
3.458
2.867
2.296
1.221
870
657
6.206
82.613

772.436
27.050
12.934
6.191
7.004
825.615

(*) Fintur hisselerinin Sonera Holding’e devrine ilişkin işlemler 29 Mart 2019 tarihinde tamamlanmış ve 772.436 TL tutarındaki
iştirak satış karı 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap hesap döneminde durdurulan faaliyetler dönem karı hesabına
kaydedilmiştir.
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EKLER

31 Aralık 2020
23.737
14.374

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Gelirler:
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“EPİAŞ”) (**)
Türk Hava Yolları AŞ (“THY”) (**)
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme
A.Ş.(“Türksat”) (**)
Ziraat Bankası (**)
Türkiye Vakıflar Bankası TAO (“Vakıfbank”) (**)
BIST (**)
Güneş Express Havacılık A.Ş.(Sun Express) (**)
Türkiye Halk Bankası AŞ (“Halkbank”) (**)
Sofra (**)
PTT (**)
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“KKB”) (**)
Sonera Holding (*)
Kyivstar GSM JSC (“Kyivstar”)(***)
Telia Carrier Germany GmbH (“Telia Carrier”)
Vimpelcom OJSC (“Vimpelcom”) (***)
Diğer ilişkili kuruluşlardan gelirler

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Duran Varlıklar
Türkiye
Ukrayna
Belarus
KKTC
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar

23.229.046
1.322.116
366.314
209.109
8.396
2.154
25.137.135

Grup, üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta ve emeklilik planlarına
katkıda bulunmaktadır. Grup, emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir oranında katkıda
bulunmakla yükümlüdür.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

26.648.183
1.800.983
395.363
229.652
28.863
694
29.103.738

2019

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla üst düzey yöneticilerin Grup’tan kullanmış olduğu kredi
bulunmamaktadır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

2020

Hasılat
Türkiye
Ukrayna
Belarus
KKTC
Hollanda
Almanya

Üst düzey idari personel, Grup’un Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Coğrafi bilgiler

387.193
(2.180.626)
637.256
(167.835)
31.538
(1.788.578)
5.123.176
5.974.779

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Durdurulan faaliyetler dönem karı
Vergi gideri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Amortisman, itfa payları ve değer düşüklükleri
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların (zararlarından) paylar
Konsolide FAVÖK

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020
4.239.620

5

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2019
8.874
40.210
7.503
1.228
274
2.000
60.089

(**) TVF BTIH’dan dolayı ilişkili olan şirketlerin bakiyeleri 22 Ekim 2020 tarihinden sonraki dönem işlemlerini içermektedir.
(***) Kyivstar, Vimpelcom ve Wind bakiyeleri 18 Haziran 2019‘a kadar olan dönem işlemlerini içermektedir.

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan finansal araçlar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflara verilen teminat mektupları tutarı 67.455 TL’dir.
(31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

31 Aralık 2020
2.338.812
2.307.202
1.904.505
162.965
6.713.484

Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halkbank
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

31 Aralık 2019
-

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Para birimi
ABD Doları
TL
Avro

Efektif Faiz Oranı
2,9%
17,4%
1,5%

Vade
Ocak 2021
Ocak 2021
Ocak 2021

31 Aralık 2020
5.843.574
610.140
259.770
6.713.484

31 Aralık 2020
55.902
55.902

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflar aracılığıyla ihraç edilmiş borçlanma araçları ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Ana para
50.000

Para birimi
TL

Efektif Faiz Oranı
15,0%

Vade
Mart 2021

31 Aralık 2020
50.866
50.866

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan yapılan kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Para birimi
Avro
TL
ABD Doları

Efektif Faiz Oranı
0,2% - 3,7%
12,8% - 26,8%
4,0%

Ödeme Periyodu
2021 - 2024
2021
2023

31 Aralık 2020
65.202
341
34
65.577

İlişkili taraflardan faiz gelirleri
Ziraat Bankası
Halkbank
Vakıfbank
Diğer

31 Aralık 2020
36.483
36.196
30.868
1.611
105.158

31 Aralık 2019
-

31 Aralık 2020
1.968
1.736
506
65
4.275

31 Aralık 2019
-

İlişkili taraflardan faiz giderleri
Halkbank
Ziraat Bankası
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Diğer

Grup’un ilişkili taraflarından elde ettiği gelirler; genel olarak telekomünikasyon hizmetlerinden, çağrı
merkezi hizmetlerinden ve diğer hizmetlerden oluşmaktadır. Grup ile EPİAŞ arasındaki işlemler enerji
hizmetleri temininden;Sofra arasındaki işlemler yemek çeki hizmetleri temininden; BOTAŞ arasındaki
işlemler, alt yapı hizmetleri temininden; Grup ile Halk Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Yatırım
ve Vakıfbank arasındaki işlemler bankacılık hizmetlerinden; Grup ile Türksat arasındaki işlemler
telekomünikasyon hizmetlerinden; Grup ile Borsa İstanbul arasındaki işlemler borsacılık faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır. İlişkili taraflardan olan alacaklar teminatsızdır.

EKLER

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarda tutulan mevduatlar için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
4.236 TL’dir. (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

Ana para
796.073
610.140
28.838

Vade
Haziran 2021

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarda tutulan vadeli mevduatlara ilişkin banka detayı aşağıdaki
gibidir:

Efektif Faiz Oranı
5,2%

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2019
-

Para birimi
CNY

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
6.713.484
106.799
8.354
(55.902)
(50.866)
(65.577)
6.656.292

Vadeli mevduatlar
Vadesiz mevduatlar
Diğer nakit ve nakit benzerleri
Banka kredileri
İhraç edilmiş borçlanma araçları
Kiralama işlemlerinden borçlar

Ana para
49.993

İNSAN VARLIĞIMIZ

Finansal araçlar

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
80.689
25.477
14.023
3.654
1.682
2.071
127.596

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Giderler:
EPİAŞ (**)
Sofra
Türksat (**)
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”) (**)
PTT
Kyivstar (***)
Telia Carrier
Vimpelcom
Wind Telecomunicazioni S.P.A. (“Wind”) (***)
Diğer ilişkili kuruluşlardan giderler

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari borçlar

Kısa vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, ilişkili olmayan taraflara ticari borçların detayı aşağıdaki
gibidir:

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakların detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
2.688.120
767.811
298.291
(620.247)
3.133.975

Temlik kurgu alacakları distribütörlerden temlik alınan ve taksitleri Grup aracılığıyla tahsil edilecek
olan cihaz alacaklarının henüz vadesi gelmemiş kısmından oluşmaktadır.

Ticari alacaklar ve alınan çeklerin önemli kısmı, bayilerden alacaklar, arabağlantı ve uluslararası
dolaşım (roaming) alacaklarından oluşmaktadır.

Ticari borçlar, Grup’un faaliyetlerinin olağan seyri kapsamında oluşan borçlardır.
Satış pazarlama giderleri tahakkukları, satış ve pazarlama aktiviteleri ile ilgili alınan ancak henüz
faturalanmayan hizmetler için ayrılan karşılıktan oluşmaktadır.

7

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
31 Aralık 2020
1.886.381
1.886.381

31 Aralık 2019
2.319.122
2.319.122

Finans sektörü faaliyetlerinden uzun vadeli alacaklar

31 Aralık 2020
75.717
75.717

31 Aralık 2019
123.136
123.136

Uzun vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2020 itibarıyla toplam tutarı 222.451 TL (31 Aralık 2019: 148.159 TL) olan uzun vadeli ticari
alacakları, vadesi 1 yıldan uzun 172.261 TL (31 Aralık 2019: 116.462 TL) tutarındaki temlik
alacaklarını içermektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı 715 TL’dir
(31 Aralık 2019: Yoktur TL).

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Yabancı para çevrim farkları
Transfer
Defterlerden silinen alacaklar
Tahsilat
Kapanış bakiyesi

Ticari Alacaklar
728.830
370.757
10.782
3.785
(346.049)
(147.858)
620.247

Diğer Varlıklar
1.981
5.350
7.331

31 Aralık 2019
730.811
376.107
10.782
3.785
(346.049)
(147.858)
627.578
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Kredi değer düşüklüğü karşılıkları:
31 Aralık 2020
154.548
154.548

Genel karşılıklar

31 Aralık 2019
163.500
163.500

Finans sektörü faaliyetlerden kaynaklı şüpheli alacak karşılığının, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde
sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Yabancı para çevrim farkları
Tahsilatlar
Alacak devir sözleşmesi ile devredilen alacaklar(*)
Dönem içinde silinen karşılıklar
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2020
163.500
126.246
(96)
(76.036)
(59.066)
154.548

31 Aralık 2019
200.273
245.365
791
(135.862)
(147.067)
163.500

(*) Turkcell Finansman 2020 yılında, yapmış olduğu alacak devir sözleşmesi ile 2016 ile 2019
yıllarından gelen ve hakkında icra takibi başlatılmış veya hakkında icra takibi başlatılmayarak idari takip
sürecinde takibi devam eden şüpheli alacaklarını bir varlık yönetim şirketine devretmiştir.
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EKLER

31 Aralık 2020
627.578
452.506
1.138
(300.119)
(49)
(153.674)
627.380

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Diğer Varlıklar
7.331
1.928
302
(889)
8.672

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Yabancı para çevrim farkları
Defterlerden silinen alacaklar
Bağlı ortaklığın elden çıkarılması
Tahsilat
Kapanış bakiyesi

Ticari Alacaklar
620.247
450.578
836
(299.230)
(49)
(153.674)
618.708

Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar Turkcell Finansman, Paycell LLC ve Turkcell Ödeme’nin
tüketici finansman faaliyetlerine ilişkin abonelerden sözleşmeli temlik alacaklarından oluşmaktadır. Söz
konusu alacaklar, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetle muhasebeleşmektedir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

İlişkili olmayan taraflardan kısa ve uzun vadeli şüpheli ticari alacaklar ve diğer varlıklar karşılığının,
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Finans sektörü faaliyetlerinden kısa vadeli alacaklar

İNSAN VARLIĞIMIZ

Abonelere temlik alacağının aylık taksiti faturalandırıldığında ilgili kısım abonelerden alacaklar
hesabına sınıflandırılır. Grup temlik alacağını etkin faiz yöntemine göre değerlemektedir.

31 Aralık 2019
2.728.485
100.792
121.140
2.950.417

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
2.857.418
790.684
435.688
(617.993)
3.465.797

Abonelerden alacaklar
Ticari alacaklar ve alınan çekler
Temlikli kurgu alacakları
Şüpheli alacak karşılığı

31 Aralık 2020
3.563.918
4.477
100.851
3.669.246

Ticari borçlar
Satış pazarlama giderleri tahakkukları
Diğer gider tahakkukları

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL
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358

359

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

Sözleşme varlıkları, aboneler ile yapılan sözleşmeleri içermektedir. Abone sayısının yüksek olması
nedeniyle farklı faturalandırma dönemleri mevcuttur. Buna göre, her raporlama döneminin sonunda
verilen ancak faturalandırılmayan hizmetler için gelir tahakkuk ettirilir. Bir yıl sonra faturalandırılacak
olan cihaz kampanyalarına ilişkin sözleşmeli alacaklar uzun vadeli sözleşme varlıkları altında
sunulmaktadır.

Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
tablosu aşağıdaki gibidir:
Evrensel projesinden alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer

31 Aralık 2019
669.621
99.882
7.143
35.237
811.883

Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıklarından kaynaklı şüpheli alacak karşılığının,
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bloke mevduat, Turkcell Finansman’ın Türkiye dışındaki bankalardan
kullandığı dövizli kredilerle ilgili olarak mevduat rehini bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).
Uzun vadeli diğer alacaklar

31 Aralık 2019
34.602
72.848
107.450

Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçlar tablosu
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
479.376

533.440
44.855
1.188.784

562.924
17.639
1.059.939

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN VARLIKLAR

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Raporlama tarihi itibarıyla 173.965 TL tutarındaki ilişkili olmayan taraflara kısa vadeli peşin ödenmiş
giderler, esas olarak 125.824 TL tutarındaki diğer peşin ödenmiş giderlerden ve 48.141 TL tutarındaki
verilen avanslardan oluşmaktadır. Diğer peşin ödenmiş giderlerin önemli bir kısmı, kısa vadeli
sponsorluk ve sigorta giderlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2019: 291.597 TL).

Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Raporlama tarihi itibarıyla 702.039 TL tutarındaki ilişkili olmayan taraflara uzun vadeli peşin ödenmiş
giderler, esas olarak 561.298 TL tutarındaki duran varlık alımları için verilen avanslardan ve
140.741 TL tutarındaki diğer peşin ödenmiş giderlerden oluşmaktadır. Diğer Uzun vadeli peşin ödenmiş
giderlerin önemli bir kısmı, uzun vadeli sponsorluk ve sigorta giderlerinden oluşmaktadır
(31 Aralık 2019: 193.873 TL).

Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler

Kısa Vadeli Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları

11

31 Aralık 2020
972.052
972.052

31 Aralık 2019
933.969
933.969

31 Aralık 2020
128.114
128.114

31 Aralık 2019
10.291
10.291

Raporlama tarihi itibarıyla 105.847 TL tutarındaki ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli ertelenmiş
gelirler, esas olarak 57.578 TL tutarındaki diğer ertelenmiş gelirlerden ve 48.269 TL tutarındaki
alınan avanslardan oluşmaktadır. Diğer ertelenmiş gelirlerin önemli bir kısmı, maaş promosyon
gelirlerinden ve kira gelirlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2019: 56.544 TL).

Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Uzun Vadeli Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
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31 Aralık 2020
610.489

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 203.715 TL tutarındaki stoklar; cep telefonları, tablet, sim kart, cep
telefonu aksesuarları ve kule inşaat malzemelerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2019: 178.399 TL).

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Ödenecek diğer vergi ve diğer kesintiler
Ödenecek Hazine Payı, Evrensel Hizmet Fonu ve
BTK masraflarına katkı payı
Diğer

STOKLAR

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
78.401
72.848
151.249

Verilen depozito ve teminatlar
Kamu idarelerinden alacaklar

10

31 Aralık 2019
7.370
1.105
(3.785)
4.690

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar tablosu
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020
4.690
553
5.243

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Transfer
Kapanış bakiyesi

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
224.563
20.864
831
7.851
254.109

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL
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360

361

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu
varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller,
Net
16.283
(697)
1.253
(3.164)
13.675

31 Aralık 2020

2. Seviye

3. Seviye

Gebze Serbest Bölge’deki
yatırım amaçlı gayrimenkuller

-

-

22.340

Gelir indirgeme
yaklaşımı

Ankara’daki yatırım amaçlı
gayrimenkuller

-

15.160

-

Pazar yaklaşımı

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerde 697 TL
amortisman gideri satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

Aydın’daki yatırım amaçlı
gayrimenkuller

-

2.515

-

Pazar yaklaşımı

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemindeki yatırım amaçlı gayrimenkul hareketleri aşağıdaki
gibidir:

Toplam

-

17.675

22.340

1 Ocak 2020
Girişler
Transfer
Çıkışlar
31 Aralık 2020

Maliyet
145.759
987
(100.463)
46.283

Birikmiş
Amortismanlar ve
Değer Düşüklükleri
(130.334)
(2.928)
103.262
(30.000)

Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller,
Net
15.425
(1.941)
2.799
16.283

Grup’un Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde, mevcut kullanım değerinin
en yükseği ve en iyisi kullanılmıştır.

3. Seviye

Gebze Serbest Bölge’deki
yatırım amaçlı gayrimenkuller

-

-

21.520

Gelir indirgeme
yaklaşımı

Ankara’daki yatırım amaçlı
gayrimenkuller

-

14.400

-

Pazar yaklaşımı

İstanbul’daki yatırım amaçlı
gayrimenkuller

-

14.585

-

Pazar yaklaşımı

Toplam

-

28.985

21.520

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değerlerinin belirlenmesinde
gözlemlenmeyen girdiler ve duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:

kullanılan

önemli

Gelir indirgeme yöntemi kullanılan gayrimenkullerde piyasada geçerli olan kira fiyatlarındaki önemli
bir artış (azalış) gerçeğe uygun değerde önemli bir artışa (azalışa) neden olacaktır. Ayrıca geçerli piyasa
şartları dikkate alınarak hesaplanan risk primi ve indirgeme oranındaki ufak bir artış (azalış), gerçeğe
uygun değerde önemli bir azalışa (artışa) neden olacaktır.
Pazar yaklaşımı (emsal karşılaştırma) yöntemi kullanılan gayrimenkuller için ilgili gayrimenkullerin
bulunduğu bölgede ve benzer koşullarda bulunan taşınmazların piyasa değerlerindeki önemli bir artış
(azalış) gerçeğe uygun değerde önemli bir artışa (azalışa) neden olacaktır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl içinde yatırım amaçlı gayrimenkulden elde edilen kira geliri
5.855 TL’dir (31 Aralık 2019: 4.078 TL). 2020 yılı için kira geliri elde edilen yatırım amaçlı
gayrimenkuller ile ilişkilendirilen doğrudan işletme gideri 294 TL’dir (31 Aralık 2019: 522).

2. Seviye

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerleri,
SPK tarafından yetkilendirilmiş olup sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerleme
hizmeti veren ve ilgili bölgelerdeki emlakların gerçeğe uygun değer ölçümlemesinde yeterli tecrübeye
ve niteliğe sahip bağımsız değerleme şirketleri tarafından belirlenmiştir. Bu değerleme şirketleri
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini çeşitli yöntemler kullanarak (gelir
indirgeme yöntemi, pazar karşılaştırma) ve bu yöntemlerin ilgili gayrimenkullerde uygulanabilirliğini
dikkate alarak hesaplamıştır.

1. Seviye

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerde 2.928 TL
amortisman gideri satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

31 Aralık 2019

Kullanılan
Değerleme
Yöntemi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

1 Ocak 2019
Girişler
Transfer
31 Aralık 2019

Maliyet
46.283
6.781
(15.985)
37.079

İNSAN VARLIĞIMIZ

1. Seviye

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Birikmiş
Amortismanlar ve
Değer Düşüklükleri
(30.000)
(697)
(5.528)
12.821
(23.404)

Kullanılan
Değerleme
Yöntemi

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki yatırım amaçlı gayrimenkul hareketleri aşağıdaki
gibidir:

DEĞER YARATAN TURKCELL
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12.458.491

11.382.813
285.626
673.927
37.840
308.709
12.688.915

1 Ocak 2020
22.022.991
1.211.323
866.409
44.518
335.837
666.328
25.147.406

1.490.902

2.270.537
73.594
53.914
3.714
19.622
2.421.381

Girişler
818.989
68.667
93.428
2.098
7.149
2.921.952
3.912.283

(59.830)

(656.472)
(7.865)
(1.593)
(49)
(665.979)

Çıkışlar
(699.727)
(2.004)
(10.954)
(1.690)
(62)
(11.372)
(725.809)

60

(4.841)

-

Transfer
2.671.001
212.943
8.961
341
(2.898.087)
(4.841)

(4.185)

4.183
4.183
(195)

(15.536)
(3.287)
(4)
(1.574)
(20.401)

Bağlı ortaklığın
elden çıkarılması (*)
(15.536)
(3.482)
(4)
(1.574)
(20.596)

(1.253)

(5.528)
(5.528)

(6.781)
(6.781)

Yatırım amaçlı
gayrimenkule
transfer

23.641

105.298
620
1.182
70
181
107.351

Yabancı para
çevrim farkları
125.400
1.101
1.532
77
402
2.480
130.992

11.116.316

9.446.217
239.088
633.507
34.230
276.006
10.629.048

1 Ocak 2019
19.132.278
929.901
803.500
40.106
327.492
512.087
21.745.364

1.044.267

2.006.650
58.292
80.254
2.923
30.776
2.178.895

Girişler
708.891
52.877
97.225
3.833
5.418
2.354.918
3.223.162

(30.285)

(738.527)
(39.143)
(296)
(7)
(777.973)

Çıkışlar
(756.889)
(48.813)
(491)
(7)
(2.058)
(808.258)

(15.896)

31.327
(16.359)
(11.440)
3.528

Transfer
1.982.073
220.637
1.446
317
(2.216.841)
(12.368)

(18.007)

14.543
339
14.882

Değer düşüklüğü
(3.125)
(3.125)

362.096

622.603
4.605
10.749
983
1.595
640.535

Yabancı para
çevrim farkları
956.638
7.908
13.051
1.070
2.617
21.347
1.002.631

12.458.491

11.382.813
285.626
673.927
37.840
308.709
12.688.915

31 Aralık 2019
22.022.991
1.211.323
866.409
44.518
335.837
666.328
25.147.406

13.902.730

13.090.823
354.312
717.871
40.027
326.889
14.529.922

31 Aralık 2020
24.923.118
1.485.249
955.894
44.999
342.093
681.299
28.432.652

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İNSAN VARLIĞIMIZ

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

FİKRİ VARLIĞIMIZ

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

DOĞAL VARLIĞIMIZ

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Değer düşüklüğüne uğramış şebeke ekipmanları, esas olarak hasarlı ya da teknolojik kapasitesi yetersiz olması sebebiyle kullanılması mümkün olmayan GSM ve sabit hat altyapı
yatırımlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi duran varlıklarda meydana gelen değer düşüklüğü 4.185 TL olup, bu tutar satışların maliyeti
hesabı altındaki amortisman giderlerine kaydedilmiştir (31 Aralık 2019: 18.007 TL).

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, değer düşüklüğünü de içeren amortisman giderleri sırasıyla 2.425.566 TL ve 2.196.902 TL’dir ve satışların maliyeti
hesabına kaydedilmiştir.

Maddi duran varlıklar, net

Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklükleri
Şebeke ekipmanları (operasyonel)
Binalar
Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler

Maliyet
Şebeke ekipmanları (operasyonel)
Arazi ve binalar
Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(*)Bağlı ortaklığın elden çıkarılması ile ilgili bilgiler Dipnot 3’te verilmiştir.

Maddi duran varlıklar, net

Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklükleri
Şebeke ekipmanları (operasyonel)
Binalar
Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler

Maliyet
Şebeke ekipmanları (operasyonel)
Arazi ve binalar
Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

Değer
düşüklüğü
(2)
(2)

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

MADDİ DURAN VARLIKLAR

F60

DEĞER YARATAN TURKCELL
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
TURKCELL HAKKINDA

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

362
363

11.308.062

3.632.968
6.290.133
71.602
12.375
40.420
7.040
12.648
1.447.606
60.449
11.575.241

1 Ocak 2020
9.132.617
10.133.924
74.379
12.426
117.618
7.740
15.512
32.834
3.248.859
93.942
13.452
22.883.303

939.406

636.749
1.023.203
7.471
8.854
437
721.637
38.158
2.436.509

Girişler
695
1.621.210
14.120
9.709
1.518
1.573.606
20.968
134.089
3.375.915

(12.899)

(28.052)
(24.295)
(37.307)
(107)
(89.761)

Çıkışlar
(32.445)
(31.808)
(37.307)
(388)
(712)
(102.660)

62

4.841

(7.700)
7.700
-

Transfer
10.110
107.819
32.668
39
(145.795)
4.841

78.828

-

-

(18.460)

18.460
18.460

Değer
düşüklüğü

(51)

(10.164)
(12.375)
(22.539)

Bağlı ortaklığın
elden çıkarılması (*)
(10.164)
(12.426)
(22.590)

68.057

19.238
6.857
1.819
189
28.103

Yabancı para
çevrim farkları
77.756
14.846
225
2.695
530
108
96.160

3.632.968
6.290.133
71.602
12.375
40.420
7.040
12.648
1.447.606
60.449
11.575.241
11.308.062

348.176

(2.540)

13.097

(3.738)

902.895

10.050.172

31 Aralık 2019
9.132.617
10.133.924
74.379
12.426
117.618
7.740
15.512
32.834
3.248.859
93.942
13.452
22.883.303
90.554
71.542
17.041
1.856
180.993

Yabancı para çevrim
farkları
388.622
108.329
21.763
2.636
7.819
529.169
17
1.902
36
1.955

Değer düşüklüğü
(585)
(585)
7.770
(7.940)
(170)

Transfer
29.161
89.729
(8.972)
(96.991)
12.927
(17.035)
(41.214)
(39.496)
(61)
(97.806)

Çıkışlar
(17.035)
(44.952)
(39.496)
(61)
(101.544)
611.197
768.238
4.585
301
8.565
437
495.861
29.032
1.918.216

Girişler
8.871
1.441.780
1.240
445
700
1.232.539
50.334
85.202
2.821.111
2.948.235
5.481.895
67.017
12.074
31.855
7.040
12.211
974.200
37.526
9.572.053

1 Ocak 2019
8.722.998
8.539.038
73.139
11.981
117.618
7.040
15.512
32.834
2.034.053
50.005
18.007
19.622.225

12.367.784

4.253.203
7.304.194
79.073
56.974
7.040
13.085
2.133.755
98.689
13.946.013

31 Aralık 2020
9.188.733
11.835.827
88.499
159.995
9.483
15.512
40.010
4.787.853
186.743
1.142
26.313.797

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

İNSAN VARLIĞIMIZ

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

FİKRİ VARLIĞIMIZ

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

DOĞAL VARLIĞIMIZ

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde değer düşüklüğünü de içeren itfa payları sırasıyla 2.454.969 TL ve 1.920.756 TL olup satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlıklarda meydana gelen değer düşüklüğü 18.460 TL olup, bu tutar satışların maliyeti hesabı altındaki amortisman giderlerine
kaydedilmiştir (31 Aralık 2019: 2.540 TL). Bilgisayar yazılımları maddi olmayan duran varlık kriterlerini taşıyan grup içi yazılım geliştirme maliyetlerini kapsamaktadır. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren
hesap dönemi itibarıyla Grup içinde yaratılan bilgisayar yazılımları tutarı 244.204 TL’dir (31 Aralık 2019: 206.064 TL). Araştırma maliyetleri olan 46.601 TL’lik tutar ise satışların maliyeti altında
muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2019 : 47.591TL).

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Birikmiş itfa payları
GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Transmisyon hatları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Feshedilmeyen haklar
Markalar
Müşteri tabanı
Abone kazanım maliyetleri
Diğer

Maliyet
GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Transmisyon hatları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Feshedilmeyen haklar
Markalar
Müşteri tabanı
Şerefiye
Abone kazanım maliyetleri
Diğer
Yapılmakta olan yatırımlar

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(*)Bağlı ortaklığın elden çıkarılması ile ilgili bilgiler Dipnot 3’te verilmiştir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Birikmiş itfa payları
GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Transmisyon hatları yazılımları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Feshedilmeyen haklar
Markalar
Müşteri tabanı
Abone kazanım maliyetleri
Diğer

Maliyet
GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Transmisyon hatları yazılımları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Feshedilmeyen haklar
Markalar
Müşteri tabanı
Şerefiye
Abone kazanım maliyetleri
Diğer
Yapılmakta olan yatırımlar

İşletme
birleşmesi
yoluyla girişler
7.176
71.652
78.828

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

F62
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
TURKCELL HAKKINDA

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

364
365

367

EKLER

1.649.602
(925.979)
1.783.096
109.883
(159.784)
132.364
323.742
(46.073)
380.446
8.643
(8.849)
22.984
50.538
(150.282)
69.036
135.158
(54.605)
96.073

Genel
Toplam
Lisans
Bina
Saha
Kirası

Network
Ekipmanları

Geçiş
Hakları

Diğer

1.783.096
(1.093.547)
2.380.174
132.364
(135.085)
348.334
380.446
(45.729)
376.693
22.984
(18.657)
24.956
69.036
(275.038)
218.104
96.073
(42.097)
229.240
1.082.193
(576.941)
1.182.847

1.021.638
(506.386)
1.082.193
1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye
Dönem amortisman ve itfa payı giderleri
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye

DOĞAL VARLIĞIMIZ

1 Ocak 2020 itibarıyla bakiye
Dönem amortisman ve itfa payı giderleri
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye

Genel
Toplam
Diğer
Lisans
Geçiş
Hakları
Network
Ekipmanları
Bina
Saha
Kirası

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ
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FİKRİ VARLIĞIMIZ
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ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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İNSAN VARLIĞIMIZ

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

lifecell’in bir adet 3G işletme lisansı, bir adet uzun mesafe ve uluslararası arama ve Ukrayna’nın yedi
ayrı bölgesinde yedi adet PSTN işletme lisansı olmak üzere toplam 9 adet işletme lisansı
bulunmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, IMT (LTE-2600, LTE-1800, LTE-900), IMT-2000
(UMTS), GSM-900, GSM-1800, mikrodalga radyo rölesi ve genişbant radyo erişimi lisansları olmak
üzere toplamda 20 adet radyo frekansı kullanım lisansı bulunmaktadır. Ayrıca lifecell’in mobil şebeke
için 3 adet NCD kodu, kısa numaralar için 28 adet ruhsatı, SS-7 kodu için 10 adet ruhsatı
(6 adet bölgesel ve 4 adet uluslararası), MNC için 1 adet ruhsatı ve yerel bölgelerdeki PSTN lisansları
için 8 adet ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası ve uzun mesafe sabit aramalarda kullanılmak
üzere, alternatif yönlendirme için iki adet servis kodu yetkisi ve küresel telekomünikasyon hizmeti
“800” için de yetkisi bulunmaktadır. lifecell’in lisanlarının net defter değeri 1.217.173 TL’dir
(31 Aralık 2019: 1.254.713 TL).

Kullanım hakkı varlıklarının 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla bakiyesi ve ilgili dönemdeki amortisman ve itfa payı giderleri aşağıdaki gibidir:

lifecell

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2G, 3G ve 4.5G lisanlarının net defter değeri sırasıyla 103.460 TL,
320.599 TL, 3.320.721’dir (31 Aralık 2019: 149.443 TL; 359.071 TL; 3.723.232 TL ).

KULLANIM HAKKI VARLIKLARI

Turkcell

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Grup, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde 1.791.823 TL (31 Aralık 2019: 1.209.008 TL) tutarında kullanım hakkı varlığını aktifleştirmiştir.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde kiralama yükümlülüklerine ilişkin faiz gideri 289.718 TL (31 Aralık 2019: 282.769 TL), amortisman ve itfa payı
gideri 1.093.547 TL (31 Aralık 2019: 925.979 TL) olup satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

F65
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

366

368

369

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

ŞEREFİYE

19.2 Uzun Vadeli Karşılıklar

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

1 Ocak 2020 açılış bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan karşılık
Kısa vadeli karşılıklara transferler
Kur değişiminin etkisi
Yeniden değerleme etkisi
İskonto etkisi
31 Aralık 2020 kapanış bakiyesi

Dava
9.364
12.187
(7.916)
13.635

Duran varlık söküm,
taşıma, restorasyon
yükümlülüğü
259.358
29.080
21.069
14.262
323.769

Toplam
268.722
41.267
(7.916)
21.069
14.262
337.404

Varlıklarda değer düşüklüğü:
Grup, ilgili finansal durum tablosu tarihinde bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı
tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı, o varlığın veya o varlığa ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kayıtlı değerinden yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmemiştir. 31 Aralık 2020
tarihi itibarıyla Grup’un nakit üreten herhangi bir biriminde bir değer düşüklüğü göstergesi bulunmadığından
dolayı değer düşüklüğü testi yapılmamıştır.

18

BORÇLANMA MALİYETLERİ

19

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli karşılıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki
gibidir:
Personel prim (*)
324.972
590.187
(537.598)
(906)
376.655

Toplam
342.812
823.066
(543.707)
7.774
343
630.288

1 Ocak 2019 açılış bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan
Ödemeler
Uzun vadeli karşılıklardan transferler
Kur değişiminin etkisi
31 Aralık 2019 kapanış bakiyesi

Dava (**)
8.593
4.369
(4.344)
7.916
1.306
17.840

Personel prim (*)
298.475
521.647
(501.234)
6.084
324.972

Toplam
307.068
526.016
(505.578)
7.916
7.390
342.812

Yukarıda belirtilen cari dönemde gerçekleşen artış kalemleri nakit olmayan işlemlerden oluşmakta olup nakit
akım tablosunda maddi duran varlıklar ile netleştirilerek gösterilmiştir.

EKLER

Dava (**)
17.840
232.879
(6.109)
7.774
1.249
253.633

Duran varlık söküm, taşıma restorasyon yükümlülüğünün GSM hizmetleri malzemelerinin faydalı ömrü ile
uyumlu şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

1 Ocak 2020 açılış bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan
Ödemeler
Uzun vadeli karşılıklardan transferler
Kur değişiminin etkisi
31 Aralık 2020 kapanış bakiyesi

Grup’un, maddi duran varlıklarının sökümü, taşıma ve restorasyon yükümlülüğü bulunmaktadır. Söküm
maliyetleri, güvenilir tahminlerle belirlenmiş gerçeğe uygun gelecekteki nakit akımlarının, mevcut piyasa
koşullarında paranın zaman değerini ve yükümlülüğe ilişkin olan risklerin etkileri dikkate alınarak belirlenen
vergi öncesi iskonto oranı ile raporlama tarihine indirgenmesiyle hesaplanmıştır.

(*) Hisse bazlı ödemeler rakamı personel prim içerisindedir. Detaylar için Dipnot 21’a bakınız.
(**) Detaylar için Dipnot 19.3’e bakınız.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

19.1 Kısa Vadeli Karşılıklar

Duran varlık söküm, taşıma, restorasyon yükümlülüğü esas olarak Türkiye’deki faaliyetlerden
kaynaklanmakta olup yükümlülük hesaplamasında kullanılan iskonto oranı %9,9’dir (31 Aralık 2019: %6,1).

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar için varlığın maliyetine dahil
edilen toplam borçlanma gideri 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl için 100.051 TL’dir
(31 Aralık 2019: 123.449 TL). Genel kredilerin aktifleşmesine ilişkin aktifleştirme oranı %3,1’dir
(31 Aralık 2019: %6,5).

1 Ocak 2019 açılış bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan karşılık
Kısa vadeli karşılıklara transferler
Kur değişiminin etkisi
İskonto etkisi
31 Aralık 2019 kapanış bakiyesi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Toplam
337.404
18.873
(7.774)
2.403
39.504
21.521
411.931

İNSAN VARLIĞIMIZ

Dava
13.635
11.033
(7.774)
16.894

Duran varlık söküm,
taşıma, restorasyon
yükümlülüğü
323.769
7.840
2.403
39.504
21.521
395.037

FİNANSAL VARLIĞIMIZ
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31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla diğer uzun vadeli karşılıkların dönem içindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline ile ilgili 32.834 TL (31 Aralık 2019: 32.834 TL)
tutarında finansal tablolarına yansıttığı şerefiye bulunmaktadır. Söz konusu Şerefiye tutarına ilişkin değer
düşüklüğü testi mali tablolar açısından önemlilik arz etmemesi sebebiyle gerçekleştirilmemiştir.
13 Mayıs 2019 tarihinde, Şirket, Yaani’nin (eski adıyla "NTENT Netherlands BV" ) hisselerinin tamamını
satın almak üzere Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzalamıştır. Hisse devri 14 Mayıs 2019 tarihinde
tamamlanmış olup satın alma tarihi 1 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir. 30 Haziran 2020 tarihli finansal
tablolarda şerefiye hesabında geçici olarak muhasebeleştirilmiş olan toplam satın alma bedeli 12.310 ABD
Doları (78.828 TL); bağımsız değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 10.472 ABD
Doları (71.652 TL) diğer maddi olmayan duran varlıklar, 2.618 ABD Doları (17.913 TL) ertelenmiş vergi
varlığı ve 7.176 TL şerefiye hesabında muhasebeleştirilmiştir. Yönetim, modele uygun değerleme tekniklerini
ve girdilerini oluşturmak için bağımsız değerleme kuruluşu ile yakın bir şekilde çalışmıştır.

DEĞER YARATAN TURKCELL
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Turkcell’e İlişkin Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Öte yandan, Rekabet Kurulu kararının; Şirket’in yeniden satış fiyatını belirlediği iddialarının reddine dair
bölümünün iptali için üçüncü bir kişi tarafından dava açılmış ve Danıştay tarafından kararın bu bölümü iptal
edilmiştir. Sonrasında, Rekabet Kurulu tarafından yeni bir denetim yürütülerek Şirket hakkında 91.942 TL
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Belirtilen kararın iptali ve Rekabet Kurulu tarafından geri
alınması talebiyle Şirket tarafından yasal yollara başvurulmuş; Rekabet Kurulu Şirket’in itirazlarının bir
bölümünü kabul ederek, idari para cezasını 61.294 TL’ye düşürmüştür. Söz konusu 61.294 TL para cezası
9 Nisan 2020 tarihinde yüzde yirmi beş indirimle 45.971 TL olarak ödenmiş, ardından para cezasının iptali
talebiyle 10 Nisan 2020 tarihinde dava açılmıştır. Davada 19 Ocak 2021 tarihinde duruşma gerçekleştirilmiş
olup, karar verilmesi beklenmektedir.

Grup’un taraf olduğu, mali tablolar açısından önemlilik arz eden çeşitli dava, soruşturma ve denetimlere ilişkin
açıklamalar, aşağıda yer almaktadır:
19.3.1 Özel İletişim Vergisi (“ÖİV”) ile İlgili İhtilaf
a) 2011 yılı ÖİV incelemesi

68

BTK, 27 Ekim 2016-26 Ekim 2017 dönemi için; Ar-Ge Merkezi ve KOBİ yükümlülükleri, Yerli Malı Belgeli
ürün kullanma yükümlülüğü, Ar-Ge Merkezi ve Ar-Ge Projelerine ilişkin kriterler ve KOBİ’lere ilişkin
kriterler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesine
yönelik denetim gerçekleştirmiş ve bu denetim sonucunda aldığı Kurul kararıyla Turkcell’e toplam 31.139 TL
idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 29 Ocak 2021 tarihinde Turkcell’e tebliğ edilen idari para
cezası erken ödeme indiriminden yararlanmak suretiyle 23.354 TL (1/4) indirimli olarak Şubat 2021 tarihinde
ödenecektir.
Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olması nedeni ile Şubat 2021 tarihinde 23.354 TL olarak ödenecek
tutar 31 Aralık 2020 itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda yükümlülük olarak gösterilmiştir
(31 Aralık 2019: Yoktur).
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19.3.5 BTK Tarafından Başlatılan Ar-Ge Kobi Denetimi (2016-2017 Dönemi)

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Bu konuyla bağlantılı olarak zarara uğradıkları iddiası ile üç ayrı özel şirket fazlaya dair hakları saklı tutularak,
mahkemece belirlenecek zararının 3 katına kadar tazminat ile birlikte 112.084 TL tazminat talebi ile davalar
açmıştır. Bu davalardan, 110.484 TL tutarındaki maddi tazminatın, 3 katına kadar takdir olunacak bir tazminat
ve faiziyle birlikte tahsili talebiyle açılan davada, 12 Haziran 2019 tarihli duruşmada Şirket lehine davanın
reddine karar verilmiştir. Davacı karara karşı istinaf başvurusunda bulunmuştur. İstinaf incelemesi devam
etmektedir.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olması nedeni ile Şubat 2021 tarihinde 13.523 TL olarak ödenecek
tutar 31 Aralık 2020 itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda yükümlülük olarak gösterilmiştir
(31 Aralık 2019: Yoktur).

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Ayrıca Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, söz konusu idari para cezasına ilişkin olarak ödeme emri
düzenlemiştir. Şirket tarafından, herhangi bir ödeme yapılmamış, bu işlemin de yürütmesinin durdurulması ve
iptali talebiyle dava açılmıştır. Mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir. Karar Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi
kararının bozulmasına karar vermesi nedeniyle, dosya ilk derece mahkemesine gönderilmiş olup, davanın
yargılaması ilk derece mahkemesinde devam etmektedir.

BTK, elektronik haberleşme şebekesine ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yatırımlarının belirli bir bölümünü
Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçilerden, belirli bir bölümünü Türkiye’de ürün veya sistem
geliştirmek üzere kurulmuş olan Kobi niteliğindeki tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretilen ürünlerden ve
belli bir kısmını ise ilgili mevzuat çerçevesinde yerli malı belgeli olduğu belirlenen ürünlerden sağlanmasına
ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesine yönelik
denetim gerçekleştirmiş ve bu denetim sonucunda aldığı Kurul kararıyla Turkcell’e toplam 18.031 TL idari
para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 29 Ocak 2021 tarihinde Turkcell’e tebliğ edilen idari para cezası
erken ödeme indiriminden yararlanmak suretiyle 13.523 TL (1/4) indirimli olarak Şubat 2021 tarihinde
ödenecek ve ve karara karşı süresi içinde hukuki yollara başvurulacaktır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Şirket’in dağıtım ağında yer alan distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarına ilişkin olarak Rekabet
Kurulu tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, Şirketin yeniden satış fiyatını belirlediği iddiaları
reddedilmiş; ancak alt bayilerin fiili olarak münhasırlığa zorlandığı gerekçesiyle Şirket hakkında 91.942 TL
tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Şirket, kararın kendi aleyhine olan bölümlerinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Alınan karar, Şirket
tarafından temyiz edilmiş; ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ilk derece mahkemesi kararının
onanmasına karar vermiştir. Karara karşı Şirket tarafından süresi içerisinde Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuruda bulunulmuş olup; inceleme devam etmektedir.

19.3.4 BTK Tarafından Başlatılan Ar-Ge Kobi Denetimi (2013-2016 Dönemi)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

19.3.2 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili İhtilaf

Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2015 yılına ilişkin olarak
yürütülen denetim sonucunda, mesafeli sözleşmeler, taksitle satış sözleşmeleri ve abonelik sözleşmelerine
ilişkin ihlal iddiaları sebebiyle, Şirket hakkında 138.173 TL para cezası uygulanmış; Şirket tarafından ilgili
işlemlerin iptali talebiyle dava açılmıştır. Mahkeme Şirket lehine davanın kabulüne, idari para cezasının
iptaline karar vermiştir. İstanbul Valiliği tarafından karar hakkında istinaf yoluna başvurulmuştur. Bölge İdare
Mahkemesi istinaf başvurusunun Şirket lehine reddine karar vermiştir. İstanbul Valiliği kararı temyiz etmiştir.
Şirket tarafından süresi içerisinde temyize cevap verilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay, Bölge
İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, bilirkişi incelemesi yapılarak yeniden bir karar verilmek üzere
dosyanın Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

2011 dönemi tarhiyatın iptali davalarında Danıştay, 2011 dönemi davalarını yapılandırma talebinin reddine
ilişkin işleme karşı açılan davada Şirket lehine karar verildiği, anılan kararın bu davaları etkileyeceği, bu
nedenle anılan kararın kesinleşmesinin beklenmesi gerektiği gerekçesi ile Şirketin temyiz isteminin kabulüne,
ilk derece mahkemesi kararlarının bozulmasına karar vermiştir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi kararlar
hakkında karar düzeltme başvurularında bulunmuştur. Şirket süresi içerisinde karar düzeltme başvurularına
cevap vermiştir. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.

19.3.3 Ticaret Bakanlığı İdari Para Cezası

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, 2011 yılına ilişkin olarak yaptığı vergi incelemesi sonucunda Şirket aleyhine
cezalı ÖİV tarhiyatı yapmıştır. Şirket söz konusu ÖİV tarhiyatına ilişkin ihbarnamelerin iptali talebiyle davalar
açmıştır. Bu davalarda Mahkeme davaların kısmen kabulüne kısmen reddine karar vermiş, kararların aleyhe
bölümleri, taraflarca temyiz edilmiştir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, 2011 dönemine ilişkin cezalı ÖİV
tarhiyatı davalarının aleyhe sonuçlanan bölümüne ilişkin toplamda 80.355 TL’lik tutarı Şirket’in kamu
kurumlarından olan alacaklarından mahsup yöntemi ile tahsil etmiştir. Davalar temyiz aşamasında devam
ederken, Şirket 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş; ancak bu talep kabul
edilmemiştir. Başvurunun reddine ilişkin işleme karşı da Şirket tarafından dava açılmıştır. Bu davada Danıştay
14 Nisan 2020 tarihinde Şirket’e tebliğ edilen karar ile dava konusu yapılandırma başvurusunun reddine ilişkin
işlemin iptaline karar vermiştir. Karar davalı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ve davalı Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir. Şirket süresi içerisinde temyize cevap vermiştir. Temyiz incelemesi
devam etmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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4.122.228
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Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’ler yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur). Diğer verilen TRİ’lerin özkaynaklara oranı %0’dır.

3.703
248.414
4.842.015
180.313
4.146.811

979.449

77.577

-

-

3.750.428

908.107

212.557

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294.412
294.412
294.412
294.412
199.554
199.554
199.554
199.554
-

-

88.004
88.004
237.336
237.336
3.028.906
3.028.906
3.750.428
3.750.428
55.612
55.612
-

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
Teminat
Rehin
İpotek
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
Toplam TRİ

1.971.727
1.971.727
-

67.722
67.722
-

HRV
GBP
50
50
BYN
3.703
3.703
-

31 Aralık 2019

Avro
124.553
124.553
ABD Doları
11.078
11.078
TL
613.695
613.695
TL Karşılığı
1.518.697
1.518.697
HRV
GBP
BYN
31 Aralık 2020

Avro
124.701
124.701
ABD Doları
9.855
9.855
TL
779.895
779.895
-

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

TL Karşılığı
1.975.530
1.975.530
-
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Şirket Yönetimi tarafından, yukarıda belirtilen çeşitli dava, soruşturma ve denetimlere ilişkin olarak, ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olması nedeni ile 31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda 242.521 TL karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2019: Yoktur).

Verilen banka teminat mektupları ve garantiler:

Bu dava devam ederken, vergi dairesi tarafından söz konusu idari para cezasının tahsili için Turkcell Ödeme’ye
ödeme emri gönderilmiştir. Turkcell Ödeme, ödeme emrinin iptali için dava açmıştır. Mahkeme davanın
kabulüne, dava konusu ödeme emrinin iptaline karar vermiştir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Öte yandan Turkcell Ödeme tarafından gerçekleştirilen mobil ödeme hizmetleri, 6493 sayılı Kanun ile bu
Kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında denetlenmiştir. Denetim sonucunda Turkcell Ödeme
hakkında 18.763 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu idari para cezasının iptali talebiyle
Turkcell Ödeme tarafından dava açılmıştır. Davada 30 Aralık 2020 tarihinde duruşma gerçekleştirilmiş olup,
karar verilmesi beklenmektedir. Vergi Dairesi karara karşı istinaf yoluna başvurmuştur. Şirket süresi içerisinde
istinaf başvurusuna cevap vermiştir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

İlaveten, Bakanlık ile imzalanmış olan “Mobil Kapsama Alanı Bulunmayan Yerleşim Yerlerinde Mobil
Haberleşme Altyapısı Kurulması ve İşletilmesi Hizmeti Alımına Ait Sözleşme” uyarınca Bakanlığa yansıtılan
bedellerin özel iletişim vergisine tabi olması gerektiğinden hareketle 2015 ve 2016 hesap dönemlerine yönelik
tarhiyat yapılmıştır. Söz konusu tarhiyata yönelik 7256 Sayılı Kanun’un yapılandırma hükümlerinden
faydalanmak üzere 11 Aralık 2020 tarihinde başvuru yapılmış olup başvuru onaylanmıştır. Bu kapsamda
Mart 2021 tarihinde peşin olarak 51.174 TL tutarında ödeme sağlanacaktır.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

(ii)

2017 hesap dönemine yönelik ön ödemeli / kartlara yönelik satışların ÖİV incelemesi ve aynı dönem
için diğer işlemlerin ÖİV yönünden kısmi incelemesi ile
2018 hesap dönemine yönelik ÖİV, Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden tam incelemeye yönelik
kapanış tutanağı imzalanmış ve merkezi rapor değerlendirme komisyon görüşmesi gerçekleşmiş olup
komisyon değerlendirmesi devam etmektedir.

(a)

(i)

TAAHHÜTLER

Diğer yandan, Şirket nezdinde geçmiş dönemlerde başlamış olan;

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Şirket nezdinde dönem içerisinde başlayan; (i) 2020 Temmuz-Ağustos-Eylül dönemlerine ilişkin hazine payı
incelemesi devam etmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Şirket’in 2018 hesap dönemine ilişkin olarak BTK tarafından telsiz ücretlerine yönelik iletilen yazı
kapsamında 2018 ve 2019 hesap dönemlerine ait olmak üzere; ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden
çıkma ihtimali Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yasal yollara başvuru hakkı saklı
olmak üzere, 2019 yılının Kasım ayında 128.429 TL ödeme ihtirazi kayıt yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup
2018 yılı için yasal yollara başvurulmuştur. Davalar devam etmektedir. Diğer yandan, aynı konuya ilişkin
olarak BTK tarafından iletilen ilave yazı kapsamında 2018/Aralık döneminde yapılan hesaplama sonucunda
ek talep edilen 13.465 TL ödeme 29 Ocak 2021 tarihinde ihtirazi kayıt ile yapılmıştır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Diğer yandan JSC Kazakhtelecom tarafından Şirkete ve Telia Company A.B.’ye karşı bir tahkim davası daha
başlatılmış olup bu davada bir telsiz kullanım lisansının iptali edilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazminini
talep edilmektedir. Gelinen aşamada JSC Kazakhtelecom tarafından talep miktarı belirtilmemiştir. Tahkim
davası devam etmektedir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

JSC Kazakhtelecom, 2019 yılında Şirket’in paylarının tamamını devrettiği iştirakı Fintur’un sahip olduğu JSC
Kcell hisselerinin kendisine satış ve devri kapsamında tahkim davası başlatmıştır. Şirket’ten ve diğer hissedar
Telia Company A.B.’den talep edilen toplam tazminat bedeli faiz hariç 484 milyon TL’dir
(66 milyon ABD Doları). Hisse satım sözleşmesi kapsamında Şirket’in payına düşecek tutar 137 milyon TL’dir
(19 milyon ABD Doları). Tahkim davası devam etmektedir.
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19.3.6 Devam Eden Diğer İhtilaflar ve Vergi İncelemeleri

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

4.122.228
4.122.228
-
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

372

374

375

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Satın alma taahhütleri

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aşağıdaki önemli
varsayımlara duyarlılık analizi yapılmıştır:
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ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık 2019
44.487
41.233
7.987
93.707

31 Aralık 2019
Duyarlılık Seviyesi
Değişim
Kıdem Tazminat Yükümlülüğüne Net Etkisi

Faiz Oranı
Enflasyon Oranı
%1 artış
%1 azalış
%1 artış
%1 azalış
(14,2%)
17,4%
17,9%
(14,7%)
(31.547)
38.657
39.767
(32.658)

Yukarıdaki duyarlılık analizleri bir varsayımda değişiklik olurken diğer varsayımların aynı kaldığı esasına
dayanmaktadır. Uygulamada, bu pek mümkün değildir ve bazı varsayımları değişiklikleri birbiriyle
ilişkilendirilebilir.

Grup’un muhasebe politikaları, Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için aktüeryal
değerleme yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, öngörülen birim kredi
yöntemi kullanılarak, bağımsız bir aktüeryal danışmanlık şirketi ile birlikte Grup tarafından ve tüm
çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre
hesaplanmış ve ilişikteki konsolide finansal tablolarda yansıtılmıştır. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında iskonto oranı beklenen ödeme süresi dikkate alınarak %3,01 olarak kullanılmıştır
(31 Aralık 2019: %3,60).

Grup, çalışanlarının ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta ve emeklilik planlarına katkıda
bulunmaktadır. Grup, emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir oranında katkıda bulunmakla
yükümlüdür. Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde emeklilik
planları kapsamında oluşan giderleri sırasıyla 14.677 TL ve 12.785 TL tutarındadır.

31 Aralık 2019
160.613
35.831
36.385
(36.231)
25.566
222.164
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MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri

31 Aralık 2019
290.408
290.408

31 Aralık 2020
164.764
164.764

31 Aralık 2019
141.890
141.890

Uzun Vadeli Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri

Sözleşme yükümlülükleri öncelikli olarak, satılan ancak ön ödemeli aboneler tarafından kullanılmayan
kullanım haklarından oluşur.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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EKLER

31 Aralık 2020
315.070
315.070

DOĞAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
222.164
38.304
37.230
(21.774)
25.535
301.459

Açılış bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan karşılık
Aktüeryal kayıp / (kazanç)
Ödemeler
İskonto gideri
Kapanış bakiyesi

Grup, hissedarları ile müşterek bir menfaat sağlamak, sürdürülebilir başarıyı desteklemek ve kilit
çalışanların sadakatini sağlamak için hisse performansına bağlı bir ödeme planına (nakit ödenen teşvik
planı) sahiptir. Bu planın temel performans göstergeleri; hissedarların toplam kazancının ağırlıklı
ortalama sermaye maliyetini aşması ve BIST-30 ve eş gruplar ile karşılaştırıldığındaki sıralamasıdır.
Bonus tutarı bu değerlendirmelere göre belirlenmekte olup, üç yıllık bir ödeme planı üzerinden dağıtılır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, bu plan kapsamında Grup konsolide finansal tablolarında 12.085 TL
tutarında gider muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2019: 28.199 TL).

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir. Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğü ilerleyen yıllardaki tavan fiyat artışlarının enflasyonun
üzerinde gerçekleşme beklentisi sebebiyle 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 7.117 TL üzerinden
hesaplanmaktadır (31 Aralık 2019: 6.380 TL). 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılık tutarına kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları
dahildir. Kullanılmayan izin karşılıkları 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sırasıyla 80.464 TL ve
72.167 TL’dir. Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Hisse Bazlı Ödemeler

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Tanımlanmış Emeklilik Planları

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
57.771
51.439
4.319
113.529

Sosyal güvenlik katkılarına ilişkin borçlar
Çalışanların ücret tahakkukları
Diğer

Faiz Oranı
Enflasyon Oranı
%1 artış
%1 azalış
%1 artış
%1 azalış
(14,1%)
17,3%
17,6%
(14,6%)
(42.566)
52.122
53.117
(43.953)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki
gibidir:

31 Aralık 2020
Duyarlılık Seviyesi
Değişim
Kıdem Tazminat Yükümlülüğüne Net Etkisi

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maddi duran varlık, envanter ile sponsorluk, bakım ve reklam
hizmet alımı ile ilgili toplam 840.208 TL (31 Aralık 2019: 819.508 TL) tutarında satın alma taahhütleri
bulunmaktadır. Satın alma taahhütlerine ilişkin ödemeler, ilgili sözleşmeleri uyarınca 4 yıllık döneme
yayılmıştır.

DEĞER YARATAN TURKCELL

(b)

F73

TURKCELL HAKKINDA

F72
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377

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F75

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Geçmiş dönem müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler tutarının 290.408 TL'si, cari dönemde
hasılat olarak kaydedilmiştir.(2019: 255.756 TL)

Diğer uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla diğer uzun vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler

31 Aralık 2020
900.816
423.948
1.324.764

Telekomünikasyon hizmeti
Cihaz gelirleri
Toplam
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DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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31 Aralık 2019
115.377
13.294
3.050
4.365
136.086

Turkcell’in çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı olan 2.200.000 TL’dir.
Turkcell’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Halka arz edilen paylar (*)
TVF BTIH
IMTIS Holdings
Turkcell Holding
Diğer
Toplam
Enflasyondan kaynaklanan sermaye
düzeltmesi
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye

31 Aralık 2020
(%)
ortaklık
Hisse
payı
tutarı
53,95
1.187.004
26,20
576.400
19,80
435.600
0,05
996
100,00

2.200.000
(52.352)
2.147.648

31 Aralık 2019
(%)
ortaklık
Hisse
payı
tutarı
48,95
1.077.004
51,00
1.122.000
0,05
996
100,00

2.200.000
(52.352)
2.147.648

(*) 13 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yapılan açıklama çerçevesinde; doğrudan hissedarı
olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin %24,8’ine karşılık gelen 545.600.000 adet B Grubu adi ve borsada işlem gören nitelikteki
hisseye sahip olan Imtis Holdings tarafından Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5’ine karşılık gelen 110.000 TL nominal tutarlı
Şirket paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir ve işlemin takası 12 Kasım 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, satış
işlemine konu olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5’ine karşılık gelen direkt iştirak payı “Halka arz edilen paylar” olarak
gösterilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, çeşitli kuruluşlarca rehin olarak tutulan Şirket hisseleri 995.509 adettir
(31 Aralık 2019: 995.509 adet).

EKLER

31 Aralık 2020
49.490
11.844
11.222
2.085
74.641

Devreden KDV
Personelden alacaklar
Faiz gelir tahakkukları
Diğer

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Turkcell’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde
2.200.000.000 adet (31 Aralık 2019: 1 TL ve 2.200.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Diğer dönen varlıklar

25.1 Sermaye

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

(**) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finans sektörü faaliyetleri maliyeti içerisinde 18.166 TL (31 Aralık 2019: 11.358 TL)
tutarında personel gideri yer almaktadır.

SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ

FİKRİ VARLIĞIMIZ

(*) 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, amortisman ve itfa payı içerisinde 39.726 TL tutarında finans sektörü
faaliyetleri maliyetine ilişkin amortisman gideri bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 26.478 TL).
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ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Amortisman ve itfa payı (*)
Satılan mal maliyeti
Personel giderleri
Hazine payı giderleri
Arabağlantı giderleri
Radyo giderleri
Frekans giderleri
Pazarlama giderleri
Transmisyon giderleri
Evrensel hizmet fonu giderleri
Uluslararası dolaşım giderleri
Satış giderleri
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (**)
Diğer

31 Aralık 2019
(5.046.565)
(2.278.283)
(2.468.016)
(2.191.427)
(1.909.614)
(734.583)
(802.950)
(554.538)
(335.980)
(297.053)
(238.147)
(349.269)
(240.297)
(1.971.702)
(19.418.424)

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
(5.974.779)
(3.301.984)
(2.855.890)
(2.418.800)
(2.247.647)
(921.153)
(887.243)
(507.921)
(426.036)
(330.932)
(214.478)
(173.064)
(135.237)
(2.063.460)
(22.458.624)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

31 Aralık 2019
359.554
359.554

Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler, satıcıya gelecekte yapılacak ödemelerin bilanço
tarihi itibarıyla itfa edilmiş maliyet değeridir. Gelecek dönemlerde yapılacak toplam ödeme
100.000 ABD Doları (31 Aralık 2020 itibarıyla 734.050 TL karşılığı) olup Belarus Telekom’un finansal
performansına bağlı olarak ödenecektir. Gerçeğe uygun değer hesaplamasında %4,3 ile %5,6 arasında
iskonto oranları kullanılmıştır (31 Aralık 2019: %5,2 - %6,1). Yönetim ödemenin 2025-2030 yılları
arasında taksitler halinde (31 Aralık 2019: 2026-2030) yapılmasını öngörmektedir.

31 Aralık 2020 tarihinde itibarıyla gerçekleşmemiş sözleşme yükümlülüklerinin %39’unun 2021 yılında,
%61'inin sonraki yıllarda hasılat olarak kaydedilmesi beklenmektedir.
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31 Aralık 2020
475.879
475.879

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmemiş sözleşme yükümlülükleri aşağıdaki gibidir;

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

25.2 Geri alınmış paylar

25.7 Temettü
Turkcell
24 Eylül 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla
dağıtılabilir dönem karının 811.622 TL tutarındaki kısmının Turkcell hissedarlarına nakit olarak
dağıtılması onaylanmıştır. Bu suretle 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt temettü tutarı
0,36892 tam TL’dir. Temettü ödemeleri iki taksitte 30 Kasım ve 2 Aralık 2020 tarihlerinde
gerçekleşmiştir (31 Aralık 2019: 1.010.000 TL).

25.3 Hisse senetleri ihraç primleri

Inteltek

25.4 Kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonu değerleme fonu

25.8

Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan
paylara isabet eden kısımları konsolide finansal durum tablosunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi
içinde sınıflandırılmıştır.

25.5 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma

25.6 Geçmiş yıl kar/zararları
Net dönem karı dışındaki birikmiş karlar ve özü itibarıyla birikmiş kar niteliğinde olan olağanüstü
yedekler geçmiş yıl kar/zararları hesabında gösterilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla geçmiş yıl
kar/zararları
hesabında
gösterilen
olağanüstü
yedekler
bakiyesi
150.574 TL’dir
(31 Aralık 2019: 150.574 TL).

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Şirket, Avrupa’da faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarındaki net yatırımlarının Türk Lirası’na
çevrilmesinden kaynaklanan döviz kuru riskinden korunmak amacıyla, Avro cinsinden kredilerin bir
bölümünü riskten korunma aracı olarak tanımlamıştır. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma
kapsamında 2020 yılı kapsamlı gelir tablosunda “Yurtdışındaki işletmeye ilişkin net yatırım riskinden
korunma ile ilgili diğer kapsamlı gelir/(gider)” hesabında muhasebeleştirilen vergi sonrası etki
(296.275) TL’dir (2019: (43.203) TL).

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal yedeklerden
oluşmaktadır. Şirket’in yasal yedekler toplamı 3.009.025 TL’dir (31 Aralık 2019: 2.773.105 TL).

25.9

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Bağlı ortaklıkların net dönem karlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı
kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımlar, konsolide kar veya zarar tablosunda “Kontrol gücü
olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır (Dipnot 3).

Yasal Yedekler
TTK’ya göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci
tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i
oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, SPK Tebliğ’ine göre kar dağıtımı yapıldığı
durumlarda Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/10’u oranında, yasal
kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda ise Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm nakit kar payı
dağıtımlarının 1/11’i oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam
sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde
zararların karşılanmasında kullanılabilirler.

Kontrol gücü olmayan paylar

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse satış opsiyonunun muhasebeleştirilmesinde; Fintur kontrol gücü
olmayan payların kayıtlardan çıkarılmasıyla satış opsiyonuna ilişkin olarak kaydedilen finansal
yükümlülüğün gerçeğe uygun değeri arasındaki fark şerefiyede artış meydana getirecek şekilde
kaydetmiştir. Şirket, satış opsiyonuna ilişkin muhasebeleştirilen finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun
değeri ile kayıtlardan çıkarılan kontrol gücü olmayan payların arasındaki farkı özkaynak kalemlerinde
“kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonu değerleme fonu”nda muhasebeleştirmiştir.

Inteltek’in 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden,
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait kardan 38.029 TL kar payı ile yasal yedeklerden kanunda
belirtilen sınırı aşan kısım olan 34.985 TL’nin dağıtımı 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
(31 Aralık 2019: 277.837)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit
girişlerini ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak
sermaye artışlarında kullanılabilir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Şirket 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında
2020 yılında toplam 816.290 adet alım işlemi yapmış olup, işlemler 12,09 - 12,35 TL fiyat aralığından
gerçekleşmiştir. İşlemlerin toplam bakiyesi 9.994 TL'dir (31 Aralık 2019: 9.998). Geri alınmış paylar
özkaynaklardan düşülerek muhasebeleştirilmiştir.

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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EKLER
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2019
20.878.303
2.246.040
1.140.873
312.443
132.300
427.176
25.137.135
2019
1.141.712
308.126
132.300
635.841
2.217.979
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2020
845.189
415.366
813.071
2.073.626
2019
1.780.793
115.905
17.008
89.083
2.002.789
2020
2.299.682
122.901
34.566
85.261
2.542.410
2019
19.157.657
2.130.135
21.851
177.513
21.487.156

EKLER

Telekomünikasyon gelirleri
Cihaz gelirleri
Finansal operasyon gelirleri
Çağrı merkezi gelirleri
Şans oyunları komisyon gelirleri
Diğer satış gelirleri
Toplam

Diğer
Turkcell Uluslararası
Turkcell Türkiye

2020
21.676.330
3.194.083
25.397
264.430
25.160.240

DOĞAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışlar aşağıdaki gibidir:

Konsolide
23.917.505
269.440
23.648.065
3.316.984
3.228.752
88.232
431.971
431.971
830.987
231.021
599.966
606.291
57.758
548.533
29.103.738
3.786.971
25.316.767

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

26.1 Satışlar

415.366
415.366
845.189
245.223
599.966
813.071
813.071
2.073.626
245.223
1.828.403

Bölümlerarası
Eliminasyonlar
(58.507)
(58.507)
(43.358)
(43.358)
(14.202)
(14.202)
(556.471)
(556.471)
(672.538)
(14.202)
(658.336)

FİKRİ VARLIĞIMIZ

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Diğer
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ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ
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31 Aralık 2020

İNSAN VARLIĞIMIZ

Turkcell
Uluslararası
2.299.682
14.821
2.284.861
122.901
122.901
34.566
34.566
85.261
9.132
76.129
2.542.410
146.854
2.395.556

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Telekomünikasyon gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Cihaz gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Çağrı merkezi gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Şans oyunları komisyon gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Finansal operasyon gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Diğer satış gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Toplam
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler

Turkcell
Türkiye
21.676.330
254.619
21.421.711
3.194.083
3.105.851
88.232
25.397
25.397
264.430
48.626
215.804
25.160.240
3.409.096
21.751.144

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

2020
23.917.505
3.316.984
830.987
431.971
606.291
29.103.738

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Bölümlerarası
Eliminasyonlar
2020
2019
(58.507)
(60.147)
(14.202)
(839)
(43.358)
(34.542)
(556.471)
(475.261)
(672.538)
(570.789)

Konsolide

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2019
Diğer

26.2 Satışların maliyeti
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
(5.974.779)
(3.301.984)
(2.418.800)
(2.247.647)
(1.741.591)
(921.153)
(887.243)
(426.036)
(330.932)
(214.478)
(135.237)
(1.736.179)
(20.336.059)

(5.046.565)
(2.278.283)
(2.191.427)
(1.909.614)
(1.447.037)
(734.583)
(802.950)
(335.980)
(297.053)
(238.147)
(240.297)
(1.561.544)
(17.083.480)

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finans sektörü faaliyetleri maliyeti içerisinde
(31 Aralık 2019: 11.358 TL) tutarında personel gideri yer almaktadır.

18.166 TL

27.2 Genel Yönetim Giderleri
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
(479.932)
(58.255)
(53.105)
(52.189)
(20.139)
(17.009)
(68.983)
(749.612)

Personel giderleri
Servis giderleri
Danışmanlık giderleri
Tahsilat giderleri
Bakım onarım giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Diğer

28

31 Aralık 2019
(473.843)
(52.756)
(51.308)
(57.097)
(26.610)
(34.644)
(83.497)
(779.755)

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER

28.1 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
1.535.255
363.906
167.309
46.304
67.852
2.180.626

Kur farkı gelirleri, net
3 aydan kısa vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirleri
Geç ödeme faiz ve vade farkı gelirleri
İskonto geliri
Diğer

31 Aralık 2019
885.632
288.010
161.965
121.065
1.456.672

28.2 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
(310.100)
(10.043)
(91.710)
(81.595)
(59.224)
(26.259)
(578.931)

(*) Mevzuatta belirtilen tüm yükümlülüklerin ifa edilmesine rağmen çeşitli nedenlerle abonelere yapılamayan iadelerin zaman
aşımına uğrayan kısımlarının Evrensel Fonu’na devredilmesinden oluşmaktadır.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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31 Aralık 2020
(387.352)
(60.778)
(46.804)
(22.722)
(18.812)
(13.051)
(87.737)
(637.256)

Dava ve ceza giderleri (Dipnot 19)
Bağış giderleri
Bayi ek destek giderleri
Abone iadeleri (*)
Dava konusu faiz giderleri
Yeniden yapılanma giderleri
İskonto gideri
Kcell tazminat gideri
Diğer

DOĞAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, amortisman ve itfa payı içerisinde 39.726 TL tutarında
finans sektörü faaliyetleri maliyetine ilişkin amortisman gideri bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 26.478 TL).

31 Aralık 2019
(547.136)
(554.538)
(349.269)
(104.246)
(1.555.189)

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Amortisman ve itfa payı
Satılan mal maliyeti
Hazine payı
Arabağlantı giderleri
Personel giderleri
Radyo giderleri
Frekans giderleri
Transmisyon giderleri
Evrensel hizmet fonu
Uluslararası dolaşım giderleri
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti
Diğer

31 Aralık 2019

31 Aralık 2020
(634.367)
(507.921)
(173.064)
(57.601)
(1.372.953)

Personel giderleri
Pazarlama giderleri
Satış giderleri
Diğer

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri aşağıdaki
gibidir:

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Konsolide
20.878.303
209.289
20.669.014
2.246.040
2.165.960
80.080
312.443
312.443
132.300
132.300
1.140.873
222.091
918.782
427.176
58.675
368.501
25.137.135
2.656.015
22.481.120

27 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ
27.1 Pazarlama Giderleri

İNSAN VARLIĞIMIZ

308.126
308.126
132.300
132.300
1.141.712
222.930
918.782
635.841
2.306
633.535
2.217.979
225.236
1.992.743

Bölümlerarası
Eliminasyonlar
(60.147)
(60.147)
(34.542)
(34.542)
(839)
(839)
(475.261)
(657)
(474.604)
(570.789)
(1.496)
(569.293)

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Turkcell
Uluslararası
1.780.793
10.555
1.770.238
115.905
115.905
17.008
17.008
89.083
19.300
69.783
2.002.789
145.760
1.857.029

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Telekomünikasyon gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Cihaz gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Çağrı merkezi gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Şans oyunları komisyon gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Finansal operasyon gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Diğer satış gelirleri
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler
Toplam
-Anlık gelirler
-Zamana yayılan gelirler

Turkcell
Türkiye
19.157.657
198.734
18.958.923
2.130.135
2.050.055
80.080
21.851
21.851
177.513
37.726
139.787
21.487.156
2.286.515
19.200.641

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

29

31

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER

29.1 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

6.336
167.835

42.893
4.377
102.818

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

(30.151)

-

(1.387)
(31.538)

(44.145)
(44.145)

29.2 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödeme
yükümlülüğü iskonto gideri
Bağlı ortaklığın elden çıkarılmasından
kaynaklanan giderler
Kur farkı giderleri, net

FİNANSMAN GELİRİ VE GİDERLERİ

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin, bağlı ortaklık ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları
üzerinden vergi beyannamesi düzenlemesine olanak tanımamaktadır. Bu nedenle, konsolide finansal
tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan şirketler için ayrı ayrı
hesaplanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü Maddesi’nin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç
dağıtımı” başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 ve sonrasında
yayımlanan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğleri ile
uygulamadaki detaylar belirlenmiştir.

31 Aralık 2019
(1.881.105)

(1.000.511)

(1.031.314)

(67.051)
(5.123.176)

461.133
(550.438)
(115.578)
(3.117.302)

Türkiye’de Kurumlar Vergisi oranı %20’dir. Kurumlar Vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve vergi yasalarında yer alan istisna ve
indirimlerin sonucu bulunan safi kurum kazancına uygulanır. Bazı Vergi Kanunlarında değişiklik
yapılmasına dair 7061 Kanunu 28 Kasım 2017'de TBMM'de onaylanmış ve 5 Aralık 2017 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunu’nun 91’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 10’uncu madde hükmü uyarınca kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları
için %20'den %22'ye çıkarılmıştır. 2021 yılından itibaren yeni bir düzenleme olmadıkça kurumlar vergisi
oranı %20 olarak uygulanmaya devam edecektir.
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(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal giderler içerisinde yer alan net kur farkı gideri esas olarak kredi ve ihraç edilen tahvillerden
kaynaklanan kur farkı giderlerinden oluşmaktadır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme
harcamalarının %100’ü kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
(4.055.614)

Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde
yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili karlar transfer
fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla
örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

106.630
106.630

FİKRİ VARLIĞIMIZ

1.410.997
317.820
59.761
1.788.578

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansman giderleri aşağıdaki gibidir:

82

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla dönem karı vergi yükümlülüğü karşılığı hesabında yer alan 134.175 TL,
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin hesaplanan vergi karşılığından geçici vergi
ödemelerinin düşülmüş halidir (31 Aralık 2019: 121.258 TL).

31 Aralık 2019

30.2 Finansman Giderleri

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

a) Kurumlar vergisi

31 Aralık 2020

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:

Kur farkı giderleri - net (*)
İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen finansal
yükümlülüklere ilişkin faiz gideri - net
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılan
nakit akış riskinden korunma kazançları
Türev araçların gerçeğe uygun değer (kaybı) ve faizi net
Diğer

Toplam vergi gideri sürdürülen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları hesap dönemini takip eden dördüncü ayın
son günü akşamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Kurumlar vergisi beyannamenin verildiği ayın
sonuna kadar ödenir. Ancak, vergi incelemesine yetkili makamlar geriye dönük olarak beş yıllık muhasebe
kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili görüşlerini değiştirebilir.

30.1 Finansman Gelirleri

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılan
. nakit akış riskinden korunma kazançları
Türev araçların gerçeğe uygun değer karı ve faizi net
Diğer faiz gelirleri

Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

31 Aralık 2019
(570.509)
(215.121)
(785.630)

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

30

31 Aralık 2020
(724.688)
337.495
(387.193)

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2019
8.379
47.169

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıllara ait kar veya zarar tablolarında yer alan vergi giderleri
aşağıda özetlenmiştir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
110.809
26.740
23.950

GELİR VERGİLERİ

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Kur farkı gelirleri, net
Finansal yatırımlardan elde edilen faiz gelirleri
Sabit kıymet satış karı, net
Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödeme
yükümlülüğü iskonto geliri
Diğer

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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Türkiye’de mukim anonim şirketlerden Türkiye’deki gerçek kişilere, yurtdışındaki kurum ve gerçek kişilere
yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Yurtdışına yapılan temettü ödemelerinde Çifte
Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları uyarınca düşük oran uygulanması mümkündür.

Kapsamlı gelir içindeki vergi etkisi:

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Türkiye’deki kurumların tam mükellef diğer kurumlara iştirakinden elde ettikleri kar payları kurumlar
vergisinden istisnadır. Fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr
payları bu istisnadan yararlanamaz.

(123.738)

(134.538)

130.718

169.936
123.878

(47.094)

(41.681)

665.842

-

6.746

-

3.452

3.880

(2.794)
1.399
(387.193)

(2.592)
1.777
(785.630)

37.081

9.914
(487.644)
(1.970)

(5.957)
92.089
483

3.957
(395.555)
(1.487)

(368.959)

72.684

(296.275)

(37.230)
(856.537)

6.085
173.113

(31.145)
(683.424)

Vergi öncesi
diğer kapsamlı
gelir

b) Ertelenmiş Vergi

Vergi
etkisi

Vergi sonrası
diğer kapsamlı
gelir

536.796

(99.234)

437.562

(217.877)
75.605
4.451

47.933
(16.634)
(979)

(169.944)
58.971
3.472

(55.389)

12.186

(43.203)

(36.385)
307.201

8.005
(48.723)

(28.380)
258.478

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz
konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi oranları
dikkate alınarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
Grup, ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdiği sektördeki
gelişmeler, ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin ve bağlı ortaklıklarının
bulunduğu ülkelerin genel ekonomik ve politik durumu ve/veya Grup’u etkileyebilecek uluslararası genel
ekonomik ve politik durum gibi faktörleri dikkate almaktadır.

(**) 31 Aralık 2020 dönemine ait indirim ve istisnalar ağırlıklı olarak AR-GE indirimlerinden oluşmaktadır.
(***) Bilançoya yansıtılmayan net ertelenmiş vergi varlıkları ağırlıklı olarak üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan
kullanılmamış cari dönem zararlarından oluşmaktadır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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(****) lifecell’in devreden geçmiş yıl mali zararları ile ilgili olan 665.842 TL tutarını içermektedir. lifecell, abone sayısındaki artış
ve maliyet yönetimi sayesinde raporlama tarihi itibariyle vergilendirilebilir net kar kaydetmiştir. Grup, ertelenmiş vergi varlıklarını,
lifecell için onaylanmış iş planları ve bütçelerine dayalı olarak, gelecekteki tahmini vergilendirilebilir gelirin kullanılması ile geri
kazanılabileceği sonucuna varmıştır. Mali zararlar süresiz olarak taşınabilir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

(*) 31 Aralık 2019 dönemine ait bağlı ortaklık satışından kaynaklanan vergi istisnası Şirket’in Fintur hisselerinin satışından
kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2019
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Nakit akış riskinden korunma işlemlerindeki
değişim
Opsiyonların zaman değerindeki değişim
Gerçeğe uygun değer farkındaki değişim
Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım
riskinden korunma işlemlerindeki değişim
Emeklilik planlarındaki aktüeryal
kayıplardaki değişim

7.729

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

31 Aralık 2019
3.289.884
772.436
(893.710)
(12.580)

29.352

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
4.626.813
(1.017.899)
(3.825)

Vergi sonrası
diğer
kapsamlı gelir

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar
Durdurulan faaliyetlerden vergi öncesi kar
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi gideri
Diğer ülkelerdeki vergi oranı farkları
İndirilemeyen giderler ve geçici olmayan
farklar
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan vergi
istisnası(*)
İndirim ve istisnalar (**)
Bilançoya yansıtılmayan net ertelenmiş vergi
varlıkları (***)
Ertelenmiş vergi giderini azaltmak için
kullanılan geçmiş yıl mali zararları (****)
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmamış
geçmiş yıllar zararlarının kullanılması
Cari dönem vergisine geçmiş dönemlerden
kaynaklanan düzeltmeler
Bağlı ortaklıklardaki ve iş ortaklıklarındaki
yatırımlardan kaynaklanan ertelenmiş vergi
Diğer

Vergi
etkisi

İNSAN VARLIĞIMIZ

1 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 2019 dönemlerine ait beklenen ve gerçekleşen vergi gideri mutabakatı aşağıdaki
gibidir:

31 Aralık 2020
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Nakit akış riskinden korunma
işlemlerindeki değişim
Opsiyonların zaman değerindeki değişim
Gerçeğe uygun değer farkındaki değişim
Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım
riskinden korunma işlemlerindeki değişim
Emeklilik planlarındaki aktüeryal
kayıplardaki değişim

Vergi öncesi
diğer
kapsamlı gelir

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kurumların en az iki yıl süreyle elde tuttukları iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar
vergisinden istisnadır. Bununla birlikte 7061 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 5 Aralık 2017 tarihi
itibariyle kurumların iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların ise
%50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Bu tarih öncesindeki istisna oranı %75’tir. İstisnadan
yararlanabilmek için kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süreyle işletmeden çekilmemesi
gereklidir. Satış bedelinin satışı takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gereklidir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL
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TURKCELL HAKKINDA
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F87

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ertelenen vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin yürürlükteki
vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir.
Ertelenmiş Vergi
Yükümlülükleri
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019

Net Ertelenmiş Vergi
Yükümlülükleri
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019

(2.117.594)
(407.740)

(1.915.567)
(349.797)

(1.993.723)
(380.563)

(1.770.325)
32.926
(325.494)

258.675

167.589

(1.362)

(36.289)

257.313

131.300

1.101.043
5.158
665.502

258.040
59.176
668.327

(3.254)
(152.699)

(30.238)

1.097.789
5.158
512.803

258.040
59.176
638.089

2.181.426
(1.344.818)

1.355.603
(1.166.261)

(2.682.649)
1.344.818

(2.331.891)
1.166.261

(501.223)
-

(976.288)
-

836.608

189.342

(1.337.831)

(1.165.630)

(501.223)

(976.288)

Sürdürülen faaliyetler ana ortaklık payları
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı:
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı (*)
Nominal değeri 0,001 TL olan sürdürülen faaliyetlerden
pay başına kazanç (kısaltılmamış tam TL)

Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan mahsup edilebilir mali zararların itfa tarihleri aşağıdaki
gibidir:

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

1,49

4.237.086

2.474.051

2.183.106.193

2.183.922.483

1,94

1,14

-

772.436

-

2.183.922.483

-

0,35

(*) Geri alınmış paylar detayı için Dipnot 25.2’ye bakınız.
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KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya
satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri,
oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
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TÜREV ARAÇLAR

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla türev araçların gerçeğe uygun değer dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020

Alım-satım amaçlı
Riskten korunma amaçlı
Total

31 Aralık 2019

Varlık

Yükümlülük

Varlık

Yükümlülük

360.047
642.623
1.002.670

41.132
66.851
107.983

443.880
483.448
927.328

72.539
72.539

Toplam 917.437 TL’lik (2019: 845.513 TL) dönen türev finansal varlıklarda üzerinde 85.233 TL
(2019: 81.815 TL) net faiz gider tahakkuku ve toplam 119.111 TL’lik (2019: 86.617 TL) kısa vadeli türev
finansal yükümlülüklerin üzerinde 11.128 TL (2019: 14.078 TL) net faiz gider tahakkuku ilave olarak
bulunmaktadır.

86

87

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Bakiye
212.836
136.298
201.770
345.681
1.196.884
45.470
571.210
188.354
88.448
2.986.951

1,94

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Sona erme yılı
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Süresiz

2.183.922.483

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Grup 2.986.951 TL (31 Aralık 2019: 6.588.723 TL) tutarındaki mahsup
edilebilir mali zararlar üzerinden gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu mali zararlardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olmaması nedeniyle 551.847 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını
kayıt altına almamıştır. Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan mahsup edilebilir mali zararların büyük
bir kısmı Belarus Telekom’dan gelmektedir.

2.183.106.193

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Açılış bakiyesi, net
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen
Diğer kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilen
Yabancı para çevrim farkları

31 Aralık 2019
(709.628)
(215.121)
(48.723)
(2.816)
(976.288)

3.246.487

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
(976.288)
337.495
173.113
(35.543)
(501.223)

4.237.086

Durdurulan faaliyetler ana ortaklık payları
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı:
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı (*)
Nominal değeri 0,001 TL olan sürdürülen faaliyetlerden
pay başına kazanç (kısaltılmamış tam TL)

(*) Diğer varlık ve yükümlülükler ağırlıklı olarak kredi, bono, peşin ödenmiş giderler ve kiralama işlemlerinden borçların ertelenmiş
vergi etkilerinden oluşmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının ve yükümlülüğünün dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019

İNSAN VARLIĞIMIZ

145.242
32.926
24.303

Ana ortaklık payları
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı:
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı (*)
Nominal değeri 0,001 TL olan hisse başına kazanç
(kısaltılmamış tam TL)

31 Aralık 2020

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

123.871
27.177

PAY BAŞINA KAZANÇ

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Maddi ve maddi olmayan duran
varlıklara ilişkin amortisman ve
aktifleştirme farkları
Bağlı ortaklıklar
Türev araçlar
Borç karşılıkları ve kıdem
tazminatı
Geçmiş yıl zararlarından
hesaplanan ertelenmiş vergi
Vergi muafiyeti
Diğer varlık ve yükümlülükler (*)
Ertelenen vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)
Netleştirme
Net ertelenen vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)

Ertelenmiş Vergi
Varlıkları
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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TURKCELL HAKKINDA
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391
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Riskten korunma amaçlı

Alım-satım amaçlı swap sözleşmeleri

Yapılandırılmış çapraz kur ve çapraz kur swap sözleşmeleri

Çapraz kur swap, yapılandırılmış çapraz kur, döviz swap ve faiz swap sözleşmeleri

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla riskten korunma amaçlı yapılandırılmış çapraz kur ve çapraz kur swap
sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çapraz kur swap, yapılandırılmış çapraz kur, döviz swap ve faiz swap
sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Para birimi

Para birimi

Alım
Nominal sözleşme
tutarı

Gerçeğe uygun
değeri

Vade

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri
Avro
Avro
Avro
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

366.800
48.012
17.146
40.010
40.010
32.008
28.007
24.006
20.005
16.004
16.004

221.937
17.202
35.940
55.830
42.674
42.554
42.068
14.793
27.096
17.169
28.131

23 Ekim 2025
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

Çapraz kur swap sözleşmeleri
99.127

CNY

162.121

97.229

22 Nisan 2026

642.623

Faiz swap sözleşmeleri
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla faiz swap sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki
gibidir:
Alım
Para birimi

(31.749)
(15.112)
(10.656)
(9.334)
(66.851)

Vade

22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

38.801

14.535

32.008
24.006
24.006

67.361
62.688
80.075
19.909
17.978
13.356

23 Eylül 2021
20 Mart 2023
20 Mart 2023
22 Nisan 2026

22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

90.743

ABD Doları

10.861
16.004
16.004

Döviz swap sözleşmeleri
TL
73.135

ABD Doları

10.000

319

6 Ocak 2021

ABD Doları

17.778

258

29 Eylül 2028

22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

Faiz swap sözleşmeleri
ABD Doları

17.778

Alım - satım amaçlı türev finansal varlıklar

360.047

Döviz swap, faiz swap, yapılandırılmış çapraz kur ve çapraz kur swap sözleşmeleri
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çapraz kur swap, döviz swap, faiz swap ve yapılandırılmış çapraz kur swap
sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Para birimi

Satım
Nominal sözleşme
tutarı

Döviz swap sözleşmeleri
Avro
5.000
Avro
33.000
TL
186.488
TL
73.865
CNY
10.500

Para birimi

Alım
Nominal sözleşme
tutarı

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

6.116
40.075
25.000
10.000
1.544

89

Gerçeğe
uygun değeri

Vade

(148)
(3.148)
(2.851)
(411)
(488)

5 Ocak 2021
12 Ocak 2021
6 Ocak 2021
6 Ocak 2021
13 Ocak 2021

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

88

80.020
40.010
32.008
28.007

Gerçeğe
uygun değeri

20.853
31.140
31.575

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Faiz swap sözleşmeşleri
ABD Doları
80.020
ABD Doları
ABD Doları
40.010
ABD Doları
ABD Doları
32.008
ABD Doları
ABD Doları
28.007
ABD Doları
Riskten korunma amaçlı türev finansal yükümlülükler

Nominal
sözleşme tutarı

7.200
17.143
17.143

Vade

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

414.812 Avro yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri “Credit Support Annex (CSA)” anlaşması
sonrası teminat olarak alınan 1.121.303 TL tutarını içermektedir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri
Avro
TL
218.295
Avro
TL
148.117
TL
Avro
146.677
TL
Avro
73.747
TL
ABD Doları
95.944
TL

Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar

Satım
Nominal sözleşme
Para birimi
tutarı

30.707

Avro
ABD Doları
ABD Doları
CNY

Gerçeğe uygun
değeri

FİKRİ VARLIĞIMIZ

TL

TL

Para birimi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

1.903.692
220.735
118.650
224.536
220.055
184.622
159.500
156.999
125.231
92.887
78.660

Çapraz kur swap sözleşmeleri
TL
45.504
TL
99.154
TL
98.537

Alım
Nominal sözleşme
tutarı

İNSAN VARLIĞIMIZ

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Para birimi

Satım
Nominal sözleşme
tutarı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Satım
Nominal sözleşme
tutarı

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Faiz swap sözleşmeleri
ABD Doları
22.222

22.222

(1.141)

29 Eylül 2028

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri
ABD Doları
TL
195.850
TL
155.340
ABD Doları

25.000
20.000

(3.811)
(5.890)

20 Kasım 2025
20 Kasım 2025

Riskten korunma amaçlı
Yapılandırılmış çapraz kur ve çapraz kur swap sözleşmeleri
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla riskten korunma amaçlı yapılandırılmış çapraz kur ve çapraz kur swap
sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Satım

Avro
Avro
ABD Doları

19.900
24.000
20.000

(11.663)
(2.021)
(6.747)

Alım - satım amaçlı türev finansal yükümlülükler

2 Aralık 2021
21 Aralık 2022
20 Kasım 2025

Nominal sözleşme
tutarı

Nominal sözleşme
Gerçeğe
tutarı
uygun değeri

Para birimi

Vade

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri

(38.319)

Vadeli döviz sözleşmeleri

Alım
Vade

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

(194)
(212)
(216)
(221)
(226)
(232)
(237)
(242)
(250)
(253)
(262)
(268)

31 Ocak 2021
28 Şubat 2021
31 Mart 2021
30 Nisan 2021
29 Mayıs 2021
30 Haziran 2021
31 Temmuz 2021
31 Ağustos 2021
30 Eylül 2021
30 Ekim 2021
30 Kasım 2021
31 Aralık 2021

148.066
7.675
97.030
57.280
63.358
28.394
9.893
21.581

23 Ekim 2025
22 Nisan 2026
16 Eylül 2020
16 Eylül 2020
16 Eylül 2020
16 Eylül 2020
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

TL
115.628
CNY
Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar

189.107

50.171
483.448

22 Nisan 2026

489.404 Avro yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri “Credit Support Annex (CSA)” anlaşması
sonrası teminat olarak alınan 833.786 TL tutarını içermektedir.
Alım-satım amaçlı swap sözleşmeleri
Çapraz kur swap, yapılandırılmış çapraz kur, döviz swap ve opsiyon sözleşmeleri
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çapraz kur swap, yapılandırılmış çapraz kur, döviz swap ve opsiyon swap
sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

(2.813)

Satım
Para birimi

Alım

Nominal
sözleşme tutarı

Gerçeğe
uygun değeri

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Avro
Avro
CNY

70.500
70.500
24.000
24.000
15.040
14.400
45.259

178.968
148.452
5.625
5.044
10.691
5.141
944

Vade

Çapraz kur swap sözleşmeleri
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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242.873
269.451
137.952
138.816
84.224
91.008
35.818
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16 Eylül 2020
22 Aralık 2020
20 Mart 2023
23 Mart 2023
23 Eylül 2021
23 Eylül 2021
22 Nisan 2026

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

EKLER

Nominal
sözleşme tutarı

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Para birimi

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Gerçeğe
uygun değeri

433.400
56.004
50.000
33.333
33.333
16.667
46.670
18.668

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Nominal sözleşme
tutarı

Avro
Avro
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Para birimi

TL
1.820.280
TL
257.478
TL
145.000
TL
128.833
TL
97.833
TL
64.667
TL
245.951
TL
85.593
Çapraz kur swap sözleşmeleri

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla vadeli döviz sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibidir:

Alım - satım amaçlı türev finansal yükümlülükler

Para birimi

Alım

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Çapraz kur swap sözleşmeşleri
TL
188.851
TL
224.100
TL
154.600

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

ABD Doları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL
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Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA

F90

394

395

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F93

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
16 Eylül 2020
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
15 Haziran 2020
22 Nisan 2026

TL
TL

117.860
117.900

67
51

27 Şubat 2020
27 Şubat 2020

28.038
275.000

186
11
436.295

03 Ocak 2020
31 Ocak 2020

Döviz swap sözleşmeleri(*)
ABD Doları
ABD Doları

20.000
20.000

Opsiyon sözleşmeleri
Avro
25.000
ABD Doları
ABD Doları
50.000
TL
Alım - satım amaçlı türev finansal varlıklar

(*) Sözleşme tarihi 27 Kasım 2019 olan döviz swap işlemlerinin 27 Mayıs 2020 tarihinde karşılığında
241.046 TL satış yapıp 40.000 ABD Doları alım yapılacaktır.

Nominal sözleşme
tutarı

Para birimi

Nominal
sözleşme
tutarı

Gerçeğe uygun
değeri

Vade

Döviz swap sözleşmeleri
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
TL

50.000
75.000
175.000
50.000
50.000
85.000
90.000
20.000
175.000
50.000
70.000
90.000
50.000
11.211

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

55.488
83.232
194.560
55.588
55.588
94.397
100.492
22.332
195.346
55.825
78.154
100.484
55.825
1.860

(3.005)
(4.512)
(8.508)
(2.432)
(2.434)
(4.748)
(2.301)
(510)
(4.875)
(1.448)
(2.036)
(2.612)
(1.448)
(3)

07 Ocak 2020
07 Ocak 2020
08 Ocak 2020
08 Ocak 2020
08 Ocak 2020
08 Ocak 2020
21 Ocak 2020
21 Ocak 2020
22 Ocak 2020
28 Ocak 2020
28 Ocak 2020
28 Ocak 2020
28 Ocak 2020
28 Şubat 2020

Nominal
sözleşme
tutarı

Gerçeğe uygun
değeri

93.340
46.670
37.336
32.669

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

93.340
46.670
37.336
32.669

(7.802)
(3.101)
(959)
(849)

22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

18.668
28.002

(14.265)
(4.691)
(72.539)

22 Nisan 2026
22 Nisan 2026

92

Vade
28 Şubat 2020
30 Mart 2020
29 Haziran 2020
30 Mart 2020
29 Haziran 2020
30 Mart 2020
29 Haziran 2020

TL
105.848
ABD Doları
TL
162.552
ABD Doları
Toplam alım - satım amaçlı türev finansal yükümlülükler

EKLER

2.081
952
916
1.038
1.016
797
785
7.585

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri

DOĞAL VARLIĞIMIZ

30.000
7.500
7.500
10.000
10.000
7.500
7.500

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Alım

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Para birimi

Alım

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeli döviz sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibidir:

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Türev finansal varlıklar

Satım

Faiz swap sözleşmeleri

Vadeli döviz sözleşmeleri

Para birimi

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çapraz kur swap, yapılandırılmış döviz swap, faiz swap, yapılandırılmış
çapraz kur swap sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

9.904
21.355
8.705
1.097
12.195
3.930
4.674
7.813
1.506
9.936

İNSAN VARLIĞIMIZ

28.002
28.002
37.336
12.000
46.670
18.668
23.335
37.336
30.000
32.669

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Avro
Avro
Avro
Avro
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

172.772
171.092
227.750
77.520
261.912
108.349
135.051
215.354
174.000
186.050

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Döviz swap, faiz swap, yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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396

397

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F95

Türev araçların gerçeğe uygun değerleri ve risk yönetimi

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmelerinin değerlemesinde, alım satım fiyat farkı gözlemlenemeyen
girdi olup, değerlemenin yapılmasında alım-satım fiyat ortalamaları yerine alım ve satım fiyat aralığında en
uygun olduğuna kanaat getirilen fiyatlar girdi olarak kullanılmıştır. Şirket’in alım-satım fiyat ortalamalarının
kullanılması durumunda, yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 168.882 TL daha düşük olacaktı (31 Aralık 2019: 116.684 TL).

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Gerçeğe uygun değer:
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
Gerçeğe uygun değerin hesaplanması, gerçeğe uygun değerleme bilgilerinin gözlemlenebilir bir düzeyde
olmasına ve bu bilgilerin kendi içlerindeki önemine göre, aşağıda açıklandığı şekilde 1. Seviye, 2. Seviye ve
3. Seviye olmak üzere üçe ayrılır:
Birinci seviyedeki bilgiler, bir işletmenin ölçüm tarihinde elde ettiği ve aktif bir piyasada benzer
varlık ve yükümlülükler için kullanılan borsa fiyatlarıdır (düzeltilmemiş),

•

İkinci seviyedeki bilgiler, birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından hariç, bir varlık veya
yükümlülük için doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen bilgilerdir,

•

Üçüncü seviyedeki bilgiler, bir varlığın ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan bilgilerdir.

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrarlanmayan bazda gerçeğe uygun değerden taşınan finansal
varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

•

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

İNSAN VARLIĞIMIZ

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
Aşağıdaki tablo söz konusu finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin nasıl belirlendiği
bilgisini vermektedir:

433.277

100.440

351.768

70.062

301.597

30.378

50.171

c) Vadeli döviz sözleşmeleri

(2.813)

7.585

-Alım satım amaçlı türev
araçlar

(2.813)

7.585

b) Çapraz kur döviz, döviz
swap ve faiz swap
sözleşmeleri

-Alım satım amaçlı türev
araçlar
-Riskten korunma amaçlı
türev araçlar

Seviye 2

Gözlemlenebilir getiri
eğrisi kullanılarak
hesaplanan indirgenmiş
nakit akımlarına dayalı
fiyatlama modeli

Seviye 2

Dönem sonu vadeli döviz
kurlarına dayalı fiyatlama
modeli

EKLER

545.394

DOĞAL VARLIĞIMIZ

62.159

-Alım satım amaçlı türev
araçlar
-Riskten korunma amaçlı
türev araçlar

Değerleme tekniği
Getiri eğrisi kullanılarak
hesaplanan indirgenmiş
nakit akımlarına dayalı
fiyatlama modeli

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

251.666

a) Yapılandırılmış çapraz kur
swap sözleşmeleri

Gerçeğe uygun
seviyesi
Seviye 3

FİKRİ VARLIĞIMIZ

31 Aralık
2019
495.436

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Gerçeğe uygun değer
31 Aralık
2020
797.060

Cari dönemde seviyeler arasında transfer gerçekleşmemiştir.
TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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TURKCELL HAKKINDA
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216.054
-

ABD Doları Kontrat
ABD Doları Kontrat

180.045

22 Nisan 2026

22 Nisan 2026

16 Eylül 2020

22 Nisan 2026

22 Nisan 2026

23 Ekim 2025

Vade

(66.851)

97.229

-

270.315

53.142

221.937

Seviye 2

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Gerçeğe
uygun
seviyesi

01:01

01:01

01:01

01:01

01:01

01:01

-

46.858

1.570

340.553

161.325

968.122

1 Ocak 2020’den
itibaren korunma
aracının içsel
değerindeki değişim

133.333
46.670
18.668

ABD Doları Kontrat
ABD Doları Kontrat
ABD Doları Kontrat

EKLER

CNY Kontrat

DOĞAL VARLIĞIMIZ

189.107

56.004

Avro Kontrat

23 Ekim 2025

22 Nisan 2026

22 Nisan 2026

22 Nisan 2026

16 Eylül 2020

22 Nisan 2026

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Çapraz kur swap sözleşmeleri

433.400

Avro Kontrat

50.171

21.581

9.893

246.062

7.675

148.066

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Vade

97

53.583

9.234

-

394.975

64.670

208.462

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Gerçeğe
uygun
seviyesi

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

19.172

13.436

15.215

61.424

36.344

293.774

(19.172)

(13.436)

(15.215)

(61.424)

(36.344)

(293.774)

1 Ocak 2019’den itibaren korunma
etkinsizliğinin finansal tablolara
alınması için esas teşkil eden
korunma aracının gerçeğe uygun
değer değişim

F97

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Para Birimi
Yapılandırlmış çapraz kur
swap sözleşmeleri

31 Aralık
2018

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık
2019

1 Ocak 2019’den
itibaren korunma
aracının içsel
değerindeki değişim

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Nominal
sözleşme
tutarı

Finanasal
riskten
korunma
rasyosu

F96

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Gerçeğe Uygun Değer

Finansal riskten korunma muhasebesine göre gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

-

(46.858)

(1.570)

(340.553)

(161.325)

(968.122)

1 Ocak 2020’den itibaren korunma
etkinsizliğinin finansal tablolara
alınması için esas teşkil eden
korunma aracının gerçeğe uygun
değer değişim

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)
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-

50.171

246.062

31.474

7.675

148.066

31 Aralık
2019

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

ABD Doları Kontrat

Faiz swap sözleşmeleri

CNY Kontrat

162.121

65.158

Avro Kontrat

Çapraz kur swap sözleşmeleri

366.800

Avro Kontrat

Para Birimi
Yapılandırlmış çapraz kur swap
sözleşmeleri

31 Aralık
2020

Finanasal
riskten
korunma
rasyosu

DEĞER YARATAN TURKCELL

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Nominal
sözleşme
tutarı

Gerçeğe Uygun Değer

Finansal riskten korunma muhasebesine göre gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
TURKCELL HAKKINDA

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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398
399

400

401

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
F99

Aşağıdaki tabloda Seviye 3 hiyerarşisindeki gerçeğe uygun değer ile taşınan finansal varlıkların açılış ve
kapanış bakiyeleri arasındaki hareket detayı gösterilmektedir:

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmelerindeki opsiyonların zaman değeri, belirlenen riskten
korunma aracının içine dahil edilmekte ve riskten korunma maliyeti olarak ayrı şekilde özkaynak altında
riskten korunma maliyeti rezervi olarak muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in politikası, yapılandırılmış
çapraz kur swap ve çapraz kur swap sözleşmelerinin kritik koşulları sağlayacak biçimde riskten korunan
kalemle uyumlu hale getirilmesidir.

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmeleri
31 Aralık 2020
495.436
(695.892)

31 Aralık 2019
653.142
(582.580)

997.516
797.060

424.874
495.436

Netleştirme/Mahsup

Şirket, finansal riskten korunulan ürün ve finansal riskten korunma aracı arasında referans faiz oranları,
tenör, fiyatlandırma tarihi, vade ve tutarlara bağlı olarak ekonomik bir ilişkinin varlığını belirlemektedir.
Şirket, her riskten korunma ilişkisinde, riskten korunma ürünü olarak belirlenen türevlerin, riskten
korunan ürünlerin nakit akışlarındaki değişimleri beklendiği şekilde etkin bir biçimde netlendiğini
varsayımsal türev yöntemiyle değerlendirmektedir.
Riskten korunma ilişkilerinde temel etkinsizlik nedenleri;
– Karşı tarafların swap sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri üzerindeki kredi riski etkisi, korunan riskin
bir parçası değildir ve kredi riskinin riskten korunma amaçlı nakit akışlarının faiz oranı değişimlerine
ilişkin gerçeğe uygun değer etkisinin başlangıçta oldukça küçük olduğu değerlendirilmektedir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Döviz riski
Grup'un risk yönetimi politikası, çeşitli vadelerdeki kredilerine ilişkin tahmini döviz riskini herhangi bir
ödeme zamanda korunmaktır. Grup faiz ve kur riskinden korunmak amacıyla esas olarak, yapılandırılmış
çapraz kur swap sözleşmeleri, çapraz kur swap sözleşmeleri, faiz swap sözleşmeleri, vadeli döviz
sözleşmeleri olmak üzere türev finansal araçları kullanmaktadır.Bu sözleşmeler genellikle nakit akış
riskinden korunma amaçlı olarak belirlenmiştir.

Şirket, maruz kaldığı faiz oranı riskine ilişkin sabit oranda kalmasını sağlayan politikayı benimsemiştir.
Bu, kısmen sabit oranlı araçlara girerek ve kısmen değişken faizli borçlanma yoluyla nakit akışlarındaki
değişkenliğin faiz oranlarındaki hareketleriyle ilişkilendirilebilen çapraz kur swapları ve faiz swapları
kullanılarak sağlanmaktadır. Şirket, 1:1'lik bir riskten korunma oranı uygulamaktadır.

98

EKLER

Grup’un, riskten korunma konusu kalem ile riskten korunma enstrümanı arasındaki tutarsal riskten
korunma oranı 1:1'dir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Market riski
Grup piyasa risklerini yönetmek için çeşitli türev işlemler gerçekleştirmektedir. Tüm bu işlemler hazine
ve risk yönetimi departmanı tarafından belirlenen kurallar dahilinde gerçekleştirilir. Genel olarak, Grup
kâr veya zarardaki oynaklığı yönetmek için riskten korunma muhasebesi uygulamak istemektedir.

Faiz oranı riski

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Finansal risk yönetimi

- Nakit akış riskinden korunma ilişkisinde riskten korunma aracı olarak belirlenen türev sözleşmelerin
gerçeğe uygun değeri döviz bazlı fark içermektedir. Varsayımsal türev, döviz bazlı fark hariç kalacak
şekilde tasarlanmıştır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Yapılan değerlemede gerçeğe uygun değerde minimum 1.000 Avro üzerinde bir değişim varsa transfer
gerçekleştirilmektedir. CSA anlaşması sonrası eşik değeri aşan kısım olan toplamda
268.563 Avro (31 Aralık 2020: 2.419.189 TL) teminat olarak Şirket’e gönderilmiştir. Şirket ise eşik değeri
aşan kısım olan toplamda CSA anlaşması sonrası 144.083 Avro (31 Aralık 2020: 1.297.886 TL) teminat
olarak göndermiştir. Şirket, borçlanmalar altında muhasebeleştirdiği söz konusu 1.121.303 TL
(31 Aralık 2019: 833.786 TL) teminat tutarını netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve net
esasa göre ödemede bulunma niyetinde olması nedeniyle finansal durum tablosunda yer alan türev araç
varlıkları ile netleştirerek sunmuştur. Netleştirme işlemi yapılmasaydı finansal durum tablosunda yer alan
türev araç varlıkları 2.038.740 TL ve kısa vadeli borçlanmalar 6.354.040 TL olacaktı.

Riskten korunma ilişkilerinde temel etkinsizlik nedenleri;
- Karşı tarafların swap sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri üzerindeki kredi riski etkisi, korunan riskin
bir parçası değildir ve kredi riskinin riskten korunma amaçlı nakit akışlarının kur değişimlerine ilişkin
gerçeğe uygun değer etkisinin başlangıçta oldukça küçük olduğu değerlendirilmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Şirket’in 15 Temmuz 2016’da yapmış olduğu, sırasıyla 26 Mayıs 2017 ve 9 Ağustos 2018’de yeniden
düzenlemiş olduğu 366.800 Avro yapılandırılmış çapraz kur swap işlemi için 26 Haziran 2018 tarihinde
ve 48.012 Avro yapılandırılan çapraz kur swap işlemi için 25 Haziran 2019 tarihinde tarafların temerrüde
düşmesi ihtimaline karşı “Credit Support Annex (CSA)” teminat anlaşması yapmıştır. Anlaşmaya göre
yapılan swap işleminin gerçeğe uygun değeri her ayın 10. ve 24. günü belirlenerek belirli bir eşik değerin
üstünde olması durumunda bir taraf diğer tarafa (gerçeğe uygun değeri pozitif ise banka müşteriye, negatif
ise müşteri bankaya) eşik değerin üstünde kalan tutar kadar teminat (nakit) göndermektedir.

Şirket, finansal riskten korunulan ürün ve finansal riskten korunma aracı arasında nakit akışlarının para
birimi, tutarı ve zamanlamasına bağlı olarak ekonomik bir ilişkinin varlığını belirler. Şirket, her riskten
korunma ilişkisinde, riskten korunma ürünü olarak belirlenen türevlerin, riskten korunan ürünlerin nakit
akışlarındaki değişimleri beklendiği şekilde etkin bir biçimde netlendiğini varsayımsal türev yöntemiyle
değerlendirmektedir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Açılış bakiyesi
Nakit akım etkisi
Toplam kazanç ve kayıplar:
Kar veya zarar tablosu
Dönem sonu bakiyesi

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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Değişken faizli enstrümanlar için nakit akış duyarlılık analizi

Nakit Akış Duyarlılığı (net)

1.158.627
49.843
1.208.470

849.915
45.528
895.443

376.920
17.631
394.551

519.967
16.516
536.483

Özkaynak, vergi sonrası
100 bp artış 100 bp azalış

(102.693)
(16.644)
(119.337)

(180.974)
(18.114)
(199.088)

31 Aralık 2019
2.486.701
2.486.701

50.866

154.801

577.173

431.752

1.692.415

4.228.011

1.548.154

4.225.596

144.261

2.415

410.613

327.068

Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredileri

7.930.897
7.779.354
151.543

6.092.170
6.092.170
-

Uzun vadeli - ihraç edilmiş borçlanma araçları

6.901.075

5.483.921

Uzun vadeli kira yükümlülükleri

1.521.713

1.101.303

21.586.422

20.305.727

İhraç edilmiş borçlanma araçları
Kira yükümlülükleri
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli
kısımları
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli
kısımları
Uzun vadeli ihraç edilmiş borçlanma araçlarının kısa
vadeli kısımları

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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EKLER

Şirket, 10 Ağustos 2020 tarihinde China Development Bank ("CDB") ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak
altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon Avro tutarında, Avro ve CNY cinsinden
kullanılabilecek kredi anlaşması imzalamıştır. Kredilerin vadesi 8 yıl olup, ilk 3 yılı anapara geri
ödemesizdir. Kredinin yıllık faiz oranı Avro dilimi için Euribor+%2,29, CNY dilimi içinse sabit %5,15'tir.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Şirket, 18 Aralık 2020 tarihinde İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK
N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik
etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam
90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım
süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit
taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

Şirket, genel kullanım amacıyla ING European Financial Services Plc ile 5 yıl vadeli toplam yıllık faiz
oranı Euribor+%1,95 olan 50.000 Avro tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi, uluslararası kabul
görmüş Yeşil Kredi İlkeleri kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital hizmetler
ve yeşil binalar gibi sürdürülebilir yatırımları finanse etmek için kullanılacaktır. Şirket, 31 Aralık 2020
itibarıyla bu sözleşme kapsamında 50.000 Avro kullanım gerçekleştirmiştir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Şirket, J.P.Morgan ve AB Svensk Exportkredit ile İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (“EKN”) sigortası
kapsamında daha önceden imzalamış olduğu kredi sözleşmesine uygun olarak kredi kullanmıştır. Şirket
31 Aralık 2020 itibarıyla bu sözleşme kapsamında geçerli olmak üzere 1 Nisan 2020 tarihinde
47.100 ABD doları kredi, 27 Kasım 2020 tarihinde 29.410 ABD doları kredi, sabit %3,84 yıllık faiz oranı
ile kullanılmıştır.

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2019
Yapılandırılmış çapraz kur swap
sözleşmeleri
Çapraz kur swapları
Nakit Akış Duyarlılığı (net)

(247.934)
12.642
(235.292)

31 Aralık 2020
2.501.670
2.501.670

Banka kredileri
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri

İNSAN VARLIĞIMIZ

Kar veya Zarar
100 bp artış
100 bp azalış

(516.772)
11.132
(505.640)

Şirket’in finansal borçlanmaları ile ilgili kur riski Dipnot 36’da belirtilmiştir.

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020
Yapılandırılmış çapraz kur swap
sözleşmeleri
Çapraz kur swapları

Özkaynak, vergi sonrası
100 bp artış 100 bp azalış

BORÇLANMALAR

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla döviz kurlarında % 10 ve faiz oranlarında 100 baz puanlık
makul bir değişimin, özkaynak ve kar veya zararda aşağıda gösterilen tutarlarda artan (azalan) etkisi
olacaktır. Bu analiz diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığını varsaymaktadır.
Kar veya Zarar
100 bp artış
100 bp azalış

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Şirket 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerinde
almış olduğu geri alım kararları kapsamında nominal değeri 20.500 ABD doları olan borçlanma
senetlerini satmıştır.

Faiz Türü
Değişken
Değişken
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Değişken
Değişken
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit

Ödeme Periyodu
2021-2026
2021-2028
2021
2021-2023
2030
2021-2022
2021-2026
2023
2021
2021-2028
2021
2021-2034
2021-2048
2021-2028
2021-2069
2021-2028

Faiz Oranı
Euribor+%2,0-Euribor+%2,2
Libor+%2,1-Libor+%2,4
%6,5-%16,9
%6-%10,9
%3,84
%1,5-%1,8
%5,2-%5,5
Libor+%1,7
Euribor+%1,3
%5,8
%15,0
%1,0-%10,0
%9,8-%45,0
%3,9-%10,9
%8,1-%24,0
%11,5-%15,0

31 Aralık 2020
TL
5.624.277
2.384.622
1.627.198
980.207
501.036
428.565
283.273
259.427
36.377
7.311.688
50.866
185.557
1.201.988
56.485
555.597
99.259
21.586.422

Ödeme Periyodu
2020-2026
2020-2028
2020
2020
2020-2026
2020
2020-2028
2020
2020-2031
2020-2048
2020-2027
2020-2067
2020-2028

İNSAN VARLIĞIMIZ

Faiz Oranı
Euribor+%1,3- Euribor+%2,2
Libor+%1,5-Libor+%2,2
%9,5-%11,5
%11,5-%18,0
%5,5
%11,5
%5,8
%14,0
%1,0-%7,9
%12,8-%45,0
%3,9-%10,8
%16,6-%24,0
%11,7-%15,0

31 Aralık 2019

F103

FİKRİ VARLIĞIMIZ

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

DOĞAL VARLIĞIMIZ

EKLER
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FİNANSAL VARLIĞIMIZ

(*) Belarus Cumhuriyeti Hükümeti tarafından teminat altına alınmış ve Belarus Telekom tarafından sağlanan maddi duran varlık ile teminat altına alınmıştır (Dipnot 20).

Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatlı banka kredileri
Teminatlı banka kredileri
Teminatlı banka kredileri (*)
İhraç edilmiş borçlanma araçları
İhraç edilmiş borçlanma araçları
Kira yükümlülükleri
Kira yükümlülükleri
Kira yükümlülükleri
Kira yükümlülükleri
Kira yükümlülükleri

Para birimi
Avro
ABD Doları
TL
HRV
ABD Doları
Avro
CNY
ABD Doları
Avro
BYN
ABD Doları
TL
Avro
TL
ABD Doları
HRV
BYN

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM
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31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:
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TL
5.638.726
4.478.457
1.442.818
1.043.883
200.583
2.415
5.810.989
154.801
162.786
735.211
18.564
521.496
94.998
20.305.727

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
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Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
TURKCELL HAKKINDA

Şirket, 17 Eylül 2015 tarihinde açıklanan kredi sözleşmesi kapsamında kullanılan ve 16 Eylül 2020'de
vadesi dolacak olan krediyi erken kapatmaya karar vermiştir. Bu karara göre, Haziran 2020 ve Eylül
2020’de ödenmesi gereken kredinin son iki anapara ödemesi olan 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon
ABD Doları tutarındaki ödemeler 23 Mart 2020 tarihinde yapılarak kredi tamamen kapatılmıştır.
4 Haziran 2020 tarihinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 600.000 TL’ye kadar, Türk Lirası
cinsinden, yurt içinde, farklı miktar ve zaman dilimlerinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için 1 yıl süreyle
geçerli olmak üzere SPK onayı alınmıştır. Söz konusu onay dahilinde, 18 Kasım 2020’da
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 23 Mart 2021 vadeli 50.000 TL tutarında kira sertifikası
ihracı gerçekleştirilmiştir.
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404
405

3.688.248
1.706.397
(555.709)
2.600.559
(62.999)
-

16.476
-

-

-

-

-

87.083
36.031
(340)
51.647
(255)
-

-

-

87.083
-

14.998
6.205
(59)
8.895
(43)
-

-

22.742

37.740
-

10.884.623
10.890.668
(6.045)
-

-

975.753

11.860.376
-

Bankalardaki
Mevduat

1.962.098
317.926
(143.064)
1.798.720
(11.484)
-

-

-

1.962.098
-

Finans Sektörü
Faaliyetlerinden
Alacaklar

701.973
703.903
(1.930)
-

-

-

701.973
-

Finansal
Yatırımlar

3.282.134
332.180
123.267
3.158.867
1.678.892
(604.042)
2.100.222
(16.205)
-

4.477
4.477
-

-

-

-

-

76.982
38.673
(1.025)
39.372
(38)
-

-

-

76.982
-

18.704
8.122
(249)
10.841
(10)
-

-

3.050

21.754
-

İNSAN VARLIĞIMIZ

-

-

845.513

845.513
-

Türev
Araçlar

2.442.258
535.341
(147.727)
2.070.417
(15.773)
-

-

-

2.442.258
-

Finans Sektörü
Faaliyetlerinden
Alacaklar

350.970
350.970
-

-

-

350.970
-

Finansal
Yatırımlar

944.260
948.950
(4.690)
-

-

-

944.260
-

Sözleşme
Varlıkları

1.100.166
1.105.409
(5.243)
-

-

-

1.100.166
-

Sözleşme
Varlıkları
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9.464.054
9.470.063
(6.009)
-

-

774.530

10.238.584
-

Bankalardaki
Mevduat

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

(*) Evrensel projesinden alacaklar, vergi dairesinden alacaklar ve kamu idarelerinden alacaklar diğer alacaklara dahil edilmemiştir.
(**) Kısa ve uzun vadeli devreden kdv diğer varlıklara dahil edilmemiştir.

31 Aralık 2019
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
( A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat. vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı kredi içeren unsurlar

Diğer
Varlıklar
(**)

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf (*)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

-

-

917.437

917.437
-

Türev
Araçlar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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(*) Evrensel projesinden alacaklar, vergi dairesinden alacaklar ve kamu idarelerinden alacaklar diğer alacaklara dahil edilmemiştir.
(**) Kısa ve uzun vadeli devreden kdv diğer varlıklara dahil edilmemiştir.

3.688.248
351.698

16.476
-

Diğer
Varlıklar
(**)
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31 Aralık 2020
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
( A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat. vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı kredi içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf (*)

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:

Kredi Riski

36 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)
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406
407

(594.020)
(2.789.258)
(139.936)

359.554
2.728.485
86.617

(34.868)

(1.562.628)

(2.665.674)
(150.000)
(186.863)
(12.082)

3 aydan kısa (I)

(19.818)

(3.396.029)

(1.365.465)
(52.560)
(242.557)
(40.355)

3 aydan kısa (I)

(25.861)

(1.226.630)

(4.169.434)
(337.723)
(456.979)
-

3-12 ay arası (II)

(71.680)

(316.573)

(2.957.890)
(423.914)
(598.633)
-

3-12 ay arası (II)

(75.006)

-

(5.022.440)
(1.350.890)
(1.069.181)
-

1-5 yıl arası (III)

(171.803)

(24.382)
(949)

(7.785.019)
(5.365.906)
(1.528.151)
-

1-5 yıl arası (III)

15.239
150.812
3.737
169.788
11
11
169.799
23.757
247.655
198
271.610
560.680
560.680
832.290
535.939
573.939
38.000
164.634
38.082
38.082

13.234
1.070.492
11.769
1.095.495
69
69
1.095.564
172.996
142.185
1.043
316.224
.1.289.889
64.829
1.354.718
1.670.942
696.154
696.154
120.776
120.776

234.416
9.221.814
120.053
9.576.283
606
606
9.576.889
2.029.266
3.378.476
9.441
5.417.183
14.698.337
475.877
15.174.214
20.591.397
10.150.732
10.504.773
354.041
1.483.007
619.231
619.231

Avro

31 Aralık 2020
ABD Doları

31 Aralık 2019
ABD Doları
17.535
174.769
10.602
202.906
71
71
202.977
156.508
458.292
834
615.634
.1.277.031
60.529
1.337.560
1.953.194
1.830.226
1.920.226
90.000
80.009
80.009

TL Karşılığı
364.047
9.379.977
96.091
9.840.115
36.415
36.415
9.876.530
1.222.991
5.357.675
5.772
6.586.438
11.718.578
359.554
12.078.132
18.664.570
8.204.869
15.755.870
7.551.001
965.035
381.864
381.864

4.801
4.801
4.801
487.738
92.931
580.669
160.398
160.398
741.067
190.421
200.921
10.500
(545.845)
(545.845)

CNY

CNY
555
44.880
45.435
192.367
192.367
237.802
234.367
234.367
(3.435)
(3.435)

Avro
39.077
1.254.295
4.979
1.298.351
5.412
5.412
1.303.763
44.031
390.549
123
434.703
596.957
596.957
1.031.660
(430.816)
624.184
1.055.000
145.105
(13.608)
(13.608)
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DOĞAL VARLIĞIMIZ

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

(*) Grup’un ana ortağı olan Turkcell, yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklığındaki net yatırımlarını Türk Lirası’na çevrilmesinden kaynaklanan döviz kuru riskinden korumak amacıyla
164.634 Avro tutarındaki kredisini riskten korunma aracı olarak kullanmaktadır. İlgili kredinin kur farkı gelir/gideri, yurt dışındaki net varlıklarının Türk Lira’sına çevrilmesinden kaynaklanan
kur farklarından mashup edilmek üzere özkaynaklar altında “yurt dışındaki işletmeye ilişkin net yatırım riskinden korunma kazanç/kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir.

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa. Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Finansal Durum Tablosu Dışı Türev Araçların Net
Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerinin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerinin Tutarı
20. Riskten Korunma Aracı Olarak Tanımlanan Krediler (*)
21. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19+20)
22. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu

TL Karşılığı

Yabancı Para Riski
Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Grup için söz konusu riski oluşturan
temel yabancı para birimleri ABD Doları, Avro ve CNY’dir. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda
indirgenmemiş tutarları üzerinden sunulmuştur.

(4.201)

(594.020)
-

(1.833.757)
(6.607.901)
(743.519)
-

5 yıldan uzun (IV)

(2.562)

(709.668)
-

(1.026.662)
(4.202.436)
(840.807)
-

5 yıldan uzun (IV)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak
ifade edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

106

(13.691.305)
(8.446.514)
(2.456.542)
(12.082)

12.806.882
5.965.790
1.533.055
12.082

Defter değeri

(265.863)

119.111

(*) Tahakkuklar Ticari Borçlar’a dahil edilmemiştir.

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
İhraç edilen tahviller
Kira yükümlülükleri
İlişkili taraflara borçlar
Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş
ödemeler
Ticari borçlar (*)
Türev Finansal Araçlar
Çapraz kur swap sözleşmeleri

(734.050)
(3.713.551)

475.879
3.563.918

31 Aralık 2019
Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar
toplamı (=I+II+III+IV)

(13.135.036)
(10.044.816)
(3.210.148)
(40.355)

12.124.982
7.362.554
2.098.886
40.355

Defter değeri
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Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
İhraç edilen tahviller
Kira yükümlülükleri
İlişkili taraflara borçlar
Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş
ödemeler
Ticari borçlar (*)
Türev Finansal Araçlar
Çapraz kur swap sözleşmeleri

Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
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31 Aralık 2020
Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar
toplamı (=I+II+III+IV)

Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Tablolar, finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken
tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Tablolar anapara ve faizleri içermektedir. Faiz oranı akışlarının değişken olduğu durumda, iskonto edilmemiş tutar raporlama dönemi
sonundaki faiz eğrileri kullanılarak elde edilir. Vade, Grup’un ödemesi gereken en erken tarih esas alınarak belirlenmiştir.

Likidite Riski

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade
edilmiştir.)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
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Değişken faizli enstrümanlar için nakit akış duyarlılık analizi:

Duyarlılık analizi

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2020
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

31 Aralık 2020 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 23.510 TL
(31 Aralık 2019: 225.528 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. Söz konusu faiz oranı değişiminin kar/zararı
etkilemeksizin doğrudan özkaynaklara olan etkisi yoktur.
Faiz Pozisyonu Tablosu

(88.656)
(88.656)

(14.984)
(14.984)

14.984
14.984

Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler

4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

34.304
34.304

(34.304)
(34.304)

(79.669)
(79.669)

79.669
79.669

Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler

(61.036)
(61.036)
61.924

61.036
61.036
(61.924)

(192)
(192)
(94.845)

192
192
94.845

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (CNY)
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

47.527
47.527

(47.527)
(47.527)

(6.135)
(6.135)

6.135
6.135

4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

(9.050)
(9.050)

9.050
9.050

(39.558)
(39.558)

39.558
39.558

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (CNY)
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

(290)
(290)
38.187

290
290
(38.187)

(1.379)
(1.379)
(47.072)

1.379
1.379
47.072

Faiz oranlarının 1 puan düşmesi

23.510

(225.528)
225.528

Mali krizin ardından, USD LIBOR ve diğer bankalar tarafından sunulan diğer oranlar (“IBOR'lar”) gibi
gösterge faiz oranlarının reformu ve değiştirilmesi küresel düzenleyiciler için bir öncelik haline gelmiştir.
Bu değişiklikler için çalışmalar devam etmektedir. Grup'un faiz oranı reformundan doğrudan etkilenen riski,
değişken faizli 367.787 ABD Doları borcudur.Ağustos 2020’de yayınlanan Faz-2 sonrasında Grup, mevcut
gösterge faiz olan 6 aylık USD LIBOR'daki değişikliklerden dolayı, borcun nakit akışlarındaki değişkenliğin
bir nakit akış riski yaratmaması için yapılandırılmış çapraz kur, çapraz kur ve faiz swap işlemleri yapmış ve
bu borcu korumuştur. Türev ürünlerde yer alan bu araçların toplam nominal tutarı 431.359 ABD Doları'dır.
Bu işlemlerin riskten korunma amaçlı kısmında yer alan toplam nominal tutarı 276.069 ABD Dolarıdır.
Yönetim, Grubun USD LIBOR geçiş planını denetlemek için bir komite oluşturmuştur. Bu geçiş projesi,
ilgili vergi ve muhasebe uygulamalarının yanı sıra sistemlerde, süreçlerde, risk ve değerleme modellerinde
yapılan değişiklikleri içerecektir. Grup, en büyük değişiklikler olarak; USD LIBOR'un referans alındığı
değişken faizli borçların, iştirakler arası takas sözleşmelerinin ve riskten korunma amaçlı yapılan işlemlerin
güncellenmesinde kullanılan sözleşme şartlarının olacağını öngörmektedir.
Grup, değişken faizli borçları için riskten korunma fonuna atfedilebilen gerçeğe uygun değer değişimini
hesaplarken, cari beklentilerini yansıtan aşağıdaki varsayımları yapmıştır:

•

Grup riskten korunma işleminin ileriye dönük olarak etkili olup olmayacağının değerlendirilmesinde,
finansal riskten korunma amaçlı borcun nakit akışlarının yapıldığı ABD LIBOR faiz oranının ve
finansal riskten korunma işlemlerinin esas alındığı takas faiz oranının IBOR reformu sonucu
değişmediğini varsaymıştır.

•

Grup, reformların yürürlüğe girmesi beklenen döneme ilişkin nakit akış riskinden korunma fonunu
geriye dönük olarak değiştirmemiştir.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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EKLER

Grup 'Muhtemel' gereksinimler göz önüne alındığında, finansal riskten korunma amaçlı borçlarının
dayandığı ABD LIBOR faiz oranının IBOR reformu sonucu değişmediğini varsaymıştır.

DOĞAL VARLIĞIMIZ

•

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(23.510)

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2019
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

Faiz oranlarının 1 puan artması

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

88.656
88.656

31 Aralık 2019

İNSAN VARLIĞIMIZ

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

31 Aralık 2020

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla TL, HRV, BYN ve Avro’nun aşağıda belirtilen yabancı paralar
karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda vergi öncesi kar veya zarar tablosu aşağıdaki
şekilde etkilenecektir. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit
kaldığı varsayılmıştır.

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla faiz oranlarının 1 puan artması veya azalması durumunda
özkaynak ve kar veya zarar tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir. Analiz yapılırken, başta döviz kurları
olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Gerçeğe uygun değer:

İtfa edilmiş maliyet bedelinden taşınan finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri ile gerçeğe uygun
değerlerinin birbirine yakınsadığı varsayılmaktadır.

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
Gerçeğe uygun değerin hesaplanması, gerçeğe uygun değerleme bilgilerinin gözlemlenebilir bir düzeyde
olmasına ve bu bilgilerin kendi içlerindeki önemine göre, aşağıda açıklandığı şekilde 1. Seviye, 2. Seviye ve
3. Seviye olmak üzere üçe ayrılır:
Birinci seviyedeki bilgiler, bir işletmenin ölçüm tarihinde elde ettiği ve aktif bir piyasada benzer
varlık ve yükümlülükler için kullanılan borsa fiyatlarıdır (düzeltilmemiş),

•

İkinci seviyedeki bilgiler, birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından hariç, bir varlık veya
yükümlülük için doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen bilgilerdir,

•

Üçüncü seviyedeki bilgiler, bir varlığın ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan bilgilerdir.

Aşağıdaki tabloda Seviye 3 hiyerarşisindeki gerçeğe uygun değer ile taşınan iktisaba ilişkin
ertelenmiş ödemelerin değerlemesinde kullanılan önemli gözlemlenmeyen verilerin detayı ve
duyarlılık etkisi gösterilmektedir.

475.879

359.554

Veriler
Gözlemlenmeyen
veriler

2020

2019

Risk düzeltmesi
uygulanmış iskonto
oranı

%4,3-%5,6

%5,2-%6,1

Tahmini ödeme
vadesi

2025-2030
yılları
arasında
taksitler
halinde

2026-2030
yılları
arasında
taksitler
halinde

Gözlemlenmeyen verilerin
gerçeğe uygun değer etkisi
1 baz puan iskonto oranı
artması/azalmasının gerçeğe uygun
değer etkisi sırasıyla (35.686) TL ve
39.070 TL.
Tahmini ödeme vadesinin 1 yıl fazla
ya da az olması durumunda gerçeğe
uygun değer etkisi sırasıyla
(23.724) TL ve 24.978 TL.

Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler:
31 Aralık 2019
358.304

116.325
475.879

1.250
359.554

Kayıtlı değer
4.149.275

Banka kredileri

Gerçeğe
uygun değer
4.192.304

31 Aralık 2020 itibarıyla, ana ortaklık tarafından 2015 yılında ihraç edilen 500.000 ABD Doları nominal
değerli ve sabit faizli tahvilin (Dipnot 35) gerçeğe uygun değeri 3.976.852 TL'dir
(31 Aralık 2019: 3.058.366 TL).
31 Aralık 2020 itibarıyla, ana ortaklık tarafından 2018 yılında ihraç edilen 500.000 ABD Doları nominal
değerli ve sabit faizli tahvilin (Dipnot 35) gerçeğe uygun değeri 3.972.232 TL'dir
(31 Aralık 2019: 2.961.300 TL).

EKLER
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31 Aralık 2020
359.554

31 Aralık 2019

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Açılış bakiyesi
Toplam kazanç ve kayıplar:
Kar veya zarar tablosu
Dönem sonu bakiyesi

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyla, finansal borçların büyük çoğunluğunun defter değerleri söz
konusu borçlanmalara ödenecek faizin cari piyasa faizlerine yakın olması veya borçlanmanın kısa vadeli
olması sebebi ile gerçeğe uygun değerlerinden önemli ölçüde farklı değildir. Önemli farklılık gösteren
kredilerin gerçeğe uygun değer etkileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
31 Aralık 2020
Gerçeğe
Kayıtlı değer
uygun değer
Banka kredileri
4.615.559
4.646.152

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

İktisaba
ilişkin
ertelenmiş
ödemeler

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, finansal borçların defter değerleri söz konusu borçlanmalara
ödenecek faizin cari piyasa faizlerine yakın olması veya borçlanmanın kısa vadeli olması sebebi ile gerçeğe
uygun değerlerinden önemli ölçüde farklı değildir.

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Gerçeğe uygun değer
31 Aralık
31 Aralık
2020
2019

Finansal yükümlülükler :

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Değerleme verilerinin gerçeğe uygun değer etkisi

Finansal varlıkların önemli bir kısmının kısa vadeli olması nedeniyle, kayıtlı değerleri gerçeği uygun
değerlerinden önemli seviyede farklılık göstermemektedir. Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri 38.
dipnotta görülmektedir.

İNSAN VARLIĞIMIZ

Türev işlemlerin gerçeğe uygun değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar Dipnot 34’de
açıklanmıştır.

Finansal varlıklar :

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

•

Nakit ve nakit benzerlerinin ve ihraç edilen tahvillerin gerçeğe uygun seviye sınıflaması Seviye 1, diğer
finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun seviye sınıflaması Seviye 2’dir.

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal yatırımların nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki
gibidir:

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

179

131

975.753
10.876.269
8.354

632.022
9.606.288
274

Nakit ve nakit benzerleri

11.860.555

10.238.715

38

Gerçeğe uygun değer

-

Seviye 2

257.277

345.602

Seviye 1

529.610

345.602

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

Dönen varlıklar
Değerleme tekniği
Gözlemlenebilir getiri eğrisi
kullanılarak hesaplanan
indirgenmiş nakit akımlarına
dayalı fiyatlama modeli
Raporlama dönemi sonunda
kote edilmiş piyasa fiyatlarına
dayalı fiyatlama modelleri.

31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

529.610

345.602

529.610

345.602

Borsaya kayıtlı olan borçlanma senetleri

Aşağıdaki kazançlar yıl içinde, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiştir.
31 Aralık
2020

31 Aralık
2019

(1.487)
(1.487)

3.472
3.472

Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen kazanç
Finansal yatırımla ilgili (kayıp)/kazanç

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal yatırımların nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki
gibidir:
Para birimi

1.966
8.036
91.229
178.375
19.718
181.105
24.362
24.819

21 Şubat 2022
10 Ağustos 2024
5 Şubat 2021
17 Aralık 2021
16 Şubat 2026
12 Mart 2021
2 Mart 2022
2 Mart 2022

EKLER

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU

300
996
10.000
20.000
1.995
20.000
24.312
24.108

Vade

DOĞAL VARLIĞIMIZ

ABD Doları
ABD Doları
Avro
Avro
Avro
Avro
TL
TL
Toplam finansal yatırımlar

Gerçeğe
uygun değeri

Nominal
sözleşme tutarı

529.610

112

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

272.333

345.602

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Toplam

Gerçeğe
uygun seviyesi

29 Mayıs 2020
5 Şubat 2021
17 Aralık 2021
16 Şubat 2026
21 Şubat 2022
10 Ağustos 2024

121.456
67.773
133.072
15.026
1.878
6.397

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

Gerçeğe uygun değer farkı
diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı
diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklar

31 Aralık
2019

17.990
10.000
20.000
2.000
300
1.000

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir üzerinde muhasebeleştirilen, borsaya kayıtlı olan borçlanma
senetleri aşağıdaki gibidir:

FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık
2020

Avro
Avro
Avro
Avro
ABD Doları
ABD Doları
Toplam finansal yatırımlar

Vade

İNSAN VARLIĞIMIZ

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla TL, ABD Doları ve Avro cinsinden vadeli mevduatın ortalama etkin faiz
oranları sırasıyla %17,4, %2,8 ve %1,8’dir (31 Aralık 2019: %10,7, %2,3 ve %0,4). 31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla vadeli mevduatın ortalama vadesi 30 gündür (31 Aralık 2019: 38 gün).

Gerçeğe
uygun değeri

Nominal
sözleşme tutarı

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Diğer

Para birimi

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları

DEĞER YARATAN TURKCELL
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Bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tablolar
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ANKARA DC

Turkcell Ankara Veri Merkezi Malıköy Anadolu OSB Mahallesi 12. Cadde Sincan / ANKARA

ANTALYA PLAZA

Kızıltoprak Mah. 915 Sok. No:3 Muratpaşa Antalya

BAŞKENT NDC

Başkent İvedik Mahallesi 1323. Cadde No:37 Yenimahalle Ankara

BEYOĞLU FLAGSHIP

Meşrutiyet Caddesi No 71 Beyoğlu İstanbul

BORNOVA NDC

Kazım Dirik Mah. 367/7 Sokak No:12 Bornova İzmir

BURSA PLAZA

Organize sanayi Bölge Müd. Kırmızı Cad. No:4 Nilüfer Bursa

ÇORLU NDC

Yulaflı Mah. Hacı Şeremet Mevkii Karin-Balin Gıda Fb. karşısı Çorlu Tekirdağ

DAVUTPAŞA NDC

Maltepe Mah Davutpaşa Cad. Serçekale Sok. No2 Zeytinburnu-İstanbul

DİYARBAKIR PLAZA

Urfa bulvarı Bağcılar Mah No 184 Turkcell plaza bağlar Diyarbakir

DUDULLU DC

Dudullu OSB Nato Yolu 4. Cadde No:1 Ümraniye-İst

EDİRNE DC

Şükrü Paşa Mah. Kıyık Cad. Hilly Otel Yanı No254 Edirne

ERZURUM NDC

Ilıca yolu Organize sanayi bölgesi 4.Sok Erzurum

GAZİANTEP NDC

Kocaoğlan Mah. Demokrasi Bulvarı no:185 / 1 Şahinbey Gaziantep

GEBZE DC

Gebze OSB, Tembelova Mevkii Mah. 3300 Sok. No: 3314 Gebze-Kocaeli

HATAY NDC

Güzelbirlik Mah. Yunus Emre Cad. No:11-B Güzelburç Hatay

İZMİR PLAZA

Kazım Dirik Mah. 367/7 Sokak No:12 Bornova İzmir

İZMİR DC

İTOB 10005 sokak no:37 Torbalı - İzmir

İZMİT NDC

Yahya Kaptan Mah. Bahçeşehir Sok. No :30 İzmit/Kocaeli

KARTAL PLAZA

Topselvi Mahallesi Dipçik Sokak No 31

KAYSERİ NDC

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No:16 Melikgazi- Kayseri

KONYA OFİS

Parsana Mh.Zümrütova Sok.No:1 Selçuklu/Konya

KONYA NDC

Horozluhan Mah Sıhhıye Sok No:6 1.ORG SAN. Selçuklu Konya

KÜÇÜKYALI PLAZA

Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 B Blok 34854 Maltepe İstanbul

MAHMUTBEY NDC

Mahmutbey Mah İnönü Caddesi No: 89 Bağcılar İstanbul

MALATYA NDC

Hoca Ahmet Yesevi Mah. 7. Sok. Mahrukatçılar Sitesi No: 34 Merkez Malatya

MALTEPE PLAZA

Yeni Mah. Pamukkale Sok. No: 3 Soğanlık Mevkii - Kartal İstanbul

MERSİN NDC

Portakal Mah. 80050 Sok. No:3 Toroslar \Mersin

MUĞLA NDC

Musluhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No:61 Muğla

SAKARYA OFİS

Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Cd. Kamelya Sk. No:16 Serdivan Sakarya

SAMSUN NDC

Mimar Sinan Mah. 160.sok.No:18 PK:55200 Atakum Samsun

TEKNOLOJİ PLAZA

Yenimahalle Pamukkale sok. No:11 Cevizli/Kartal

TEPEBAŞI PLAZA

Meşrutiyet Caddesi No 71 Beyoğlu İstanbul

TRABZON NDC

Mısırlı Mah. Hasan Turfanda yolu No:1 Çukurçayır Trabzon

VAN NDC

İpek yolu 8 km yeni mahalle sahil sokak no. 27 Edremit Van

1 Ocak 2020 açılış bakiyesi
Dönem içi nakit girişleri
Dönem içi nakit çıkışları
Diğer nakdi olmayan hareketler
31 Aralık 2020 kapanış bakiyesi

1 Ocak 2019 açılış bakiyesi
Dönem içi nakit girişleri
Dönem içi nakit çıkışları
Diğer nakdi olmayan hareketler
31 Aralık 2019 kapanış bakiyesi

İhraç edilen
tahviller
(5.965.790)
(494.987)
885.647
(1.787.424)
(7.362.554)

İhraç edilen
tahviller
(5.210.562)
(311.649)
563.241
(1.006.820)
(5.965.790)

Krediler
(12.806.882)
(22.983.201)
26.817.471
(3.152.370)
(12.124.982)

Krediler
(13.531.027)
(29.060.490)
32.003.647
(2.219.012)
(12.806.882)

Kira
yükümlülükleri
(1.533.055)
1.302.335
(1.868.166)
(2.098.886)

Kira
yükümlülükleri
(1.413.956)
1.215.320
(1.334.419)
(1.533.055)

Toplam
(20.305.727)
(23.478.188)
29.005.453
(6.807.960)
(21.586.422)

Toplam
(20.155.545)
(29.372.139)
33.782.208
(4.560.251)
(20.305.727)

Türev
Varlıkları,
net
758.896
2.085.585
(866.650)
(1.179.505)
798.326

Türev
Varlıkları,
net
1.190.797
1.924.363
(1.101.876)
(1.254.388)
758.896

Toplam
(19.546.831)
(21.392.603)
28.138.803
(7.987.465)
(20.788.096)

Toplam
(18.964.748)
(27.447.776)
32.680.332
(5.814.639)
(19.546.831)

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.

41

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket Yönetim Kurulu, 8 Ocak 2021 tarihinde Turkcell Ödeme tarafından, sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde; bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200.000 TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, TL
cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli
ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç
edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç SPK’nın onayına tabidir.
TOGG’un yönetim kurulunda alınan kararlara istinaden, Grup tarafından 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında
99.826 TL TOGG’a sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.

TURKCELL 2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
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EKLER

Eskişehir Yolu 9.Km.No:264 Pk:06510 Söğütözü Ankara

DOĞAL VARLIĞIMIZ

ANKARA PLAZA

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FİKRİ VARLIĞIMIZ

Turhan Cemal Berikel Bulvarı No: 212 Seyhan Adana

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

ADANA PLAZA

İNSAN VARLIĞIMIZ

Adres

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Bina Adı

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Net finansal borç mutabakatı:

40

Plazalarımız

DEĞER YARATAN TURKCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablo Dipnotları

TURKCELL HAKKINDA
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Grup şirketleri ve kurumsal yönetime ilişkin diğer bilgiler

TURKCELL HAKKINDA

Sözlük

4.5G

Standard 4G teknolojisinden daha gelişmiş özelliklere sahip olan teknolojileri içeren nesil

IIRC

International Integrated Reporting Council - Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi

5G

Mevcut 4G teknolojisinden sonra hayata geçmesi planlanan haberleşme standardı

ITEA

Yazılım yoğun sistemler ve hizmetler alanında yenilikçi, endüstri odaklı, rekabet öncesi Ar-Ge projelerini
destekleyen EUREKA Küme programı

6G

5G’den sonra 2030’lu yıllarda hayatımıza girmesi beklenen 6. Nesil gelişmiş iletişim teknolojileri

LTE

ARPU

Mobil hat kullanıcısından elde edilen aylık ortalama gelir

Aynı veya farklı frekans bantlarındaki taşıyıcıları birleştirerek çok yüksek hızlara ulaşmayı sağlayan
teknoloji

Backhaul

Baz istasyonları ve Çekirdek Şebeke (Core) arasındaki bağlantıyı sağlayan kablolu/kablosuz iletişim
teknolojileri ve araçları

LTE-Advanced

Mobil genişbant hızının LTE’deki 150 Mbps’in üzerine çıkmasını sağlayan taşıyıcı birleştirme gibi gelişmiş
özelliklerini içeren mobil iletişim standardı

Baz İstasyonu

Hücre içinde cep telefonlarıyla radyo sinyalleri aracılığıyla iletişim kurulmasını sağlayan bir mobil iletişim
ağının her hücresindeki sabit alıcı-verici aygıtı

M2M

Makineler arası iletişim arada insan müdahalesi olmadan cihazların bilgi alışverişi ve işlem yapmalarına
imkân sağlayan teknolojinin genel adı

Beacon

Hayal ortağımda kullanılan bir konum bilgisi sağlayıcısıdır

MHz

Frekans birimi

BT

Bilgi Teknolojileri; bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması,
korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar

NB-IoT

Nesnelerin interneti için 3GPP tarafından tanımlanmış bir teknoloji

NGMN

BTK

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu

Turkcell’in de üyesi olduğu dünyada sayılı operatörlerin, tedarikçilerin ve üniversitelerin yer aldığı,
teknoloji standartlarına ve teknoloji üreten firmalara operatör ihtiyaçları doğrultusunda yön veren
organizasyondur

C#

Microsoft’un net teknolojisi için geliştirmiş olduğu programlama dilidir.

NPS

Müşterilerin kullandıkları ürünleri başkalarına önerip önermediğini ölçen skor

CELTIC

Celtic, BİT ve telekomünikasyon üzerine odaklanan bir EUREKA kümesi

RTM

Dolaşım

Bir ağın abonelerinin, başka bir operatörün kapsama alanında, kendi cep telefonları ve numaralarını
kullanmalarına izin veren bir mobil iletişim özelliği

Gerçek zamanlı izleme, 7/24 izleme yapılarak sistem üzerinden online takip ve raporlama yapabilme
sistemi

SASB

Sustainability Accounting Oversight Board

DSS

Dijital servis sağlayıcı

Scratch

ER

Entegre Raporlama

MIT’in (Massachusetts Institute of Technology) geliştirdiği, 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre
tasarlanmış ve çok basit bir arayüze sahip bir programlama dilidir

<ER>

Entegre Raporlama Çerçevesi

SDG (SKA)

Sustainable Development Goals – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

ESG (ÇSY)

Environmental, Social, Governance – Çevresel, Sosyal, Yönetimsel

SD-WAN

Geniş bir alan ağında yazılım tanımlı ağ bağlantısı için kullanılan bir kısaltmadır

EUREKA

Kırktan fazla ülkeyi kapsayan devletler tarafından finanse edilen hükümetler arası bir ARGE
organizasyonu

SingleRAN

Farklı nesillerdeki teknolojileri (2G, 3G, 4G ve 5G) aynı anda destekleyebilen radyo şebeke ekipmanları

SMS

Bir kısa mesaj servisi merkezi üzerinden, kullanıcıların bir cep telefonundan diğerine, 160 karaktere
kadar hem alfabetik hem de sayısal karakterlerden oluşturulabilen mesajlar almasına ve
göndermesine izin veren bir mobil iletişim sistemi

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

Taşıyıcı
Birleştirme

Taşıyıcı olarak adlandırılan frekanslarının birleştirilerek, daha fazla bant genişliği ve dolayısıyla daha
yüksek hız elde edilmesini sağlayan teknik

Tbps

Bir saniyede sağlanabilecek toplam veri hızıdır

UN (BM)

United Nations – Birleşmiş Milletler (BM)

UNGC

United Nations Global Compact

WEF

World Economic Forum – Dünya Ekonomik Forumu

Gbps

Bir veri iletim hız birimi

GRI

Global Reporting Initiative

GSM

Avrupa İletişim Standartları Enstitüsü tarafından standardize edilmiş, tüm Avrupa’da, Japonya’da ve
çeşitli diğer ülkelerde kullanılmakta olan dolaşım ile dijital iletim ve hücresel ağ yapısına dayanan bir
dijital mobil iletişim sistemi

GSMA

(The GSM Association - Global System for Mobile Communications) Mobil telekom sektörünün
standardize edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla mobil operatörler ve telekomla ilgili firmalardan oluşan
bir topluluktur
Yüksek çözünürlüklü yayın

IDC

Teknolojinin gelişimini inceleyen ABD menşeili pazar araştırma şirketi

IMS

Kablolu, kablosuz servis saplayıcıların yeni nesil çoklu ortam servisleri sunmak üzere geliştirilen platform
IMT Şebekesi İlgili regülatif kurumlar tarafından belli esaslar ile mobil operatörlere tahsis edilmiş ve
onların kullanımına sınırlı/sınırsız zaman periyodunda sunulmuş şebekedir
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EKLER

HD

DOĞAL VARLIĞIMIZ

Sensörler ile alınan dataların taşınması, anlamlandırılması ve birbiri ile iletişimi/etkileşimi

SOSYAL DEĞERLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ

IoT

FİKRİ VARLIĞIMIZ

IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlarda kurulan
üçüncü nesil mobil telekomünikasyon sistemi

ÜRETİLMİŞ VARLIĞIMIZ

3G

İNSAN VARLIĞIMIZ

Açıklama

FİNANSAL VARLIĞIMIZ

Kısaltma

GÜÇLÜ KURUMSAL YÖNETİM

Açıklama

DEĞER YARATAN TURKCELL

Kısaltma
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İnönü Caddesi No: 20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe/İstanbul
Tel: +90 (212) 313 1000 Faks: +90 (216) 504 4058
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