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

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

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

o Turkcell Uluslararası Türkiye dışındaki tüm Telekom ile ilgili işlerimizi kapsamaktadır. 

o “Diğer iştirakler” temel olarak bilgi ve eğlence servislerini, çağrı merkezi işimizi ve Grup eliminasyonlarını içermektedir. Daha 
önce Türkcell Türkiye gelirlerinde yer alan çağrı hizmeti gelirleri 2015’in son çeyreğinden itibaren diğer gelirler içerisine 
sınıflanmıştır. Bu değişikliği, çağrı merkezi işlerinin telekom hizmetleri ile bağlantısı olmadığını düşündüğümüz için 
gerçekleştirdik. Bu dokümanda bulunan önceki dönem verileri bu değişiklikleri yansıtmak üzere yeniden düzenlenmiştir.   

 Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2015 yılına ait faaliyet ve finansal sonuçlarını 
izleyen parantez içindeki rakamlar 2014 yılına ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri 
sayfalarında yayımlanan, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal rapor ve notlarına bakınız 
(www.turkcell.com.tr). 

 2015’ün dördüncü çeyreğinden geçerli olmak üzere, finansal veriler gelir ve giderlerin çoğunu oluşturan Türk Lirası cinsinden ifade 
edilecektir. ABD Dolar bazında finansal tablo yayınlanmayacaktır. Bu sayede Türkiye ve ABD’de yaptığımız raporlamalarımızın uyumlu 
olması sağlanacaktır. 

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

 Yıllık bazında değişim oranları matematiksel olarak hesaplanmaktadır. 

http://www.turkcell.com.tr/
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ÖNEMLİ GELİŞMELER 

2015 YILI 

 2015 yılında gelir büyümesi, FAVÖK1 marjı ve yatırım harcamaları hedeflerine ulaşıldı. 

 Turkcell Türkiye ve Turkcell Grup rekor seviyede gelir ve FAVÖK’e ulaştı.  

 Grup gelirlerinin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %9,5 artışla 11.481 milyon TL (10.480 
milyon TL) olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı 1,0 puan artışla %32,7 (%31,7) oldu. 

 Proforma Turkcell Türkiye net karı2 %17,9 artışla 2.256 milyon TL (1,913 milyon TL) oldu. 
UFRS’ye göre Turkcell Türkiye net karı ise %3,3 artışla 2.484 milyon TL (2.406 milyon TL) oldu. 

 Grup gelirleri %6,0 büyüme ile 12.769 milyon TL’ye (12.044 milyon TL) ulaşırken, FAVÖK1 %10,1 artış ile 
4.141 milyon TL’ye (3.762 milyon TL) yükseldi. FAVÖK marjı 1,2 puan artış ile son 5 yılın en yüksek 
seviyesi olan %32,4’e (%31,2) ulaştı. 

 Proforma Grup net karı2 %18,3 artışla 2.590 milyon TL’ye (2.190 milyon TL) ulaştı. UFRS’ye göre 
Grup net karı ise %10,9 yükselişle 2.068 milyon TL (1.865 milyon TL) oldu. 

 Grup gelirlerinin %7’sini oluşturan Turkcell Uluslararası’nın gelirleri, operasyonlarımızın olduğu ülkelerin 
yerel para birimlerinin değer kaybı ve değişen iş modeline bağlı olarak Turkcell Europe gelirlerindeki 
azalış ile 856 milyon TL (1.138 milyon TL) seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı maliyet verimliliği ile 
4,0 puan artarak %28,7 (%24,7) oldu.  

2015’İN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİ 

 Turkcell Türkiye ve Turkcell Grup rekor seviyede dördüncü çeyrek gelir ve FAVÖK’üne ulaştı.  

 Turkcell Türkiye gelirleri mobil ve fiber genişbant gelirlerindeki artışa ek olarak servis ve çözümler 
gelirlerindeki yükselişin de etkisi ile %10,1 artarak 2.998 milyon TL’ye (2.723 milyon TL) ulaştı.  

 Turkcell Türkiye’nin FAVÖK marjı verimlilik ve değer yaratan abone alımı odağı sayesinde 2,1 
puan artarak %31,9’a (%29,8) yükseldi. 

 Turkcell Türkiye proforma net karı2 %26,0 yükselişle 564 milyon TL’ye (448 milyon TL) yükseldi. 
UFRS’ye göre Turkcell Türkiye net karı ise 518 milyon TL (583 milyon TL) oldu.  

 Grup gelirleri %7,5 yükseliş ile 3.334 milyon TL’ye (3.103 milyon TL) yükseldi. FAVÖK %15,4 aratarak 
1.058 milyon TL’ye (917 milyon TL) ulaşırken, FAVÖK marjı ise 2,1 puanlık güçlü bir yükselişle %31,7’ye 
(%29,6) ulaştı. 

 Proforma grup net karı2 %28,7 yükseliş ile 671 milyon TL’ye (521 milyon TL) yükseldi. UFRS’ye 
göre Grup net karı %126,5 yükseliş ile 584 milyon TL’ye (258 milyon TL) ulaştı. 

 Turkcell Uluslararası gelirleri yerel para birimlerinin yıl bazında değer kayıpları sebebiyle 224 milyon TL 
(254 milyon TL) olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 5,6 puanlık önemli bir yükseliş ile %30,2 (24,6%) 
seviyesine ulaştı.  

 
 
 
 
 
(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatı ve 

açıklaması için sayfa 17’ye bakınız. 
(2) Proforma net kar rakamı bir defaya mahsus olduğuna inandığımız bazı operasyonel olmayan kalemlerin etkisinden arındırılarak hesaplanıp 

sunulmuştur.  Bu dokümanda proforma net kar, yabancı para geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil), parasal kazancı (enflasyon etkisi) ve 
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirlerini ve tek seferlik gelir(gider) etkilerinden arındırılmıştır. Detayları aşağıda bulunmaktadır. Bu 
rakam, genel kabul görmüş muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar 
gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız kalemler değişebilir.  

(*)    Detaylı bilgi için web sitemizde (www.turkcell.com.tr) yayınlanan, 31 Aralık 2015 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal 
rapor ve notlarına bakınız. 

http://www.turkcell.com.tr/
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GENEL MÜDÜR KAAN TERZİOĞLU’NUN MESAJI 

Data ve Dijital Servisler ile Rekor Büyüme  

2015 yılını her çeyrek artan bir performans ile tüm hedeflerimize ulaşarak başarıyla tamamladık. Turkcell 

Türkiye ve Turkcell Grubu olarak hem gelir hem de FAVÖK’te, tüm zamanların en yüksek sonuçlarına 

ulaştık. Grup gelirlerimizin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye, %9,5 büyüdü ve %32,7 FAVÖK marjı ile yılı 

tamamladı. Turkcell Grubu ise %6,0 büyüme ile 12,8 milyar TL ciroya, %10,1 artışla 4,1 milyar TL FAVÖK’e, 

FAVÖK marjı ise 1,2 puanlık bir yükselişle %32,4’e ulaştı. Proforma Grup net kârımız1 %18,3 yükselerek 2,6 

milyar TL’ye ulaşırken, UFRS’ye göre 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yıl operasyonel yatırımlarımızın 

gelirlere oranı %20 oldu. Önümüzdeki 3 senede yatırımlarımızı hızlandırarak 4.5G lisansına ilişkin 

ödemeler dahil olmak üzere 13 milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz.  

2015 yılı Yönetim Kurulumuz, üst yönetimimiz ve çalışanlarımız arasındaki uyumlu ekip çalışmasının 

ışığında Turkcell’in orta vadeli hedeflerini tanımladığımız ve bu hedefler doğrultusunda cesur adımlar 

attığımız bir dönem oldu.   

Hissedarlarımıza daha fazla değer yaratmak için öncelikle Turkcell’i entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri 

şirketi olarak konumlayacak organizasyonel dönüşümü tamamladık. Daha verimli bir bilanço yapısına 

geçmek amacıyla Ukrayna’daki iştirakimiz lifecell’deki hissedarlık oranımızı %100’e çıkarttık; 

iştiraklerimizin borçlarını yeniden yapılandırdık; tüketici finansman şirketimizi kurduk ve aldığımız 3 

yatırım yapılabilir seviyede kredi derecelendirme notu ile çok iyi koşullarla yaklaşık 2,9 milyar ABD Doları 

finansman temin ettik. Ayrıca, 4.5G ihalesinde en fazla sayıda frekansı alarak şebeke üstünlüğümüzü 

pekiştirdik. 2015'i tamamlamadan önce potansiyel riskleri bertaraf etmek üzere Türk Telekom ile süren 

muhtelif ihtilafları sulh ile çözme yönünde mutabakata vardık. Ayrıca Türkiye’nin fiber seferberliği 

kapsamında, kaynakların verimli kullanılması ve adil rekabet ortamının sağlanması için ortak altyapı 

kurulması yönünde sektördeki tüm paydaşlara çağrıda bulunduk.   

Müşteri Sayısında ve ARPU’da Güçlü Artış 

2015 yılında konsolide ettiğimiz operasyonlarımızın faaliyet gösterdiği 5 ülkedeki toplam müşteri sayımız 

51,4 milyon oldu. Türkiye’de ise yılı toplam 35,82 müşteri ile kapattık. Yıl içerisinde faturalı, fiber ve 

IPTV’de en fazla müşteriyi Turkcell kazandı3. Faturalı müşteri sayımız 1,4 milyon artarken, sabit tarafta 

fiber müşteri sayımız 164 bin artışla 899 bine ulaştı. Toplam sabit müşteri sayımız 1,5 milyonu aştı. Hızla 

büyümeye devam eden Turkcell TV+ ise 2015’te IPTV’de 224 bin olmak üzere toplamda 558 bin müşteriye 

ulaştı. 

Yakınsama stratejimiz kapsamında üçlü oyun odağımız devam etti. Mobil tarafta ses, data ve 

servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız %144 olurken, sabit tarafta ses, data ve TV kullanan 

müşteri oranımız çeyrekte 4 puan artışla %23 oldu.  

                                                           
1 Proforma net kar rakamı bir defaya mahsus olduğuna inandığımız bazı operasyonel olmayan kalemlerin etkisinden arındırılarak hesaplanıp 
sunulmuştur.  Bu dokümanda proforma net kar, yabancı para geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil), parasal kazancı (enflasyon etkisi) ve 
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirlerini ve tek seferlik gelir(gider) etkilerinden arındırılmıştır. Detayları aşağıda bulunmaktadır. Bu 
rakam, genel kabul görmüş muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar 
gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız kalemler değişebilir. 
2 Mobil, sabit ve IPTV abonelerinin toplamı  
3 Operatörlerin açıklamalarına göre 
4 Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. 



  2015 Yılı Dördüncü Çeyrek ve Yıl Sonu Sonuçları 

5 

Yeni iş modelimizin kısa zamandaki olumlu etkisiyle artan üçlü teklif oranı, faturalı bazı, artan genişbant ve 

servis gelirleri sayesinde mobil ARPU geçen yıla göre %9,1 artarak 25,1 TL olurken, sabit bireysel ARPU 

dördüncü çeyrekte %4,6 büyüme ile 50,3 TL’ye ulaştı.  

Büyümedeki İtici Güç: Data ve Servisler 

Turkcell’in üstün şebeke deneyiminin etkisiyle 2015 yılında data gelirlerimiz %38,1 büyüyerek 3,5 milyar 

TL’ye, servis gelirlerimiz ise %38,5 büyüyerek 659 milyon TL’ye ulaştı. Son çeyrekte aylık abone başına data 

kullanımı 1,7 GB oldu ve şebekemizdeki akıllı telefon penetrasyonu %52’ye çıkarak data kullanımındaki 

artışı destekledi. Turkcell’in tüketici finansman şirketinin sunmaya başladığı esnek finansman olanaklarıyla 

akıllı telefon penetrasyonumuz artmaya devam edecek. 

BİP 189 Ülkede 

Turkcell’in bölgesel genişleme ve küresel ürün ve çözümler sunma hedefleri doğrultusunda önemli yeri 

olan yenilikçi servislerimiz, 2015 yılında öne çıkan başarılı öğeler arasında yerini aldı. 

Sesli ve görüntülü konuşma hizmeti ile fark yaratan yeni nesil iletişim platformumuz BİP’in indirilme sayısı 

6,2 milyona ulaştı. Türkiye’nin ardından Almanya, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs’ta da lanse edilen BİP, 

toplamda 189 ülkede indirildi.  

Türkiye’nin en çok kullanılan bireysel bulut hizmeti olan Akıllı Depo’nun kullanıcı sayısı 1,7 milyonu 

aşarken, Turkcell Müzik’in indirme sayısı yaklaşık 5,4 milyona ulaştı. 

Ukrayna’da yeni marka: lifecell 

Bölgesel güç olma hedefimiz doğrultusunda, faaliyette bulunduğumuz ülkelerde konumumuzu 

güçlendirmek için önemli bir adım daha attık. Uluslararası operasyonlarımız için pilot ülke olan Ukrayna’da 

marka değişimine gittik. Ukrayna’daki iştirakimiz, 3G+ ile açtığı yeni dönem ve Turkcell’in marka 

bütünleşmesi stratejisi kapsamında, artık lifecell markası altında hizmet veriyor.  

2016’da 4.5G Hızıyla Fark Yaratarak Büyümeye Devam 

2016 yılında sektörümüzün en önemli gündemi 4.5G altyapısını hayata geçirmek olacak. 4.5G’de Taşıyıcı 

Birleştirme Teknolojisi ile önümüzdeki yıllarda mobil cihazlarda 1000 Mbps’nin üzerindeki hızları yine ilk 

kez ve sadece Turkcell sunacak.  

2016, 4.5G ile entegre bir oyuncu olarak Türkiye telekomünikasyon pazarındaki konumumuzu daha da 

güçlendireceğimiz, üstün şebeke altyapımıza yatırım yapmaya devam edeceğimiz ve uluslararası alandaki 

fırsatlarla büyüme stratejimizi destekleyeceğimiz bir yıl olacak. 

Başarılarımızdaki katkılarından dolayı tüm takım arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tebrik eder, bu süreçte 

desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu’muza teşekkür ederiz. Başarı hikayemizde daima bizimle birlikte 

olan müşterilerimize de şükranlarımızı sunarız. 

 (*)Bu bölüm mevcut beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyanlar 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) en son sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız.  
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FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET 

Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2015 yılının dördüncü çeyreği ve 2015 yılı içerisinde yer alan gelişme 
ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bültende 2015 ve 2014 yıllarına ve bu yılların 
dördüncü çeyreklerine ilişkin yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilerdir. 

Bültenin sonunda, 2014 yılının dördüncü ve 2015 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğine, 2014 ve 2015 yıllarına 
ait ve UFRS’ye uygun düzenlenmiş bazı finansal bilgilerin yanı sıra, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun 
olarak düzenlenmiş bilgiler de yer almaktadır. 

Turkcell Grubu Finansal Özeti 

Kar/Zarar Tablosu  
(milyon TL) 

Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 % değişim 2014 2015 % değişim  

Gelir 3.103,2 3.334,5 %7,5 12.043,6 12.769,4 %6,0 

Satışların maliyeti
1
 (1.972,2) (2.054,8) %4,2 (7.383,9) (7.769,5) %5,2 

Satışların maliyeti
1
/gelir (%63,6) (%61,6) 2,0yp (%61,3) (%60,8) 0,5yp 

İtfa ve Tükenme Payları ile             
Amortisman 

(450,7) (437,0) (%3,0) (1.639,4) (1.667,8) %1,7 

Brüt Kar Marjı %36,4 %38,4 2,0yp %38,7 %39,2 0,5yp 

Genel Yönetim Giderleri (146,8) (165,9) %13,0 (562,7) (625,3) %11,1 

Genel Yönetim Giderleri/Gelir (%4,7) (%5,0) (0,3yp) (%4,7) (%4,9) (0,2yp) 

Satış ve Pazarlama Giderleri (517,8) (492,6) (%4,9) (1.974,6) (1.901,9) (%3,7) 

Satış ve pazarlama giderleri/gelir (%16,7) (%14,8) 1,9yp (%16,4) (%14,9) 1,5yp 

FAVÖK
2
 917,1 1.058,2 %15,4 3.761,8 4.140,5 %10,1 

FAVÖK Marjı %29,6 %31,7 2,1yp %31,2 %32,4 1,2yp 

FVÖK
3 

466,4 621,2 33,2 2.122,4 2.472,7 %16,5 

Net finansman geliri / (gideri) (176,9) 12,5 (%107,1) (291,6) (43,4) (%85,1) 

    Finansman giderleri (400,1) (141,0) (%64,8) (1.247,0) (799,5) (%35,9) 

    Finansman gelirleri 223,2 153,5 (%31,2) 955,4 756,1 (%20,9) 

Özsermaye metoduyla 
muhasebeleştirilen iştirak karı 

(6,9) 98,4 a.d. 207,3 367,3 %77,2 

Diğer gelirler / (giderler) 1,4 (31,1) a.d. (76,3) (225,9) %196,1 

Parasal pozisyon karı / (zararı) 32,3 - - 205,1 - - 

Kontrol gücü olmayan paylar 128,9 (7,6) (%105,9) 428,2 164,1 (%61,7) 

Vergi (187,3) (109,2) (%41,7) (730,4) (667,1) (%8,7) 

Net Kar 257,9 584,2 %126,5 1.864,7 2.067,7 %10,9 
Proforma Net Kar

4
  521,4 671,2 %28,7 2.190,3 2.590,1 %18,3 

(1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil.  
(2) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına 
dair açıklama için sayfa 17’ye bakınız.  
(3) FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK’den itfa ve tükenme payları ile amortismanın 
düşürülmesi ile hesaplanmıştır. 
(4) Proforma net kar rakamı bir defaya mahsus olduğuna inandığımız bazı operasyonel olmayan kalemlerin etkisinden arındırılarak hesaplanıp 
sunulmuştur.  Bu dokümanda proforma net kar, yabancı para geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil), parasal kazancı (enflasyon etkisi) ve 
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirlerini ve tek seferlik gelir(gider) etkilerinden arındırılmıştır. Detayları aşağıda bulunmaktadır. Bu 
rakam, genel kabul görmüş muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar 
gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız kalemler değişebilir.  

Gelirler 2015’in dördüncü çeyreğinde %7,5 yükselerek 3.334 milyon TL’ye (3.103 milyon TL) ulaştı.  

Grup gelirlerinin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %10,1 artışla 2.998 milyon TL’ye (2.723 
milyon TL) ulaştı. Bu temel olarak bireysel segment gelirlerinin %10,2 artışıyla 2.391 milyon TL’ye (2.170 
milyon TL) ve kurumsal segment gelirlerinin %6,0 artışıyla 529 milyon TL’ye (499 milyon TL) ulaşması 
sonucunda gerçekleşti.  

 Bireysel ve kurumsal segment gelirleri toplamda %9,4 yükselişle 2.920 milyon TL’ye (2.669 
milyon TL) ulaştı.  
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- Ses gelirleri %1,8 düşüşle 1.495 milyon TL (1.523 milyon TL) oldu. 2015’in üçüncü çeyreğinde 
başlayan ve dördüncü çeyrekte de devam eden ses gelirlerindeki düşüşün yavaşlaması, artan 
kullanıma ek olarak müşterilere daha yüksek faydalar sunan paketlere geçiş stratejimiz 
sayesinde gerçekleşti.   

- Data gelirleri %30,1 yükselerek 968 milyon TL’ye (744 milyon TL) ulaştı. Bu artış temel olarak, 
akıllı cihaz penetrasyonu, data kullanıcı sayısı ve data kullanımındaki yükselişe bağlı olarak 
%30,6 artan mobil genişbant ve %28,3 artan sabit genişbant gelirleri ile gerçekleşti. 

- Servis ve çözüm gelirleri yenilikçi servislerdeki artan penetrasyon ile %28,6 artarak 179 
milyon TL’ye (139 milyon TL) ulaştı.   

- Mesajlaşma gelirleri sektör trendleri doğrultusunda %5,1 daralarak 143 milyon TL’ye (151 
milyon TL) geriledi. 

- Temel olarak donanım ve yazılım satışlarını kapsayan diğer gelirler %20,3 artışla 135 milyon 
TL’ye (112 milyon TL) ulaştı.  

 Toptan segment gelirlerimiz Türk Lirasının değer kaybının olumlu etkisi ile %32,8 artarak 93 
milyon TL (70 milyon TL) oldu.  

Grup gelirlerinin %7’sini oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna ve Belarus yerel para 
birimlerinin yıllık bazda değer kaybı ve Turkcell Europe gelirlerinin pazarlama işbirliği olarak değişen iş 
modeli sonucunda azalışı ile %12,0 düşüşle 224 milyon TL’ye (254 milyon TL) geriledi.  

Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan ve temel olarak Türkiye ve Azerbeycan’daki bilgi ve eğlence servisi ve 
çağrı merkezi gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri, Azerbeycandaki ekonomik koşullar sebebiyle 
%10,8 düşerek ile 113 milyon TL’ye (126 milyon TL) geriledi. 

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

2015 Yılı Gelir Trendi 

2015 yılında, Grup gelirleri %6,0 yükselerek 12.769 milyon TL (12.044 milyon TL) oldu. 

Turkcell Türkiye gelirleri %9,5 yükselerek 11.481 milyon TL (10.480 milyon TL) oldu. Bireysel segment 
gelirleri %10,2 yükseliş ile 9.127 milyon TL (8.282 milyon TL), kurumsal segment gelirleri %6,5 yükseliş ile 
2.032 milyon TL (1.907 milyon TL) oldu.  

 Bireysel ve kurumsal segment gelirlerimiz toplamda %9,5 yükseliş ile 11.159 milyon TL (10.190 
milyon TL) oldu.  

- Ses gelirleri pazar trendleri doğrultusunda %2,7 düşüş ile 6.016 milyon TL (6.180 milyon TL) 
oldu.  

- Data gelirleri %38,1 yükselerek 3.540 milyon TL’ye (2.562 milyon TL) ulaştı. Bu artış temel 
olarak, yıllık bazda 12 puan artarak %52’ye ulaşan akıllı cihaz penetrasyonu, genişleyen data 
kullanıcı bazı ve artan data kullanımı ile %40,5 yükselen mobil genişbant ve %31,0 artan sabit 
genişbant gelirlerinden kaynaklandı.   

- Servis ve çözüm gelirleri %38,5 yükselerek 659 milyon TL (476 milyon TL) oldu. Bu artış 
müşterilerimize yenilikçi çözümler sunma odağımızın devam ettiğini ve ücretli servis 
aboneliklerininin artışını göstermektedir.   

- Mesajlaşma gelirleri pazar trendlerine paralel olarak %13,5 düşüş ile 558 milyon TL’ye (645 
milyon TL) geriledi. 

- Temel olarak donanım ve yazılım satışlarını içeren diğer gelirler %18,5 yükselerek 387 milyon 
TL (326 milyon TL) oldu.  
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 Toptan segment gelirlerimiz temel olarak Türk Lirasının değer kaybından pozitif etkilenerek %9,4 
yükseliş ile 386 milyon TL (353 milyon TL) oldu. 

Turkcell Uluslararası gelirleri Ukrayna ve Belarus yerel para birimlerindeki değer kaybı ve Turkcell Europe 
gelirlerinin değişen iş modeli sonucunda azalışı ile %24,8 düşerek 856 milyon TL’ye (1.138 milyon TL) 
geriledi.  

Genel olarak bilgi ve eğlence servisi ile çağrı merkezi gelirlerini kapsayan diğer iştirak gelirleri ise %1,6 
yükseliş ile 432 milyon TL (425 milyon TL) oldu.    

Operasyonel giderler: 

Satışların maliyetinin gelirlere oranı dördüncü çeyrekte %61,6’ya (%63,6) düştü. Bu düşüş itfa ve 
tükenme payları ile amortisman giderlerindeki 1,4 puan ve arabağlantı giderlerindeki 0,6 puan düşüş 
sebebiyle gerçekleşti. 

Tüm yılda ise, satışların maliyetinin gelirlere oranı %60,8’e (%61,3) düştü. Bu düşüş, çeşitli diğer 
giderlerdeki 0,8 puanlık artışa rağmen, arabağlantı giderlerindeki 0,7 puan ve itfa ve tükenme payları ile 
amortisman giderlerindeki 0,6 puanlık azalış sebebi ile gerçekleşti.  

Genel yönetim giderlerinin gelirlere oranı temel olarak diğer gider kalemlerinin gelire oranındaki artış ile 
dördüncü çeyrekte %5,0’a (%4,7), yıllık bazda ise %4,9’a (%4,7) yükseldi.  

Satış ve pazarlama giderlerinin gelirlere oranı dördüncü çeyrekte 1,9 puanlık düşüş ile %14,8 (%16,7) 
oldu. Bu düşüş, değer odaklı abone alımı yaklaşımımız sayesinde satış giderlerindeki 0,9 puanlık 
azalmaya ek olarak, pazarlama giderlerindeki 0,8 puan ve diğer gider kalemlerindeki 0,2 puan azalış 
sebebiyle gerçekleşti.    

Tüm yılda ise, satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı %14,9’a (%16,4) düştü. Bu düşüş, satış 
giderlerindeki 1,0 puan, pazarlama giderlerindeki 0,4 puan ve diğer gider kalemlerindeki 0,1 puanlık 
düşüş sebebiyle gerçekleşti. 

FAVÖK1 dördüncü çeyrekte %15,4 yükseliş ile 1.058 milyon TL (917 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı 
verimlilik ve değer yaratan abone alımı odağı sayesinde 2,1 puan artarak %31,7 (%29,6) oldu. FAVÖK 
marjındaki bu artış, genel yönetim giderlerindeki 0,3 puan yükselişe ragmen, satış ve pazarlama 
giderlerindeki 1,9 puan ve itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetinin 0,5 
puan azalışından kaynaklandı.  

2015 yılında, FAVÖK %10,1 artış ile 4.141 milyon TL’ye (3.762 milyon TL) yükselirken, FAVÖK marjı 1,2 
puan artış ile %32,4 (%31,2) oldu. Bu artış temel olarak, satışların maliyetindeki 0,1 puan ve genel 
yönetim giderlerindeki 0,2 puan artışa rağmen satış ve pazarlama giderlerindeki 1,5 puanlık düşüş 
sayesinde olmuştur.   

Net finansman geliri, 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 12 milyon TL (net finansman gideri 177 milyon 
TL) oldu. Bu temel olarak 2014 yılının dördüncü çeyreğindeki 383 milyon TL’lik kur farkı giderlerinin 
aksine 2015 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen 45 milyon TL’lik kur farkı gelirlerinden kaynaklandı. 
2015 yılındaki bu pozitif etki, temettü sonrası azalan nakit sonucunda vadeli mevduat faiz gelirlerinin 
azalması ve Türk Telekom Grubu ile devam eden muhtelif davalar, icra takipleri ve ihtilafların karşılıklı 
sulh ile çözümlenmesiyle artan faiz giderinden ve UFRS’ye göre iskonto edilen 4.5G KDV alacağından 
kaynaklandı.  

2015 yılında Turkcell Grup, 43 milyon TL (292 milyon TL) net finansman gideri kaydetti. Bu temel olarak 
faiz giderlerindeki artış ve vadeli mevduat faiz gelirlerindeki düşüşe rağmen kur farkı giderlerinin 489 
milyon TL’ye (1.111 milyon TL) düşmesinden kaynaklandı.   

(1)FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına 
dair açıklama için sayfa 17’ye bakınız.  
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Tablo: Kur farkı gelir/gider detayları  

Milyon TL 
Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 % Değişim                 2014 2015               % Değişim 
Turkcell Türkiye 64,3 45,9 (%28,6) 188,4 402,1 %113,4 

Turkcell Uluslararası (447,6) 2,2 (%100,5) (1.299,6) (892,3) (%31,3) 

Diğer İştirakler 0,3 (2,9) a.d. 0,4 0,9 %125,0 

Turkcell Grup (383,0) 45,2 (%111,8) (1.110,8) (489,3) (%56,0) 

Vergi gideri aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmaktadır: 

Milyon TL 
Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15  %Değişim                 2014 2015                % Değişim 

Cari dönem vergi gideri (170,3) (46,3) (%72,8) (709,4) (591,3) (%16,6) 

Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) (17,0) (62,9) %270,0 (21,0) (75,8) %261,0 

Vergi Gideri (187,3) (109,2) (%41,7) (730,4) (667,1) (%8,7) 

Net kar: 2015 yılının dördüncü çeyreğinde Turkcell Türkiye’nin UFRS’ye göre net karı, yükselen FAVÖK’e 
rağmen %11,1 düşüş ile 518 milyon TL (583 milyon TL) oldu. Bu düşüş temel olarak, faiz ve kur farkı 
gelirlerindeki azalış ve kredilerden kaynaklanan faiz giderleri ve bir defaya mahsus giderlerdeki artıştan 
kaynaklandı. Proforma net kar* dördüncü çeyrekte %26,0 yükselişle 564 milyon TL (448 milyon TL) oldu. 

2015 yılında Turkcell Türkiye’nin UFRS’ye göre net karı %3,3 artışla 2.484 milyon TL (2.406 milyon TL) 
oldu. Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki azalış, kredilerden kaynaklanan faiz giderleri ve bir defaya 
mahsus giderlerdeki artış büyümeyi sınırlandırmıştı. Proforma net kar* yıl bazında %17,9 yükselerek 
2.256 milyon TL (1.913 milyon TL) olarak gerçekleşti.  

Aşağıdaki tablo Turkcell Türkiye proforma net karı ile UFRS net karın mutabakatını göstermektedir. 

Net karı etkileyen faktörler 
(milyon TL) 

4Ç14 2014 
 

Net karı etkileyen faktörler 
(milyon TL) 

4Ç15 2015 

       Proforma net kar 448 1.913 
 

Proforma net kar 564 2.256 

Kur etkisi  51 151  Kur etkisi  37 302 

Faiz geliri 104 470  Faiz geliri 16 181 

Bir defaya mahsus giderler       

    Ticari anlaşmaların sonlandırılması (2) (129) 

A-Tel - 24  Türk Telekom ile sulh (51) (51) 

İadeler (10) (36) 
 

4.5G KDV alacağı iskontosu (30) (30) 

BTK cezaları (2) (108) 

 

BTK cezaları (10) (10) 

Diğer etkiler (8)  (8)  Diğer etkiler (6) (35) 

Net Kar - UFRS 583 2.406 

 
Net Kar - UFRS 518 2.484 

UFRS’ye göre Grup net karı dördüncü çeyrekte yıllık bazda %126,5 yükseliş ile 584 milyon TL (258 milyon 
TL) oldu. Bu yükseliş temel olarak, kredilerden kaynaklanan faiz giderleri ve bir defaya mahsus giderdeki 
yükselişe rağmen artan FAVÖK, azalan kur farkı giderleri ve Fintur’un pozitif katkısı ile gerçekleşti.  Ayrıca 
bu çeyrekte, Belarus’taki enflasyon muhasebesi uygulamasının 1 Ocak 2015’ten itibarıyla sonlanması 
sebebiyle parasal kazanç elde edilmedi. Proforma net kar* %28,7 artışla 671 milyon TL (521 milyon TL) 
olarak gerçekleşti. 

 
(*)Proforma net kar rakamı bir defaya mahsus olduğuna inandığımız bazı operasyonel olmayan kalemlerin etkisinden arındırılarak hesaplanıp 
sunulmuştur.  Bu dokümanda proforma net kar, yabancı para geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil), parasal kazancı (enflasyon etkisi) ve 
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirlerini ve tek seferlik gelir(gider) etkilerinden arındırılmıştır. Detayları aşağıda bulunmaktadır. Bu 
rakam, genel kabul görmüş muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar 
gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız kalemler değişebilir. 
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UFRS’ye göre Grup net karı yıllık bazda %10,9 yükseliş ile 2.068 milyon TL (1.865 milyon TL) oldu. Bu artış 
temel olarak, temettü sonrası azalan nakit sonucunda vadeli mevduat faiz gelirlerinin azalması, faiz 
giderlerindeki artış ve bir defaya mahsus giderlere rağmen artan FAVÖK, azalan kur farkı giderleri ve 
Fintur’un pozitif katkısı ile gerçekleşti. 2014 yılında bir defaya mahsus giderler temel olarak, Turkcell 
Türkiye’deki bir defaya mahsus giderler, sabit kıymet, Fintur ve BeST değer düşüklüklerinden oluştu. 
Proforma net kar* %18,3 artış ile 2.590 milyon TL (2.190 milyon TL) olarak gerçekleşti. 

Aşağıdaki tablo Grup proforma net karı ile UFRS net karın mutabakatını göstermektedir. 

Net karı etkileyen faktörler 
(milyon TL) 

4Ç14 2014 
 

Net karı etkileyen faktörler 
(milyon TL) 

4Ç15 2015 

       Proforma net kar 521 2.190 
 

Proforma net kar 671 2.590 

Kur etkisi (vergi & azınlık dahil) (264) (703)  Kur etkisi (vergi & azınlık dahil) 38 (404) 

Faiz geliri 104 470  Faiz geliri 16 181 

Parasal kazanç 32 205  Parasal kazanç - - 
       

Bir defaya mahsus giderler    Bir defaya mahsus giderler   

  Fintur etkisi (79) (111)     

  BeST değer düşüklüğü (35) (35)     

  A-Tel - 24  Ticari anlaşmaların sonlandırılması (2) (129) 

  İadeler (10) (36)  Türk Telekom ile sulh (51) (51) 

  BTK cezaları (2) (108) 
 

4.5G KDV alacağı iskontosu (30) (30) 

  Diğer etkiler (9) (31)  Diğer etkiler (58) (89) 

Net kar - UFRS 258 1.865 

 

Net kar - UFRS 584 2.068 

 

Toplam Borç: 31 Aralık 2015 itibarıyla konsolide borç tutarı 4.214,2 milyon TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2015 
itibarıyla konsolide borç tutarı 3.466,6 milyon TL seviyesindeydi. Nominal değeri 500 milyon ABD Doları 
olan tahvil ihracı ve China Development Bank tarafından sağlanan 500 milyon EUR tutarında kredi 
kullanılırken, bu çeyrekte lifecell ve BeST’in borçlarının yapılandırılması kapsamında 700 milyon ABD 
Doları tutarında borç ödendi. 

Turkcell Türkiye’nin borç tutarı 1.630,8 milyon TL’si (560,9 milyon ABD Doları) ABD Doları ve 1.627,7 
milyon TL’si (512,2 milyon Avro) Avro bazlı olmak üzere 3.766,2 milyon TL seviyesindeydi. Tümü yerel 
para birimi bazında olan lifecell’in borç tutarı 441,8 milyon TL, BeST’in borç tutarı ise 6,2 milyon TL’ydi. 

Konsolide borcumuzun 1.775 milyon TL’si değişken faizli olmakla beraber, 726 milyon TL’lik kısmının 
vadesi ise bir yıldan önce dolacaktır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları/Avro karşılıkları 
verilmiştir.) 

Nakit Akışı Analizi:  

2015 yılının dördüncü çeyreğinde 6.218,1 milyon TL’si Turkcell Türkiye ile ilgili olmak üzere toplam 
6.188,9 milyon TL yatırım harcaması (operasyonel olmayan kalemler ve 4.5G lisans bedeli dahil) 
gerçekleştirildi. Borçlardaki net değişimin nedenleri temel olarak tahvil ihracı, China Development 
Bank’dan alınan kredi, lifecell ve BeST’in üçüncü çeyrekte borçlarının yapılandırılması oldu. Diğer nakit 
çıkışları temel olarak 4.5G lisansı KDV (933 milyon TL) ödemesi,  kurumlar vergisi (179 milyon TL) 
ödemesi ve 4.5G lisans borcunun (3.947 milyon TL) pozitif etkisi ve diğer işletme sermayesi (386 milyon 
TL) kalemlerini içermektedir.  

2015 yılında 7.751,7 milyon TL’si Turkcell Türkiye, 770,2 milyon TL’si Turkcell Uluslararası ile ilgili olmak 
üzere toplam 8.536,2 milyon TL yatırım harcaması (operasyonel olmayan kalemler ve 4.5G lisans bedeli 
dahil) gerçekleştirildi. Diğer nakit çıkışları temel olarak 4.5G lisansı KDV ödemesi (933 milyon TL),  
kurumlar vergisi (640 milyon TL) ödemesi, lifecell’in kalan hisselerinin satın alma bedeli (268 milyon TL), 
ve ticari anlaşmaların sonlandırılmasına ilişkin yapılan ödemelerinden (158 milyon TL) oluştu. Bu kalem 
ayrıca 4.5G lisans borcunun (3.947 milyon TL) pozitif etkisi ve diğer işletme sermayesi (39 milyon TL) 
kalemlerini de içermektedir. 
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2015 yılında operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı %20’dir.  

Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 
Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 2014 2015 

FAVÖK
1 

917,1 1.058,2 3.761,8 4.140,5 

EKSİ:     

Yatırım Harcamaları ve Lisans (935,3) (6.188,9) (2.144,8) (8.536,2) 

     Turkcell Türkiye (867,5) (6.218,1) (1.982,3) (7.751,7) 

     Turkcell Uluslararası
2 

(67,2) (28,1) (158,0) (770,2) 

     Diğer İştirakler
 

(0,6) (1,1) (4,5) (14,3) 

Net faiz geliri/ (gideri) 206,1 (32,8) 819,3 445,8 

Diğer
 

57,8 3.220,9 (1.633,8) 1.987,0 

Borçtaki net değişim 94,2 958,9 100,5 (225,3) 

Yaratılan / Kullanılan Nakit 339,9 (983,7) 903,0 (2.188,1) 

Nakit Dengesi (Temettü öncesi) 9.031,9 2.918,8 9.031,9 6.843,8 

Ödenen temettü - - - (3.925,0) 

Nakit Dengesi (Temettü sonrası) 9.031,9 2.918,8 9.031,9 2.918,8 
 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına 
dair açıklama için sayfa 17’ye bakınız. 
(2) Raporlama para birimi olan TL’nin iştiraklerimizin yerel para birimlerine karşı değer kazanımı/kaybı bu kaleme dahil edilmiştir.  
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Operasyonel Özet (Türkiye) 

Operasyonel Bilgiler Özeti 
Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 % Değişim 2014 2015 % Değişim 

Abone (milyon) 35,9 35,8 (%0,3) 35,9 35,8 (%0,3) 

   Mobil Faturalı (milyon)  15,2 16,6 %9,2 15,2 16,6 %9,2 

         Mobil M2M (milyon) 1,5 1,9 %26,7 1,5 1,9 %26,7 

   Ön Ödemeli (milyon)  19,4 17,4 (%10,3) 19,4 17,4 (%10,3) 

   Fiber (bin) 735,1 899,4 %22,4 735,1 899,4 %22,4 

   ADSL (bin) 456,2 620,8 %36,1 456,2 620,8 %36,1 

   IPTV aboneleri (bin) 60,1 223,7 %272,2 60,1 223,7 %272,2 

Abone kayıp oranı (%)       

      Mobil Abone kayıp oranı (%)
1
 %7,7 %7,9 0,2yp %28,3 %27,3 (1,0yp) 

      Sabit Abone kayıp oranı (%) %4,9 %5,2 0,3yp %17,7 %16,7 (1,0yp) 

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir        

Mobil ARPU – Bileşik (TL)
2
 23,0 25,1 %9,1 22,5 24,5 %8,9 

Faturalı 38,0 38,5 %1,3 37,7 38,5 %2,1 

   Faturalı (M2M hariç) 41,9 42,8 %2,1 41,5 42,7 %2,9 

   M2M 3,1 3,5 %12,9 3,2 3,3 %3,1 

Ön Ödemeli 11,6 12,8 %10,3 11,6 12,4 %6,9 

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik (TL) 48,1 50,3 %4,6 47,4 48,7 %2,7 

Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 279,3 299,3 %7,2 275,3 296,6 %7,7 
 

 (1) Abone kayıp oranı hesaplamamız doğrultusunda, 9 ay boyunca hattına 10TL üzerinde yükleme yapmayan ön ödemeli aboneler sistem 
dışı bırakılmaktadır. 2015’in dördüncü çeyreğinde ek olarak, belirlenen sürelerde hiç yükleme yapmamış 379 bin hat daha kapatılmıştır. 4. 
Çeyrekte mobil müşteri sayımız bu etki ile toplamda 234 bin azaldı.  
(2) 4Ç14 ve 20-F açıklamamızda, Mobil Bileşik, faturalı ve ön ödemeli ARPU değerleri 2014 için sırasıyla 11,2 ABD Doları, 18,8 ABD Doları ve 
5,8 ABD Doları olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar sırasıyla 10,3 ABD Doları, 17,2 ABD Doları ve 5,3 ABD Doları olarak revize edilmiştir. Türk 
Lirası cinsinden verilerde değişiklik yapılmamıştır.      

Mobil tarafta değer tekliflerimizin etkisiyle faturalı müşteri sayımız tüm yılda 1,4 milyon artarak 16,6 
milyona ulaştı. Toplam abone bazı içindeki faturalı abone oranı ise %48,7 (%43,9) oldu.  Fiyat duyarlı ön 
ödemeli segmentindeki kayıpların etkisi ile toplam abone bazımız 624 bin azalarak 34,0 milyon 
seviyesine düştü. Dördüncü çeyrekte mobil müşteri sayımız sisteme belirlenen sürelerde hiç yükleme 
yapmamış 379 bin abonenin hatlarının kapatılması ile toplamda 234 bin azaldı.  

Sabit tarafta, Turkcell Türkiye’nin müşteri sayısı genişleyen fiber altyapısı, satış güçü ve müşteri 
hizmetlerinin desteği ile büyüme ivmesini devam ettirerek 1,5 milyonu geçti. Sabit müşteri sayısı 164 bin 
fiber müşteri ve 165 bin ADSL müşteri artışı ile toplamda 329 bin genişledi. Turkcell TV platformu 
büyüme ivmesini koruyarak 164 bin yeni müşteri kazanırken yılsonunda 224 bin müşteriye ulaştı. Mobil 
ve web TV kullanıcıları dahil edildiğinde TV müşteri sayısı sene sonunda toplamda 558 bine yükseldi. 

Mobil abone kayıp oranı dördüncü çeyrekte %7,9 (%7,7) olarak gerçekleşirken, 2015 yılında bu oran 
%27,3 (%28,3) oldu. Sabit abone kayıp oranı 2015’in dördüncü çeyreğinde %5,2 (%4,9) yıl bazında ise 
%16,7 (%17,7) oldu.  

2015 yılının dördüncü çeyreğinde abone başına elde edilen aylık gelir (“ARPU”) faturalı müşteri bazındaki 
artış, müşterilere daha yüksek faydalar sunan paketlere geçiş stratejimiz, artan mobil genişbant 
kullanımı, mobil servislere artan talep ve yüksek değer yaratan müşteri gruplarına olan odağımız ile %9,1 
yükselerek 25,1 TL (23,0 TL) olarak gerçekleşti. 2015 yılı ARPU’su ise aynı sebepler ile %8,9 yükselerek 
24,5 TL (22,5 TL) oldu.  

Sabit Bireysel ARPU %23’e ulaşan üçlü tekliflerimiz ile dördüncü çeyrekte %4,6 yükselerek 50,3 TL (48,1 
TL), 2015 yılında %2,7 yükselerek 48,7 TL (47,4 TL) olarak gerçekleşti.  

Mobil Aylık Kullanım Dakikası (“MoU”) faturalı müşteri bazındaki büyüme ve yüksek faydalar sunan 
paketlere geçiş stratejimiz ile dördüncü çeyrekte %7,2 artarak 299,3 dakikaya (279,3 dakika), 2015 
yılında ise %7,7 artış ile 296,6 dakikaya (275,3 dakika) ulaştı. 
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Şebekemizdeki akıllı telefon penetrasyonu %52’ye ulaşarak data kullanımındaki artışı destekledi. Çeyrek 
bazındada 843 bin*, yıllık bazda 3,4 milyon* yeni kullanıcı ile şebekemizdeki akıllı telefon adedi 16,1 
milyona yükselirken, şebekemizdeki akıllı telefonların üçte biri 4G’yi desteklemektedir. 

TURKCELL ULUSLARARASI 

lifecell: Daha etkin yönetmek ve gruba katkısını artırmak üzere aksiyonlar aldığımız Ukrayna işimiz için 
2015 önemli bir yıldı.  

 Şubat ayında yatırım için en uygun frekansları alarak ihaleden çok kısa bir süre sonra 3G+ 
servisini 63,3 Mbps hızında sunan tek operator oldu.  

 lifecell’in kalan %44,96 hissesini satın alarak şirketin tek sahibi olduk.  

 Satın alma sonrasında lifecell’in borcu daha makul seviyelerde ve tamamı yerel para birimi 
cinsinden olmak üzere yeniden yapılandırıldı.  

 Grup içinden yeni Genel Müdür ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ataması ile ana 
pazarımızdaki bilgi ve tecrübemizi yansıtmayı hedefledik. 

 Şirket yakın zamanda yasal ismini “LLC Astelit”ten “LLC lifecell”e değiştirirken, Turkcell’in marka 
kimliği ile uyumlu yeni marka adı olan “lifecell”i lanse etti.  

2014 yılından bu yana zorlu bir siyasi ve makroekonomik ortama rağmen, Ukrayna vatandaşlarına en ileri 
teknolojiyi en iyi hizmet kalitesiyle sunma hedefi ile ana pazarımızdaki tecrübelerimizi yansıttığımız ve 
uluslararası operasyonlarımız arasında “pilot” ülke olarak tanımladığımız Ukrayna’da aldığımız bu 
aksiyonlar, ülkeye bağlılığımızı göstermektedir. 

Dördüncü çeyrekte lifecell 3G+ hizmetine bağlı olarak artan mobil genişbant gelirlerinin ve servis 
gelirlerinin etkisi ile yerel para birimi cinsinden %10,7’lik güçlü bir gelir büyümesi kaydetti.  FAVÖK marjı 
etkin maliyet yönetimi ve artan mobil genişbant gelirlerinin etkisi ile 6,6 puan artarak %36,3’e (%29,7) 
yükseldi. Bu yükseliş temel olarak, artan mobil genişbant gelirlerinin toplam gelir bazına katkısı ve 
verimli maliyet yönetimi aksiyonlarından kaynaklandı. 1 Ekim 2015 itibarıyla ara bağlantı ücretlerinin 
%36 düşüşü ise lifecell’in FAVÖK marjında önemli bir etki yaratmadı.  

Lifecell’in Türk Lirası cinsinden finansalları yıllık yerel para birimi bazında değer kaybından etkilenmeye 
devam etti. Buna bağlı olarak, dördüncü çeyrekte lifecell’in gelirleri %12,1 düşerek 147 milyon TL’ye (167 
milyon TL) gerilerken FAVÖK’ü ise %7,2 artarak 53 milyon TL’ye (50 milyon TL) ulaştı.   

2015 yılında yerel para birimi cinsinden gelirler %10,5 yükselirken FAVÖK marjı 2,7 puan artışla %33,2’ye 
(%30,5) ulaştı. Yerel para biriminin yıllık bazda değer kaybının etkisi ile Türk Lirası cinsinden gelirler 
%25,6 düşerek 564 milyon TL’ye (758 milyon TL) gerilerken, FAVÖK %19,2 düşüşle 188 milyon TL (232 
milyon TL) oldu.  

Operasyonel tarafta, lifecell’in 3 ay aktif abone sayısı yıl bazında 265 bin artışla 10,6 (10,3) milyona 
ulaştı. Bileşik ARPU (3 ay aktif), mobil genişbant kullanımındaki artışın etkisi ile dördüncü çeyrekte %8,7 
artarak 36,2 Grivna, 2015 yılında ise %2,9 artış ile 35,5 Grivna oldu. Değişen tüketici davranışlarının 
etkisiyle aylık kullanım dakikası (MoU, 12 ay aktif) dördüncü çeyrekte %10,3 azalarak 146,0 dakikaya, 
2015 yılında ise %10,0 azalarak 150,0 dakikaya geriledi. 

3G şebeke yatırımlarına dördüncü çeyrekte de devam eden lifecell’in 3G data aboneleri (3 ay aktif) 2 
milyona yaklaşırken, şebekedeki akıllı telefon penetrasyonu %46’ya ulaştı. 3G+ sonrası abone başına 
data kullanımı %50 artan lifecell’de çeyrek bazında mobil genişbant gelirleri ikiye katlandı.  

 

 

 

(*)Daha önce sistemde akılı telefon olarak sınıflandırılmamış olan çeyrek bazında yaklaşık 268 bin, yıllık bazda 1,1 milyon akıllı telefon 
düzeltmesini içermektedir. 
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(1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı 
olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz.  

(2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. 

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

Şirket’in, öngörülebilir bir gelecekte ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan, yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan net yatırımın bir parçasını 
oluşturan yurtdışı faaliyetindeki parasal borç ve alacaklara ait yabancı para çevrim farkları, konsolide finansal tablolarda özkaynaklarda, yabancı 
para çevrim farklarında muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolarda özkaynaklarda, yabancı para çevrim farkları içerisinde 
muhasebeleştirilen yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklanan net kur farkı zararları, yukarıdaki solo finansal tablolarda raporlama amaçlı olarak ilgili 
yabancı para çevrim farklarından net olarak sunulmuştur. 
 

BeST’in dördüncü çeyrek gelirleri genişleyen abone bazı ile artan ses, mobil genişbant ve mobil servis 
gelirlerinin etkisi ile yerel para bazında %17,1’lik güçlü bir büyüme kaydetti. FAVÖK marjı 6,9 puanlık 
önemli bir artış ile %3,7 (-%3,2) oldu. 2014’ün dördüncü çeyreğinde FAVÖK marjı tahsilat ücretlerinden 
kaynaklanan bir defaya mahsus giderlerden olumsuz etkilendi. 2015’in dördüncü çeyreğinde Türk Lirası 
cinsinden BeST’in gelirleri yerel para birimindeki yıllık değer kaybından etkilenerek yıllık %6,4 düşüşle 38 
milyon TL (41 milyon TL) oldu.  

2015 yılında, yukarıda bahsedilen aynı sebeplerden dolayı yerel para birimi cinsinden gelirler %13,0 
yükselirken FAVÖK marjı 1,9 puan yükselişle %2,2 (%0,3) oldu. Türk Lirası cinsinden gelirler yerel para 
biriminin yıllık değer kaybı nedeni ile %9,1 düşüşle 142 milyon TL (156 milyon TL) olarak gerçekleşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lifecell* 

Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 
% 

Değişim 
2014                2015 

% 
Değişim 

Abone Sayısı (milyon)
1 

13,9 13,5 (%2,9) 13,9 13,5 (%2,9) 

          Aktif (3 ay)
2 

10,3 10,6 %2,9 10,3 10,6 %2,9 

MOU (dakika) (12 ay)
 

162,8 146,0 (%10,3) 166,7 150,0 (%10,0) 

ARPU -  Bileşik (Grivna) 25,4 28,4 %11,8 25,9 27,0 %4,2 

     Aktif (3 ay) (ABD Doları) 2,4 1,6 (%33,3) 3,0 1,6 (%46,7) 

     Aktif (3 ay) (Grivna) 33,3 36,2 %8,7 34,5 35,5 %2,9 

Gelir (milyon Grivna) 1.046,7 1.158,9 %10,7 4.051,7 4.476,5 %10,5 

FAVÖK (milyon Grivna) 310,4 421,0 %35,6 1.237,3 1.485,2 %20,0 

FAVÖK marjı (Grivna) %29,7 %36,3 6,6yp %30,5 %33,2 2,7yp 

Net Zarar (milyon Grivna) (2.078,7) (130,2) (%93,7) (5.593,2) (4.438,7) (%20,6) 

Yatırım Harcaması (milyon Grivna) 327,2 490,3 %49,8 688,9 5.959,1 %765,0 

Gelir (milyon TL) 167,1 146,9 (%12,1) 758,2 564,3 (%25,6) 

FAVÖK (milyon TL) 49,7 53,3 %7,2 232,2 187,7 (%19,2) 

FAVÖK marjı (TL) %29,7 %36,3 6,6yp %30,6 %33,3 2,7yp 

Net Zarar (milyon TL) (323,2) (16,8) (%94,8) (1.066,9) (541,3) (%49,3) 
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BeST* 

Çeyrek  Yıl 

4Ç14 4Ç15 
% 

Değişim 
2014                2015 % Değişim 

Abone Sayısı (milyon)
 

1,4 1,5 %7,1 1,4 1,5 %7,1 

Aktif (3 ay)
 

1,0 1,1 %10,0 1,0 1,1 %10,0 

Gelir (milyar BYR) 198,3 232,3 %17,1 731,1 825,8 %13,0 

FAVÖK (milyar BYR) (6,3) 8,7 (%238,1) 2,3 18,1 %687,0 

FAVÖK Marjı (BYR) (%3,2) %3,7 6,9yp %0,3 %2,2 1,9yp 

Net zarar (milyar BYR) (941,3) (123,7) (%86,9) (1.993,7) (3.035,3) %52,2 

Yatırım Harcaması (milyar BYR) 85,9 53,4 (%37,8) 173,3 116,5 (%32,8) 

Gelir (milyon TL) 40,7 38,1 (%6,4) 155,7 141,6 (%9,1) 

FAVÖK (milyon TL) (1,2) 1,4 (%216,7) 0,6 3,1 %416,7 

FAVÖK Marjı (TL) (%3,0) %3,7 6,7yp %0,4 %2,2 1,8yp 

Net zarar (milyon TL) (172,2) (20,3) (%88,2) (399,1) (531,3) %33,1 

Yatırım Harcaması (milyon TL) 15,1 7,3 (%51,7) 33,9 18,2 (%46,3) 
 

(*) %80 oranında iştirak ettiğimiz BeST, Belarus’ta Temmuz 2008’den beri faaliyet göstermektedir. 2015’in ilk çeyreği itibarıyla Belarus’ta 
enflasyon muhasebesi uygulaması sona ermiş, karşılaştırılabilir olması amacıyla 2014’ün dördüncü çeyrek ve 2014 yılı dönemleri için tablodaki 
rakamlara enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulanmamıştır.  

(**) Şirket’in, öngörülebilir bir gelecekte ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan, yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan net yatırımın bir parçasını 
oluşturan yurtdışı faaliyetindeki parasal borç ve alacaklara ait yabancı para çevrim farkları, konsolide finansal tablolarda özkaynaklarda, yabancı 
para çevrim farklarında muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolarda özkaynaklarda, yabancı para çevrim farkları içerisinde 
muhasebeleştirilen yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklanan net kur farkı zararları, yukarıdaki bireysel finansal tablolarda raporlama amaçlı olarak 
ilgili yabancı para çevrim farklarından net olarak sunulmuştur 

KKTCELL’in gelirleri dördüncü çeyrekte %7,7 azalarak 33 milyon TL’ye (36 milyon TL) gerilerken, FAVÖK 
%19,5 azalarak 12 milyon TL (15 milyon TL) oldu. FAVÖK marjı ise dördüncü çeyrekte %37,1 (%42,7) 
oldu. Bu düşüşe maksimum fiyat tavanı ve arabağlantı ücretlerine ilişkin regülasyon değişiklikleri ve ek 
frekans ücretleri yol açtı. 

2015 yılı için, KKTCELL’in gelirleri %7,6 düşüşle 131 milyon TL (142 milyon TL) olurken FAVÖK %12,5 
düşüşle 50 milyon TL (57 milyon TL) oldu. FAVÖK marjı ise %38,4 (%40,6) olarak gerçekleşti. Bu düşüşe 
temel olarak yukarıda açıklanan etkiler sebep oldu.  
  

KKTCELL* (milyon TL) 
Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 % Değişim 2014                2015 % Değişim 

Abone Sayısı (milyon)
 

0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 

Gelir  36,2 33,4 (%7,7) 141,7 130,9 (%7,6) 

FAVÖK  15,4 12,4 (%19,5) 57,5 50,3 (%12,5) 

FAVÖK Marjı  %42,7 %37,1 (5,6yp) %40,6 %38,4 (2,2yp) 

Net kar  10,2 7,9 (%22,5) 34,8 30,1 (%13,5) 

Yatırım Harcaması  12,6 14,1 %11,9 22,7 29,6 %30,4 

(*) %100 oranında iştirak ettiğimiz KKTCELL, Kuzey Kıbrıs’ta 1999’dan beri faaliyet göstermektedir.  

Fintur: Dördüncü çeyrekte Fintur’un konsolide gelirleri %48,2 düşüşle 219 milyon ABD Doları (423 
milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Bu düşüş temel olarak Fintur şirketlerinin bulunduğu ülkelerdeki 
yerel para birimlerindeki değer kayıplarından ve Kazakistan’da artan rekabetten kaynaklandı. 2015 yılı 
gelirleri aynı sebepler ile %26,4 düşerek 1.325 milyon ABD Doları (1.801 milyon ABD doları) oldu. 
Fintur’un toplam abone sayısı rekabet sebebi ile Kcell’deki azalan abone sayısına bağlı olarak 0,9 milyon 
düştü. 

Fintur’un 2014’ün dördüncü çeyreğinde Turkcell Grubu net karına 3 milyon ABD Doları negatif etkisine 
karşılık 2015’in dördüncü çeyreğinde 34 milyon ABD Doları pozitif katkısı oldu. 2014 yılının dördüncü 
çeyreğinde Fintur’un 88 milyon ABD Doları tutarındaki negatif etkisi şerefiye ve sabit kıymetlerdeki nakdi 
olmayan değer düşüklüğünden kaynaklandı. Fintur’un Turkcell Grubu net karına 2015 yılında katkısı ise 
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136 milyon ABD Dolarına (95 milyon ABD Doları) yükseldi. 2014 yılında Fintur’un Turkcell Grubu karına 
katkısı daha azdı. 125 milyon ABD doları tutarındaki nakdi olmayan negatif etki temel olarak Fintur’un 
operasyonel varlıkları ve şerefiyesindeki değer düşüklüğünden kaynaklanmıştı.  

Fintur* 
Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 % Değişim 2014               2015 % Değişim 
Abone

1
 (milyon)

 
18,2 17,3 (%4,9) 18,2 17,3 (%4,9) 

  Kazakistan 11,2 10,4 (%7,1) 11,2 10,4 (%7,1) 

  Azerbaycan 4,2 4,1 (%2,4) 4,2 4,1 (%2,4) 

  Moldova 0,9 0,9 - 0,9 0,9 - 

  Gürcistan 1,9 1,9 - 1,9 1,9 - 

Gelir (milyon ABD Doları)
 

423 219 (%48,2) 1,801 1,325 (%26,4) 

  Kazakistan 248 92 (%62,9) 1,052 758 (%27,9) 

  Azerbaycan 127 90 (%29,1) 549 408 (%25,7) 

  Moldova 17 15 (%11,8) 72 64 (%11,1) 

  Gürcistan 31 22 (%29,0) 128 95 (%25,8) 

Fintur’un Turkcell Grubu net karına 
katkısı (milyon ABD doları)  

(3) 34 a.d. 95 136 %43,2 

(1) TeliaSonera, 21 Nisan 2015 tarihli sonuç açıklaması ile operasyonunun bulunduğu bütün ülkeler için ön ödemeli mobil abone tanımını 

değiştirmiştir. Ön ödemeli abone tanımı, son 3 ayda aktif aboneleri kapsayacak şekilde değişmiştir. TeliaSonera’nın bu raporlaması 

doğrultusunda, Fintur operasyonlarının abone sayıları 3 ay aktif olarak verilmektedir. Geçmiş dönemler için değerler bu doğrultuda 

yeniden düzenlenmiştir.  

(*) %41,45’ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan’daki mobil faaliyetlerimize iştirak 

etmekteyiz. 

Turkcell Grup Aboneleri 

Turkcell Grup abone sayısı 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yaklaşık 68,8 milyondur. Bu rakam Turkcell 
Türkiye, konsolide ettiğimiz iştirakler ve konsolide etmediğimiz iştiraklerdeki aboneler baz alınarak 
hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye’deki mobil, fiber, ADSL ve IPTV abonelerini ve lifecell, BeST, 
KKTCell (“Kuzey Kıbrıs”) ve Fintur operasyonlarımızdaki mobil abonelerimizi kapsamaktadır. 

Turkcell Grup Abone Sayıları  2014 2015 % Değişim                

Mobil faturalı (milyon)   15,2 16,6 %9,2 

Mobil ön ödemeli (milyon) 19,4 17,4 (%10,3) 

Fiber (bin) 735,1 899,4 %22,4 

ADSL (bin) 456,2 620,8 %36,1 

IPTV (bin) 60,1 223,7 %272,2 

Turkcell Türkiye Aboneleri (milyon)
1
 35,9 35,8 (%0,3) 

Ukrayna  13,9 13,5 (%2,9) 

Belarus 1,4 1,5 %7,1 

Kuzey Kıbrıs  0,4 0,4 - 

Turkcell Europe
2
 0,4 0,3 (%25,0) 

Konsolide Abone (milyon) 52,0 51,4 (%1,2) 

Fintur
3
 18,2 17,3 (%4,9) 

Turkcell Grup Abone Sayısı* (milyon) 70,1 68,8 (%1,9) 
 

(*) Turkcell Grup abone sayısı konsolide olmayan şirketlerin abone sayılarını içermektedir.  
(1) Birden fazla servis kullanan abonler, her bir servis için ayrı bir abone olarak hesaplanmıştır.  
(2) Şirketimizin Almanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ve Deutsche Telekom arasında 2010 yılında yapılan 5 
yıllık “toptan trafik alım” sözleşmesi, iş modelinde değişikliğe gidilerek “pazarlama işbirliği” sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni 
sözleşme, 27 Ağustos 2014 itibarıyla Şirketimiz ve Deutsche Telekom’un iştiraki arasında imzalanmış olup yeni iş modeli kapsamında, 
Turkcell Europe müşterilerinin ve operasyonlarının Deutsche Telekom’un iştirakine devri 15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Turkcell 
Europe aboneleri, Turkcell Grup abone sayısına dahil edilmiştir. 
(3) TeliaSonera, 21 Nisan 2015 tarihli sonuç açıklaması ile operasyonunun bulunduğu bütün ülkeler için ön ödemeli mobil abone tanımını 
değiştirmiştir. Ön ödemeli abone tanımı, son 3 ayda aktif aboneleri kapsayacak şekilde değişmiştir. TeliaSonera’nın bu raporlaması 
doğrultusunda, Fintur operasyonlarının abone sayıları 3 ay aktif olarak verilmektedir. Geçmiş dönemler için değerler bu doğrultuda yeniden 
düzenlenmiştir. 
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MAKROEKONOMİK VERİLER 
 

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

 

Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 
% 

Değişim 
2014                2015 

% 
Değişim 

ABD$/TL Kuru            

   Kapanış Kuru 2,3189 2,9076 %25,4 2,3189 2,9076 %25,4 

   Ortalama Kur 2,2421 2,9366 %31,0 2,1850 2,7271 %24,8 

Avro/TL Kuru       

   Kapanış Kuru 2,8207 3,1776 %12,7 2,8207 3,1776 %12,7 

   Ortalama Kur 2,7999 3,2000 %14,3 2,9004 3,0219 %4,2 

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

GSYİH Büyümesi (Türkiye) 2,7% m.d. m.d. 2,9% m.d. m.d. 

ABD$ / Grivna Kuru       

   Kapanış Kuru 15,77 24,00 %52,2 15,77 24,00 %52,2 

   Ortalama Kur 14,09 23,18 %64,5 11,87 21,79 %83,6 

ABD$ / Belarus Ruble Kuru       

  Kapanış Kuru 11.850 18.569 %56,7 11.850 18.569 %56,7 

  Ortalama Kur 10.912 17.909 %64,1 10.255 15.917 %55,2 

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

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

 

Turkcell Grup (milyon TL) 

Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 
% 

Değişim 
2014               2015 

% 
Değişim 

Düzeltilmiş FAVÖK  917,1 1.058,2 %15,4% 3.761,8 4.140,5 %10,1 

Finansman geliri 223,2 153,5 (%31,2) 955,4 756,1 (%20,9) 

Finansman gideri (400,1) (141,0) (%64,8) (1.247,0) (799,5) (%35,9) 

Parasal Kazanç 32,3 - - 205,1 - - 

Diğer gelir / (gider) 1,4 (31,0) a.d. (76,3) (225,9) %196,1 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların karlarındaki paylar 

(6,9) 98,4 a.d. 207,3 367,3 %77,2 

Amortisman ve itfa (450,7) (437,1) (%3,0) (1.639,4) (1.667,8) %1,7 

Vergi ve azınlık karı hariç net kar 316,3 701,0 %121,6 2.166,9 2.570,7 %18,6 

Vergi gideri  (187,3) (109,2) (%41,7) (730,4) (667,1) (%8,7) 

Net dönem karı 129,0 591,8 %358,8 1.436,5 1.903,6 %32,5 
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İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities 

Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan 
Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) “Safe Harbor” hükmünde 
belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler 
haricindeki, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik 
bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan ”olabilir”, “olacak”, “umuyor”,” 
inanıyor”, ”planlıyor”, “bekliyor”, “tahmin ediyor”, “düşünüyor”, ”beklenti” ve “devam ediyor” gibi terminolojilerden tespit 
edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu 
beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü 
ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu 
etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2014 yılı için 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange 
Commission)’na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride 
oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz 
bulunmamaktadır. 

 
TURKCELL HAKKINDA: Turkcell, Türkiye’de entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sağlamaktadır. 31 Aralık 2015 

itibarıyla yaklaşık 68,8 milyon mobil, sabit ve IPTV abonesi bulunmaktadır. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk 
operatörlerden biri olmuştur. HSPA+ teknolojisini şebekesinde ilk uygulaya operatörlerden biri olarak data kullanımındaki artışa 
paralel iki yeni HSPA+ teknolojisini daha hayata geçirdik. Üç Taşıyıcılı HSDPA ile DC-HSUPA teknolojileri sayesinde, dünyada ilk 
defa 3G şebekesinde 63,3 Mbps’a varan veri indirme hızı; ayrıca 11,5 Mbps’a varan veri yükleme hızı sağlanabilmektedir. 
Turkcell, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom 
operatörüdür. Turkcell, 31 Aralık 2015 itibarıyla 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %95,03’ünü, 2G şebekesi ile de 
%99,85’ini kapsamaktadır. 31 Aralık 2015 itibarıyla, Turkcell’in geliri 12,8 milyar TL’ye (4,7 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 
26,2 milyar TL’ye (9,0 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de BIST’te kote olan Turkcell; 
NYSE’de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için http://www.turkcell.com.tr ’ye başvurabilirsiniz. 
 

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

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

 
 
Basın bültenimizi Turkcell Yatırımcı İlişkileri uygulamamızdan indirebilirsiniz. 

Uygulamamızı iOS cihazlar için buradan ve Android cihazlar için buradan indirebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tablo: Turkcell Türkiye mobil arabağlantı gelir ve giderleri   

Milyon TL 

Çeyrek Yıl 

4Ç14 4Ç15 
 % 

değişim                 
2014 2015                 % değişim 

Arabağlantı gelirleri 281,3 317,4 %12,8 1.116,5 1.244,0 %11,4 

     Gelirlere % oranı %10,3 %10,6 0,3yp %10,7 %10,8 0,1yp 

Arabağlantı giderleri (267,1) (303,3) %13,6 (1.049,7) (1.171,5) %11,6 

     Gelirlere % oranı (%9,8) (%10,1) (0,3yp) (%10,0) (%10,2) (0,2yp) 

 



4Ç 3Ç 4Ç 12 Ay 12 Ay

Ara.31 Eyl.30 Ara.31 Ara.31 Ara.31

2014 2015 2015 2014 2015

Konsolide Faaliyet Verileri

Turkcell Türkiye 2,722.5 3,034.7 2,997.8 10,480.2 11,480.9

Bireysel 2,169.7 2,403.8 2,391.0 8,282.3 9,127.3 

Kurumsal 499.4 518.6 529.2 1,907.4 2,031.7 

Diğer 53.4 112.3 77.6 290.5 321.9 

Turkcell Uluslararası 254.3 234.7 223.8 1,137.9 856.1 

Diğer İştirakler 126.4 94.4 112.9 425.5 432.4 

Toplam Hasılat 3,103.2 3,363.8 3,334.5 12,043.6 12,769.4 

Satışların Maliyeti (1,972.2) (1,987.1) (2,054.2) (7,380.8) (7,766.5) 

Brüt Esas Faaliyet Karı 1,131.0 1,376.7 1,280.3 4,662.8 5,002.9 

Genel Yönetim Giderleri (146.8) (168.2) (165.9) (562.7) (625.3) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (517.8) (474.1) (492.6) (1,974.6) (1,901.9) 

Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider 

ve zararlar) 269.4 218.0 (15.9) 1,053.6 925.0 

Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet 

karı 735.8 952.4 605.9 3,179.1 3,400.7 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5.4 3.0 6.2 20.0 14.9 

Yatırım faaliyetlerinden giderler 9.3 (20.0) (27.5) (16.8) (74.3) 

Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak 

karı (6.9) 80.1 98.4 207.3 367.3 

Finansman gelir/(gider) öncesi net kar 743.6 1,015.5 683.0 3,389.6 3,708.6 

Net parasal pozisyon karı/zararı (459.8) (188.8) 18.6 (1,424.9) (1,135.1) 

Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi 

kar 32.3 - - 205.1 - 

Vergiler 316.1 826.7 701.6 2,169.8 2,573.5 

Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar (187.1) (183.2) (109.4) (731.1) (667.7) 

Kontrol gücü olmayan paylar 129.0 643.5 592.2 1,438.7 1,905.8 

Net Kar 128.9 (12.2) (7.6) 428.2 164.1 

257.9 631.3 584.6 1,866.9 2,069.9 

Hisse başına kazanç 0.12 0.29 0.27 0.85 0.94

Diğer Finansal Veriler

Brüt esas faaliyet karı marjı 36.4% 40.9% 38.4% 38.7% 39.2%

FAVÖK* 917.1 1,160.6 1,058.2 3,761.8 4,140.5 

Sabit kıymet harcamaları 935.3 634.4 6,188.9 2,144.8 8,536.2 

Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) 

Hazır değerler 9,031.9 3,902.5 2,918.8 9,031.9 2,918.8 

Toplam varlıklar 23,668.3 20,555.1 26,184.2 23,668.3 26,184.2 

Uzun vadeli borçlar 1,247.9 582.2 3,487.8 1,247.9 3,487.8 

Toplam borçlar 3,697.7 3,466.6 4,214.2 3,697.7 4,214.2 

Toplam yükümlülükler 6,979.5 6,777.8 11,784.9 6,979.5 11,784.9 

Toplam özsermaye / Net varlıklar 16,688.8 13,777.3 14,399.3 16,688.8 14,399.3 

* Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.

Özet SPK Finansallar (Milyon TL)



4Ç 3Ç 4Ç 12 Ay 12 Ay

Ara.31 Eyl.30 Ara.31 Ara.31 Ara.31

2014 2015 2015 2014 2015

Konsolide Faaliyet Verileri

Turkcell Türkiye 2,722.5 3,034.7 2,997.8 10,480.2 11,480.9

Bireysel 2,169.7 2,403.8 2,391.0 8,282.3 9,127.3 

Kurumsal 499.4 518.6 529.2 1,907.4 2,031.7 

Diğer 53.4 112.3 77.6 290.5 321.9 

Turkcell Uluslararası 254.3 234.7 223.8 1,137.9 856.1 

Diğer İştirakler 126.4 94.4 112.9 425.5 432.4 

Toplam Hasılat 3,103.2 3,363.8 3,334.5 12,043.6 12,769.4 

Satışların Maliyeti (1,972.2) (1,987.8) (2,054.8) (7,383.9) (7,769.5) 

Brüt Esas Faaliyet Karı 1,131.0 1,376.0 1,279.7 4,659.7 4,999.9 

Genel Yönetim Giderleri (146.8) (168.2) (165.9) (562.7) (625.3) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (517.8) (474.1) (492.6) (1,974.6) (1,901.9) 

Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider 

ve zararlar) 1.4 (18.4) (31.1) (76.3) (225.9) 

Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet 

karı 467.8 715.3 590.1 2,046.1 2,246.8 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler (400.1) (144.7) (141.0) (1,247.0) (799.5) 

Yatırım faaliyetlerinden giderler 223.2 175.1 153.5 955.4 756.1 

Net parasal pozisyon karı/zararı 32.3 - - 205.1 - 

Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen 

iştirak karı (6.9) 80.1 98.4 207.3 367.3 

Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi 

kar 316.3 825.8 701.0 2,166.9 2,570.7 

Vergiler (187.3) (183.2) (109.2) (730.4) (667.1) 

Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 129.0 642.6 591.8 1,436.5 1,903.6 

Kontrol gücü olmayan paylar 128.9 (12.2) (7.6) 428.2 164.1 

Net Kar 257.9 630.4 584.2 1,864.7 2,067.7 

Hisse başına kazanç 0.12  0.28  0.27  0.85  0.94  

Diğer Finansal Veriler

Brüt esas faaliyet karı marjı 36.4% 40.9% 38.4% 38.7% 39.2%

FAVÖK* 917.1 1,160.6 1,058.2 3,761.8 4,140.5 

Sabit kıymet harcamaları 935.3 634.4 6,188.9 2,144.8 8,536.2 

Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) 

Hazır değerler 9,031.9 3,902.5 2,918.8 9,031.9 2,918.8 

Toplam varlıklar 23,694.2 20,579.0 26,207.3 23,694.2 26,207.3 

Uzun vadeli borçlar 1,247.9 582.2 3,487.8 1,247.9 3,487.8 

Toplam borçlar 3,697.7 3,466.6 4,214.2 3,697.7 4,214.2 

Toplam yükümlülükler 6,983.6 6,781.3 11,788.4 6,983.6 11,788.4 

Toplam özsermaye 16,710.6 13,797.7 14,418.9 16,710.6 14,418.9 

* Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.

Özet UFRS Finansallar (Milyon TL)


