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

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

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

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

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

 Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet ve 
finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 30 Haziran 2015 dönemine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web 
sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 30 Haziran 2016 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 
edilmektedir. ABD Dolar bazında finansal tablo yayınlanmayacaktır. Bu sayede Türkiye ve ABD’de yaptığımız raporlamalarımızın uyumlu 
olması sağlanmaktadır. 
 

 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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İLK YARIYILA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 
 

 Turkcell Türkiye ve Grup’tan bugüne kadar en yüksek ilk yarıyıl gelir ve FAVÖK1 performansı 
 

 Turkcell Türkiye gelir ve FAVÖK’ünde sırasıyla %8,9 ve %5,5 büyüme ve %31,0 FAVÖK marjı  
 

 Grup gelirleri ve FAVÖK’ünde sırasıyla %8,4 ve %5,7 büyüme; %30,8 FAVÖK marjı 
 

 Grup UFRS net karı %14,7 artışla 979 milyon TL ve proforma net kar2 %5,3 artışla 1.118 milyon TL 
 

 Yıl sonu hedefleri3 gelir büyümesi ve FAVÖK marjı için korunuyor; Turkcell Türkiye ve Grup gelirlerinde 
hedef %8 - %10 büyüme, Grup FAVÖK marjı hedefi %31 - %33   

 

- Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı hedefi, hızlanan 4.5G yatırımları ile, 
~%25’e (daha önce ~%20) revize edildi3 

 

İKİNCİ ÇEYREĞE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 
 

 Turkcell Türkiye gelirleri ve FAVÖK’ünde1 sırasıyla %8,0 ve %0,9 büyüme ve %30,7 FAVÖK marjı; 
Turkcell Türkiye gelirlerinin %46’sını oluşturan data ve servisler gelirlerinde %39,3 büyüme 
 

 Grup gelirleri ve FAVÖK’ünde sırasıyla %8,6 ve %3,5 büyüme; %30,7 FAVÖK marjı 
 

 Grup net karı UFRS’ye göre 416 milyon TL (712 milyon TL). Grup proforma net karı2 542 milyon TL (569 
milyon TL) 

 

 Turkcell Uluslararası gelirleri 204 milyon TL (205 milyon TL); %26,0 FAVÖK marjı 
 

 Haziran ayında, likiditemizi daha da güçlendirmek için açık kredi limitimizden yaklaşık 1 milyar ABD 
Doları’nın uygun şartlarla (LIBOR/EURIBOR +%2,0) kullanımı  

 

 2016 yılı Haziran ve Temmuz aylarında yapılandırılmış çapraz kur takası işlemleriyle borç 
portföyümüzün yaklaşık 650 milyon Avro’suna olası makroekonomik dalgalanmalara karşı koruma  

 
 
 

 
 

FİNANSAL ÖZETİ 
 

Milyon TL 2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ.                
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Gelir 3.092,9 3.358,1 %8,6 6.071,1 6.583,5 %8,4 

          Turkcell Türkiye 2.786,3 3.008,2 %8,0 5.448,5 5.935,7 %8,9 

FAVÖK1 994,8 1.029,3 %3,5 1.921,7 2.030,8 %5,7 

          Turkcell Türkiye 915,0 923,1 %0,9 1.743,2 1.839,2 %5,5 

FAVÖK Marjı %32,2 %30,7 (1,5yp) %31,7 %30,8 (0,9yp) 

Net Kar 712,0 416,1 (%41,6) 853,1 978,8 %14,7 

Proforma Net Kar2 568,6 541,7 (%4,7) 1.061,6 1.118,1 %5,3 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 14’e bakınız.  
(2) Proforma net kar rakamı, net kar rakamının bir defaya mahsus olduğuna inandığımız kalemlerin ve bazı operasyonel olmayan kalemlerin 
etkisinden arındırılarak sunulması için kullanılmaktadır. Bu dokümanda proforma net kar, kur farkı geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil), Turkcell 
İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirleri, borç ve kredilerin faiz giderleri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (Fintur), 4.5G 
lisansına ilişkin amortisman ve tek seferlik gelir/(gider) etkilerinden arındırılmış net kar olarak tanımlanmaktadır. Bu rakam, genel kabul görmüş 
muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız 
kalemler değişebilir.  
(3) Bu paragrafta mevcut 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. 

Detaylı bilgi için web sitemizde (www.turkcell.com.tr) yayınlanan, 30 Haziran 2016 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 

Türkiye’ye inanıyoruz; müşterilerimizin 4.5G’ye ilgisi yatırımlarımıza cesaretle devam etmemizi sağlıyor  

2016 yılının ilk yarısında Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu olarak hem gelir hem de FAVÖK’te ilk yarıyıl 
bazında tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştık. İkinci çeyrekte ise Grup bazında her çeyrek artan bir 
performans ile son üç yılın en yüksek seviyesi olan %8,6 büyüme kaydettik.  

Yılın ilk yarısında, Grup gelirlerimizin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye’de %8,9 büyüdük ve %31,0 FAVÖK 
marjı kaydettik. Turkcell Grubu olarak ise %8,4 büyüme ile 6,6 milyar TL ciroya, %5,7 artışla 2,0 milyar TL 
FAVÖK’e ve %30,8 FAVÖK marjına ulaştık. Proforma Grup net kârımız1 1,1 milyar TL olurken, UFRS’ye göre 
979 milyon TL olarak gerçekleşti. Planlarımız dahilinde gerçekleşen bu sonuçlar kapsamında 2016 yılı için 
%8 - %10 olan gelir büyümesi ve %31 - %33 aralığında olan FAVÖK marjı beklentilerimizi koruyoruz2.  

2016 yılının ilk yarısında, Türkiye’de telekomünikasyon pazarını yeniden şekillendiren 4.5G yatırımlarına 
odaklandık. Turkcell olarak müşterilerimizin yoğun ilgisi ile birlikte yatırımlarımızı daha da hızlandırarak 
4.5G’de Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık %82 nüfus kapsamasına ulaştık. Bugün itibarıyla 4.5G abone sayımız 
16 milyona3 ulaşırken, 4.5G şebekemiz üzerinden taşınan data trafiği %23 oldu.  

Hızlanan 4.5G yatırımlarımızla birlikte operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranı ilk yarıyılda %23 
olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında da yatırımlarımızı hız kesmeden yapmaya devam edeceğiz. Bu 
doğrultuda, 2016 yılı için daha önce %20 olarak açıkladığımız Grup operasyonel yatırım harcamalarımızın 
gelire oranı beklentimizi %25 olarak güncelliyoruz2.  

Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında telekomünikasyon sektöründe tarihi bir adım atılmasına da öncülük 
ettik. Ülkemizde var olan iletişim altyapılarının en etkin şekilde kullanılması ve geliştirilmesi, kaynakların 
verimli kullanılması ve adil rekabet ortamının sağlanması için Vodafone, Türksat ve TELKODER4 üyesi 
operatörler ile birlikte ortak bir altyapı şirketi kurmak üzere somut adımlar attık. 

Bu yatırımlarla Türkiye’nin teknolojide sadece tüketen değil üreten ülke olması yolunda üzerimize düşen 
görevi yerine getirerek ülkemize olan inancımızın tam olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. 

Turkcell Türkiye: Büyümeye devam 

Bu çeyrekte faturalı, fiber ve dijital servislerde müşteri kazanımımız devam etti. Faturalı müşteri sayımız 
geçen yıla göre 956 bin arttı ve müşteri bazımızın %52’sine ulaştı. Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 148 bin 
artışla 965 bine ulaşırken, toplam sabit müşteri sayımız 1,6 milyonu aştı.  

Dijital servislerimize yoğun ilgi bu çeyrekte de devam etti. BiP, Turkcell TV+, Akıllı Depo, Goller Cepte, fizy, 
Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren müşteri sayımız yıllık bazda 12,5 milyondan 
31,0 milyona yükselirken, kullanıcı sözleşmesini onaylayan abone sayımız 5,6 milyondan 16,7 milyona arttı.  

Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil tarafta ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri 
oranımız bu çeyrekte 3 puan artarak %20’ye5 ulaşırken, sabit tarafta TV’li servis kullanan müşteri oranımız 
3 puanlık artışla %33 oldu.  

Turkcell Finansman yaklaşık 1 milyon müşteriye ulaştı 

Mart ayında tüm Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Turkcell Finansman bugüne kadar akıllı cihazların 
finansmanı için yaklaşık 1 milyon müşteriye toplam 1,2 milyar TL tutarında kredi sağlayarak akıllı telefon 
penetrasyonundaki artışı destekledi. Şebekemizdeki akıllı telefon penetrasyonu %60’a yükseldi. Akıllı 
telefon sayısındaki artışın da etkisiyle data gelirlerimiz geçen yıla göre %36,2 ve servis gelirlerimiz  %56,1 
büyüdü.  

Bu çeyrekte Shell, Zubizu ve Google gibi markalarla çeşitli kampanya ve işbirliklerine imza attığımız ödeme 
platformumuz Paycell’e olan ilgi daha da arttı. Ayrıca Paycell’in ödeme araçlarından Turkcell Mobil Ödeme 
ile yılın ilk yarısında, 375 milyon TL’ye ulaşan 11 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi. Önümüzdeki 
dönemde de Paycell sayesinde birçok kurum mobil ödeme deneyimini kusursuz şekilde müşterilerine 
ulaştırabilecek. 
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Türkiye’nin en büyük veri merkezini hizmete açtık  

Haziran ayında toplam 33 bin metrekarelik alana sahip olan Türkiye’nin en büyük veri merkezini Gebze’de 
açtık. Veri depolama konusunda bölgemizin en güçlü şirketlerden birisi olmaya kararlıyız. Gebze’nin 
ardından Ankara ve İzmir’de açacağımız yeni veri merkezleri ile birlikte toplam 107 bin metrekarelik bir 
alana ulaşacağız. 

Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz  

Son günlerde ülkemizde yaşananlar bir kez daha kesintisiz iletişimin önemini açıkça ortaya koydu. Bu zor 
zamanlarda iletişim altyapımızı güçlü ve ayakta tutarak halkımızın doğru bilgiyi zamanlı almasını sağlayıp 
üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. 

Türkiye’yi ve sektörümüzü önümüzdeki dönemde daha aydınlık günlerin beklediğine yürekten inanıyoruz. 
Kısa dönemde değişken olması beklenen piyasaların güçlü duracağını düşünüyor; Turkcell olarak bu döneme 
tedbirli giriyoruz. Önümüzdeki üç yıl için yatırım ve genişleme amacıyla yeterli finansman kaynaklarımızın 
bulunması, kur riskine karşı aldığımız çeşitli aksiyonlar ve her daim disiplinli finansal politikalarımız 
neticesinde bu süreci iyi yönetiyoruz. Müşterilerimizin sunduğumuz hizmetlere olan taleplerinin de bu 
süreçten olumsuz etkilenmediğini gözlemliyoruz. Bir grup teröristin Silahlı Kuvvetlerin belirli unsurlarıyla 
işbirliği içerisinde yaptığı saldırılardan Türkiye’nin bu kadar hızlı bir şekilde kurtulması Türkiye’nin istikrarı 
açısından bize cesaret veriyor. Bu kapsamda, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam 
ediyoruz. 

Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere bu zorlu süreçte Turkcell'e yakışır performansın sergilenmesinde 
gerekli özveri ve hassasiyeti sonuna kadar gösteren tüm ekip arkadaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Proforma net kar rakamı, net kar rakamının bir defaya mahsus olduğuna inandığımız kalemlerin ve bazı operasyonel olmayan kalemlerin 
etkisinden arındırılarak sunulması için kullanılmaktadır.  Bu dokümanda proforma net kar, kur farkı geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil),  
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirleri, borç ve kredilerin faiz giderleri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (Fintur), 
4.5G lisansına ilişkin amortisman ve tek seferlik gelir/(gider) etkilerinden arındırılmış net kar olarak tanımlanmaktadır. Bu rakam, genel kabul görmüş 
muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız 
kalemler değişebilir. 
(2) 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.  
(3) 4.5G aboneliğine SMS onayı ile kayıt yaptırmış müşteri sayısı 
(4) Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 
(5) TV’li servis kullanan müşterilerimiz: İnternet+ TV kullanıcıları ve internet+ TV+ ses kullanıcıları 
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2016 İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET 

Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2016 yılının ikinci çeyreği içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin 

TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bültende 2015 ve 2016 yıllarının ikinci çeyrek ve yarıyıllarına 

ilişkin yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilerdir. 

Bültenin sonunda, 2015 yılı ikinci çeyrek, 2016 yılı ilk ve ikinci çeyrek, 2015 ve 2016 yıllarının yarıyıllarına 

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 Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16  

% Değ.                
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16  
% Değ.                

Gelir 3.092,9 3.358,1 %8,6 6.071,1 6.583,5 %8,4 

Satışların maliyeti1 (1.898,3) (2.236,9) %17,8 (3.726,9) (4.255,7) %14,2 

Satışların maliyeti1/gelir (%61,4) (%66,6) (5,2yp) (%61,4) (%64,6) (3,2yp) 

    İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (409,5) (567,1) %38,5 (803,9) (1.021,9) %27,1 

Brüt Kar Marjı %38,6 %33,4 (5,2yp) %38,6 %35,4 (3,2yp) 

Genel Yönetim Giderleri (150,4) (175,8) %16,9 (291,2) (354,5) %21,7 

Genel Yönetim Giderleri/Gelir (%4,9) (%5,2) (0,3yp) (%4,8) (%5,4) (0,6yp) 

Satış ve Pazarlama Giderleri (458,9) (483,2) %5,3 (935,2) (964,4) %3,1 

Satış ve Pazarlama Giderleri/Gelir (%14,8) (%14,4) 0,4yp (%15,4) (%14,6) 0,8yp 

FAVÖK2 994,8 1.029,3 %3,5 1.921,7 2.030,8 %5,7 

FAVÖK Marjı %32,2 %30,7 (1,5yp) %31,7 %30,8 (0,9yp) 

FVÖK3 585,3 462,2 (%21,0) 1.117,8 1.008,9 (%9,7) 

Net finansman geliri / (gideri) 397,1 21,8 (%94,5) (86,3) 188,0 a.d. 

    Finansman giderleri 221,9 (140,7) (%163,4) (513,8) (195,7) (%61,9) 

    Finansman gelirleri 175,2 162,5 (%7,2) 427,5 383,7 (%10,2) 

Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen 
iştirak karı 

94,0 (7,9) (%108,4) 188,8 7,3 (%96,1) 

Diğer gelirler / (giderler) (123,4) 13,8 a.d. (176,4) 2,7 a.d. 

Kontrol gücü olmayan paylar (100,5) (11,6) (%88,5) 183,9 (22,5) (%112,2) 

Vergi (140,5) (62,2) (%55,7) (374,7) (205,6) (%45,1) 

Net Kar 712,0 416,1 (%41,6) 853,1 978,8 %14,7 
         

Proforma Net Kar4 568,6 541,7 (%4,7) 1.061,6 1.118,1 %5,3 
 

(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 14’e bakınız.  
(3) FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK’den itfa ve tükenme payları ile amortismanın 
düşürülmesi ile hesaplanmıştır. 
(4) Proforma net kar rakamı, net kar rakamının bir defaya mahsus olduğuna inandığımız kalemlerin ve bazı operasyonel olmayan kalemlerin 
etkisinden arındırılarak sunulması için kullanılmaktadır.  Bu dokümanda proforma net kar, kur farkı geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil),  
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirleri, borç ve kredilerin faiz giderleri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (Fintur), 
4.5G lisansına ilişkin amortisman ve tek seferlik gelir/(gider) etkilerinden arındırılmış net kar olarak tanımlanmaktadır. Bu rakam, genel kabul 
görmüş muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde proforma net kar gösterimlerinde hesaplamaya 
alacağımız kalemler değişebilir. 

Gelirler Grup gelirleri yıllık bazda %8,6 büyüdü.   

Grup gelirlerinin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %8,0 artışla 3.008 milyon TL’ye (2.786 milyon 
TL) ulaştı. Bu temel olarak bireysel ve kurumsal segment gelirlerinin %8 büyüme ile, sırasıyla 2.385 milyon  
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TL’ye (2.208 milyon TL) ve 540 milyon TL’ye (501 milyon TL) ulaşması sonucunda gerçekleşti. Turkcell 
Türkiye gelirlerinin %46’sını oluşturan data, servisler ve çözümler gelirlerimiz büyümenin temel etkeni 
oldu ve %39,3 artışla 1.389 milyon TL’ye (997 milyon TL) ulaştı.  

1 Nisan 2016’da Türkiye telekomünikasyon sektöründe açılan yeni dönemde abonelerimize 4.5G 
teknolojisi sunmaya başladık. 4.5G lansmanı, Türkiye’de pazar dinamiklerinin değişmesinde etkili 
olmuştur. Müşteri tüketim trendi data yönüne kayarken, geleneksel ses ve SMS servisleri tüketici karar 
verme sürecinde daha az etkiye sahiptir. Yatırımlarımız da bu trendi yansıtmaktadır. Bu doğrultuda, 2016 
yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye işimizle ilgili gelir açıklamamız data ve servisler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

Abonelerimiz 4.5G deneyimini, sunduğumuz yeni yüksek kotalı data paketlerimiz ile yaşarken, varolan 
paketlerindeki data kotalarını üç ay boyunca iki katına çıkardık. Bu doğrultuda, 2016 yılı ikinci çeyreğinde 
çeyreksel bazda %33 büyüyen data trafiğimizin %21’i (Temmuz itibarıyla %23) 4.5G şebekemiz üzerinden 
taşındı. 4.5G abonelerimiz, kullanmayan abonelerimize kıyasla 2,4 kat daha fazla aylık bazda data tüketti. 
%60’a ulaşan akıllı cihaz penetrasyonu ve toplam data kullanıcı sayımızdaki yükseliş ile data gelirleri %36,2 
artışla 1.141 milyon TL (838 milyon TL) olurken, servis ve çözümler gelirleri temel olarak Turkcell TV+, fizy, 
Akıllı Depo ve diğer mobil servislerin kullanımındaki artışla %56.1 büyüdü.  

Toptan segment gelirleri taşınan trafik artışına bağlı olarak %11,2 büyüme ile 102 milyon TL’ye (92 milyon 
TL) ulaştı.  

Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, lifecell ve BeST’in yerel para birimi 
cinsinden sırasıyla %7,1 ve %25,1 büyümesine rağmen, Ukrayna ve Belarus’ta yerel para birimlerinin değer 
kaybetmesinin etkisiyle 204 milyon TL (205 milyon TL) oldu. 

Grup gelirlerinin %4’ünü oluşturan ve bilgi ve eğlence servisi, çağrı merkezi gelirleri ve finansal hizmetler 
gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri, %43,3 artışla 146 milyon TL’ye (102 milyon TL) ulaştı. Bu artış 
temel olarak Mart 2016’da ülke çapında operasyonlarına başlayan Tüketici Finansman Şirketi’mizin katkısı 
ile gerçekleşti.  

Satışların maliyetinin gelire oranı 2016 yılı ikinci çeyreğinde %66,6’ya (%61,4) yükseldi. Bu artış, temel 
olarak 4.5G lisans ve yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (3,6 
puan) ve temel olarak şebeke ile ilgili giderlerden oluşan çeşitli diğer giderlerdeki (1,6 puan) artış sebebiyle 
gerçekleşti.  

Genel yönetim giderlerinin 2Ç16’da gelire oranı %5,2’ye (%4,9) yükseldi.    

Satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı 2Ç16’da %14,4’e (%14,8) geriledi. Bu düşüş, temel olarak 4.5G 
lansmanı sebebiyle pazarlama giderlerindeki (0,9 puan) artışa rağmen, değer odaklı abone alımı 
yaklaşımımız sayesinde satış giderlerindeki (0,8 puan) ve diğer gider kalemlerindeki (0,5 puan) azalış ile 
gerçekleşti.  

FAVÖK* 2016 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda %3,5 yükselirken, FAVÖK marjı %30,7 (%32,2) oldu. Satış ve 
pazarlama giderleri 0,4 puan azalırken, satışların maliyeti (itfa ve tükenme payları ile amortisman hariç) 
1,6 puan ve genel yönetim giderleri 0,3 puan arttı.  

 Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %0,9 artışla 923 milyon TL (915 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı %30,7 
(%32,8) oldu.  

 Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü Ukrayna ve Belarus’ta yerel para birimlerinin yıllık bazda değer 
kaybından olumsuz yönde etkilerek 53 milyon TL (56 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı %26,0 
(%27,2) oldu.   

 Diğer iştiraklerimizin FAVÖK’ü temel olarak finansal servisler işimizin katkısıyla %120 artarak 53 
milyon TL (24 milyon TL) oldu.   

(*)FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 14’e bakınız. 
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Net finansman geliri 2016 yılı ikinci çeyreğinde 22 milyon TL (397 milyon TL) olarak gerçekleşti. 2Ç16’daki 
24 milyon TL kur farkı giderinin aksine, 2Ç15’te Ukrayna’daki pozitif kur hareketleri ile 261 milyon TL kur 
farkı geliri kaydedilmişti. Ayrıca, düşük nakit bakiyesi kaynaklı vadeli mevduat faiz gelirindeki azalış, 
krediler ve 4.5G borcundan kaynaklı faiz giderindeki artış 2Ç16’da daha düşük net finansman gelirine 
sebep oldu. Kur farkı gelir/gider detayları için Ek A’ya bakınız.   

Vergi gideri 2016 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda %55,7 azaldı. Detaylar için Ek A’ya bakınız. 

Net kar: 2016 yılı ikinci çeyreğinde Grup’un UFRS’ye göre net karı 416 milyon TL’ye (712 milyon TL) 
geriledi. Bu düşüş temel olarak, 2015 yılı ikinci çeyreğindeki kur farkı gelirlerine kıyasla kur farkı gideri 
kaydedilmesi, Fintur’un olumsuz katkısı, düşük nakit bakiyesi kaynaklı vadeli mevduat faiz gelirindeki 
azalış, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış ve 4.5G lisansı sebebiyle 
amortisman giderlerindeki artıştan kaynaklandı. 2016 ikinci çeyreğinde proforma net kar1 542 milyon TL 
(569 milyon TL) oldu. 

2016 yılı ikinci çeyreğinde Turkcell Türkiye’nin UFRS’ye göre net karı, temel olarak Grup net karının düşüşü 
için yukarıda belirtilen sebeplerle 413 milyon TL’ye (586 milyon TL) geriledi. 2Ç16’da proforma net kar1 
513 milyon TL (567 milyon TL) oldu. 

Grup ve Turkcell Türkiye proforma net karı ile UFRS net karının mutabakatı için Ek A’ya bakınız. 

Toplam borç: Konsolide borç tutarı 31 Mart 2016 itibarıyla 4.028 milyon TL’den, 445 milyon Avro ve 500 
milyon ABD Doları (~1 milyar ABD Doları) tutarında kulüp kredimizi kullanmamız ile birlikte, 30 Haziran 
2016 itibarıyla 7.307 milyon TL’ye yükseldi.  

 Turkcell Türkiye’nin borç tutarı 3.063 milyon TL’si (1.059 ABD Doları) ABD Doları ve 3.061 milyon 
TL’si (955 milyon Avro) Avro ve geri kalan 375 milyon TL’si Türk Lirası bazlı olmak üzere 6.499 
milyon TL seviyesindedir.   

 lifecell’in borç tutarı tümü yerel para birimi bazında 336 milyon TL seviyesindedir. 

 Tüketici Finansman Şirketi’nin borç tutarının tamamı Türk Lirası bazında olup 467 milyon TL 
seviyesindedir.  

Konsolide borcumuzun 4.648 milyon TL’si değişken faizli olmakla beraber, 1.098 milyon TL’lik kısmının 
vadesi ise bir yıldan önce dolacaktır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları/Avro karşılıkları verilmiştir.) 

Borç portföyümüzün yaklaşık 650 milyon Avro’suna koruma sağlamak amacıyla, yapılandırılmış çapraz kur 
takası işlemleri gerçekleştirdik: 

 Haziran ayında, 10 yıl vadeli ve EURIBOR+ %2,2 yıllık faizli 500 milyon Avro tutarındaki China 
Development Bank kredisini TL’ye dönüştürdük. 

 Temmuz ayında, 4 yıl vadeli ve LIBOR+ 2,0% yıllık faizli 150 milyon ABD Doları tutarındaki kulüp 
kredisini TL’ye dönüştürdük. 

 Söz konusu işlemlere döviz kuru alım ve satım opsiyonları da dahil edildi.   

Nakit Akışı Analizi: 2016 yılı ikinci çeyreğinde operasyonel olmayan kalemler dahil 879,6 milyon TL yatırım 
harcaması gerçekleştirildi. Borçlardaki net değişimin nedeni temel olarak yaklaşık 1 milyar ABD Doları 
karşılığındaki kulüp kredisinin kullanılması oldu. Diğer nakit akışları 4.5G lisansının ikinci taksit ödemesi 
(1.323 milyon TL), sabit kıymet alımları için ön ödemeler (915 milyon TL) ve diğer işletme sermayesindeki 
değişimin (2 milyon TL) negatif etkisini içermektedir.    
 
 
 
 
(1) Proforma net kar rakamı, net kar rakamının bir defaya mahsus olduğuna inandığımız kalemlerin ve bazı operasyonel olmayan kalemlerin 
etkisinden arındırılarak sunulması için kullanılmaktadır.  Bu dokümanda proforma net kar, kur farkı geliri/(gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil),  
Turkcell İletişim A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirleri, borç ve kredilerin faiz giderleri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (Fintur), 
4.5G lisansına ilişkin amortisman ve tek seferlik gelir/(gider) etkilerinden arındırılmıştır net kar olarak tanımlanmaktadır. 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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2016 yılı ilk yarısında operasyonel olmayan kalemler dahil 1.618,0 milyon TL yatırım harcaması 
gerçekleştirildi. Diğer nakit akışları 4.5G lisansının ikinci taksit ödemesi (1.323 milyon TL), sabit kıymet 
alımları için ön ödemeler (915 milyon TL), regülasyona ilişkin ücret ödemeleri (491 milyon TL) ve diğer 
işletme sermayesindeki değişimin (197 milyon TL) negatif etkisini içermektedir.    

2016 yılı ikinci çeyreğinde ve ilk yarısında, Grup seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının* gelirlere 
oranı sırasıyla %25 ve %23’tür.  

Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 
Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 1Y15 1Y16 

FAVÖK1 994,8 1.029,3 1.921,7 2,030.8 

EKSİ:     

Yatırım Harcamaları ve Lisans (957,4) (879,6) (1.712,9) (1.618,0) 

     Turkcell Türkiye (683,3) (801,6) (1.027,2) (1.477,0) 

     Turkcell Uluslararası2 (263,8) (71,0) (672,2) (132,7) 

     Diğer İştirakler2 (10,3) (7,0) (13,5) (8,3) 

Net faiz geliri/ (gideri) 136,0 45,9 350,9 217,4 

Diğer 114,6 (2.240,1) (1.176,0) (2.925,9) 

Borçtaki net değişim (239,0) 3.291,5 (192,7) 3.146,3 

Yaratılan / (Kullanılan) Nakit 49,0 1.247,0 (809,0) 850,6 

Temettü öncesi nakit dengesi 8.222,8 3.769,4 8.222,8 3.769,4 

Ödenen temettü (3.925,0) - (3.925,0) - 

Temettü sonrası nakit dengesi 4.297,8 3.769,4 4.297,8 3.769,4 

(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK’ün net kar ile mutabakatına dair 
açıklama için sayfa 14’e bakınız. 
(2) Raporlama para birimi olan TL’nin iştiraklerimizin yerel para birimlerine karşı değer kazanımı/kaybı bu kaleme dahil edilmiştir.  
 

(*)Lisans ücretleri hariç. 
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Operasyonel Özet (Türkiye) 

Operasyonel Bilgiler Özeti 2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16  

% Değ.                
Abone Sayısı 35,5 34,5 (%2,8) 

Mobil Faturalı (milyon)  15,9 16,8 %5,7 

      Mobil M2M (milyon) 1,7 2,0 %17,6 

Mobil Ön Ödemeli (milyon)  18,1 15,8 (%12,7) 

Fiber (bin) 817,6 965,4 %18,1 

ADSL (bin) 528,0 675,2 %27,9 

IPTV aboneleri (bin) 139,0 303,0 %118,0 

Abone kayıp oranı (%)       

Mobil Abone kayıp oranı (%) %8,0 %8,0 - 

Sabit Abone kayıp oranı (%) %4,2 %5,1 %0,9 

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir        

Mobil ARPU – Bileşik (TL) 24,0 25,7 %7,1 

Faturalı 38,0 37,7 (%0,8) 

   Faturalı (M2M hariç) 42,1 42,3 %0,5 

Ön Ödemeli 12,2 13,3 %9,0 

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik (TL) 47,9 51,3 %7,1 

Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 302,0  323,5  %7,1 
 

2016 yılının ikinci çeyreğinde yüksek değer yaratan müşteri bazımızı genişletme ve müşterilerimizin 
deneyimini yüksek faydalar sunan üst paketlere geçirerek ve çapraz satışlar sunarak zenginleştirme 
odağımıza devam ettik.  

Mobil tarafta, faturalı abone bazımız çeyrek bazında 122 bin, yıllık bazda 956 bin artarak 16,8 milyona 
ulaştı ve toplam abone içerisindeki oranı %51,6 (%46,7) oldu. Aynı zamanda, daha düşük değer yaratan, 
temel olarak fiyat duyarlı ön ödemeli segmentindeki müşteri sayımız beklentilerimize parallel olarak azaldı 
ve toplam mobil abone sayımızın 763 bin kayıpla 32,6 milyona gerilemesine sebep oldu.  

Sabit müşteri bazımız çeyreksel bazda 30 bin fiber müşteri ve 29 bin ADSL müşteri eklenmesiyle 59 bin 
artarak 1,6 milyonu aştı. Yıllık bazda 148 bin fiber ve 147 bin ADSL müşteri artışı ile sabit müşteri bazımız 
295 bin arttı. IPTV müşteri sayımız çeyreksel bazda 35 bin artış ile 303 bine ulaştı. Yıllık bazda IPTV müşteri 
sayımız 164 bin arttı. Bugün itibarıyla, mobil TV 1,8 milyon kullanıcı tarafından indirildi.  

Mobil abone kayıp oranı yıllık bazda %8,0 (%8,0) seviyesinde kalırken, sabit abone kayıp oranı kısmen 
yükselerek %5,1 (%4,2) oldu.   

Abone başına elde edilen aylık gelir (“ARPU”) müşterilerimizi daha yüksek faydalar sunan paketlere 
geçirme stratejimiz, yüksek değer yaratan müşteri gruplarına olan odağımız ve artan paket penetrasyonu 
ile %7,1 yükseldi. ARPU artışına, %20’ye1 ulaşan ses, data ve servisler müşterilerimizi içeren üçlü oyun 
müşteri oranımızın katkısı oldu. Aynı zamanda, bireysel segment ARPU’su, değer yaratan abone 
alımlarımızın yanı sıra enflasyon bazlı fiyatlama stratejimiz ile %11 arttı.  

Sabit ARPU, enflasyon bazlı fiyatlama stratejimizin yanı sıra toplam sabit bireysel fiber müşterilerinin 
%33’ünü oluşturan TV’li servis kullanan müşterilerimizin2 artışının etkisi ile yıllık bazda %7,1 arttı.  

Mobil Aylık Kullanım Dakikası (“MoU”) faturalı müşteri bazındaki büyüme ve yüksek faydalar sunan 
paketlere geçiş odağımız ile %7,1 yükseldi.  

Şebekemizdeki akıllı telefon penetrasyonu çeyrek bazında 904 bin yeni kullanıcı ile %60’a ulaştı. Bu 
kapsamda çeyrek sonunda şebekemizdeki akıllı telefon adedi 17,5 milyon olurken, %46’sı 4.5G’yi 
desteklemektedir.    
(1) Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır 
(2) TV’li servis kullanan müşterilerimiz: İnternet+ TV kullanıcıları ve internet+ TV+ ses kullanıcıları 
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TURKCELL ULUSLARARASI 
 

lifecell* Finansallar 

Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Gelir (milyon Grivna) 1.075,6 1.152,2 %7,1 2.134,7 2.284,8 %7,0 

FAVÖK (milyon Grivna) 324,3 304,1 (%6,2) 651,8 660,2 %1,3 

FAVÖK marjı (Grivna) %30,2 %26,4 (3,8 yp) %30,5 %28,9 (1,6 yp) 

Net Gelir/ Zarar (milyon Grivna) 1.776,7 1.178,3 (%33,7) (3.853,3) 1.110,7 a.d. 

Yatırım Harcaması (milyon Grivna) 1.530,1 562,5 (%63,2) 5.151,7 1.019,4 (%80,2) 

Gelir (milyon TL) 133,5 131,0 (%1,9) 259,5 259,5 - 

FAVÖK (milyon TL) 40,3 34,5 (%14,4) 79,3 74,9 (%5,5) 

FAVÖK marjı (TL) %30,2 %26,4 (3,8 yp) %30,6 %28,9 (1,7 yp) 

Net Gelir/ Zarar (milyon TL) 209,6 128,6 (%38,6) (465,6) 120,2 a.d. 

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

lifecell gelirleri 3G+ hizmetine bağlı olarak yaklaşık iki katına çıkan mobil genişbant gelirlerinin etkisiyle 
yerel para birimi cinsinden %7,1 yükseldi. lifecell, yeni bir gelir kalemi olarak abonelerine data paketi 
içeren cihaz portföyü sunmaya başladı. lifecell’in yerel para birimi cinsinden FAVÖK’ü, 3G+’ye geçişin 
şebeke ile ilişkili giderlerindeki, Nisan 2016’da gerçekleşen kule satışı ve kiralanması işleminin ardından 
operasyonel kiralama giderlerindeki ve marka değişikliği ile pazarlama giderlerindeki artış sebebiyle %6,2 
düşerken, FAVÖK marjı %26,4’e (%30,2) geriledi.  

Grivna’nın çeyrek bazında değer kazanmasına rağmen, yıllık bazda değer kaybetmesi Türk Lirası cinsinden 
lifecell gelirlerinin yıllık bazda %1,9, FAVÖK’ünün ise %14,4 düşmesine sebep oldu.   

lifecell kapsanan bölge sayısına göre pazar lideri olarak 3G+ şebeke yatırımlarına devam etti. Üç taşıyıcılı 
teknolojisi sayesinde Ukrayna’da 63,3 Mbps ile en hızlı 3G hizmetini sunarak, lifecell abonelerinin 3G+’ye 
geçişi devam etti ve 2,7 milyona (3 ay aktif) ulaştı. Aynı zamanda, %52 akıllı telefon penetrasyonu ile lifecell 
3G+ sonrası abone başına data kullanımını yaklaşık ikiye katladı. 
 

lifecell* Operasyonel Bilgiler 2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 

Abone Sayısı (milyon)1 14,0 12,9 (%7,9) 

          Aktif (3 ay)2 10,6 9,7 (%8,5) 

MOU (dakika) (12 ay) 152,8 138,9 (%9,1) 

ARPU -  Bileşik (Grivna) 26,0 29,3 %12,7 

    Aktif (3 ay) (Grivna) 34,5 38,2 %10,7 
 

(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.  

2016 yılının ikinci çeyreğinde, lifecell’in 3 ay aktif abone sayısı çeyrek bazında 678 bin abone kaybı ile 9,7 
milyona geriledi. Bu azalışa temel olarak birden fazla SIM kart kullanımının düşmesi sebep oldu.  

Bileşik ARPU (3 ay aktif), mobil genişbant kullanımındaki artış sayesinde %10,7 yükseldi. Değişen tüketici 
davranışlarının etkisiyle aylık kullanım dakikası (MoU, 12 ay aktif) %9,1 geriledi. 
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BeST* 
Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Abone Sayısı (milyon)1 1,4 1,6 %14,3 1,4 1,6 %14,3 

          Aktif (3 ay) 1,1 1,1 - 1,1 1,1 - 

Gelir (milyar BYR) 190,3 238,1 %25,1 366,8 469,0 %27,9 

FAVÖK (milyar BYR) 4,2 7,6 %81,0 4,6 11,4 %147,8 

FAVÖK marjı (BYR) %2,2 %3,2 1,0yp %1,3 %2,4 1,1yp 

Net Zarar (milyar BYR) (643,4) (127,5) a.d. (2.806,9) (224,7) a.d. 

Yatırım Harcaması (milyar BYR) 22,3 17,3 (%22,4) 42,5 51,2 %20,5 

Gelir (milyon TL) 34,1 34,8 %2,1 64,1 67,5 %5,3 

FAVÖK (milyon TL) 0,8 1,1 %37,5 0,8 1,7 %112,5 

FAVÖK marjı (TL) %2,2 %3,2 1,0yp %1,3 %2,5 1,2yp 

Net Zarar (milyon TL) (115,0) (18,6) a.d. (493,4) (32,3) a.d. 

Yatırım Harcaması (milyon TL) 3,9 2,6 (%33,3) 7,5 7,4 (%1,3) 

(1) 2016 yılı birinci çeyreğinden itibaren geçerli olmak üzere BeST abone sayısı kontratları geçerli olan ancak aboneliği askıya alınmış hatları 
da içermektedir. Bu bültende yer alan daha önceki dönemlere ait veriler bu değişikliği yansıtmaktadır. 
(*) %80 oranında iştirak ettiğimiz BeST, Belarus’ta Temmuz 2008’den beri faaliyet göstermektedir. 

BeST ikinci çeyrek gelirleri, temel olarak artan ses gelirleri ve akıllı cihaz satışlarındaki yükseliş ile artan 
cihaz gelirlerinin etkisiyle yıllık olarak yerel para birimi bazında %25,1’lik güçlü bir büyüme kaydetti. 
FAVÖK marjı temel olarak gelir artışı ve daha verimli operasyonel gider yönetimi sayesinde 1,0 puan 
artarak %3,2 (%2,2) oldu.   

Türk Lirası cinsinden performansı yerel para biriminin yıllık değer kaybından etkilenmeye devam etti. 
Gelirler %2,1 artarak 35 milyon TL’ye (34 milyon TL) yükselirken, FAVÖK 1,1 milyon TL’ye (0,8 milyon TL) 
ulaştı.   
 

KKTCELL (milyon TL)* 
Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Abone Sayısı (milyon)1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 

Gelir  32,8 33,7 %2,7 64,2 66,1 %3,0 

FAVÖK  13,0 12,8 (%1,5) 25,3 24,1 (%4,7) 

FAVÖK Marjı  %39,8 %38,0 (1,8yp) %39,4 %36,4 (3,0yp) 

Net Kar  7,9 10,9 %38,0 14,7 17,0 %15,6 

Yatırım Harcaması  5,5 4,4 (%20,0) 6,7 7,3 %9,0 

(1) 2016 yılı birinci çeyreğinden itibaren geçerli olmak üzere KKTCELL abone sayısı M2M hatlarını da içermektedir. Bu bültende yer alan daha 
önceki dönemlere ait veriler bu değişikliği yansıtmaktadır. 
(*) %100 oranında iştirak ettiğimiz KKTCELL, Kuzey Kıbrıs’ta 1999’dan beri faaliyet göstermektedir.  

KKTCELL gelirleri, artan data talebi sayesinde güçlü bir büyüme kaydeden mobil genişbant gelirlerinin 
etkisi ile yıllık bazda %2,7 arttı. FAVÖK’teki %1,5 düşüş ile FAVÖK marjı %38,0 (%39,8) olarak gerçekleşti. 
Bu düşüşe temel olarak arabağlantı ücretlerindeki değişiklik ve ek frekans ücretleri sebep oldu.   

Fintur konsolide gelirleri 2Ç16’da %43,4 düştü. Kazakistan’da devam eden rekabet baskısı Kcell gelirlerinin 
düşmesine sebep oldu. Yıllık bazda yerel para pirimlerinin değer kaybetmesi de Kcell ve Azercell gelirlerini 
olumsuz etkiledi. Fintur abone sayısı 2Ç16’da temel olarak Kcell’in abone kaybının etkisiyle 100 bin 
azalarak 16,7 milyon oldu. 2016 yılı ikinci çeyreğinde Fintur’un Grup net karına 3 milyon ABD Doları (35 
milyon ABD Doları olumlu katkı) olumsuz katkısı oldu. Buna temel olarak yıllık bazda kurların sonuçlara 
olan olumsuz etkisi, Kazakistan ve Azerbaycan’daki gelir baskısı ve bölgedeki operasyonel vergi 
giderlerindeki artışlar sebep oldu.    
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Fintur* 
Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Abone1 (milyon) 17,8 16,7 (%6,2) 17,8 16,7 (%6,2) 

  Kazakistan 10,8 9,7 (%10,2) 10,8 9,7 (%10,2) 

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

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

  Gürcistan 2,0 1,9 (%5,0) 2,0 1,9 (%5,0) 

Gelir (milyon ABD Doları) 373 211 (%43,4) 760 404 (%46,8) 

  Kazakistan 231 109 (%52,8) 464 209 (%55,0) 

  Azerbaycan 101 64 (%36,6) 214 123 (%42,5) 

  Moldova 18 15 (%16,7) 33 28 (%15,2) 

  Gürcistan 23 23 - 48 44 (%8,3) 

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

35 (3) (%108,6) 74 3 (%95,9) 
 

(1) Telia Company, 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. Telia Company’nin 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 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 66,5 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, Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki mobil abonelerimizi kapsamaktadır.  
 

Turkcell Grup Abone Sayıları 2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 

Mobil faturalı (milyon)   15,9 16,8 %5,7 

Mobil ön ödemeli (milyon) 18,1 15,8 (%12,7) 

Fiber (bin) 817,6 965,4 %18,1 

ADSL (bin) 528,0 675,2 %27,9 

IPTV (bin) 139,0 303,0 %118,0 

Turkcell Türkiye Aboneleri (milyon)1 35,5 34,5 (%2,8) 

Ukrayna  14,0 12,9 (%7,9) 

Belarus2 1,5 1,6 %6,7 

Kuzey Kıbrıs3  0,5 0,5 - 

Turkcell Europe4 0,3 0,3 - 

Konsolide Abone (milyon) 51,7 49,8 (%3,7) 

Fintur5 17,8 16,7 (%6,2) 

Turkcell Grup Abone Sayısı* (milyon) 69,5 66,5 (%4,3) 

(*) Turkcell Grup abone sayısı konsolide olmayan şirketlerin abone sayılarını içermektedir.  
(1) Birden fazla servis kullanan aboneler, her bir servis için ayrı bir abone olarak hesaplanmıştır.  
(2) 2016 yılı birinci çeyreğinden itibaren geçerli olmak üzere BeST abone sayısı kontratları geçerli olan ancak aboneliği askıya alınmış hatları da 
içermektedir. Bu bültende yer alan daha önceki dönemlere ait veriler bu değişikliği yansıtmaktadır. 
(3) 2016 yılı birinci çeyreğinden itibaren geçerli olmak üzere KKTCELL abone sayısı M2M hatlarını da içermektedir. Bu bültende yer alan daha 
önceki dönemlere ait veriler bu değişikliği yansıtmaktadır. 
(4) 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. 
(5) Telia Company, 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. Telia Company’nin 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 Yarıyıl 

2Ç15 1Ç16 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Ç16/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

ABD$/TL Kuru                

   Kapanış Kuru 2,6863 2,8334 2,8936 %7,7 %2,1 2,6863 2,8936 %7,7 

   Ortalama Kur 2,6571 2,9202 2,8736 %8,1 (%1,6) 2,5602 2,8969 %13,2 

Avro/TL Kuru           

   Kapanış Kuru 2,9822 3,2081 3,2044 %7,5 (%0,1) 2,9822 3,2044 %7,5 

   Ortalama Kur 2,9171 3,2172 3,2292 %10,7 %0,4 2,8553 3,2232 %12,9 

Tüketici Fiyatları Endeksi 
(Türkiye) 

%1,7 %1,8 %1,8 0.1yp - %4,8 %3,6 (1,2yp) 

GSYİH Büyümesi (Türkiye) %3,7 %4,8 m.d m.d m.d %3,1 m.d. m.d. 

ABD$ / Grivna Kuru           

   Kapanış Kuru 21,02 26,22 24,85 %18,2 (%5,2) 21,02 24,85 %18,2 

   Ortalama Kur 21,44 25,77 25,30 %18,0 (%1,8) 21,31 25,53 %19,8 

ABD$ / Belarus Ruble Kuru           

  Kapanış Kuru 15.346 20.133 20.053 %30,7 (%0,4) 15.346 20.053 %30,7 

  Ortalama Kur 14.801 20.552 19.698 %33,1 (%4,2) 14.665 20.125 %37,2 
 

 
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 Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Düzeltilmiş FAVÖK  994,8 1.029,3 %3,5 1.921,7 2.030,8 %5,7 

Finansman geliri 175,2 162,5 (%7,2) 427,5 383,7 (%10,2) 

Finansman gideri 221,9 (140,7) (%163,4) (513,8) (195,7) (%61,9) 

Diğer gelir / (gider) (123,4) 13,8 a.d. (176,4) 2,7 a.d. 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların karlarındaki paylar 

94,0 (7,9) (%108,4) 188,8 7,3 (%96,1) 

İtfa ve tükenme payları ile amortisman (409,5) (567,1) %38,5 (803,9) (1.021,9) %27,1 

Vergi ve azınlık karı hariç net kar 953,0 489,9 (%48,6) 1.043,9 1.206,9 %15,6 

Vergi gideri  (140,5) (62,2) (%55,7) (374,7) (205,6) (%45,1) 

Azınlık karı hariç net kar 812,5 427,7 (%47,4) 669,2 1.001,3 %49,6 
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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. Özellikle, 2016 yılı için gelir, FAVÖK ve yatırım harcamaları hedeflerimizi, Türkiye’deki 
4.5G gelişimimizi ve üç yıllık finansman yeterliliği öngörümüzü 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, 2015 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 kurulmuş ve yerleşik, entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketidir. 

Müşterilerine mobil ve sabit şebekeleri üzerinden ses, data, TV hizmetleri ve katma değerli bireysel ve kurumsal servisler 
sunmaktadır. Turkcell 1 Nisan 2016’da LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme teknolojilerini kullanarak Türkiye’de 81 ilde LTE 
hizmetini lanse etmiştir.  Haziran 2016 itibarıyla, 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %95,14’ünü, 2G şebekesi ile de 
%99,80’ini kapsamaktadır. Evlere kadar saniyede 1 Gbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlamaktadır. Turkcell Grup 
şirketleri Türkiye, Ukrayna, Belarus, Kuzey Kıbrıs, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova’da, toplam 9 ülkede 
66,5 milyon aboneye hizmet vermektedir.  30 Haziran 2016 itibarıyla, Turkcell’in geliri 3,4 milyar TL ve aktif büyüklüğü 28,6 milyar 
TL’dir. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de BIST’te kote olan Turkcell; NYSE’de kote olan tek Türk şirketidir. Daha 
fazla bilgi için http://www.turkcell.com.tr ’ye başvurabilirsiniz. 
 

 
Daha Fazla Bilgi İçin: 
 

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

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

 
 
Basın bültenimizi Turkcell Yatırımcı İlişkileri uygulamamızdan indirebilirsiniz. Uygulamamızı 

iOS cihazlar için buradan ve Android cihazlar için buradan indirebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tablo: Kur farkı gelir/gider detayları 
 

Milyon TL 

Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Turkcell Türkiye 96,6 (20,2) (%120,9) 404,8 (27,1) (%106,7) 

Turkcell Uluslararası 164,3 (4,0) (%102,4) (843,9) (0,8) (%99,9) 

Diğer İştirakler 0,2 0,1 (%50,0) 1,9 (1,5) (%178,9) 

Turkcell Grup 261,1 (24,1) (%109,2) (437,2) (29,4) (%93,3) 
 

Tablo: Vergi gideri detayları 
 

Milyon TL 

Çeyrek Yarıyıl 

2Ç15 2Ç16 
2Ç15/2Ç16 

% Değ. 
1Y15 1Y16 

1Y15/1Y16 
% Değ. 

Cari dönem vergi gideri (145,2) (37,0) (%74,5) (397,1) (150,6) (%62,1) 

Ertelenmiş vergi geliri/ 
(gideri) 

4,7 (25,2) (%636,2) 22,4 (55,0) (%345,5) 

Vergi Gideri (140,5) (62,2) (%55,7) (374,7) (205,6) (%45,1) 

 
 

Tablo: Proforma net karı ile UFRS net karın mutabakatı 
 

Grup Ner Karı: 
 

Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 2Ç15  
Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 2Ç16 

       

Proforma net kar  569  Proforma net kar  542 

Kur etkisi (vergi ve azınlık payları sonrası)   132  Kur etkisi (vergi sonrası)  (20) 

Faiz geliri (vergi sonrası)  34  Faiz geliri (vergi sonrası)  6 

Faiz gideri (vergi sonrası)  (22)  Faiz gideri (vergi sonrası)  (55) 
       

Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası)    Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası) 

       

Ticari anlaşmalar için ayrılan karşılık  (112)  4.5G lisans amortismanı  (81) 

  Fintur katkısı  89 Fintur katkısı  (7) 
  Diğer etkiler  22 Diğer etkiler  31 

Net Kar - UFRS  712  Net Kar - UFRS  416 

 

Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 1Y15  
Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 1Y16 

       

Proforma net kar  1.062  Proforma net kar  1.118 

Kur etkisi (vergi ve azınlık payları sonrası)  (334)  Kur etkisi (vergi sonrası)  (24) 

Faiz geliri (vergi sonrası)  141  Faiz geliri (vergi sonrası)  20 

Faiz gideri (vergi sonrası)  (43)  Faiz gideri (vergi sonrası)  (88) 
       

Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası)   Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası) 

       

Ticari anlaşmalar için ayrılan karşılık  (112)  4.5G lisans amortismanı  (99) 

Fintur katkısı  179  Fintur katkısı  7 

Diğer etkiler  (40)  Diğer etkiler  45 

Net Kar - UFRS  853  Net Kar - UFRS  979 
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Turkcell Türkiye Net Karı: 
 

Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 2Ç15  
Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 2Ç16 

       

Proforma net kar  567  Proforma net kar  513 

Kur etkisi (vergi sonrası)  77  Kur etkisi (vergi sonrası)  (16) 

Faiz geliri (vergi sonrası)  34  Faiz geliri (vergi sonrası)  6 

Faiz gideri (vergi sonrası)  (6)  Faiz gideri (vergi sonrası)  (43) 
       

Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası)  Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası)  

       

Ticari anlaşmalar için ayrılan karşılık  (112)  4.5G lisans amortismanı  (81) 

Diğer etkiler  26  Diğer etkiler  34 

Net Kar - UFRS  586  Net Kar - UFRS  413 

 

Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 1Y15  
Net karı etkileyen faktörler  
(milyon TL) 

 1Y16 

       

Proforma net kar  1.058  Proforma net kar  1.074 

Kur etkisi (vergi sonrası)  324  Kur etkisi (vergi sonrası)  (22) 

Faiz geliri (vergi sonrası)  141  Faiz geliri (vergi sonrası)  20 

Faiz gideri (vergi sonrası)  (15)  Faiz gideri (vergi sonrası)  (66) 
       

Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası)  Bir defaya mahsus giderler (vergi sonrası)  

       

Ticari anlaşmalar için ayrılan karşılık  (112)  4.5G lisans amortismanı  (99) 

Diğer etkiler  (34)  Diğer etkiler  42 

Net Kar - UFRS  1.362  Net Kar - UFRS  949 

 



2Ç 1Ç 2Ç 1Y 1Y

Haz.30 Mar.31 Haz.30 Haz.30 Haz.30

2015 2016 2016 2015 2016

Konsolide Faaliyet Verileri

Turkcell Türkiye 2.786,3 2.927,5 3.008,2 5.448,5 5.935,7

Bireysel 2.208,1 2.337,9 2.385,0 4.332,5 4.722,9

Kurumsal 501,2 524,5 539,5 983,9 1.064,0

Diğer 77,0 65,1 83,7 132,1 148,8

Turkcell Uluslararası 204,7 196,9 203,8 397,6 400,7

Diğer İştirakler 101,9 101,0 146,1 225,0 247,1

Toplam Hasılat 3.092,9 3.225,4 3.358,1 6.071,1 6.583,5 

Satışların Maliyeti (1.897,2) (2.018,3) (2.236,1) (3.725,2) (4.254,4) 

Brüt Esas Faaliyet Karı 1.195,7 1.207,1 1.122,0 2.345,9 2.329,1 

Genel Yönetim Giderleri (150,4) (178,7) (175,8) (291,2) (354,5) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (458,9) (481,2) (483,2) (935,2) (964,4) 

Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 153,0 220,4 145,2 722,9 365,7 
Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı 739,4 767,6 608,2 1.842,4 1.375,9 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,1 9,3 (0,6) 5,7 8,6 

Yatırım faaliyetlerinden giderler (4,5) (7,0) (6,1) (26,9) (13,1) 

Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 94,0 15,2 (7,9) 188,8 7,3 

Finansman gelir/(gider) öncesi net kar 831,0 785,1 593,6 2.010,0 1.378,7 

Finansman giderleri 122,7 (67,6) (103,4) (964,8) (171,0) 

Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar 953,7 717,5 490,2 1.045,2 1.207,7 

Vergiler (140,8) (143,5) (62,4) (375,1) (205,9) 

Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 812,9 574,0 427,8 670,1 1.001,8 

Kontrol gücü olmayan paylar (100,4) (10,9) (11,6) 184,0 (22,5) 

Net Kar 712,5 563,1 416,2 854,1 979,3 

Hisse başına kazanç 0,33 0,26 0,19 0,39 0,45

Diğer Finansal Veriler

Brüt esas faaliyet karı marjı 38,7% 37,4% 33,4% 38,6% 35,4%

FAVÖK* 994,8 1.001,5 1.029,3 1.921,7 2.030,8 

Sabit kıymet harcamaları 957,4 738,4 879,6 1.712,9 1.618,0 

Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) 

Hazır değerler 4.297,8 2.522,4 3.769,4 4.297,8 3.769,4 

Toplam varlıklar 20.636,8           26.152,6           28.572,9           20.636,8           28.572,9           

Uzun vadeli borçlar 611,7 3.373,2 6.209,1 611,7 6.209,1 

Toplam borçlar 4.014,2 4.028,3 7.307,2 4.014,2 7.307,2 

Toplam yükümlülükler 7.159,4 11.270,1           13.242,2           7.159,4 13.242,2           

Toplam özsermaye / Net varlıklar 13.477,5           14.882,5           15.330,7           13.477,5           15.330,7           

* Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Özet SPK Finansallar (Milyon TL)



2Ç 1Ç 2Ç 1Y 1Y

Haz.30 Mar.31 Haz.30 Haz.30 Haz.30

2015 2016 2016 2015 2016

Konsolide Faaliyet Verileri

Turkcell Türkiye 2.786,3 2.927,5 3.008,2 5.448,5 5.935,7

Bireysel 2.208,1 2.337,9 2.385,0 4.332,5 4.722,9

Kurumsal 501,2 524,5 539,5 983,9 1.064,0

Diğer 77,0 65,1 83,7 132,1 148,8

Turkcell Uluslararası 204,7 196,9 203,8 397,6 400,7

Diğer İştirakler 101,9 101,0 146,1 225,0 247,1

Toplam Hasılat 3.092,9 3.225,4 3.358,1 6.071,1 6.583,5 

Satışların Maliyeti (1.898,3) (2.018,8) (2.236,9) (3.726,9) (4.255,7) 

Brüt Esas Faaliyet Karı 1.194,6 1.206,6 1.121,2 2.344,2 2.327,8 

Genel Yönetim Giderleri (150,4) (178,7) (175,8) (291,2) (354,5) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (458,9) (481,2) (483,2) (935,2) (964,4) 

Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (123,4) (11,1) 13,8 (176,4) 2,7 
Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı 461,9 535,6 476,0 941,4 1.011,6 
Yatırım faaliyetlerinden giderler 221,9 (55,0) (140,7) (513,8) (195,7) 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 175,2 221,2 162,5 427,5 383,7 

Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 94,0 15,2 (7,9) 188,8 7,3 
Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar 953,0 717,0 489,9 1.043,9 1.206,9 
Vergiler (140,5) (143,4) (62,2) (374,7) (205,6) 

Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 812,5 573,6 427,7 669,2 1.001,3 

Kontrol gücü olmayan paylar (100,5) (10,9) (11,6) 183,9 (22,5) 
Net Kar 712,0 562,7 416,1 853,1 978,8 

Hisse başına kazanç 0,33  0,26  0,19  0,39  0,44  

Diğer Finansal Veriler

Brüt esas faaliyet karı marjı 38,6% 37,4% 33,4% 38,6% 35,4%

FAVÖK* 994,8 1.001,5 1.029,3 1.921,7 2.030,8 

Sabit kıymet harcamaları 957,4 738,4 879,6 1.712,9 1.618,0 

Konsolide Bilanço Verileri (dönem sonu) 

Hazır değerler 4.297,8 2.522,4 3.769,4 4.297,8 3.769,4 

Toplam varlıklar 20.661,4 26.175,2 28.595,3 20.661,4 28.595,3 

Uzun vadeli borçlar 611,7 3.373,2 6.209,1 611,7 6.209,1 

Toplam borçlar 4.014,2 4.028,3 7.307,2 4.014,2 7.307,2 

Toplam yükümlülükler 7.162,8 11.273,4 13.245,5 7.162,8 13.245,5 

Toplam özsermaye / Net varlıklar 13.498,6 14.901,8 15.349,8 13.498,6 15.349,8 

* Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Özet UFRS Finansallar (Milyon TL)
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