Teknolojiye yat›r›m, geleceğe yat›r›m...

2008 Faaliyet Raporu

İçindekiler
2
4
5
8
14
16
18
20
24
34
38
42
44
48
50
52
54
66
68

Kısaca Türk Telekom
Başlıca Göstergeler
Türk Telekom’un Halka Arzı
Türk Telekom Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Mesaj
Genel Müdür’den Mesaj
Makroekonomik Görünüm
Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü ve Türk Telekom’un Sektördeki Konumu
Ürün ve Hizmetlerdeki Gelişmeler
Doğru Tanıtım, Doğru Satış, Mükemmel Hizmet…
Teknolojiye Yatırım
Başarımızın Temeli: İnsan Kaynağımız
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
2008 Y›l› Kâr Dağ›t›m Bilgileri  
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağ›ms›z denetim raporu

1 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Türk Telekom iletişimde
“müşterilerini geleceğe taşıyan
en doğru adres” olma vizyonunda
ifade bulan yenilikçilik ve ileri
teknolojiyi hizmetlerine yansıtma
kararlılığıyla başarılarına her yıl
yenilerini ekliyor.

1840’tan bu yana…

2 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Kısaca Türk Telekom

Sektörde öncü rol
Katma değerli ürünlerle
farklılaşma yaklaşımıyla
hareket eden Türk Telekom,
grup sinerjisinin sonucu olarak
geliştirdiği “yakınsama”
ürünleriyle sektörde öncü bir
rol oynamaktadır.

Türk Telekom sahip olduğu güçlü ve yaygın
iletişim-bilişim teknolojileri altyapısı,
yıldan yıla çeşitlenerek artan katma
değerli hizmetleri ve en yeni teknolojiyi
hizmetlerine hızla yansıtabilme gücü ile
sektöründe eşsiz bir konuma sahiptir.
Türk Telekom, tüm ülkeyi kapsayan modern
şebeke altyapısıyla Türkiye genelindeki
bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş bir
hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Tam entegre hizmet sağlayıcı
Türk Telekom, grup şirketleri ile birlikte,
sabit telefon, mobil telefon, veri ve internet
hizmetlerinin tümünü müşterilerine aynı
çatı altında sunan dünya çapında tam
entegre hizmet sağlayıcıları arasındadır.
Katma değerli ürünlerle farklılaşma
yaklaşımıyla hareket eden Türk Telekom,
grup sinerjisinin sonucu olarak geliştirdiği
“yakınsama” ürünleriyle sektörde öncü bir
rol oynamaktadır.
TTNET, Argela, İnnova, Sebit ve AssisTT
şirketlerinin tamamına sahip olan Türk
Telekom, aynı zamanda Türkiye’deki üç
GSM operatöründen biri olan Avea’nın
hisselerinin %81,12’sine sahiptir. Bunun
yanı sıra Türk Telekom, Arnavutluk’taki
yerleşik telekom operatörü Albtelecom
şirketinde de dolaylı azınlık hissesini elinde
bulundurmaktadır.

Türk Telekom grup şirketlerinin 2008 yıl
sonu itibarıyla 17,5 milyon sabit hat, 5,8
milyon ADSL hattı ve 12,2 milyon GSM
abonesi bulunmaktadır.

Özelleştirme ve halka arzla daha da
güçlü…
Türk Telekom tarihindeki en önemli
gelişmelerden birini 2005 yılında
yaşamıştır: Yapılan özelleştirme
kapsamında, Şirket’in %55 oranındaki
hissesi Saudi-Oger ve Telecom Italia’dan
oluşan konsorsiyum tarafından satın
alınmıştır.
Bu gelişme Türk Telekom’a sahip olduğu
güçlü teknik altyapısını, uzun yıllara dayalı
piyasa birikimi ve itibarını güçlü bir ortaklık
yapısıyla pekiştirme fırsatı yaratmıştır.
2008 yılında Türk Telekom’un T.C. Hazine
Müsteşarlığı’nın elinde bulunan %15
oranındaki hissesinin halka arzı başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmiştir.
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Teknolojiye yatırım esastır
Türk Telekom %96,5’i kablo, %3,1’i uydu
ve %0,4’ü radyo link (R/L) olmak üzere
dünyanın dört bir yanını saran teknolojik
altyapısı ile Türk insanının 225 ülke ile
iletişim kurmasını sağlamaktadır.
Avrupa’nın en hızlı büyüyen genişbant
hizmet altyapılarından birine sahip olan
Türk Telekom, Türkiye’deki kurumsal
ve bireysel internet kullanıcılarının
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
Amsterdam, Londra ve Frankfurt’ta kurduğu
ve işlettiği altyapılar aracılığı ile uluslararası
internet ara bağlantılarını sağlamaktadır.

Türkiye’nin geleceğine sürekli katkı…
Türk Telekom müşteri odaklı, güvenilir,
yenilikçi, sorumlu ve özverili olma değerleri
doğrultusunda geliştirdiği sağlam kurum
kültürünü benimsemiş, güçlü ve yetkin
insan kaynağı ile Türkiye’nin geleceğine
şekil veren lider şirketlerden biridir.
Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan
işverenlerinden biri olan Türk Telekom,
ekonomiye katkısını ödediği vergilerle de
perçinlemektedir. En çok vergi ödeyen
şirketler arasında her zaman ön sıralarda
yer alan Türk Telekom, 2002 yılından bu
yana kurumlar vergisi listesinde ilk sırada
yer almaktadır.

Türk Telekom’un temel stratejik hedefi,
bilgi toplumu yaratma yolunda üzerine
düşen sorumluluk bilinci ve yenilikçi
yapısıyla başta küresel gelişim yönü olan
yakınsama hizmetleri ile ilgili çözümler
olmak üzere entegre hizmet sağlayıcı
kimliğini güçlendirmek, öncü konumuyla
pazarın büyümesini sağlamaktır.

Ortaklık yapısı
Türk Telekom’un hisselerinin %55’i
Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve %30’u
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na
aittir. Geriye kalan %15’lik hisse halka
arz edilmiştir. Türk Telekom hisseleri,
Mayıs 2008’den bu yana İMKB’de işlem
görmektedir.

Hedefimiz
İletişimde müşterilerimizi
geleceğe taşıyan en doğru adres
olmak.
Görevimiz
Müşteri odaklı entegre iletişim
çözümleri sağlayarak her zaman
ve her yerde müşterilerimize
hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler
sunmak.
Değerlerimiz
Biz müşteri odaklı, güvenilir,
yenilikçi, sorumlu ve özveriliyiz.
Gücümüz, dayanışma ve takım
ruhumuzdur.
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Başlıca Göstergeler

Başlıca Performans Göstergeleri

Sağlam mali yapı ve artan kâr
2008 yılında Türk Telekom’un
FAVÖK’ü %43’lük bir marj ile,
%3 artarak 4,3 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Faaliyet kârı ise
%6’lık artışla 2,7 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.

2007

2008

Toplam Satış Geliri (milyon TL)

9.424

10.195

Yatırım Harcamaları (milyon TL)

1.187

1.756

Konsolide

Faaliyet Geliri (Milyon TL)

2.566

2.710

Amortisman ve İtfa Giderleri (Milyon TL)

1.638

1.632

FAVÖK (Milyon TL)

4.204

4.342

45

43

PSTN ARPU (TL)

24,0

24,4

PSTN Abone Sayısı (milyon)

18,2

17,5

Personel Başına PSTN Hattı

492

587

4,5

5,8

GSM Pazar Payı (abone adedi bazında %)

16,2

18,5

GSM ARPU (TL)

15,9

15,6

GSM MoU (dakika)

182

173

FAVÖK Marjı (%)
PSTN

ADSL
ADSL Abone Sayısı Toptan (milyon)
GSM

9,9

12,2

GSM Baz İstasyonu Adedi

GSM Abone Sayısı (milyon)

8.718

10.203

GSM Kapsanan Nüfus (%)

94

95,2

GSM Kapsanan Alan (%)

70

72

2007

2008

41

34

Finansal Rasyolar
Özkaynak Kârlılığı (%)
Aktif Kârlılığı (%)
Borç/Özkaynak Oranı (%)

20

14

107

148
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Türk Telekom’un Halka Arzı

Türk Telekom’un, 3,5 milyar TL olan
ödenmiş sermayesinin, %15’ine tekabül
eden ve T.C. Hazine Müsteşarlığı’na
(“Hazine”) ait 525 milyon TL nominal
değerli D Grubu Hamiline Yazılı Payları,
Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben
halka arz yöntemiyle özelleştirilmiştir.
Halka arzın sona ermesinin ardından halka
arz edilen paylar 15 Mayıs 2008 tarihinde
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal
Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.
Dünyada 2008 yılında yapılan en büyük
yedinci, Türkiye’de ise gerçekleşen en
büyük halka arz olan Türk Telekom halka
arzından, T.C. Hazine Müsteşarlığı yaklaşık
1,9 milyar ABD doları (2,4 milyar TL) gelir
elde etmiştir. Halka arz aralığı 3,90 TL-4,70
TL olarak tespit edilmiş olup, halka arza
esas teşkil eden ‘kesin hisse fiyatı’ 4,60
TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam bazında
şirket değeri 15,5 milyar ABD dolarına,
hisse değeri bazında ise 12,7 milyar ABD
dolarına tekabül etmektedir. 28,29,30
Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen ön
talep döneminde, yurt içi yatırımcılardan
toplam 1,1 milyar adet ve 5,3 milyar TL
tutarında ön talep gelmiştir.

Halka arz sırasında Türkiye dışında
Almanya, ABD, İsveç, Birleşik Arap
Emirlikleri, İngiltere ve Suudi Arabistan
olmak üzere 6 ülkede ‘yerinde tanıtım
toplantısı’ gerçekleştirilmiştir. Halka arz
edilen hisselerin %30’u Türk Telekom,
PTT çalışanları ve küçük tasarruf
sahiplerine, %3’ü alım gücü yüksek
bireysel yatırımcılara, %2’si kurumsal
yatırımcılara, %65’i yurt dışı yerleşik
yatırımcılara tahsis edilmiş; ancak kesin
talep sonuçlarının değerlendirilmesi ile, yurt
içi yatırımcılara ayrılan pay %40, yurtdışı
kurumsal yatırımcılara ayrılan pay ise %60
olarak yeniden belirlenmiştir. 7-9 Mayıs
2008 tarihleri arasında gerçekleşen kesin
talep döneminde yurtiçi yatırımcılardan
995 milyon lot ve 4,6 milyar TL, yurtdışı
yatırımcılardan ise 1,4 milyar lot ve 6,3
milyar TL talep gerçekleşmiştir. Yurt içi
yatırımcılardan bu gruba ayrılan hisselerin
4,7 katı, yurt dışı yatırımcılardan ise bu
gruba ayrılan hisselerin 4,3 katı talep
gelmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü     
1,9 milyar ABD doları düzeyinde
gerçekleşmiş, bunun 1,15 milyar ABD doları
tutarındaki kısmını, yurt dışında yerleşik
kurumsal yatırımcılar oluşturmuştur. Yurt
dışı satışın %30’u İngiltere, %15’i Birleşik

Arap Emirlikleri, %11’i ABD, %10’u İsviçre,
%9’u Lübnan, %6’sı Singapur ve %19’u
ise diğer ülkelere gerçekleşmiştir. Toplam
halka arzın %40’ının ayrıldığı yurt içi
bölümün satışından 966 milyon TL (767
milyon ABD doları) gelir elde edilmiştir.
Bu bölümün dağılımı ise; PTT çalışanlarına
%1,75, Türk Telekom çalışanlarına %5,6,
küçük tasarruf sahiplerine %15,1, alım
gücü yüksek bireysel yatırımcılara %9,7,
kurumsal yatırımcılara %6,8 oranında
gerçekleşmiştir.
PTT çalışanları, Türk Telekom çalışanları
ve küçük tasarruf sahiplerinin taleplerinin
tamamı, kurumsal yatırımcıların
taleplerinin %95’i, alım gücü yüksek
yatırımcıların taleplerinin ise %6’sı
karşılanmıştır. Halka arzda yurt içi yerleşik
yatırımcılardan yaklaşık 95 bin talep
gelmiştir ve bunların 94 bin adedine
dağıtım yapılmıştır. Türk Telekom
halka arzı, Türkiye’de bugüne kadar
gerçekleştirilen halka arzlar arasında, yurt
içine en fazla tahsisat ve satışın yapıldığı
işlemlerden biri olmuştur.

Dünyanın sayılı entegre
hizmet sağlayıcılarından...
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Türk Telekom Şirketler Grubu

Güçlü iştirakler
TTNET, Argela, İnnova, Sebit
ve AssisTT şirketlerinin
tamamına sahip olan Türk
Telekom, aynı zamanda
Türkiye’deki üç GSM
operatöründen biri olan
Avea’nın hisselerinin
%81,12’sine sahiptir.

TTNET

Avea

Türkiye’nin Lider İnternet Servis
Sağlayıcısı

En Genç ve Yenilikçi Mobil
İletişim Operatörü

Türkiye’nin genç ve lider internet servis
sağlayıcısı TTNET, 81 ilde ADSL, Dial-up,
WiFi, G.SHDSL, ATM, Frame Relay ve Metro
Ethernet internet erişimi hizmetlerini,
kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine
başarıyla ulaştırmaktadır.

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Türkiye’nin en
genç, en hızlı büyüyen ilk GSM 1800 mobil
iletişim operatörüdür.

Müşterilerinin değişen ve gelişen iletişim
ihtiyaçlarını, beklentilerin ötesine geçerek
karşılamayı vizyon edinen TTNET; esnek,
yaratıcı ve teknoloji odaklı çözümleriyle
tüm müşterilerine hayatı kolaylaştıran,
yaygın, sürekli ve kaliteli iletişim hizmetleri
sunmayı amaçlamaktadır.
TTNET, müşterilerine sunduğu
promosyonlar ve katma değerli servisler ile
genişbant internet kullanımını ülke geneline
yaymayı ve ADSL abone sayısını katlayarak
artırmayı hedeflemektedir.
Ödülleri:
• TTNET, Telekomünikasyon sektörünün
Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika’daki en
prestijli etkinliklerinden biri olan Comms
MEA ödüllerinde “Yılın İnternet Servis
Sağlayıcısı Ödülü”ne layık görülmüştür.
Kuruluş: 2006
Toplam çalışan (2008 yıl sonu): 278
Türk Telekom hisse payı (2008 yıl sonu): %100

2008 yılı sonu itibarıyla toplam abone
sayısı 12,2 milyona ulaşmış olan Avea’nın
sektör payı %18,5’tir.
Yeni nesil şebeke yapısıyla Türkiye kapsama
alanını %95,2’ye yükselten ve 187 ülkede
508 operatörle serbest dolaşım anlaşması
bulunan Avea, altyapı ve teknoloji
yatırımlarıyla müşterilerine yenilikçi ve
kaliteli hizmetler sunmaktadır.
Kuruluş: 2004
Toplam çalışan (2008 yıl sonu): 2.427
Türk Telekom hisse payı (2008 yıl sonu):
%81,12
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Türk Telekom sabit telefon, mobil telefon,
veri ve internet hizmetlerinin tümünü
müşterilerine aynı çatı altında sunuyor.

İnnova

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen
Teknoloji Şirketi
Uygulama çözüm ve hizmetleri alanının
öncü şirketi İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.
(“İnnova”), derin mühendislik birikimi
ile, endüstri ve dağıtımdan finansa,
telekomünikasyondan kamuya, her alandaki
kuruluşlara, verim artışı, maliyet tasarrufu
ve rekabet avantajı sağlayan, değer yaratan,
yenilikçi yüksek teknoloji çözümleri
sunmaktadır.
İnnova, ürün ve markadan bağımsız
hizmetleriyle danışmanlık-tasarımuygulama geliştirme-entegrasyon-bakım
değer zincirinin tümünü kapsamaktadır.
Bilgi teknolojileri çözümlerinde anahtar
rol oynayan uygulama geliştirme ve
entegrasyonundaki gücü, İnnova’yı
müşterilerinin ihtiyaçlarına birebir cevap
veren uçtan uca çözümler oluşturabilen
farklı ve etkin bir sistem entegratörü olarak
konumlandırmaktadır.
Değişik uzmanlıkları bünyesinde toplayan
İnnova, teknoloji birikimini iş süreçleri
deneyimi ile birleştirerek, iyi yönetilen,

hızlı, etkin projeler üretmektedir. Dubai’de
Microsoft ve Oracle ile birlikte ortak
projeler geliştiren İnnova, kiosk çözümleri
sunduğu İngiltere, Fransa ve Almanya ile
birlikte Avrupa pazarlarına da açılmıştır.
Kazakistan’da Kcell, Ukrayna’da Npay,
Moldova’da Moldcell, Azerbaycan’da
Azercell ve Arnavutluk’ta Albtelecom’a
elektronik ödeme çözümleri sunan İnnova,
son olarak yine Türk Telekom grup
şirketlerinden Argela ile birlikte, grubun
bölgedeki operasyonlarını geliştirmek
amacıyla Dubai’de IVEA şirketini kurmuştur.
Kuruluş: 1999
Toplam çalışan (2008 yıl sonu): 292
Türk Telekom hisse payı (2008 yıl sonu): %100

Ödülleri:

• İnnova’nın bir müşterisi için geliştirdiği
Java tabanlı uygulama Oracle tarafından
“En iyi Java Tabanlı Uygulama” ödülünü
almıştır.
• İnnova, İnterpro 2001-2002 Bilişim
Ödüllerinde Donanım ürünü, Ar-Ge ve
e-Devlet alanlarında finale kalma başarısı
göstererek ödüllendirilmiştir.
• İnnova, Oracle Firması tarafından, Oracle
İş Ortakları Günü 2003’te, “ Yılın En Çok
Satış Yapan E-İş Yönetim Sistemi İş Ortağı”
olarak ödüllendirilmiştir.
• İnnova, IBM’in düzenlediği Çözüm
Ortakları toplantısında, 2003 yılında
“Websphere” kategorisinde en yüksek
performans gösteren çözüm ortağı ödülüne
layık görülmüştür.

• “Microsoft 2001 Yılı Sektörel Çözüm
Ödülü - Finans Kategorisi” birinciliği,
Türkiye İş Bankası için geliştirdiği “İş’te
Yatırım” finans portalı ile İnnova’nın
olmuştur.

• İnnova, 2005 ve 2006 yıllarında, Oracle
tarafından satış hedeflerini tutturan başarılı
iş ortaklarına verilen “Satış Hedeflerine
Ulaşma” ödülüne layık görülmüştür.

• İnnova, gerçekleştirdiği e-İş projeleriyle
Interpro araştırmasında Internet Yazılımı
kategorisi birinciliğini almıştır.

• İnnova, Oracle tarafından Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika bölgesindeki Accelerate
çözümlerinde en iyi performans gösteren iş
ortaklarından biri olarak ödüllendirilmiştir.
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Türk Telekom Şirketler Grubu

Argela

Ödülleri:

Sebit

Yazılım ve Bilişim Alanında Yeni
Nesil Çözümler

• Argela, geliştirdiği multimedya sponsorlu
arama ürünüyle Kasım 2008’de Oracle’ın
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan
EMEA bölgesinde İnovasyon Ödülü’nü
kazanmıştır. Partner Network ödülü, 58
aday arasından Argela’ya verilmiştir.

E-Eğitim Çözümlerinde Doğru
Adres

2004 yılında faaliyetlerine başlayan
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
A.Ş. (“Argela”), telekom operatörleri için
yenilikçi teknolojiler ve yeni nesil çözümler
üretmektedir. Bugün ürünleri, halen 6
ülkede pek çok önemli operatör tarafından
kullanılmakta olan Argela, bu operatörlere
sunmuş olduğu çözümlerle milyonlarca
aboneye servis vermektedir.
Argela, deneyimli personeli ile
gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla
geleceğin şebekeleri için teknolojiyi
önceden geliştirirken bu teknolojileri
operatörlere rekabet avantajı sağlayacak,
yeni nesil telekomünikasyon çözümleri
haline dönüştürmektedir. Argela’nın merkez
ofisi İstanbul’da olup, Ankara’da araştırma
laboratuvarları bulunmaktadır. Argela,
Dubai’de %50 hissesine sahip olduğu
IVEA Software Solutions FZLLC  Şirketi
ve ABD’de %100 hissesine sahip olduğu
Argela USA, Inc Şirketi vasıtasıyla faaliyet
göstermektedir..
Argela’nın öncelikli pazarları arasında
Hindistan başta olmak üzere Balkanlar
ve Suudi Arabistan gelmektedir. Ayrıca
Güney Afrika, Ukrayna, Kıbrıs, Kazakistan,
Moldova ve Gürcistan’da da müşterileri
bulunmaktadır.

• SUN Microsystems’tan en iyi VAS (katma
değerli servis) Ödülü’nü kazanmıştır.
• Argela, TESİD (Türk Elektronik Sanayiciler
Derneği) Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri
kapsamındaki KOBİ Büyük Ödülü’nü 2007
yılında “Yakınsamalı Şebeke Çözümleri”
ürünüyle kazanmıştır.
Convergence Gateway patenti: Türk
Telekom’un yakınsama servislerinin
üzerinde bulunduğu platform, Argela’nın
patentli buluşudur.
Kuruluş: 2004
Toplam çalışan (2008 yıl sonu): 121
Türk Telekom hisse payı (2008 yıl sonu): %100

Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin
(“Sebit”) çalışmaları, 1988 yılında
TÜBİTAK içerisinde kurulan bir çoklu
ortam laboratuvarında başlamıştır.
Laboratuvar, 1996 yılında özelleştirilmiş
ve K-12 seviyesine yönelik, yüksek kalitede
ve görsellikte, bilgisayar destekli eğitim
içerikleri üretimine başlanmıştır. 1998
yılında üretilen “Akademedia” adlı ürünün
ardından, “Vitamin” markası ile eğitim
yazılımları hizmete sunulmuştur. Sonraki
yıllarda bu seriye “KidsPlus” ürünleri de
eklenmiştir. Şirket, K-12 seviyesinde özgün
ürünleri ile Çin, Malezya, ABD ve İngiltere
pazarında yer almaktadır.
Kurumsal eğitim alanında da faaliyette olan
Sebit, Türkiye Bankalar Birliği, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu,
Coca-Cola İçecek, Migros, Siemens, TTNET
vb. kurumlar için e-eğitim çözümleri
geliştirmiştir.
Sebit tarafından geliştirilerek 1998 yılında
Türkiye’de piyasaya sunulan ve büyük
beğeni toplayan Akademedia ürünü, Çin
müfredatına uyarlanarak, Çince’ye çevrilmiş
ve 2002 yılında Çin pazarına ‘Tianyi’
markasıyla sunulmuştur. Tianyi ürünü,
2002 yılının Mart ayında Çin Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından onaylanmış ve lise
öğrencileri için Bakanlık tarafından tavsiye
edilmiştir.
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Sebit, ayrıca 2004 yılında Malezya Eğitim
Bakanlığı için fen ve matematik içerikleri
üretim projesini tamamlamıştır. Bu içerikler
Malezya’da halen ülke çapında 2.300’den
fazla okulda kullanılmaktadır.
Sebit 2004-2008 yılları arasında iClass
(Intelligent Distributed Cognitive-based
Open Learning System for Schools) isimli
Araştırma ve Geliştirme Projesi ile Avrupa
Birliğinin Altıncı Çerçeve Programı’ndaki
başarıyla tamamlanan tek eğitim projesine
imzasını atmıştır. Avrupa çapında 2012
yılından sonra kullanılacak olan yeni
nesil bilgisayar destekli eğitim sisteminin
tanımlandığı bu projede, aralarında
Intel, Microsoft, Sun Microsystems gibi
endüstri liderlerinin, Graz Üniversitesi,
Trinity Koleji (Londra) Eğitim Enstitüsü,
Gothenburg Üniversitesi ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi önde gelen
akademik kurumların bulunduğu 21 proje
ortağına liderlik edilmiştir.
Sebit son olarak 2007 yılında, “Adaptive
Curriculum” markasıyla Amerika piyasasına
yeni bir çözüm sunmuştur (www.
adaptivecurriculum.com). Bu çözüm, iki
ana ürün ve hizmeti içermektedir. Adaptive
Curriculum, hangi eyaletten olursa olsun
öğretmenlerin takip ettikleri müfredata
göre hazırlanmış olup modüller eğitsel
içeriklere ulaşma olanağı sunmaktadır.
Adaptive Curriculum ABD’de 2008
yılında çeşitli kuruluşlarca ödüle layık
görülmüş ve SIIA (Software Information
Industry Association) tarafından “Eğitim
endüstrisinde köklü değişiklik yapabilecek
potansiyele sahip bir ürün” olarak
değerlendirilmiştir.

Ödülleri:

AssisTT

• Sebit, 27 Mayıs 2008’de “Eğitim
endüstrisini değiştirecek derecede önemli
bir ürün geliştirmesi” sebebiyle bilişim
alanında dünyanın Oscar’ı sayılan Codie
Awards’un “Corporate” kategorisinde
“Yılın Yeni Eğitim Şirketi” ödülüne layık
görülmüştür.

Çağrı Merkezinden Çok Daha
Fazlası

• ABD Eğitim Yayıncıları Birliği (AEP),
10 Haziran 2008’de Sebit’in ilköğretim
sınıflarına yönelik Internet tabanlı ürünü
Adaptive Curriculum’u Matematik Eğitim
Sitesi kategorisinde “Seçkin Başarı Ödülü”
ile onurlandırmıştır.
• Sebit, Ağustos 2008’de, Learning
Magazine’den 2009 Teachers’ ChoiceSM
(Öğretmenlerin Tercihi) Ödülü’nü
kazanmıştır. EdNET Endüstri Ödülleri
Programının bir parçası olan bu ödül, ürün
ve programları ile eğitim endüstrisine
önemli katkıda bulunan şirketlere
verilmektedir.
• Sebit’in Adaptive Curriculum’u,
ComputED Learning Center’ın 13 yıldır
verdiği Education Software Review
Award (EDDIE) ödüllerinde 2008 yılında
ortaokullar için en iyi Fen ve Matematik
Online Eğitim Ürünü seçilmiştir.
Kuruluş: 1988
Toplam çalışan (2008 yıl sonu): 152
Türk Telekom hisse payı (2008 yıl sonu): %100

AssisTT, verdiği çağrı merkezi hizmetlerinin
yanında müşterilerinin satış ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunmalarına yönelik
veri üreterek geleneksel çağrı merkezi
fonksiyonlarından daha fazlasını sunmakta;
bir çağrı merkezi olmanın ötesine geçerek
bir müşteri irtibat noktası olarak hizmet
vermektedir.
Türk Telekom’a olduğu kadar başka kurum,
kuruluş ve şirketlere de hizmet sunmakta
olan AssisTT, Türkiye’nin en büyük 3. çağrı
merkezi konumundadır. AssisTT’nin hedefi
kısa zamanda Türkiye’de çağrı merkezi
standartlarını belirleyen şirket olmaktır.
Kuruluş: 2007
Toplam çalışan (2008 yıl sonu): 1.722
Türk Telekom hisse payı (2008 yıl sonu): %100

Türkiye’nin Geleceğine Sürekli Katkı...
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Yönetim Kurulu Başkanı’ndan
Mesaj

Türk Telekom, mevcut ekonomik ortamda
bile, yatırımlarını artırarak devam
ettirirken yenilikçi ürün ve hizmetler
sunma, pazar payını artırma ve istihdam
yaratmada benzersiz bir duruş sergilemiştir.
Türkiye’nin en büyük halka
arzı
2008 yılında dünyada 7.
ve Türkiye’de şimdiye dek
gerçekleşen en büyük halka
arz olan Türk Telekom halka
arzı, Türk ve uluslararası
kuruluşlar tarafından oldukça
güçlü bir destek görmüştür.
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2008  Türk Telekom için çok başarılı bir yıl
olmanın yanı sıra, ekonomiler, işletmeler
ve insanlar üzerinde derin etkileri olan ve
2008’in son çeyreğinde ortaya çıkan küresel
ekonomik kriz sebebiyle yönetimimiz ve
çalışanlarımız için bir o kadar da zorlu bir yıl
olmuştur. Türk Telekom, mevcut ekonomik
ortamda bile, yatırımlarını artırarak devam
ettirme, yenilikçi ürün ve hizmetler sunma,
pazar payını artırma ve istihdam yaratma
planlarını gerçeğe dönüştürme konusunda
benzersiz bir duruş sergilemiştir.
Mobil operatörümüz elde ettiği dikkat
çekici başarı ile toplam mobil pazarının
yaklaşık üç katı kadar büyümüş ve pazarın
ikinci büyük mobil operatörü ile arasındaki
gelir farkını kapatmıştır; bu başarı bize
2009 yılı içerisinde gelir bakımından
Türkiye’nin ikinci büyük mobil operatörü
olabilme öngörümüzün gerçekçi olduğunu
göstermiştir.
15 Mayıs’ta gerçekleşen Türk Telekom’un
halka arzının başarısı, ve sonrasında
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
TTKOM kodu ile hisselerinin işlem görmeye
başlaması, Şirketimiz için ileriye dönük
büyük bir adım ve bu başarıyı elde eden
Türk Telekom ekibi için mükemmel bir
tatmin kaynağı olmuştur. 2008 yılında
dünyada 7. ve Türkiye’de şimdiye dek
gerçekleşen en büyük halka arz olan Türk
Telekom halka arzı, Türk ve uluslararası
kuruluşlar tarafından oldukça güçlü bir
destek görmüştür.       

2008 yılında Şirketimizin gelirleri %8
artarak 169 yıllık tarihinde ilk kez 10 milyar
TL’yi geçmiş, aynı zamanda FAVÖK marjı
da %43 seviyesinde korunmuştur. FAVÖK
marjının korunması sadece ciro artışının
bir sonucu değil, aynı zamanda Sabit Hat
Şebeke Operasyonlarında yapılan verimliliği
artırma çalışmalarının da bir sonucudur.
Şirketimiz 2008’de tüm Sabit Hat Şebeke
Operasyonları çalışanlarını da kapsayan
şirket çapında bir iş değerlendirme
programı ve yönetim için performans bazlı
bir teşvik programı uygulayarak verimliliği
arttırmıştır.
Türkiye genişbant pazarının gerçek
potansiyelini açığa çıkarmak, pazarı
büyütmek ve pazardaki rekabeti
arttırmak için TTNET dışındaki İnternet
Servis Sağlayıcıları’na (İSS) daha ucuza
hizmet verme yönünde pozitif ayrımcılık
stratejimizi uygulamaya başladık.
2008 yılındaki bir diğer zorlu hedef,
gelişmiş ürün ve hizmetleri piyasaya
sunarak ve bu hizmetlerin verimli şekilde
sunulabilmesi için gerekli olan teknolojiyi
sağlayarak bu hizmetlerin müşterilerimiz
için çekiciliğini arttırmaktı. 2009, Türk
Telekom’un en kapsamlı ses paketlerini
ve daha gelişmiş ADSL servis paketlerini
piyasaya sunacağı bir yıl olacaktır. Hedef
sadece gelirlerimizi istikrarlı hale getirmek
değil, yeni ve mevcut sektörde çığır
açacak yakınsama servislerini, gelirlerimiz
ve marjlarımızdaki büyümeyi sürdürerek
piyasaya sunmaktır.

Son olarak üst yönetimimize ve
çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.
Kamudan özel sektöre geçiş kolay
değildir ve zor kararların alınması gereken
durumlarda tüm paydaşların bağlılıklarını
ve sağgörülüklerini gerektirir.. Hiç şüphe
yok ki,  Türk Telekom’un daha güçlü, daha
donanımlı ve daha verimli olması sadece
Türk Telekom’un tüm pay sahiplerine değil
aynı zamanda binlerce çalışanımızın da
menfaatinedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ve özellikle eğitim alanındaki eşsiz
kararlılığımızla birlikte Türkiye’nin dört bir
yanında umut vadeden yeni çalışanlara
fırsatlar sağladıkça ve sürekli olarak Türk
Telekom’u öncü ve gerçek anlamda tam
entegre bir ses, veri, eğlence, eğitim grubu
olması için çalıştıkça, iş güvencesi daha
da artacak, yeni fırsatlar yaratılacak ve
toplumlar kalkınacaktır.

Mohammed Hariri
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Genel Müdür’den Mesaj

Halka arz, mobil numara taşınabilirliği,
3N lisansı ihalesi, ilk sabit hat ses paketinin
sunulması ve mobil operatörümüzün
pazarın üç katından fazla büyümesi 2008
yılının önemli gelişmeleridir.
Konsolide gelirde %8 artış
Türk Telekom’un 2008’deki
konsolide geliri, bir önceki yıla
kıyasla %8 artış göstererek
10,2 milyar TL olarak
gerçekleşti. Bu yüksek gelir
artışına, mobil ve ADSL’de
sırasıyla %24 ve %36
oranında gerçekleşen gelir
artışları katkıda bulundu.

17 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

2008 yılı, Mayıs ayında Türk Telekom
hisselerinin halka arz edilmesi; Kasım
ayında Mobil Numara Taşınabilirliğinin
başlaması ve 3N lisansı ihalesinin
yapılması; yılın ikinci yarısında ilk sabit
hat ses paketinin sunulması ve mobil
operatörümüzün gelirlerinde toplam
mobil pazar büyüme oranının yaklaşık üç
katından fazla büyüme elde edilmesi ile
Türk Telekom açısından önemli gelişmelere
şahitlik etti.

2008 yılında Türk Telekom’un FAVÖK’ü
%43’lük bir marj ile, %3 artarak 4,3 milyar
TL’ye ulaştı. Faaliyet kârı ise %6’lık artışla
2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sabit
Hat alanında yüksek FAVÖK marjı (%47)
korunurken, mobil operatörümüz FAVÖK
marjını artırmaya devam ederek 2007’de
%18 olan FAVÖK marjını, 2008 yılında
%21’e çıkardı ve mobilde FAVÖK 2007’ye
göre %46’lık bir artışla 446 milyon TL
olarak gerçekleşti.

2008’in Kasım ayında, Mobil Numara
Taşınabilirliği nihayet uygulamaya geçti
ve mobil operatörümüz 2008 yıl sonu
itibariyle 100 binin üzerinde net abone
kazandı. Mobil Numara Taşınabilirliğindeki
bu başarı, mobil operatörümüzün pazardaki
ikinci mobil operatörle arasında 2007’nin
dördüncü çeyreği itibariyle %46 olan gelir
farkının 2008’in dördüncü çeyreğinde
azalarak sadece %13 olmasına yardımcı
oldu

Türk Telekom’un 2008’deki konsolide geliri,
bir önceki yıla kıyasla %8 artış göstererek
10,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yüksek
gelir artışına, mobil ve ADSL’de sırasıyla
% 24 ve % 36 oranında gerçekleşen gelir
artışları katkıda bulundu. 2008 yılında
grubumuzun toplam gelirinin %37’si mobil
ve ADSL’den elde edildi.

Türk Telekom’un 15 Mayıs tarihinde
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
TTKOM koduyla gerçekleştirilen halka arzı,
dünyada 2008 yılındaki en büyük yedinci,
Türkiye’de ise bugüne kadar gerçekleştirilen
en büyük halka arz oldu. Halka arz, Türk
ve uluslararası birçok yatırımcı tarafından
kuvvetli bir şekilde desteklenirken,
hisselerimiz arz edilen miktarın 4 katından
daha fazla talep gördü. Her bir 100 lotluk
hisse 4,6 TL olarak değer görürken, halka
arz Hazine’ye 2,4 milyar TL (1,9 milyar ABD
doları) kaynak sağladı.

2008 yılı Kasım ayının sonlarına doğru
devlet dört adet 3N lisansı için ihaleye çıktı
ve mobil operatörümüz bu ihalede üçüncü
3N lisansını KDV dahil 252,5 milyon Euro
bedelle kazandı; dördüncü lisansa ise teklif
verilmedi.

Dr. Paul Doany
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Makroekonomik Görünüm

Türkiye ekonomisi küresel krizle son
yıllardaki en güçlü döneminde karşılaşmış
bulunmaktadır.

2009’un ikinci yarısında
ekonomik toparlanma
2009’un ilk yarısında
ekonomik faaliyetin
zayıflamaya devam edeceği,
ancak global ekonominin
2009’un sonlarına doğru
toparlanmaya başlayacağı
öngörülmektedir.

2007 yılında ABD’de “subprime mortgage”
piyasasındaki geri dönmeyen kredilerle
başlayan global kriz 2008 yılının Eylül
ayına kadar dalgalanmalarla devam etmiş,
büyük finansal kurumların art arda iflası
ile yeni bir boyuta taşınmıştır. Takip eden
süreçte Avrupa ve Asya’ya da sıçrayarak
etki alanını genişleten global mali kriz,
finansal kuruluşlar arasındaki borçlanma
piyasalarında likidite sorunundan,
finansal kuruluşlara güvensizlik sorununa
dönüşmüştür.
Merkez bankalarının faiz indirimleri ve
likidite enjeksiyonları, para ve maliye
politikalarını gevşetmek gibi tedbirleri
sayesinde kredi piyasalarının işleyişinde
belli bir düzelme olsa da, piyasalardaki
dalgalanmaların halen yüksek düzeyde
olduğu ve global ekonomik faaliyete
ilişkin göstergelerin olumsuz seyrettiği
gözlenmektedir.

%1,1
GSMH’de büyüme
yavaşlayarak da olsa devam
etmiştir. Türkiye ekonomisi
2008 yılının ilk çeyreğinde
%7,3, ikinci çeyreğinde
%2,8, üçüncü çeyreğinde
%1,2 büyüme kaydetmesine
rağmen, son çeyreğinde %6,2
küçülme kaydetmiştir.
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Gelişmiş ülke piyasalarında yaşanan bu
gelişmelere paralel olarak, 2008 yılının
ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan
ülkeler de krizin etki alanına girmişlerdir.
Global krizin yol açtığı kredi daralmasının
ülkelerin büyüme oranları üzerindeki etkileri
izlenirken, Türkiye’nin de dahil olduğu
gelişmekte olan ülkeler, yatırımcıların risk
iştahındaki azalma sonucu sermaye çıkışına
maruz kalmakta, ihracat gelirlerindeki
zayıflama ve iç talepteki yavaşlama
belirginleşmektedir.
2009’un ilk yarısında ekonomik faaliyetin
zayıflamaya devam edeceği, ancak global
ekonominin 2009’un sonlarına doğru
toparlanmaya başlayacağı öngörülmektedir.
Türkiye ekonomisi küresel krizle son
yıllardaki en güçlü döneminde karşılaşmış
bulunmaktadır.
GSMH’de büyüme yavaşlayarak da
olsa devam etmiştir. Türkiye ekonomisi
2008 yılının ilk çeyreğinde %7,3, ikinci
çeyreğinde %2,8, üçüncü çeyreğinde
%1,2 büyüme kaydetmesine rağmen, son
çeyreğinde %6,2 küçülme kaydetmiştir.

Böylece, 2007 yılında %4,7 olarak
gerçekleşen büyüme oranı, 2008 yılında
%1,1 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında
kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri
13.367 TL (10.436 ABD doları) olmuştur.
Büyümenin ivme kaybetmesinde, inşaat
ve imalat sanayiindeki yavaşlama önemli
rol oynarken, yurt dışı piyasalardaki
dalgalanmalar ve global ekonomik daralma,
yurt içi toplam tüketim ve yatırım
harcamalarının hız kesmesine neden
olmuştur.
Özellikle yılın son çeyreğinde emtia ve
petrol fiyatlarında gözlenen keskin düşüş
enflasyon görünümünü olumlu etkilemiştir.
Yurt içi talep daralması da enflasyondaki
düşüş sürecine destek verirken 2008 yılı
TÜFE oranı %10,06, ÜFE %8,11 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
2008’de ihracat artış oranı ithalat
artış oranının bir miktar üzerinde
gerçekleşmesine rağmen dış ticaret açığı
yüksek seviyesini korumuştur. Krizin
tüm ekonomilere yayılması sonucu
özellikle son aylarda dış ticaret hacminde
düşüş gözlenmiştir. İhracatımızın büyük

bölümünün AB ülkelerine gerçekleştiriliyor
olması ihracat hacmindeki zayıflamayı
belirginleştirmektedir.
Cari açığın finansmanında doğrudan
sermaye ve portföy yatırımlarının payı
giderek azalmaktadır. Dış finansman
imkanlarının azalması ve sermaye
çıkışlarının ivme kazanması, önümüzdeki
dönemde ülkemiz cari açığının
finansmanında güçlük yaratabilecek
unsurlar olarak değerlendirilse de, enerji
fiyatlarındaki düşüş, iç talepteki yavaşlama
ile TL’de gözlenen değer kaybının, cari
açık üzerinde olumlu etki yapacağı
öngörülmektedir.
Mevcut görünüm ışığında Türkiye’nin uzun
dönemli kredi notu Standard & Poor’s
tarafından BB- (negatif görünüm), Moody’s
tarafından Ba3 (durağan görünüm) ve Fitch
Ratings tarafından BB- (durağan görünüm)
olarak derecelendirilmiştir.
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Türkiye’de Telekomünikasyon
Sektörü ve Türk Telekom’un
Sektördeki Konumu

Türkiye, büyüyen ekonomisi, genç nüfusu
ve modern şebeke altyapısıyla telekom
sektörünün gelişimine elverişli bir
pazardır.
Telekomünikasyon
sektörünün özelleşmesi
Türkiye telekomünikasyon
sektörünün özelleşmesi,
daha iyi kalitede, daha uygun
fiyatlarla hizmet sunma
anlayışının ön plana çıkmasını
ve paket servislerin piyasaya
sunulmasını sağlamış aynı
zamanda şirketlerin yatırım
harcamalarının da artmasına
neden olmuştur.

Türkiye Telekomünikasyon Pazarı
Türkiye, 2008 yılında sahip olduğu
10.436 ABD doları kişi başına gayri safi
milli hasılası, %1,1 oranında büyüyen
ekonomisi, genç nüfusu ve tüm ülkeyi
kapsayan modern şebeke altyapısıyla
telekom sektörünün gelişimine elverişli bir
pazardır. Aynı zamanda, ülkemiz 2008 yıl
sonu itibarıyla sahip olduğu 71,5 milyon
nüfusuyla dünyadaki on yedinci, Ortadoğu
Bölgesi’ndeki birinci, Avrupa’daki ikinci
büyük ülkedir. Ülkemiz nüfusunun yaş
ortalamasının artış, hane başına düşen
kişi sayısının azalış eğiliminde olması
telekomünikasyon sektörü için fırsat
yaratıcı bir unsurdur.
Türkiye telekomünikasyon sektörünün
özelleşmesi, daha iyi kalitede, daha uygun
fiyatlarla hizmet sunma anlayışının ön
plana çıkmasını ve paket servislerin
piyasaya sunulmasını sağlamış aynı
zamanda şirketlerin yatırım harcamalarının
da artmasına neden olmuştur.

PSTN Hizmetleri
2008 yılında toplam nüfus bazında
PSTN penetrasyonu %24,5 oranında
gerçekleşmiştir. Türkiye PSTN erişim hattı
sayısı, 2008 yılı sonunda 17,5 milyon
seviyesinde; hane penetrasyonu ise %75
seviyesindedir. Şehiriçi arama hizmetleri
lisansı sahibi tek şirket konumundaki Türk
Telekom’un PSTN erişim hattı kapasitesi
yaklaşık 21,2 milyondur.
Ulusal ve uluslararası aramaların rekabete
açılmasıyla oluşan pazar şartları sonucu,
hem toplam pazar büyümüş hem de
fiyatlarda düşüş sağlanmıştır. 20 Kasım
2008 tarihinde yayınlanan yönetmelikle

birlikte, 2009 yılı içinde şehir içi telefon
işletmeciliğinin de rekabete açılacağı ilan
edilmiştir. Bu uygulamayla birlikte şehiriçi
aramalarda halihazırda var olan ve mobil
operatörlerden kaynaklanan rekabetin daha
da artması beklenmektedir.
Türk Telekom tarafından 2008 yılı içinde
StandartHATT, YazlıkHATT, HesaplıHATT,
KonuşkanHATT ve ŞirkettHATT tarife
paketlerinde, şehiriçi ve şehirlerarası bütün
yönlere aramaların dakika ücretlerinde
fiyat ayarlaması yapılmıştır. Türk Telekom
sabit hatlarda penetrasyonu artırmak
amacıyla farklı kampanya ve hizmetleri
de hayata geçirmiştir. Akşam Konuşturan
ek paketi (saat 18.00’dan sonra ücretsiz
şehirlerarası konuşma) hizmete sunulmuş,
paket hizmetlerde toplam 600.000
civarında aboneye ulaşılmıştır. 24 ay
taksitle DECT telefon satışı için RaHATT
kampanyası düzenlenmiş; yaklaşık 400.000
aboneye ulaşılmıştır. Katma değerli ürün
ve hizmetleri kapsamında, 2008 yılı ilk
yarısında Videofon kullanımına başlanmış
ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla
ilgili çalışmalar yapılmıştır.
İlk yakınsama ürünü olan WiRO (Wi-Fi
üzerinden sabit hat hizmeti) 19 Aralık
2008’de hizmete sunulmuştur.

Internet Erişimi
Türkiye’de nüfusa göre genişbant
penetrasyonu ile kıyaslandığında hane
sayısı bazında penetrasyon Avrupa
ülkeleri ortalamasına yakındır. 2007
yılında ülkemizde kişisel bilgisayar
penetrasyonu ise yaklaşık %9 iken, aynı
oran İngiltere’de %72, Macaristan’da %26
olarak gerçekleşmiştir. Internet kullanımının
artması, bilgisayar kullanımının
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yaygınlaşması ile mümkün olduğundan,
ülkemizde artış eğiliminde olan bilgisayar
kullanımı ve sahipliği, genişbant pazarımız
için fırsat yaratmaktadır. Çevirmeli ağ ve
kablolu internet kullanımından ADSL’e
geçişle birlikte, ADSL ülkemizde en yaygın
kullanılan internet erişim aracı olmuştur.
Türk Telekom’un büyük altyapı yatırımları
ve internet kullanımını yaygınlaştırmak
amacıyla yürüttüğü çalışmalara paralel
olarak ADSL abone sayısı ve internet
yurt dışı çıkış hızında sürekli artış
yaşanmaktadır.
2005 yılında 33,6 Gbps olan internet yurt
dışı çıkış hızı 2008 yılında 248 Gbps’e
ulaşmıştır. 2005 yılında 1,5 milyon olan
ADSL abone sayısı 2008 yılı sonu itibarıyla
5,8 milyona yükselmiştir.
2007 yılı sonu itibarıyla TTNET’in
perakende ADSL internet erişimi
pazarındaki payı %95 oranında
gerçekleşmiş ve ADSL Türkiye’deki toptan
genişbant internet erişim bağlantılarının
yaklaşık %97’sini oluşturmuştur. Kalan
%3’lük kısım da kablolu internet erişimi
sağlayan operatörleri içermektedir. Yüksek
hızda internet bağlantısı sunan kablosuz
genişbant teknolojisi olan WiMax için
lisansların 2009 yılı içinde verilmesi
beklenmektedir.
2008 yılı içinde ADSL kullanımını artırmak
amacıyla TTNET tarafından “İnternete Hoş
Geldiniz” kampanyası ve “TTNET ADSL
Dünyası” kampanyası düzenlenmiştir.
TTNetVİTAMİN çocukların interneti eğitim
için kullanımını artırmak amacıyla 22
Eylül’de piyasaya sunulmuştur. Çok çabuk
benimsenen ürünün 2008 itibarıyla yaklaşık
100.000 müşterisi bulunmaktadır ve Türk

Telekom tarafından ücretsiz verildiği
okullarda toplam yaklaşık 180.000 öğrenci
ve öğretmen tarafından kullanılmaktadır.
Yıl içinde Wi-Fi kapsama alanlarının
genişletilmesi çalışmalarına devam
edilmiştir. Türkiye genelinde 3.000 noktada
kablosuz internet erişimi sağlayan Wi-Fi
hotspot’lar yer almaktadır. TTNET Müzik
portalından sonra, yılın son çeyreğinde
TTNET Video ve TTNET Oyun portalları
hizmete açılmıştır.

Mobil İletişim
2007 yılı sonunda 61,4 milyon olan
Türkiye’deki kayıtlı mobil hat kullanıcı
sayısı, 2008 yıl sonu itibarıyla 65,9 milyona
ulaşmıştır. Türkiye telekomünikasyon
sektörünün en fazla rekabet olan alt
sektörü mobil iletişimdir. Pazarda lisanslı
üç GSM operatörü (Turkcell, Vodafone,
Avea) bulunmaktadır, bu üç operatörün,
2008 yıl sonu itibarıyla pazardaki payları
sırasıyla %56,1, %25,4, %18,5 olarak
gerçekleşmiştir.
Türk Telekom, %81,12’sine sahip olduğu
iştiraki Avea ile mobil iletişim hizmetleri
sunmaktadır. Avea, Aycell ve Aria
markalarının birleşmesi sonucu 2004
yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 2008
yılı sonuna kadar pazardaki payını %28
artırarak, pazarda en hızlı büyüyen mobil
operatör olan Avea’nın aynı dönemde
abone sayısı 4,8 milyondan 12,2 milyona
ulaşmıştır.
9 Kasım 2008 tarihinde Mobil Numara
Taşınabilirliği (MNP) uygulaması
başlatılmıştır, bu uygulamanın
pazardaki serbest rekabeti güçlendirmesi
beklenmektedir. MNP uygulamasıyla 2008
yılı sonu itibarıyla Avea, 106.000 adet

net abone kazanarak pazarda bu alanda
liderliği elde etmiştir. Ayrıca 28 Kasım 2008
tarihinde gerçekleştirilen 3G ihalesinde,
Avea satışa sunulan lisanslardan birini
almaya hak kazanmıştır.

Türkiye Telekomünikasyon Sektörü
Yasal Düzenlemeleri
Türkiye Telekomünikasyon pazarındaki
tüm faaliyetler Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
düzenlenmektedir. Telekomünikasyon
sektörünün temel Kanunu olan 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu 10.11.2008
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiş ve bu Kanun ile 406
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813
sayılı Telsiz Kanunu’nun birçok maddesi
yürürlükten kaldırılmış; bazı maddeleri
değiştirilmiştir. 5809 sayılı Kanuna
dayanılarak  çıkarılacak olan ikincil mevzuat
uyum ve yenileştirme çalışmaları halen
devam etmektedir.
Düzenlemeler, Türkiye’de
telekomünikasyon altyapısına ve
hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yasal ve
kurumsal çerçeveyi modernize etmeyi
amaçlamıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
sektörde rekabetin gelişmesi, sürdürülebilir
bir rekabet ortamının tesisi, ekonomik
büyümeye sektörel katkıların maksimize
edilmesi amaçları doğrultusunda
yetkilendirme, düzenleme, denetleme ve
uzlaştırma görevlerini yerine getirmek
üzere faaliyet göstermektedir.

Yakınsama ile geleceğe...
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Ürün ve Hizmetlerdeki
Gelişmeler

Teknoloji - Ar-Ge - yenilikçilik ekseninde
geliştirdiğimiz ürün ve hizmet gamıyla
toplumun tüm kesimlerine hitap ediyoruz

100 yeni ürün
Türk Telekom, 2008 yılında
portföyüne eklediği 47
yeni ürünle birlikte bugün
müşterilerine yaklaşık 100
yeni ürün sunmakta, Türk
insanının yaşam kalitesini
yükseltmektedir.

İletişimin geleceği ve Türkiye’nin gücünü
temsil eden Türk Telekom  2008 yılında
“yakınsama” vizyonuyla sabit hatlarda ve
geniş bant hizmetlerinde müşterilerine
sunduğu yoğun katma değerli yenilikçi ürün
ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetini
daha da ileriye taşımış; ürün çeşitliliği ve
çağdaş hizmet uygulamalarıyla dünya
ölçeğindeki çözümleri insanımızla en hızlı
şekilde buluşturmaya devam etmiştir.
Teknoloji - Ar-Ge - yenilikçilik ekseninde
geliştirdiği ürün ve hizmet gamıyla
toplumun tüm kesimlerine hitap eden Türk
Telekom, 2008 yılında portföyüne eklediği
47 yeni ürünle birlikte bugün müşterilerine
yaklaşık 100 yeni ürün sunmakta, Türk
insanının yaşam kalitesini yükseltmektedir.

Sabit hatlarda 17,5 milyon müşteri,
daha fazla katma değerli servis...
Türk Telekom 2008 yılı sonu itibarıyla 21,2
milyon kurulu hat kapasitesine sahip olup
17,5 milyon sabit hat (PSTN) müşterisine
hizmet sunmaktadır.
Yeni servisleri müşterilerine yeni nesil
sistemlerle kullanımı kolay ve hızlı bir
şekilde sunarak katma değer üretmek
hedefiyle hareket eden Türk Telekom,
2008 yılında da bireysel ve kurumsal
müşterilerine gelişmiş ürün ve hizmet
sunumunu sürdürmüştür.

Sesli Mesaj Sistemi
Sesli mesaj hizmetinde mevcut hatlara
hiçbir ilave ekipmana ihtiyaç duymadan
sesli mesaj alış/verişi, faks depolama ve
alma/gönderme, hatırlatma mesajları
oluşturma (anlık veya ileriye yönelik) gibi
birçok özellik müşterilerin kullanımına
sunulmaktadır.

Kısa Mesaj Sistemi
Kısa mesaj sistemi Türk Telekom
müşterilerine Kısa Mesaj uyumlu telefon
cihazları ile yazılı olarak mesaj alma ve/
veya gönderme olanağı sunmaktadır. Aynı
hizmet kapsamında web üzerinden yazılı
kısa mesaj gönderebilme ve mesajları sesli
olarak alabilme imkanı da sunulmaktadır.

Ön Ödemeli Kart Sistemi (TTKart)
Türk Telekom şebekesine kurulan PPC
IN sistemi kapsamında Türk Telekom
müşterilerine kişiye özel şifreli ve ön
ödemeli kart ile arama yapma hizmetini
sunmuştur. TTKart, ankesörlü telefonlar
ile ev ve işyeri telefonları aracılığıyla
dünyanın herhangi bir yerine telefon etme
imkanı sağlamaktadır. İngilizce ve Türkçe
hizmet veren sistemde ücretlendirme,
TTKart üzerinde yüklü kontör miktarından
yapılmaktadır.

TT Aile Kart
Üzerindeki çipte abone bilgileri yer alan ve
smart kartlı ankesörlü telefonlar üzerinden
şehiriçi, şehirlerarası, milletlerarası ve
GSM telefon görüşmesi yapma olanağı
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17,5
milyon
Türk Telekom 2008 yılı
sonu itibarıyla 21,2 milyon
kurulu hat kapasitesine sahip
olup 17,5 milyon sabit hat
(PSTN) müşterisine hizmet
sunmaktadır.

sunan TT Aile Kart, Türk Telekom’un
katma değeri yüksek hizmetlerindendir. Bu
program kapsamında yapılan görüşmelerin
ücretleri abonenin sabit telefon faturasına
yansıtılmaktadır.

Smart Kartlı Ankesör
Türk Telekom Smart Kartlı Ankesör
Şebekesi’nde toplam 96.000 ankesör
makinası ile Smart Kart, Banka Kredi Kartı,
ÖN Ödemeli Kart (TTKart) ve Aile Kart
ödeme araçları ile ses, SMS vb. hizmetler
verilmektedir. Proje tamamlandığında
Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak
kurulu şebekede 13.000’i Wi-Fi olmak üzere
toplam 108.000 ankesör hizmete alınmış
olacak ve internet erişiminin de Türkiye’nin

her yerinde ankesör makinalarından da
yaygın biçimde sağlanması mümkün
olacaktır.

üzerinden sağlayan bu servis, esnek
haberleşme sistemlerine ihtiyaç duyan
şirketler için idealdir.

Multimedya Ankesör

ALOVATAN

Multimedya ankesör makinaları,
havaalanları, üniversiteler, alışveriş
merkezleri, gar, liman vb. lokasyonlarda
ses, SMS, internet, video-mail, kamera,
e-mail ile fotoğraf gönderme gibi hizmetleri
sunmak üzere tamamı yerli olarak
tasarlanmıştır.

Türk Telekom, ALOVATAN Servisi
ile kullanıcılarına yurt dışından kendi
ülkelerine ait operatörleri aramaları
durumunda karşı ödemeli olarak doğrudan
arama yapma imkanı sunmaktadır.
ALOVATAN Servisi iki yönlüdür ve
konuşma ücreti, aranan kişiye yansıtılır.

İnnova şirketi ile imzalanan sözleşme
kapsamında 10 adet prototip makine
üretilmiş olup saha testlerinin ardından
2009 yılı içerisinde 1.000 adet multimedya
ankesörün servise verilmesi hedeflenmiştir.
Bu amaçla yaklaşık 200 mühendis
çalıştırılmaktadır.

Ücretsiz Numaralar (0800)

Bu makinelerde de, Smart Kartlı
Ankesörlerde kullanılan ödeme araçları
(Smart Kart, Banka Kredi Kartı, Aile Kart ve
TTKart) geçerli olacaktır.

Gelişmiş Geniş Alan Centrex
Gelişmiş geniş alan centrex servisi
kurumsal müşterilerin kendi kurumları
dahilinde, lokasyondan bağımsız olarak
kısa numara veya müşteri numarasının
direkt çevrilmesiyle iletişim kurmalarını ve
konferans, kısaltılmış arama, hızlı arama
gibi özeliklerden faydalanmasını sağlayan
servistir.
Gelişmiş bir özel santralin (PBX) sağladığı
tüm özellikleri Türk Telekom hattı

Görüşme ücretleri arayan tarafından değil,
aranan tarafından ödenen 0800 telefon
hatları hizmeti ürün ve hizmetlerini etkin
bir şekilde tanıtmak isteyen kuruluşlara
sunulan bir hizmettir. 0800’lü numaralar
ankesörlü ve şehirlerarası aramalara kapalı
telefonlardan da aranılabilmektedir.

Özel Servis Numaraları
444’lü Özel Servis Numaraları şirketlerin
hem itibarını hem de performansını
artıran; kolay hatırlanabilir olması sebebi
ile müşteriyle olan iletişimini kolaylaştıran
hizmet numaralarıdır.
444’lü telefon numaraları ile şirketler ofis
ve bayilerini telefona taşıyarak tasarruf
sağlamakta ve zamandan kazanmaktadırlar.
444’lü telefon numarasına sahip şirketler
istedikleri her ilden, isimleri ya da ürünleri
ile ilişkilendirilmiş, kolay hatırlanır
7 basamaklı numaralar ile aranarak
erişilebilmektedir.
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Ürün ve Hizmetlerdeki Gelişmeler

2008 Mayıs sonunda hayata geçen
Videofon ile, Türkiye’de ilk kez görüntülü
görüşme hayali gerçekleşmiştir.

Yakınsama
Yakınsama ile PSTN, IP ve
GSM şebekesi üzerinden
verilen servislerin ortak bir
platformdan ve altyapıdan
bağımsız olarak her yerden,
her erişim noktasından ve
her zaman sunularak servis
çeşitliliğinin ve devamlılığının
sağlanması hedeflenmektedir.

Türk Telekom yakınsama ürünleriyle
iletişime yeni boyutlar kazandırıyor...
Yakınsama ile PSTN, IP ve GSM
şebekesi üzerinden verilen servislerin
ortak bir platformdan ve altyapıdan
bağımsız olarak her yerden, her erişim
noktasından ve her zaman sunularak servis
çeşitliliğinin ve devamlılığının sağlanması
hedeflenmektedir. Bu sayede müşterilerin
TDM, IP, hotspot ve GSM baz istasyonlarını
cihaz değiştirmeden kullanarak servislere
erişimi sağlanacaktır.

Videofon: Görüntülü konuşmanın
keyfi
Videofon müşterilere sesli ve görüntülü
haberleşme olanağını aynı anda sunan
bir hizmettir. Türk Telekom Videofon
servisini 2008 Mayıs sonunda hayata
geçirerek, Türkiye’de ilk kez görüntülü
görüşme hayalini gerçekleştirmiştir. Ev
ya da iş telefon abonesi olan, ADSL gibi
genişbant internete (en az 1024/256
hızında) ve görüntülü telefona sahip olan
herkes, Türk Telekom Videofon servisinden
yararlanabilmektedir.
Videofon ile 444 1 444 Türk Telekom Çağrı
Merkezi ile görüntülü görüşme yapılması da
mümkündür.

7,6
milyon
Türk Telekom ulaşmış
bulunduğu ADSL kapasitesi
ile Avrupa’nın en hızlı
kapasite artışını sağlayan
altyapı işletmecileri arasında
yer almıştır. 2008 yılı sonu
itibarıyla çalışan ADSL port
sayısı 7.580.000’e ulaşmıştır.

Videofon görüntülü konuşmanın yanı sıra:
• internette dolaşmayı,
• görüşme esnasında karşı tarafın
fotoğrafını çekmeyi,
• farklı görüntülü bilgi ve eğlence
servislerine bağlanmayı,
• gözetim kameraları ile ev, işyeri ya da
bebek odalarını kontrol etmeyi
olanaklı kılan çok yönlü kullanım alanı
sunabilmektedir.
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Mobil operatörler tarafından 3G hizmetleri
verilmeye başlandığında 3G destekli
cihazlar ve Videofon aracılığıyla sabit ve
mobil hatlar arasında görüntülü görüşme
fırsatı sunulabilecek; kullanıcılar, ev
telefonlarından cep telefonu ile görüntülü
konuşabilme imkanına kavuşacaktır.

Wi-Phone: Bireysel ev telefonu
konforu
İşyerlerinde olduğu gibi evlerde de, aile
üyelerinin ayrı birer dahili numaraya sahip
olduğu ve telefonların sesli yanıt sistemi ile
cevaplanabildiği bir hizmettir. Sesli yanıt
sistemi sayesinde, evi arayan kişi direkt
olarak görüşmek istediği kişiye yönlendirilir.
Bu hizmetten yararlanabilmek için aile
bireylerinin, Wi-Fi destekli cep telefonuna
ya da internet bağlantısı olan bilgisayara
sahip olması yeterlidir.
Wi-phone evdeki herkese ayrı bir bireysel
ev telefonu konforu sağlarken, yapılan
görüşmeler, ev telefonu numarasına
faturalanacak ve kimin ne kadar konuştuğu
ayrı ayrı kaydedilebilecektir.

WiRO: Yurtdışındayken Türkiye’deki
ev/işyeri telefonu tarifesiyle iletişime
devam…
WiRO, yurt dışındayken Wi-Fi uyumlu
cep telefonu veya internet erişimi olan
taşınabilir bilgisayar ile ev ya da iş telefonu
tarifesiyle konuşma servisidir. Türk Telekom
Aralık 2008’de WiRO ile müşterilerini
buluşturmuştur.

Bu servis sayesinde Wi-Fi uyumlu telefon
ya da internet erişimi olan bir bilgisayar
üzerinden tüm mobil ve sabit operatör
numaralarını Türkiye’den görüşme yapar
gibi aramak mümkün hale gelmiştir.
WiRO ile yapılan görüşmelerin
ücretlendirmesi, ev ya da iş telefonu
tarifesi üzerinden yapılır ve bu telefonlara
ait faturalara yansıtılır. WiRO aboneliği
için herhangi bir abonelik ücreti
ödenmemektedir.

Türk Telekom sürekli geliştirmekte
olduğu genişbant hizmetleri ile
müşterilerine sınırsız bir dünya
sunmaya devam ediyor...
Türk Telekom ulaşmış bulunduğu ADSL
kapasitesi ile Avrupa’nın en hızlı kapasite
artışını sağlayan altyapı işletmecileri
arasında yer almıştır. 2008 yılı sonu
itibarıyla çalışan ADSL port sayısı
7.580.000’e ulaşmıştır.
2007 yılının sonunda 4,5 milyon olan ADSL
abone sayısı 2008 yılı sonu itibarıyla 5,8
milyona yükselmiştir.

ADSL abone sayısı
milyon
1,5
2005

Türk Telekom, yeni nesil hızlı internet
VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber
Line 2) hizmetini Türkiye’de Temmuz
2008’den itibaren sunmaya başlamıştır. 16
megabit ve 32 megabit indirme hızı olmak
üzere iki paket seçeneği ile sunulan VDSL2,
mevcut telefon hatları üzerinden internette
erişim hızını 8 kata kadar artırmaktadır.
Türk Telekom’un yatırımı sayesinde
Türkiye, VDSL2 teknolojisini ilk kullanan
sayılı ülkelerden biri olmuş; VDSL2’nin
32 megabite varan hızı ile Avrupa’da 23
ülkedeki 190 DSL sağlayıcısı arasında DSL
teknolojisiyle en hızlı interneti kullanan
üçüncü ülke konumuna erişmiştir.

TTNET Wi-Fi: 3.000 hotspot
noktasında
Türk Telekom’da 2004 yılında başlayan
Wi-Fi çalışmaları 2005 yılında TTWinet
adı altında, son kullanıcıya hotspot
noktalarından WLAN (Wi-Fi) tabanlı
kablosuz genişbant internet erişimi
sağlayan ticari bir servis olarak sonuç
vermiştir. 1 Aralık 2006 tarihinde yaklaşık
450 hotspot ile TTNET’e devredilen servis,
2008 yıl sonu itibarıyla 3.000 hotspot’ta
TTNET Wi-Fi adı ile sunulmaktadır.
TTNET Wi-Fi ile tamamen yenilenen
Wi-Fi şebekesinde katma değerli internet
servisleri verilebilecek, istenildiği takdirde
ses servislerine de olanak sağlanacaktır.

2,8
2006

4,5
2007

5,8
2008

VDSL2 ile yüksek hızda internet
erişimi
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2008 yılı sonu itibarıyla 81 ilde toplam
400 merkezde Metro Ethernet hizmeti
verilmektedir.

G.SHDSL ile güvenli veri
iletişimi
2008 yılı sonu itibarıyla
çalışan noktadan-noktaya
G.SHDSL abone sayısı 26.883,
çalışan G.SHDSL internet
abone sayısı 5.841’dir.

Kurumsal Güvenlik Hizmetleri
Türk Telekom’un kurumsal güvenlik
hizmetleri internet erişimine sahip
müşterilerin şirket ağları ve veri trafiğinin
en güvenli hale getirilmesi amacıyla
sunulan antivirüs, firewall, içerik filtreleme,
VPN ve aktif savunma sistemleri gibi
hizmetlerin bütününü kapsamaktadır.
Türk Telekom’un kurumsal güvenlik
hizmetleri müşterilere herhangi bir yatırım
maliyeti yaratmadığı gibi müşteriler diğer
çözümlere göre fiyat ve lisans bedeli
avantajlarından da yararlandırılmaktadır.

Metro Ethernet: 81 ilde 400
merkezde
Metro Ethernet; 5 Mb/s ile 1 Gb/s hızları
arasında, müşteri lokasyonu ile Türk
Telekom arasında tesis edilecek fiber optik
kablo üzerinden ölçeklenebilir, esnek ve
düşük maliyetli, her türlü veri akışına imkan
sunan bir teknolojidir.
Metro Ethernet kamu kuruluşları, orta
ve büyük ölçekli işletmeler, alışveriş
merkezleri, oteller, hastaneler, üniversiteler
gibi yüksek bant ihtiyacı bulunan tüm
kuruluşlar için idealdir.
2008 yılı sonu itibarıyla 81 ilde toplam
400 merkezde Metro Ethernet hizmeti
verilmektedir.

2008 yılı sonu itibarıyla çalışan noktadannoktaya Metro Ethernet abone sayısı 1.882,
çalışan Metro Ethernet internet abone
sayısı 1.965’tir.

G.SHDSL
G.SHDSL (simetrik yüksek hızlı sayısal
abone hattı), alma (download) ve
gönderme (upload) hızları birbirine eşit
DSL teknolojisidir. Türk Telekom tarafından
sunulan ve simetrik bant genişliği ile
güvenli erişim imkanı sağlayan G.SHDSL,
uzak noktalarda ofisleri bulunan ve bu
noktalar arasında veri iletişimi yapmak
isteyen tüm şirketlerin kullanabileceği
avantajlı, kaliteli ve hızlı bir hizmettir.
2008 yılı sonu itibarıyla çalışan noktadannoktaya G.SHDSL abone sayısı 26.883,
çalışan G.SHDSL internet abone sayısı
5.841’dir.

Kiralık Devre
Türk Telekom şebekesi üzerinden
müşterinin özel kullanımına ayrılmış,
Türk Telekom santrallarında numara işgal
etmeyen, iki uç arasında noktadan noktaya
sabit ve sürekli bilgi transferi sağlayan data
devresidir. 64 Kbps-155 Mbps arasında
değişen geniş hız aralığı alternatifleri ve
güvenli veri transferi olanağı sunar.
2008 yılı sonu itibarıyla çalışan Kiralık
Devre abone sayısı 39.666’dır.
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ATM

ISDN

ATM (Asynchronous Transfer Mode),
teknolojinin gelişimiyle daha fazla bant
genişliği gerektiren erişim uygulamalarının
altyapısını oluşturmaktadır. Türk Telekom
ATM hizmetiyle, 2 Mb/s’den başlayarak
622 Mb/s hız seviyelerine kadar servis
vermektedir.

Integrated Services Digital Network
(Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı)
sözcüklerinin baş harflerinden oluşan
ISDN, ses, metin, görüntü ya da verinin,
bir terminalden diğerine standart ve
uyumlu sayısal bir işarete dönüştürülerek
iletilmesini sağlayan, sayısal bir şebekedir.
ISDN hizmeti ISDN PA ve BA olmak üzere
iki şekilde verilmektedir. ISDN BA 64 veya
128 kbps hızında erişim ile, daha hızlı, daha
etkin ve hesaplı bağlantı sağlar.

ATM ağ üzerinden ses ve telefon, video
konferans, Frame Relay, IP, çoklu protokol,
LAN ve WAN servisleri verilebilmektedir.
2008 yılı sonu itibarıyla çalışan noktadan
noktaya ATM abone sayısı 305, çalışan
ATM internet abone sayısı 27’dir.

Frame Relay
Frame Relay, dünya çapında yüzlerce
şebekede LAN, SNA, İnternet ve hatta
ses uygulamalarında kullanılan, patlamalı
trafik profilini en iyi şekilde taşıyabilmek
için geliştirilmiş, yüksek hızlı iletişim
teknolojisidir. Düşük gecikme (delay)
değerleri, port paylaşımı, bant genişliği
paylaşımı ve 64 kbps’den 2 Mbps’ye kadar
yüksek hız özellikleri ile önemli maliyet
avantajları sağlamaktadır.
2008 yılı sonu itibarıyla çalışan noktadan
noktaya Frame Relay abone sayısı 8.129,
çalışan Frame Relay internet abone sayısı
275’tir.

TURPAK
TURPAK (Türkiye Paket Anahtarlamalı Data
Şebekesi), yurt içi ve yurtdışındaki çeşitli
hız ve tipteki bilgisayarların birbirleri ile veri
iletişimini hızlı ve kolay biçimde sağlayan
bir sistemdir. Ekonomik, güvenilir ve kaliteli
iletişim sağlayan TURPAK şebekesine erişim
ITI, DIAL-UP, X.25, SDLC, API, PRIVATE
DIAL-IN, Frame Relay ve ATM protokolleri
ile sağlanabilmektedir. TURPAK ülkemizin,
Amerika’dan Japonya’ya kadar toplam 65
ülkenin bilgi kaynaklarıyla hızlı ve kolay
bağlantı kurmasını sağlamaktadır.

Çoklu IP ve BGP
Hizmet verilen hattın ucunda DNS,
Posta Sunucusu, yönetim sistemi gibi
uygulamaların olduğu, lokal ağda
farklı müşterilere hizmet verildiği, SSL
sertifikalı uygulamaların barındırıldığı,

çoklu noktadan müşterilerin yönetildiği
gibi durumlarda, kullanıcıların çoklu IP
kullanması gerekebilir. İnternet bağlantısı
için kullanılan Metro Ethernet, ATM,
Frame Relay ve G.SHDSL geniş bant
hizmetleri için talep durumunda çoklu IP
sağlanabilmektedir.

Türk Telekom İnternet Veri Merkezi
ile data ve genişbant hizmetleri bir
arada, tüm bilgiler koruma altında…
Türk Telekom İnternet Veri Merkezi
(Internet Data Center), gelişmiş internet
servislerini Türk Telekom’un mevcut
internet altyapısı üzerinden vermek,
önemli verilerin fiziksel ve elektronik olarak
güvenli bir ortamda saklanmasını sağlamak
amacıyla hizmet sunmaktadır.
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Türkiye’nin en yenilikçi ve en hızlı
büyüyen operatörü Avea 2008 yılı
sonunda 12,2 milyon abone sayısına
ulaşmıştır.
İnovasyon odaklı
Türk Telekom 2008
yılında, özellikle Videofon,
WiRO, WiFi telefonlar, 3G
cihazları, bilgisayarlar ve
IPTV’yi entegre edecek olan
yakınsama teknolojilerine
odaklanarak inovasyon
konusunda önemli adımlar
atmıştır.

Türk Telekom, İnternet Veri Merkezi
üzerinden verdiği hizmetlerle;
• erişim sağlayıcılığının yanında katma
değerli internet servislerini de sunmayı,
• Türkiye’de internetin geliştirilmesinde
öncülüğünü sürdürmeyi,
• merkezi bilgilerin internet ortamında
güvenli taşınmasını sağlayacak bilgisayar
ağı
• altyapısını kurmayı,
• özellikle devlet kurumlarına güvenli bir
veri ortamı sunarak e-Dönüşüm Türkiye
• Projesi kapsamında bilgi toplumuna
geçişin daha ekonomik, daha hızlı ve
daha
• güvenli bir biçimde sağlanmasını
hedeflemektedir.

Web Alanı ve e-posta Barındırma
Hizmetleri
Türk Telekom müşterilerine web alanı
hosting paket seçeneklerinin yanında
ve alan adı kayıt işlemlerinin bir parçası
olarak e-posta hizmetleri de sunmaktadır.
Gerek web alanı gerekse e-posta
hizmetlerini kullanan müşteri sayısı 2008
yılında gerçekleştirilen etkin pazarlama

faaliyetlerinin bir sonucu olarak artmaya
devam etmiştir. 2008 yıl sonu itibarıyla
Türk Telekom’un toplam 76.140 Mb web
alanı kullanan 581 web hosting müşterisi
bulunmaktadır. Aynı dönem itibarıyla
Şirketin toplam 98.715 Mb mail alanı
tahsis edilmiş 385 mail hosting müşterisi
bulunmaktadır.

Veri Depolama ve Yedekleme
Türk Telekom İnternet Veri Merkezi
üzerinden müşteri sunucularında yer alan
doküman, veri tabanı uygulamaları gibi
verilerin günlük, haftalık, aylık dönemlerde
ve istenilen versiyonda otomatik
yedeklenmesi hizmetini vermektedir.

Sunucu Barındırma
Türk Telekom İnternet Veri Merkezi
bünyesinde sunucu barındırma hizmetini de
sunmaktadır. Sunucu Barındırma hizmetleri
pahalı altyapı yatırımları, bakım-onarım
masrafları ve personel giderlerinden
önemli oranda tasarruf sağlamakta; hizmet
kapsamında müşteriye ayrılan cihazların
yönetimi kullanıcının kontrolünde
olmaktadır.
Sunucu Barındırma hizmetinden yararlanan
müşteri sayısı 2008 yıl sonu itibarıyla
28’dir.
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Türk Telekom’un iştiraki Avea mobil
iletişim (GSM) sektöründe faaliyet
gösteren üç büyük şirketten biri…
Türk Telekom mobil iletişim alanındaki
faaliyetlerini %81,12 hissesine sahip olduğu
ve Türkiye’nin 3 büyük GSM operatöründen
biri olan Avea ile sürdürmektedir.
Türkiye’nin en yenilikçi ve en hızlı büyüyen
operatörü Avea müşteri memnuniyetine
odaklı yaklaşımı ve sunduğu yenilikçi
servislerle 2008 yılı sonunda 12,2 milyon
abone sayısına ulaşmış bulunmaktadır.
Bu abonelerin 8,1 milyonu faturasız, 4,1
milyonu ise faturalı hat kullanmaktadır.
Avea 2008 yılı sonu itibariyle Türkiye
nüfusunun % 95,2’sini kapsama alanına
almıştır.

Yakınsama Vizyonuyla Geleceğe
Katma değerli ürünlerle farklılaşma
yaklaşımıyla hareket eden Türk Telekom,
grup sinerjisinin sonucu olarak geliştirdiği
yakınsama ürünleriyle sektörde öncü bir rol
oynamaktadır.

Türk Telekom, sahip olduğu altyapılardan
geliştirdiği teknolojilere ve sunduğu ürün ve
hizmetlere kadar, her alanda yakınsamayı
temel almaktadır. Entegre iletişim
hizmetlerini tek merkezden sağlama
olanağını sunan bu ürünler, kullanıcıların
hayatını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
Türk Telekom 2008 yılında, özellikle
Videofon, WiRO, WiFi telefonlar, 3G
cihazları, bilgisayarlar ve IPTV’yi entegre
edecek olan yakınsama teknolojilerine
odaklanarak inovasyon konusunda önemli
adımlar atmıştır.
Bu yaklaşımını önümüzdeki dönemde
de sürdürme kararlığıyla çalışmalarına
hız veren Türk Telekom yeni proje ve
oluşumlarda yer almaktadır.

Türk Telekom’dan Ar-Ge Merkezi
Türk Telekom, Türk teknolojisini sahip
olduğu teknoloji şirketleri vasıtasıyla
ihraç etme hedefi doğrultusunda
ODTÜ Teknokent ile işbirliği sözleşmesi
imzalamıştır. Sözleşmeyle ODTÜ
Teknokent’in sağlayacağı ortamda Türk
Telekom’un ve iştirakleri Argela, Innova,

AssisTT ve Sebit’in Ar-Ge donanımlarının
paylaşılması ve bu işbirliğiyle tüm dünyaya
teknoloji ihraç edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, ODTÜ Teknokent’teki 10
bin metrekarelik alana Türk Telekom ve
iştiraklerinin Ar-Ge ekiplerinin teknolojik
sorunlara daha hızlı ve daha düşük maliyetli
çözümler getireceği binalar inşa edilecektir.
Bu Ar-Ge merkezinde bir de kuluçka
merkezi bulunması planlanmaktadır.

Daha iyi bir yaşam için...

34 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Doğru Tanıtım, Doğru Satış,
Mükemmel Hizmet…

Türk Telekom 2008 yılında da doğru
çözüm-kaliteli hizmet hedefiyle müşteri
memnuniyetini artırmıştır.

Ürün lansmanları,
kampanyalar
2008 yılında, Katma Değerli
Servisler, Kurumsal İmaj ve
Bireysel Ses bu konudaki
faaliyetlerin yoğunlaştığı
segmentler olmuştur.

Türk Telekom 2008 yılında da yoğun
olarak yürüttüğü pazarlama-tanıtım, satış
ve müşteri ilişkileri faaliyetleriyle stratejik
planlamadan uygulamaya uzanan süreçleri
en etkin şekilde yönetmiş; müşterilerine
farklı dağıtım kanallarından ulaşmış, doğru
çözüm-kaliteli hizmet hedefiyle müşteri
memnuniyetini artırmıştır.

Pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin
yönünü araştırma projeleri
belirliyor...
• Müşteri odaklı ve farklı hedef kitlelerine
yönelik daha verimli aksiyon alabilmek
amacıyla ihtiyaç, değer ve davranış
bazlı Müşteri Segmentasyon çalışması
bireysel ve kurumsal müşteriler için
tamamlanmıştır.
• 2008 yılında Kurumsal İtibar Projesi
çalışmalarına başlanmıştır. Proje
kapsamında Türk Telekom çalışanlarının
ve yöneticilerin kurum itibarı ile ilgili
farkındalık düzeylerini tespit etmeye ve
beklentilerine yönelik kurum itibarını
iyileştirme alanlarının belirlenmesi
hedeflenmektedir.
• Türkiye temsili, bireysel
Telekomünikasyon Paneli diğer
operatörlerle işbirliği yapılarak
hayata geçirilmiştir. Bu panel iletişim
sektörünün trafik, harcama ve kullanım
trendlerinin takibi sağlayarak özellikle
bireysel pazarlama ekibine kampanya ve
pazarlama geliştirme aşamalarında yön
vermektedir.

• 12.750 birey ile anket gerçekleştirerek
Reklam İzleme Araştırması
yürütülmüştür. Araştırma kapsamında
reklam ve kampanya harcamalarının
kurum ve marka bilinirliğine olan etkisi
ve rakiplerine kıyasla reklam ve marka
algısının ne ölçüde olduğu belirlenmiştir.
Rapor çıktıları doğrultusunda bu
araştırma iletişim aktivite planlarının
geliştirilmesine destek olmuştur.
• Türk Telekom’un bayilerdeki hizmet
kalite seviyesinin arttırılmasına yönelik
gerçekleştirilen Bayi İlerleme Projesi
kapsamında Bayi Müşteri Memnuniyet
Araştırması’nın  birinci fazı olan
“İyileştirme Öncesi” tamamlanmıştır.
Araştırma kapsamında, Türk Telekom
bayilerinde mevcut hizmet kalite
seviyesinin belirlenmesi ve takibinde
iyileştirme projeleri çerçevesinde
hizmet kalite seviyesindeki değişim ve
iyileştirme alanları tespit edilmiştir.
• Son olarak yıl içerisinde çıkartılan çeşitli
ürün ve kampanyalar için konsept ve
fiyat testleri araştırma şirketleriyle
çalışılarak gerçekleştirilmiştir (Akşam
Konuşturan, Uzun Konuşturan, Bireysel
Bundle Tarifeler, Videofon, TT Çocuk web
sayfası, SmarTTzone, vb).
• 2008 yılında başlatılan Bayi İlerleme
Projesi, bayilerin Türk Telekom satış
kanalı ile ilgili konularda elektronik
ortamda tek noktadan erişimi sağlayan
Bayi Portalı oluşturulması; Türk Telekom
sistemlerinin kullanımı, ürün ve
hizmetler, kampanyalar, tarifeler ile ilgili
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veya hizmet verdikleri alanlara ilişkin tüm
sorularının cevaplanması ve sorunlarının
çözümüne ilişkin deneyimli uzmanlardan
oluşan Bayi Hattının oluşturulması;
BT donanımlarının standardizasyonu
ve yenilenmesi gibi çalışmaları
kapsamaktadır.

Müşteri ilişkilerinde etkili çalışmalar
sürüyor…
Ofis Geliştirme
Türk Telekom ofislerinde müşterilere daha
iyi bir deneyim yaşatmak için; fiziksel
çevreyi, iş süreçlerini, çalışanların bilgi ve
yeteneklerini geliştirecek “Ofis İyileştirme”  
projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında,
geliştirilecek olan toplam 190 ofisten 41
adedi 2008 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
Kurumsal Müşteri Hizmetleri
Kurumsal, Kamu ve Toptan Satış
müşterilerinin memnuniyetini artırmak ve
bu segmentteki müşterilere özel bir hizmet
sunabilmek için Öncelikli İletişim Merkezi
projesi yürütülmektedir. Bu kapsamda;
Kurumsal Müşteri Hizmetleri, SAM (Service
Account Manager) ve Öncelikli Çağrı
Merkezi oluşturma çalışmaları devam
etmektedir.
CRM Projesi
Türk Telekom müşteri ilişkileri
ve memnuniyetine yeni bir soluk
getirmek üzere CRM projesini 2008
yılında başlatmıştır. Müşterilerin tüm
kanallardan (Ofis, Çağrı Merkezi, Web)

hizmet alabilmesi, müşteri bilgilerinin ve
temasların tek noktadan yönetimi gibi
birçok konuda iyileştirmeler sağlayacak
proje kapsamında, Pazarlama, Satış
ve Müşteri İlişkileri bölümlerinin; iş
gereksinimleri belirlenmiş, CRM ile ilgili
iş süreçleri çıkarılmış, sistem uyarlama
firmasının seçimi için şartname hazırlanmış
olup 2009 yılında ilk fazın devreye alınması
için çalışmalar devam etmektedir.

Müşteri ile doğrudan iletişim: Çağrı
Merkezi Hizmetleri
Türk Telekom, çağrı merkezi hizmetlerini,
hisselerinin tamamına sahip olduğu
AssisTT (bkz. Sayfa 10 ) şirketi vasıtasıyla
yürütmektedir.
AssisTT’nin İstanbul ve Ankara olmak üzere
iki ana ofisinden yürütülen çağrı Merkezi
hizmetleri, doğrudan müşteri ilişkilerindeki
etkinliklerle yıl içerisinde yürütülen çeşitli
kampanyalarda önemli rol oynamıştır.

Ürün lansmanları ve yeni
kampanyalarla heyecan dolu geçen
bir yıl...
Türk Telekom 2008 yılında yürüttüğü
pazarlama-tanıtım faaliyetleri
kapsamında; ürün ve hizmetlerini farklı
kampanya çalışmalarıyla en etkin
şekilde müşterilerine ulaştırmış ve çeşitli
mecralarda tanıtımlarını gerçekleştirmiştir.
2008 yılında, Katma Değerli Servisler,
Kurumsal İmaj ve Bireysel Ses bu konudaki
faaliyetlerin yoğunlaştığı segmentler
olmuştur.

Başlıca Kampanyalar

•

TT Videofon servisinin lansmanı 31
Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Videofon lansman ve devam
kampanyaları, 2008’in en önemli
kampanyalarından birisi olmuştur.

Videofon Merhaba Kampanyası
Kampanya, tüm vergiler dahil olmak üzere
aylık 29 TL karşılığında, TT Videofon
hizmetine 24 ay abone olan müşterilere,
cihaz temini ve Videofonlar arası 3.000
dakikaya kadar ücretsiz görüşmeyi
içermektedir.
Videofon Asker ve Asker Aileleri
Kampanyası
Kampanya , Türk Silahlı Kuvvetleri
personeline, vatani görevini yapan
askerlerimize ve ailelerine, Videofon
Merhaba Kampanyası’ndan özel koşullarla
yararlanma imkanı sunmaktadır.
Kampanyanın ilk 6 ayı Türk Telekom’dan
ücretsiz olmak üzere, geri kalan 18 ay
boyunca tüm vergiler dahil aylık 29 TL
karşılığında görüntülü konuşma cihazı ve
her ay 3.000 dakika görüntülü görüşme
hediye edilmektedir.
Videofon İşitme Engelliler Kampanyası
Kampanya ile uzaktan iletişim için kısıtlı
imkanlara sahip işitme engelli kullanıcılara
yeni bir iletişim kanalı sunmak isteyen
Türk Telekom, görüntülü konuşmadan
işitme engellilerin de uygun koşullarda
yararlanabilmesi hedeflemektedir. 24 ay
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Doğru Tanıtım, Doğru Satış,
Mükemmel Hizmet…

WiRO yurt dışındayken Wi-Fi uyumlu
cep telefonu veya internet erişimi olan
taşınabilir bilgisayar vasıtasıyla konuşma
imkanı sağlamaktadır.
Kullanıcı Dostu Tarife
Kampanyaları
Yüksek katılımın gerçekleştiği
kampanyada, Kullanıcı Dostu
Tarifeleri kullananların
mevcut tarife ortalamasının
üzerinde konuştuğu
saptanmıştır.

boyunca aylık tüm vergiler dahil 19 TL
karşılığında her ay 3.000 dakika Videofon
içi görüşme ve görüntülü konuşma cihazı
hediye edilmektedir.
• Kurumsal imaj kampanyaları olan
“Balıkçı” ve “Kartvizit “ kampanyaları
yoğun iletişim yapılan kampanyalar
içerisinde önemli yer tutmaktadır.
• Kullanıcı Dostu Tarife Kampanyaları
(Uzun Konuşturan Tarife, Akşam
Konuşturan Tarife) lansmanının
ardından yürütülen yoğun kampanya
çalışması sonucunda yüksek bir katılım
gerçekleşmiş; mevcut tarifelerde kullanım
ortalaması değişmezken, Kullanıcı Dostu
Tarifeleri kullananların ortalamanın
üzerinde konuştuğu saptanmıştır.
• Sabit hatlarda başlıca kampanyalar; yeni
evlenen çiftlere evlilik hediyesi olarak
bir kablosuz telefon ve ilk ay kullanmak
şartı ile bedava dakikalar veren Evlilik
Kampanyası ile E-fatura lansmanı ve
kampanyası olmuştur.
• Promosyon kampanyaları kapsamında
RaHATT (Taksitli Dect) ve Dakikalı
Dect kampanyaları lansmanı
gerçekleştirilmiştir. 24 ay taksitle
kablosuz telefon sahibi olma imkanı
sağlayan RaHATT Kampanyası’na önemli
katılım olmuştur.

Diğer yeni ürün lansman
kampanyaları
• Yurt dışındayken Wi-Fi uyumlu
cep telefonu veya internet erişimi
olan taşınabilir bilgisayar vasıtasıyla
konuşma imkanı sağlayan WiRO
servisinin 19 Aralık 2008 tarihinde
lansmanı yapılmıştır. WiRO ile yapılan
tüm görüşme ücretleri ev/iş telefonu
faturasına yansıtılırken GSM ile yapılan
aramalara göre büyük oranda ucuzluk
sağlanmaktadır.
• VDSL2 hizmetinin Türkiye pazarına
sunumu 1 Temmuz 2008 itibarıyla
gerçekleştirilmiştir. 16 Mbps/1Mbps ve
32 Mbps/1Mbps hızları ile limitsiz olarak
sunulan VDSL2 internet erişimi ADSL
hizmetinde olduğu gibi Al-Sat ve Veri
Akış Erişimi modelleri ile tüm İnternet
Servis Sağlayıcılara (ISS) toptan olarak
sunulmuştur. Planlanan altyapıya göre
hizmet ilk etapta 73 il 450 lokasyonda
faaliyete geçmiştir.
• Internet erişimine sahip kurumsal
müşterilerin kendi networklerinin
internetten gelebilecek saldırılara
karşı korunması ve daha güvenli hale
getirilebilmesi amacıyla Antivirüs,
Yönetilebilir Güvenlik Duvarı (Firewall),
Yönetilebilir İçerik Filtreleme,
Yönetilebilir Aktif Savunma Sistemi
ve Kullanıcıdan Siteye Sanal Özel Ağ
(Client-to-Site VPN) hizmetlerini içeren
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri’nin
lansmanı yapılmıştır.

CeBIT’de Türk Telekom Grubu’ndan

gövde gösterisi
Türk Telekom grubu, CeBIT Bilişim Eurasia 2008’de toplam
4.550 metrekarelik dev bir alan üzerinde yakınsama
stratejisi doğrultusunda geliştirdiği yeni ürün ve
çözümlerini ziyaretçilerine sundu.

37 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

38 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Teknolojiye Yatırım

Türk Telekom, katma değerli ürün ve
hizmetleri geliştirmenin, inovasyon, Ar-Ge
ve teknolojiye yapılan yatırım ile mümkün
olacağına inanmaktadır.
Diğer etkinlikler
4441166 Masal ve Müzik Servisi relansmanı çeşitli mecralarda yapılmıştır.
• Masal ve Müzik Servisi’nin bilinirliğinin
artırılmasına yönelik olarak 23-30 Nisan
tarihleri arasında “23 Nisan Kampanyası“
düzenlenmiş; masal müzik servisi ücretsiz
hizmet vermiş ve çeşitli mecralarda
tanıtılmıştır.
• Masal ve Müzik Servisi’nin bilinirliğinin
artırılmasına yönelik olarak 13-20
Haziran tarihleri arasında “Karne
Hediyesi Kampanyası” düzenlenmiş;
masal müzik servisi %50 indirimli olarak
hizmet vermiş ve çeşitli mecralarda
tanıtılmıştır.
• Web Sayfası TTCOCUK.com Haziran
2008’de teaser ile Eylül 2008’de
fonksiyonları ile birlikte hizmete girmiştir.
3-9 yaşlarındaki çocukların ebeveynleri
ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri
eğlenceli ve öğretici bir web sayfasıdır.
Web sayfasının içeriği belirli aralıklar ile
güncellenmekte ve çeşitli mecralarda
tanıtılmaktadır.
• 11811 Bilinmeyen Numaralar Servisi’nin
re-lansmanı yapılmıştır.
• Arog Sponsorluk Tanıtım Filmi lansmanı
2008 yılı içerisinde gerçekleşmiştir.
• Temmuz 2008’de Yaz Kampanyası
lansmanı yapılmıştır.

• Türk Telekom ve TRT arasında 23 Nisan
TRT Çocuk Şenlikleri için 5 yıl süreli ana
sponsorluk anlaşması imzalanmıştır.
2008 yılı şenlik etkinlikleri süresince Türk
Telekom markası temsil edilmiştir.
• Aile Kart “Asker Özel” ürünü saha
etkinlikleri ile tanıtılmıştır.
• Call Center Expo 08, Marketing-İst Fuarı
08, Supercom Telekomünikasyon Fuarı,
CeBIT Bilişim Eurasia , Ankara Bilişim
Zirvesi, Compex 08, Doğu Akdeniz Bilişim
Fuarı 08 gibi birçok fuar ve etkinlikte
Türk Telekom ürün ve hizmetleri
tanıtılmış, Şirket imajı güçlendirilmiş ve
Türk Telekom markası en etkin şekilde
temsil edilmiştir.
• Bu katılımlardan en önemlisi, Avrasya
bölgesinin en büyük fuarlarından biri olan
ve 6-11 Ekim 2008 tarihleri arasında
düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia 2008
olmuştur. Türk Telekom, 4.200 m²’yi
aşan dev stand alanıyla ve yedi grup
şirketiyle (Türk Telekom, Avea, TTNET,
Innova, Argela, Sebit, Assist) Türk
Telekom Grup çatısı altında yeni ürün
ve servislerini tanıtmıştır. CeBIT Bilişim
Fuarı’nda Türk Telekom aynı zamanda
fuarın iletişim altyapısını da sağlamıştır.
Türk Telekom’un yeni vizyonu, teknoloji
anlamında yaptığı atılımlar ve üstlendiği
misyon göz önünde bulundurularak,
farklılığı dile getirebilecek en önemli mecra
olan bu fuarda, belirlenen “Grup Sinerjisi”

konsepti gerek standın yapısı, gerekse ürün
ve hizmetlerin tanıtımıyla en etkin şekilde
yansıtılmıştır.
• Sabit telefon şebekesinde ONNET olmak
üzere, ev ve iş telefonlarından her ay
3.000 SMS’i bedava veren 3.000 SMS
Kampanyası gerçekleştirilmiştir.
• Geçici Tarife İndirimi (Al-Sat)
kampanyası ile 500.000’in altında
ADSL abonesi olan Al-Sat ve Veri Akış
Erişimi modelindeki tüm ISS’lere ADSL
tarifelerinde (aylık ve kota aşım ücretleri)
%2,56 - %3,75 arasında değişen
oranlarda indirim verilmiştir.
• Noktadan Noktaya ATM, Noktadan
Noktaya Frame Relay, Noktadan
Noktaya Metro Ethernet, Noktadan
Noktaya ADSL, Noktadan Noktaya
G.SHDSL ve ISDN hizmetlerine yönelik
Hizmet Seviyesi Taahhütleri hazırlanmış
ve yayınlanmıştır.
• Türk Telekom bilinmeyen numaralar
servisi alfabetik rehberi TT Rehber
basılmıştır.

1,8 milyar TL’lik yatırım
2006 yılında 443 milyon TL
tutarında gerçekleşen altyapı
yatırımları, 2007 yılında 1.187
milyon TL’ye yükselmiş, 2008
yılı sonu itibarıyla 1.756
milyon TL yatırım tutarına
ulaşılmıştır.

TEKNOLOJİYE YATIRIM
Altyapı, insan kaynakları ve finans gücü
ile Türkiye’nin dev şirketlerinden biri olan
Türk Telekom, katma değerli ürün ve
hizmetleri geliştirmenin, inovasyon, Ar-Ge
ve teknolojiye yapılan yatırım ile mümkün
olacağı inancıyla yatırım planlarını hayata
geçirmektedir.
Türk Telekom bünyesine kattığı teknoloji
ve yenilikçilikte gücünü kanıtlamış bulunan
Argela, Innova ve Sebit şirketleri aracılığıyla
sadece Türkiye pazarına değil bölgedeki
diğer pazarlara da teknoloji geliştirmekte ve
ihraç etmektedir.
Türk Telekom, Türkiye ekonomisine ve
telekom endüstrisine inancın bir göstergesi
olarak, 2008 yılında da teknoloji ve altyapı
yatırımlarına devam etmiştir. 2006 yılında
443 milyon TL tutarında gerçekleşen
altyapı yatırımları, 2007 yılında 1.187
milyon TL’ye yükselmiş, 2008 yılı sonu
itibarıyla 1.756 milyon TL yatırım tutarına
ulaşılmıştır.

Kırsal Dönüşüm Projesi
Türk Telekom Türkiye’nin haberleşme
altyapısının yenilenmesi ve bölgesel
gelir farklılığından kaynaklanan sayısal
uçurumun ortadan kaldırılmasına yönelik
olarak başlattığı altyapı projelerini tüm
hızıyla sürdürmektedir. Bunların en büyüğü
ve en önemlisi olan Kırsal Dönüşüm
Projesi, sadece çok kısıtlı sabit telefon
servisi verilen, ADSL gibi geniş bant hizmeti
verilemeyen santrallerin yeni nesil şebeke

mimarisine uygun şekilde değiştirilerek
yerlerine yeni nesil ağların kurulmasını
öngörmektedir.
Dünyadaki en gelişmiş işletmecilerin,
metropollerde müşterilerine sundukları
geniş ve dar bant (ses, data, internet,
ADSL, ISDN vb.) bütün servisler, bu proje
ile ülkemizin her yöresindeki müşterilere
sağlanmaktadır. Yaklaşık maliyeti 200
milyon TL olan proje kapsamında 4
milyonun üzerinde hat dönüştürülmüştür.
Projenin bir diğer özelliği de ilk defa bir
sektörde, bölgesel gelişmişlik düzeyine
bakılmaksızın kentsel alan ile kırsal
alana aynı nitelik ve gelişmişlikte hizmet
sağlanacak olmasıdır. Proje kapsamında
transmisyon altyapısı da gözden geçirilerek
%100’e yakını sayısallaştırılmış ve köylere
adeta bilgi otobanı yapılmıştır. Kırsal
alandaki transmisyon kapasitesi bu proje ile
birlikte yaklaşık 5 kat büyütülmüştür.
Projenin ana amacı Türkiye’de Bilgisayar
Okur-Yazarlığını artırmak, kırsal alan için
altyapı oluşturmak ve E-Devlet, E-Eğitim,
E-Sağlık gibi kamu hizmetlerine hızlı
erişimi sağlamaktır.
Türk Telekom, Kırsal Alan Dönüşüm Projesi
ile Türkiye genelinde 54.106 yerleşim
yerine (ilçe, köy, mezra) hizmet veren
10.274 telefon santralinin tamamını Yeni
Nesil Şebeke (NGN) mimarisine uygun
Çoklu Servis Sunabilen Erişim Platformu
(MSAN) ile değiştirmiştir.
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Metro-DWDM Transmisyon
Sistemleri Projesi

kapasitesi 52Tb/s olan 101 adet sistemin
kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Metropolitan alandaki transmisyon
altyapısının geliştirilmesi ve artan
kapasite ihtiyacının karşılanması, fiber
kablo altyapısının en verimli şekilde
kullanılması amacıyla 2008 yılının son
çeyreğinde kurulumuna başlanan MetroDWDM transmisyon sistemlerinin ilk
aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Adana
gibi büyük metropolitan alanlarda
tesisine başlanmış, 48 adet sistemin
kurulumu tamamlanmıştır. Metro DWDM
transmisyon sistemlerinin ihtiyaçlar
doğrultusunda diğer illerin metropolitan
alanlarında da kullanımı hedeflenmektedir.

Yeni-nesil SDH transmisyon
sistemlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda
omurga şebekesinde ve diğer illerin
metropolitan alanlarında da kullanımları
hedeflenmektedir.

Yeni-Nesil SDH Transmisyon
Sistemleri Projesi
Yeni ve gelişen hizmetler (Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet, LAN, Storage Area
Network ve özelikle 3G-Backhauling-GSM
baz istasyonlarının şebekeye bağlantıları)
için ihtiyaç duyulan transmisyon alt
yapısını sağlamak, sunulan hizmetlerin
kalitesinde ve çeşitliliğinde sürekli
gelişmeler sağlamak ilkesi doğrultusunda,
transmisyon altyapısında, en üstün
teknolojik ürünler olan YN-SDH ürünlerinin
kullanımına 2008 yılı içerisinde
başlanmıştır.
İlk aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Adana
gibi büyük metropolitan alanlarda tesisine
başlanan yeni-nesil SDH transmisyon
sistemlerinden bugüne kadar toplam

Uzak-Erişimli (Long-Haul) SDH
Radyolink Sistemleri Projesi
2005 yılında 1.000 Alıcı-Verici
kapasitesindeki ana omurga, SDH Radyolink
Şebekesine yapılan ilave yatırımlarla 2.650
Alıcı-Verici kapasitesine ulaşmıştır.
Bingöl, Iğdır ve Karabük dışındaki tüm
illerimizde ve KKTC ile aramızda fiberoptik kablo şebekesine alternatiflik
sağlayan radyolink transmisyon ortamları
oluşturulmuştur.
Kalan üç ilimizin de 2009 yılı içerisinde
ana omurga SDH Radyolink Şebekesine
bağlantısı ve ilave kapasite için yatırımlarla
yaklaşık 3.500 Alıcı-Verici kapasitesi
ile dünyada bu büyüklükteki ender
şebekelerden birisi olacaktır.
Bir frekans bandında 2,5 Gb’lik transmisyon
kapasitesine imkan sağlayan şebeke tek
bir merkezden coğrafi yedekli olarak
yönetilebilmektedir.

Transmisyon Kanal Artışı
Türk Telekom transmisyon şebekesini
oluşturan ana omurganın tamamında,
tüm metropolitan şebekelerde ve bölgesel

şebekelerin büyük bölümünde, fiber optik
kablolar üzerinden irtibatlandırılan SDH
transmisyon teçhizatları kullanılmaktadır.
Söz konusu teçhizatlarla her yıl büyük
işletmeler (AVEA, Turkcell, Vodafone
vb), ISP, NSP vb. kurumsal müşterilere
ihtiyaç duyulan kapasitede kanal artışı
sağlanmaktadır.
2008 yıl sonuna kadar 14.000 adet farklı
kapasitedeki (155 Mb/s, 620 Mb/s, 2,5
Gb/s, 10 Gb/s) SDH transmisyon ekipmanı
ile 1.675.000 adet 2 Mb/s’lik kanal
kapasitesi tesis edilmiştir.

Fiber Optik Kablo Altyapısı
Türk Telekom omurga şebeke,
metropolitan, bölgesel ve kırsal alanlarda
fiber optik kablo altyapısını en etkin şekilde
kullanmaktadır. 2008 yıl sonu itibarıyla
tesis edilmiş fiber optik kablo uzunluğu
118.000km’yi aşmıştır. Sadece 2008 yılı
içinde 10.000 km’den fazla fiber optik
kablo tesis edilmiş olup son üç yıl içinde
fiber altyapıya yapılan yatırımlarla kurulu
kapasite %25 oranında artırılmıştır.

Erişimde Fiber ve Bakır Dönüşüm
Projeleri
Daha yüksek bant genişliğinde erişim
sağlanması, daha fazla bant genişliği
gerektiren uygulamaların sunulabilmesi
ve hizmetlerin yaygın bir coğrafyada
verilebilmesi amacıyla fiber optik
kabloların erişim şebekesinde kullanımı
yaygınlaştırılmakta ve bakır-fiber
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Teknolojiye Yatırım

Türk Telekom bölge ülkelerindeki yatırım
fırsatlarını yakından takip etmektedir.

Teknoloji ihracı
Türk Telekom bünyesine
kattığı teknoloji ve
yenilikçilikte gücünü
kanıtlamış bulunan Argela,
Innova ve Sebit şirketleri
aracılığıyla sadece Türkiye
pazarına değil bölgedeki
diğer pazarlara da teknoloji
geliştirmekte ve ihraç
etmektedir.

dönüşümü yapılmaktadır. Bu dönüşüm
kapsamında 3.300 lokasyonda erişim
sistemleri için fiber optik altyapı hazır hale
getirilmiştir.
Türk Telekom, yeni yerleşim alanlarının
ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tüm servis
portföyü ile karşılamak üzere, ülkemizdeki
hızlı yapılaşmaya paralel seviyede her
türlü yatırımı zamanında yapmaya devam
etmektedir. 2005-2007 döneminde inşaatı
tamamlanan 1.700.000 konutun büyük
çoğunluğuna ağırlıklı fiber altyapı üzerinden
erişim sağlanmış olup sadece 2008 yılı
içinde 880.000 ilave hat tesis edilmiştir.

Bilişim ağları ile ilgili yatırımlar
• Kullanılmakta olan bakır telefon hattı
üzerinden yüksek hızda veri iletimi
sağlayan bir genişbant teknolojisi olan
xDSL internet erişiminin yanı sıra, çoklu
servisler için de altyapı fonksiyonu
görmektedir. Türk Telekom xDSL
Şebekesi, 2008 yılında 1.035.000 ADSL
port ilavesi ile 7.860.000 port kapasiteye
ulaşmıştır. Bu miktarın 5.880.000 portu
halen kullanımdadır.
• Farklı ve birbirinden bağımsız ağlar için
transmisyon linklerini konsolide ederek,
üzerinden son kullanıcıya yüksek hızlı,
kaliteli ve çeşitli servislerin sunulabildiği
IP/MPLS Şebekesi bugün 700’ün
üzerindeki lokasyonda 15.000’in üzerinde
port kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük
MPLS şebekesidir. Toplama noktaları ile
bağlantıları birden fazla 10 Gbps olup
şebekede kurulu kapasite 4.857 Gbps
olup yurt içi toplam online kapasite 930
Gbps’dir.

• Mevcut optik ve Ethernet teknolojilerini
bir araya getirerek metropolitan
alanlarda son kullanıcıya 5 Mbps’ten 10
Gbps’e kadar değişen hızlarda veri iletimi
olanağı sağlayan MetroEthernet 81 ilde
ve 400 merkezde noktadan noktaya
bağlantı ve internet hizmeti vermektedir.
IP/MPLS şebekesi ipv6’da hazır hale
getirilmiş olup 6 milyon IP’nin yurt içinde
yönetimi yapılmaktadır.
• TTnet ATM Şebekesinde 2008 yılında
430 port kapasite ve 6 adet node ilavesi
ile 22.660 port ve 347 node kapasitesine
ulaşılmıştır.
• Erişim modülleri üzerinden 2.400
bps ile 622 Mbps aralığında hızlarda,
ATM, Frame Relay, ITI, SNA ve X.25
servislerinin verildiği TURPAK Şebekesi
de 800 port kapasite ve 20 adet node
ilavesi ile toplam 28.075 port ve 398
node kapasiteye sahip olmuştur.
• Internet bağlantısına talep olabilecek
kamuya açık alanlarda (hotspot) kablosuz
İnternet erişiminin sağlandığı WLAN
şebekesi 2008 yılı sonu itibarıyla 3.000
hotspot’ta hizmet vermektedir.
• Kiralık data devresi servisinin verildiği
ve iki alt şebekenin oluşturduğu TSDnet
şebekesi, toplam 1.856 port artışıyla
66.000 port kapasitesine ulaşmıştır.
Şebekelerden birini omurga hızı 2.4 Gbps,
diğerininki 34 Mbps’tir.
• Bilgi güvenliğine yönelik uygulamalar
için 150 Gbps firewall, 10 Gbps içerik
filtreleme/anti-virüs 28 Gbps saldırı
tespit sistemi (IPS) servisi sağlamak
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amacıyla gerekli olan, donanım, yazılım,
switch, vb. yatırımı yapılmıştır. ISO
27001 Bilgi Güvenliği Standart ve
Sertifikasyon Projesi başlatılmıştır.
• Şifreli, şifresiz TV kanallarının ve
depolanan video içeriklerinin, IP
paketlerine dönüştürülerek genişbant
internet erişim teknolojileri üzerinden
son kullanıcıya yayınlanmasını sağlayan
IPTV projesi kapsamında 1.000.000
kullanıcı için yatırım yapılmıştır.
• Türk Telekom’un dağınık yapıdaki
intranet ağı, switch, router, kablo ve
UPS’lerle yenilenerek, 1.338 Telekom
Binasında, 1GB bağlantı hızına sahip
güvenli portlar kurulmuştur.
• TBMM ile yapılan protokol sonucu hibe
edilmek üzere Kamera Güvenlik Sistemi
kurulumu tamamlanmıştır.
• Beş ile (Rize, Trabzon, Karabük, Niğde,
Aksaray) MOBESE kamera sistemi
kurulmuştur.

Yurt dışı servislerle ilgili yatırım ve
gelişmeler
Türk Telekom’un bireysel ve kurumsal
müşteriler ile yurt içi ve yurt dışı
operatörlere sunduğu ses, ISDN, data,
uydu, INMARSAT, teleks vb. uluslararası
servislerle ilgili 2008 yılında yaşanan
gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.
• Argela-USA firması ile yürütülen
çalışmalar neticesinde TUITALK servisi
hizmete verilmiş olup, müşterilerin
Türkiye dışındaki herhangi bir ülkeden,

46 farklı ülke ile internet üzerinden
görüşme yapılabilmesi sağlanmıştır.
• Yurt dışı internet çıkış kapasitesi
yurt dışında 3 noktada (Frankfurt,
Amsterdam, Londra ) uluslararası
internet ara bağlantılarını gerçekleştiren
Türk Telekom’un Varlık Noktaları (PoP)
ile 248 Gbps’e ulaşmıştır.
• 2008 yılsonu itibarıyla 63 adet direkt
otomatik, 162 adet transit otomatik
olmak üzere toplam 225 adet ülke
ile uluslararası telefon haberleşmesi
sağlanmaktadır.
• Hac ibadeti için Suudi Arabistan’a giden
Türk vatandaşlarına ilgili ülke ile Türkiye
arasında cep telefonlarından telefon
görüşmelerini sağlamak üzere HacKart
satışına başlanmış olup 2009 yılı Umre
ziyaretleri için de bu servis devam
edecektir.
• Türk Telekom’un önümüzdeki iki yıllık
uluslararası transmisyon ihtiyacını
karşılayabilmek amacı ile 350
Gbps bantgenişliği için sözleşmeler
imzalanmıştır. Trakya sınırlarımızdan
temin edilen bu kapasiteler için
Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında
koruma sağlamak amacı ile yeni fiber
güzergahları servise açılmıştır. SMW3
üzerindeki kapasitemiz de 2008 yılında
artırılmıştır.
• Türk Telekom bulunduğu bölgedeki
ülkelere internet bağlantısı ve internet
trafiği transit geçişi sağlamaktadır. Bu
ülkeler; İran, Azerbaycan, Gürcistan,

Suriye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan’dır.
Gürcistan ve İran ile olan arabağlantı
bantgenişliği artırılmış, Irak ile yeni bir
arabağlantı yapılmıştır.
• 2008 yılında içerisinde internet
bantgenişliği de müşterilerin taleplerine
uygun bir şekilde arttırılarak 100 Gbps
seviyelerinden 250 Gbps seviyelerine
çıkmıştır.

Yatırımlara tüm hızıyla devam…
Türk Telekom, 2008 yılıyla birlikte etkileri
giderek hissedilen küresel ekonomik
durgunluğa rağmen, yatırım ve istihdam
planlarını aynı kararlılıkla sürdürmekte;
2009’da da yatırım seviyesini 2008’de
elde edilen seviyenin altına düşürmemeyi
hedeflemektedir. Bu dönemde ortaya
çıkacak olan şirket satın alma fırsatlarından
yararlanmayı planlamakta olan Türk
Telekom bölge ülkelerindeki yatırım
fırsatlarını yakından takip etmekte, bu
ülkelerdeki özelleştirme ve şirket satın
alma imkanları ile de ilgilenmektedir. Bu
kapsamda Makedonya GSM operatörü
Cosmofon’un satışına ilişkin düzenlenen
ihaleye 3 Mart 2009 tarihi itibariyle
nihai teklif verilmiştir. Makedonya’da
mobil telekomünikasyon hizmetleri
veren Cosmofon’un hisselerinin tamamı
Yunanistan sabit hat operatörü OTE’ye ait
bulunmaktadır.
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Başarımızın Temeli: İnsan
Kaynağımız

Türk Telekom 2008 yılı sonu itibarıyla
29.769 kişiyi istihdam etmektedir.

Türk Telekom’un iletişim ve
bilgi teknolojilerindeki üstün
konumunun bir yansıması
da entelektüel sermayesinde
görülmektedir. Türk Telekom
istihdam ettiği ve yetiştirdiği
yetkin insan kaynağıyla
sadece kurumsal gelişimine
değil sektörel gelişimine de
önemli katkı sağlamaktadır.

Kurum kültürüyle şekillenen insan
kaynakları politikası
Türk Telekom’un insan kaynakları politikası,
personelin işe alımından başlayarak
gelişim-performans eğrisinin yükseltilmesi
ve Şirketin kurum ve iş kültürü ile
bütünleşmeyi öngören entegre süreçleri
içermektedir.
Türk Telekom, Türkiye telekomünikasyon
sektöründe en çok tercih edilen şirket
olmayı ve gelecek strateji ve hedefleri
doğrultusunda, kurum kültürü ve
değerlerine uygun nitelikli iş gücünün
şirkete kazandırılmasını hedeflemektedir.
Türk Telekom, benimsediği “müşteri
odaklılık, güvenilirlik, yenilikçilik,
sorumluluk ve özveri” değerleri temelinde
saygı ve paylaşıma dayalı bir kurum kültürü
oluşturmuştur. Şirket bu kurum kültürünün
bir parçası olarak çalışanları ile güçlü
iletişim ve etkileşimden ödün vermeyen
bir çalışma kültürünü de başarıyla
yaşatmaktadır.

Daha güçlü bir ekip
Türk Telekom, Türkiye’de nitelikli işgücü
istihdamında da önemli bir misyonu
üstlenmekte; yeni mezun mühendislerin
telekomünikasyon sektörüne kazandırılması
ve Türk Telekom’un mevcut kadrosunun
nitelikli işgücüyle desteklenmesi yönündeki
planlarını kararlılıkla hayata geçirmektedir.
2007 yılında 700’ü mühendis olmak üzere
1.100 kişiyi istihdam edilerek başlatılan
yapılanma süreci, 2008’de toplam
2.100 yeni mühendis ve teknikerin de
dahil olduğu 2.640 kişinin işe alımıyla
devam etmiştir. Yeni alınan mühendis ve

teknikerler, Türk Telekom’un ülke çapındaki
teknoloji ve teknik altyapı birimlerinde
görev alacaklardır.
Türk Telekom 2008 yılı sonu itibarıyla
29.769 kişiyi istihdam etmektedir.

Başarının sırrı: Kuruma bağlılık,
gelişime inanmak
Türk Telekom, çalışanlarının bireysel
ve profesyonel gelişimleri için fırsatlar
sağlayarak, onların potansiyellerini ortaya
çıkarabilecekleri, sürekli gelişim odaklı
performans yönetim anlayışı yaratmayı,
en değerli varlığı olarak gördüğü insan
kaynağının Şirkete bağlılığını artırarak
Şirket hedeflerine katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.
Türk Telekom 2008 yılında çalışan bağlılığı
(SÖZSİZİN) anketi ile tüm çalışanlara
yönelik olarak on-line anket uygulamasını
bünyesinde ilk kez gerçekleştirmiştir. Bir
“çalışan görüş anketi” olan SÖZSİZİN,
32.681 katılımcı ile Türkiye’de ve sektörde
en büyük katılımcı sayısına ulaşan kurumsal
iç anket uygulamalarından birisi olarak öne
çıkmıştır. Dünya üzerindeki uygulamalara
göre de katılım oranının yüksek olduğu
(%89) bu anketin sonuçları sektörel, global
ve yüksek performanslı şirket normları ile
karşılaştırılmıştır.
Faaliyet gösterdiği iş kolunun, güçlü bilgi
birikiminin yanı sıra, güncel teknolojik
bilgiye duyduğu ihtiyacı çok iyi bilen
Türk Telekom, insan kaynağını da sektör
gereklerine uygun bilgi ve becerilerle
donatmak konusunda etkili uygulamaları
hayata geçirmektedir. Bu amaç
doğrultusunda, Türk Telekom 2007 yılının
sonunda eğitim çalışmalarını ve eğitim

“Türk Telekom’un en yeni üyeleri

aramıza katıldı”
Türk Telekom, mevcut kadrosunu nitelikli işgücüyle
desteklemek amacıyla 700’ü mühendis, 1.400’ü tekniker olmak
üzere toplam 2.100 kişiyi kadrosuna kattı. Yeni mühendis ve
teknikerler, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlenen bir haftalık işe uyum programıyla Türk Telekom’daki
iş yaşamlarına ilk adımı attılar. Aramıza Hoş geldiniz!
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Çalışmaları

Türk Telekom ülkenin geleceğine yatırım
yapma kararlılığıyla eğitim, teknoloji,
çevre, kültür sanat ve spora katkı
sağlamaktadır.
yönetimi süreçlerini Türk Telekom Akademi
markası altında kurumlaştırmış ve yeniden
yapılandırmıştır.

Türk Telekom bünyesindeki yöneticilere
yönelik olarak Yönetim Becerileri Geliştirme
Eğitimleri (yöneTT) gerçekleştirilmiştir.

Türk Telekom Akademi 2008 yılında önemli
eğitim faaliyetlerine imza atmıştır.

Türk Telekom Bayilerine yönelik geliştirilen
Bayi İlerleme Projesi 1. Faz Sertifikasyon
Programı uygulanmıştır.

İşe Uyum Eğitimleri
1.500 tekniker ve 700 mühendisin
katılımıyla 11-16 Kasım 2008 tarihleri
arasında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde
teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ve takım
oluşturma aktiviteleri ile gerçekleştirilen
etkinlik, Türkiye’de ve sektörde en yüksek
katılımlı işe uyum eğitim programı
olmuştur.

E-öğrenme
2008 yılında “www.turktelekomakademi.
com.tr” web sitesi üzerinden uzaktan
eğitim faaliyetlerine başlayan Türk Telekom
Akademi, bağlı şirketlerle birlikte 42.384
kullanıcı sayısı, yaklaşık 970.000 siteye giriş
ve 85.071 adam/saat eğitim seviyelerine
ulaşmış; bu verilerle şimdiden Türkiye
ve sektörde önde gelen uzaktan eğitim
merkezlerinden biri olmuştur.

Diğer eğitim faaliyetleri
Türk Telekom, British Telecom ve
BT Consult ile Harvard, Stanford ve
Ashridge Üniversiteleri’nin ortak bir
proje olarak geliştirdiği Üst Düzey
Yönetici Geliştirme Programı (Executive
Development Programme), Türk Telekom
ve bağlı şirketlerinin Genel Müdür ve
Başkanlık seviyesinde katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir.

Sektörde içeriği özel olarak geliştirilmiş
öncü bir ürün eğitimi olarak yer edinen
TT-net İş-yerim Paketi Satış Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Tüm ofis çalışanlarına yönelik müşteri
odaklı iletişim eğitimleri ile farklı rollerde
faaliyet göstermeye başlayan çalışanlar
için 2 ile 6 gün arası rol ve süreç bazlı
eğitim programlarını içeren Ofis İyileştirme
Programı uygulanmıştır.

Çalışanlarla etkili iletişim...
2008 yılında İç İletişim fonksiyonu İnsan
Kaynakları Başkanlığı bünyesine alınmıştır.
Çalışanlara yönelik iletişimin tek kanaldan
yürütülmesi çalışmaları büyük ölçüde
tamamlanmış ve iç iletişimin ekseni İç
İletişim Grup Müdürlüğü olmuştur. İç
İletişim, yıl içerisinde iç iletişim stratejisinin
ve kanallarının planlanması faaliyetlerini
yürütmüştür.
• Kurumsal Bilgi Platformu: Çalışan
portalını da kapsayan ancak daha geniş
kapsamlı bir bilgi/iletişim platformudur.
Platform üç adımdan oluşmaktadır;
Portal, İş Süreçleri ve Doküman Yönetimi.
Projenin adımlarına ilişkin ihale
süreçleri Bilgi Teknolojileri ile birlikte
tamamlanmıştır. Entegrasyon çalışmaları
İnnova ile gerçekleştirilmiştir. Projenin
çalışmaları Aralık 2008’de başlamıştır.

• İç İletişim Dergisi: Tüm çalışanlara
ulaşmayı ve hatta çalışanların ailelerine
de hitap etmeyi amaçlayan periyodik
kurumsal bir yayın olacaktır. Bu anlamda
bir konkur açılmış olup firma seçimleri
Ekim ayında tamamlanmıştır. Bir yayın
kurulu oluşturulacak olup, kurulda
Pazarlama İletişim ve Kurumsal İletişim
fonksiyonlarından da katılımcı bulunması
arzu edilmektedir.
• İç Lansmanlar: Türk Telekom içinde
yapılan pek çok projenin çalışanlarla
paylaşımı amacıyla bir iletişim
planı çerçevesinde; mesajlarının
belirlenmesi, yapılacak etkinliklerin
organize edilmesi, duyurularının
seçilecek kanallarla gerçekleştirilmesi,
görsellerinin hazırlanması, bazı
çalışmalarda çalışanlara yönelik konu
ile ilgili merchandising malzemelerinin
paylaşılması, vb. faaliyetlerin yürütülmesi
çalışmasıdır. 2.150 kişinin işe alımı
için yapılan İşe Uyum Programı,
Süreç Yönetimi Projesinin Konya
lansmanlarının organizasyonları İç
İletişim tarafından gerçekleştirilmiştir.
• Çalışanlara yönelik Sosyal Sorumluluk
Çalışmaları: Türk Telekom çalışanları
için sosyal sorumluluk anlamında
planlanacak faaliyetlerin belirlenmesi
ve yürütülmesi (çalışan ve emeklilerin
üniversitede eğitim gören başarılı
çocukları için burs programları,
emeklilerin Şirketle bağlarının
sürdürülmesi ve güçlendirilmesine
yönelik organizasyonlar, vb.) İç iletişim
tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan
olmuştur.

Türk Telekom, sosyal
sorumluluk projelerini bir
iletişim stratejisi olarak değil,
topluma ve ülke ekonomisine
yönelik bir çaba olarak
değerlendirmektedir.

Türkiye’nin iletişim altyapısını sağlayan
Türk Telekom ülkenin geleceğine yatırım
yapma kararlılığıyla eğitim, teknoloji, çevre,
kültür sanat ve spora katkı sağlamaktadır.
Türk Telekom bu amacı doğrultusunda
görev üstlenmek ve somut projeler
gerçekleştirmek yoluyla sosyal sorumluluk
anlayışını en etkili şekilde ortaya koymakta;
yatırım ve sponsorlukların yanı sıra, yaptığı
bağışlarla da desteğini sürdürmektedir.
2008 yılı içinde, Türk Telekom Grubu
tarafından yapılan toplam bağış tutarı
12.390.000 TL olmuştur.

Daha İyi Yarınlar İçin Eğitime Yatırım
Eğitime Tam Destek Projesi
Türk Telekom’un eğitime destek olmak
ve gençlere daha etkin bir eğitim ortamı
sağlamak amacıyla başladığı “Eğitime
Tam Destek” projesi Türkiye’de eğitim
alanında gerçekleştirilen en önemli sosyal
sorumluluk çalışmalarından biri olarak
değerlendirilmektedir.
Türk Telekom ile Milli Eğitim Bakanlığı ve
Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan
protokol kapsamında hayata geçirilen
“Eğitime Tam Destek” kampanyası
çerçevesinde toplam 77 adet eğitim
binasının inşası öngörülmektedir. Proje
yaklaşık 40.000 öğrenciye modern eğitim
imkanı sağlayacaktır. Yapılandırılacak olan
eğitim binalarından 50 adedi okul, 16 adedi
yemekhaneli yurt, 4 adedi spor salonu, 4
adedi çok amaçlı salon, 1 adedi lojman,
1 adedi konser salonu, 1 adedi ise atölye
olarak hizmet sunacaktır.

Türk Telekom tarafından eğitime
kazandırılan tesisler eğitim ihtiyacına
her yönden cevap verebilecek modern
donanımın yanı sıra, öğrencilerin sosyal
gelişimlerini sağlamaya katkıda bulunacak
diğer aktiviteleri de gerçekleştirebilecekleri
imkanlara sahip olacaktır.
Proje kapsamındaki tüm okullarda
bilgisayar, fizik, kimya, tarih-coğrafya
laboratuvarları, akustik özellikli müzik odası,
spor salonu, kütüphane gibi alanlar standart
olarak yer almaktadır.
Türk Telekom 2008 yılında toplam 10 adet
eğitim binasının inşaatını tamamlayarak
Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etmiştir.
Böylelikle proje başladığı günden bu yana
toplam 40 eğitim binası tamamlanıp Milli
Eğitim Bakanlığı’na teslim edilmiş olup 37
eğitim binasında yapım çalışmaları devam
etmektedir.

Bilgi Toplumuna Doğru Sağlam
Adımlar
İnternet Evleri Projesi
Türk Telekom Türkiye’de internet
kullanımını yaygınlaştırarak bilgi
toplumunun temellerini atmayı
hedeflemektedir.
Türk Telekom’un İnternet Evi girişimi,
Türkiye’nin her ilçesinde herkesin
kullanımına açık birer internet erişim
noktasının bulunmasını ve bu suretle hem
gençlerin hem de ailelerinin internetle
tanışmasını sağlamayı öngörmektedir.

Türk Telekom Türkiye’nin geleceğine

yatırım yapıyor
Türkiye’nin iletişim altyapısını sağlayan Türk Telekom,
hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle bir yandan
ülke insanına eğitim, çevre, spor, teknoloji, kültür ve sanat
gibi birçok farklı alanda katkı sağlarken, diğer yandan da
ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Türk Telekom ülkemizde spora yatırım
yapan önde gelen şirketler arasında yerini
almaktadır.

2007 yılında başlatılan proje kapsamında
Türkiye’nin 850 farklı ilçesinde ortalama 20
adet tam donanımlı bilgisayar üzerinden
geniş bant internet erişimi sunan birer
“İnternet Evi” oluşturulmaktadır.
2008 yılında toplam 787 internet evi
hizmete girmiş; proje kapsamında ise şu
ana kadar toplam 840 ilçede açılan 840
İnternet Evi hizmete başlamıştır.
Vitamin
Türk Telekom, eğitime “içerik” desteği
sağlamak için Vitamin projesini hayata
geçirmiştir.
Türk Telekom’un 2007 yılında bünyesine
kattığı eğitim ve bilişim teknolojileri şirketi
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin
geliştirdiği eğitim yazılımı Vitamin, Türk
Telekom tarafından 2008-2009 öğretim
yılında 33 bin kamu ilköğretim okuluna
ücretsiz olarak sunulmaya başlanmıştır.
Matematik, Fen, Türkçe ve Sosyal Bilimler
olmak üzere dört ana ders üzerinde
hazırlanan Vitamin eğitim seti, 2008-2009
eğitim öğretim yılı başında bilgisayar
üzerinden öğretmen ve öğrencilere
sunulmuştur. Türk Telekom ayrıca 24
Kasım 2008 Öğretmenler Günü’nde tüm
kamu ilköğretim okulu öğretmenlerine
bilgisayar destekli eğitim yazılımı Vitamin’i
hediye etmiştir. Bu sayede Vitamin’e
öğretmenlerin www.mebvitamin.
com adresinden ücretsiz erişim imkanı
sağlanmıştır.

İlköğretim 4., 5., 6., 7., 8. sınıf matematik,
fen ve teknoloji, Türkçe ve sosyal bilgiler
derslerini içeren ve önümüzdeki yıl içeriğine
orta öğretim müfredatını da ekleyecek olan
Vitamin, görsellikle desteklenen interaktif
bir eğitim olanağı sunmaktadır. Vitamin,
içerdiği 3.000’den fazla canlandırma
ve etkinlik ile öğretmenlere sınıf içi
motivasyonu artırma, öğrencilerin derse
aktif katılımı, soyut kavramları gerçek
ortamda yapılamayacak deneylerle
öğrencinin gözünde canlandırma ve
konuyu kaçıran öğrencilerin tekrar etmeleri
konularında destek vermektedir.
Türk Telekom, Türk milli eğitim sisteminin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 yıl süreyle,
fikri ve sınai hakları tamamıyla Türk
Telekom iştiraki olan Sebit’e ait olan
Vitamin Eğitim Yazılımları’nın internet
erişimi yöntemiyle web üzerinden
satışlarından elde edilecek net gelirin
%10’una tekabül eden tutarı, aynî yardım
olarak veya eğitim faaliyetlerinin sunumuna
ilişkin hizmetlerin temini yoluyla eğitime
destek için ayıracağını açıklamıştır.
Bu katkı ile teknolojinin okullarda daha
etkin kullanılması için gerekli altyapının
kurulması, olanakların iyileştirilmesi,
öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı
sürecinde desteklenmesi gibi projelerin
hayata geçirilmesi ve Türk milli eğitim
sisteminin ihtiyaçlarının karşılanması
planlanmaktadır.

Çevre bilinci gelişiyor
E-fatura Ormanları
Türk Telekom, Maliye Bakanlığı’nın
elektronik faturaları kıymetli evrak olarak
kabul etmeye başlamasıyla birlikte
Türkiye’de e-fatura uygulamasına geçen ilk
şirket olmuştur. Türk Telekom bu sayede
her ay yaklaşık 17,5 milyon müşterisi için
2’şer nüsha bastırdığı faturaları elektronik
ortamda gönderecek ve arşivleyecek
duruma gelmiştir.
www.turktelekom.com.tr adresinden veya
444 1 444 numaralı telefondan başvuru
yaparak e-faturaya geçen müşterilerin
faturalarını elektronik olarak almaları ve
aynı zamanda fatura tutarlarının ve son
ödeme tarihlerinin her ay kendilerine
SMS yoluyla bildirilmesi sağlanırken,
Türk Telekom da faturaları daha güvenli
bir ortamda saklama, takip etme ve
gerekli durumlarda hızla erişme imkanına
kavuşmuştur.
2008 yılı sonu itibarıyla toplam
902.000 Türk Telekom abonesi e-fatura
uygulamasına geçmiş bulunmaktadır.
E-fatura uygulamasını seçen abonelerinin
çevre duyarlılığını paylaşan Türk
Telekom “E-fatura Ormanları” projesini
başlatarak 2008-2009 yıllarında Türkiye
genelinde toplam 100.000 ağaç dikimi
gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir.
Bu rakam, tüm Türk Telekom abonelerinin
e-faturaya geçmesiyle kurtarılacak ağaç
sayısının yaklaşık iki katına tekabül
etmektedir.

6 bin lisanslı sporcu
Türk Telekom, ülke genelinde
yaklaşık 6 bin lisanslı sporcu,
1.600’ün üzerinde spor okulu
öğrencisi, 47 spor kulübü
ve 17 ayrı spor branşındaki
doğrudan faaliyeti ile Türk
sporuna genç sporcular
yetiştirmektedir.

Tüm Türkiye’de Türk Telekom İl
Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen
dikimler 2008 yıl sonu itibarıyla Amasya,
Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Diyarbakır,
Erzincan, Eskişehir, Giresun, Kırıkkale,
Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere
toplam 13 ilde tamamlanmış ve toplam
16.000 fidan dikilmiştir.

Kültür mirasını korumak
İstanbul Modern Müzesi
Türk Telekom, “Türk kültür mirasını
geliştirmek, kalıcı kılmak, evrensel bir hale
getirmek ve gelecek nesillere aktarmak”
amacıyla kültür sanat projelerine yatırım
yapmaktadır. Türk Telekom bu hedefi
doğrultusunda 2008 yılında İstanbul
Modern Müzesi’nin ana sponsorlarından
biri olarak Türkiye’nin ilk çağdaş sanatlar
müzesi olan ve kendi ürettiği sergileri
İstanbul’dan sonra yurtdışında Londra,
Viyana ve Berlin’de sergileyecek olan
İstanbul Modern Müzesi’ne destek
vermektedir.

Dünyanın en gelişmiş gözlem
teknolojisi
Sismik Veri İletim Platformu -sVİP
Türk Telekom’un Mart 2008 tarihinde
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile
ortaklaşa başlattığı Sismik Veri İletim
Platformu projesi (sVİP) ile deprem
konusunda dünyanın en gelişmiş gözlem
teknolojisini Marmara denizinde kurulması
hedeflenmektedir.

Kurulmakta olan denizdibi rasathanesi
Marmara Denizi ve güney kısmındaki sismik
istasyon boşluğunu ortadan kaldıracak
ve Marmara Denizi’ndeki hareketleri ilk
defa gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak
deniz dibinden gözlemleyecektir. “Sismik
Veri İletim Platformu -sVİP” adlı proje ile
depremlerin dış merkezi ve büyüklüğünün
daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi,
gerçek zamanlı veri takibi sayesinde bir bilgi
bankası oluşması ve topluma daha hızlı ve
güvenilir bilgilerin sunulması sağlanacaktır.
Kandilli Rasathanesi’nin geniş bantlı
istasyon ağı, ağırlıklı olarak Marmara
Denizi’nin kuzey bölgesini kapsayan 25
adet gözlem istasyonunu içermektedir.
Türk Telekom tarafından kurulacak 10 adet
yeni geniş bantlı sismik istasyon ve 5 adet
denizdibi rasathanesi ile Marmara’nın dibini
ve güneyini de içeren her bölgesi eksiksiz ve
kesintisiz olarak izlenebilecektir.
İç deniz olması nedeniyle projenin
uygulanması açısından son derece
uygun olan Marmara Denizi bu projenin
ardından dünyanın en ileri teknolojisi
ile bilim adamları tarafından izlenebilir
ve incelenebilir hale gelecektir. Projenin
2009 yılı sonunda tamamlanması
hedeflenmektedir.

Türk sporuna sürekli katkı
Türk gençlerinin hem fiziksel ve zihinsel
gelişimlerinde, hem de sosyalleşmelerinde
sporun en önemli unsurlardan biri olduğuna
inanan Türk Telekom, Türkiye’de sporun
evrensel değerlerinin gelişmesine katkıda
bulunmayı ve ülkemizi dünyada başarıyla
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temsil edecek dünya standartlarında
sporcuların yetiştirilmesine hizmet etmeyi
hedeflemektedir.
Türk Telekom yıldan yıla artan spor
yatırımları ve spor faaliyetleri ile spora
yatırım yapan önde gelen şirketler arasında
yerini almış, aynı zamanda ülkemizin spor
altyapısına da yatırım yaparak sosyal
sorumluluk anlamında önemli adımlar
atmıştır.
Türk sporuna olan destek ve katkılarını
çok-yönlü olarak sürdürmekte olan Türk
Telekom;
• Türkiye’nin önde gelen erkek basketbol
ve bayan voleybol takımlarının sahibi
ve sponsorudur. Ülke genelinde yaklaşık
6 bin lisanslı sporcu, 1.600’ün üzerinde
spor okulu öğrencisi, 47 spor kulübü
ve 17 ayrı spor branşındaki doğrudan
faaliyeti ile Türk sporuna genç sporcular
yetiştirmekte, ülkemiz spor endüstrisinin
gelişmesine katkıda bulunmakta ve milli
takımlara altyapı oyuncuları yetiştirerek
hizmet vermektedir.
• Milli takımlarımıza, çeşitli spor
kulüplerine ve kendi bünyesindeki spor
organizasyonlarına destek vermektedir.
Türk Telekom A Milli Voleybol Erkek
Takımı, Genç ve Yıldız Erkekler Voleybol
Milli Takımları ile Genç ve Yıldız
Bayanlar Voleybol Milli Takımları Ana
Sponsorudur.
• 2008 yılında futbol sponsorluklarını
grup şirketleri ile birlikte yeniden

yapılandıran Türk Telekom, Galatasaray
Spor Kulübü’nün sponsoru; ayrıca 20092010 sezonundan itibaren geçerli olmak
üzere Trabzonspor’un da ana sponsoru
olmuştur.
• Türk Telekom yaptığı bir diğer anlaşma
ile de hala inşaatı süren Galatasaray’ın
yeni stadyumunun isim haklarına da 10
yıl süre ile sahip olmuştur. Galatasaray
Spor Klubü’nün yeni stadyumunun
ismi 10 yıl süreyle Türk Telekom Arena
olarak anılacaktır. Bu girişim ile Türk
Telekom, Türk futboluna verdiği desteği,
Türkiye’nin dört büyük takımından biri
olan Galatasaray’a sponsor olmanın yanı
sıra, takımın stadyumuna verdiği isimle
de pekiştirmiştir.
• TTNET Türk Milli Futbol Takımlarının ana
sponsorlarından biridir.
• Üniversitelerde düzenlenen çeşitli spor
şenliklerine/festivallerine sponsor olarak
destek vermekte ve spor alanındaki
faaliyetlerini ve yatırımlarını gençlere
tanıtmakta ve ülkemizin yükselen
bir spor markası olduğunu gençlere
vurgulamaktadır. (Boğaziçi Üniversitesi
Spor Festivali v.b.)
• Pek çok ilde sahibi olduğu kendi
spor alanları dışında da gençlerin
spor yapabilmeleri için çeşitli spor
salonlarına sponsor olmakta ve bu
alanların iyileştirilerek, spora elverişli
duruma gelmeleri için destek ve katkı
sağlamaktadır.

• Çocuklara ve gençlere spor yapma
alışkanlığını kazandırmakta, yetenekli
gençlere fırsat tanımaktadır. Gelecekte
TT Basketbol takımının muhtemel
oyuncularını oluşturacak yetenekli
gençlerin bulunması amacı ile Genç
Telekom takımı Türkiye Bölgesel liginde
yerini almıştır. Genç Telekom’un
birincil hedefi, ilk yılında Türkiye 2.
Basketbol ligine yükselmektir. Burada
yetişecek sporcularla Türk Telekom
basketbol takımlarının yanı sıra ülke
sporuna ve basketboluna önemli katkılar
sağlanabilecektir.
• Çocuk ve gençlerin vakitlerini zihinsel
ve bedensel gelişimlerini daha sağlıklı
yürütebilmeleri için kendi altyapı
faaliyetlerine verdiği önem paralelinde
diğer altyapı spor kulüplerine de yardım
ve desteklerini devam ettirmektedir.
• Tüm bu spor yatırımlarının dışında
özellikle GSGM, Türkiye Voleybol
Federasyonu, Türkiye Basketbol
Federasyonu, Türkiye Eskrim
Federasyonu ve diğer spor branşlarında
görev yapan federasyonların
düzenledikleri organizasyon ve etkinlikleri
(1. Uluslararası Karadeniz Oyunları
ve çeşitli illerdeki spor şenlikleri v.b.)
sponsor olarak desteklemek suretiyle
Türk sporuna katkılarını devam
ettirmektedir.
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Dönem Sonrası Önemli
Gelişmeler

Denetim Komitesi
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 7 Ocak 2009
tarihli toplantısında Mohammed Hariri’nin
Denetim Komitesi Başkanlığına, İbrahim
Şahin ve Saad Zafer M. Al Kahtani’nin ise
Denetim Komitesi üyeliklerine seçilmelerine
karar verilmiştir.

Avea Her Yöne Sınırsız 55 TL tarifesi
5 Şubat 2009 tarihinde tanıtımı yapılan
Avea’nın her yöne sınırsız tarifesi ayda 55
TL’ye (ÖİV ve KDV dahil 66,65 TL’ye) diğer
operatörleri ve yurtiçinde her yeri sınırsız
aratan ilk ve tek faturalı tarife olmuştur. Bu
tarife cep telefonu abonelerinin yoğun bir
şekilde Avea’yı tercih etmelerini sağlamış
ancak teknik nedenlerden dolayı Avea bu
tarifeye yeni abone alımını sorun çözülene
dek durdurmak zorunda kalmış 1 Nisan
2009 tarihinden itibaren tarifeye abone
alımı yeniden başlatılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi
Şirketimiz ile Haber-İş Sendikası arasında
13 Şubat 2009 tarihinden bu yana
yürütülmekte olan ve toplam 18,559
çalışanımızı kapsayan 8. Dönem İşletme
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, anlaşma
ile sonuçlanmış olup, 8 Nisan 2009
tarihinde taraflar arasında imza töreni
yapılmıştır.

Toplu iş sözleşmesi, Türk Telekom ve bağlı
işyerlerinde 1 Mart 2009 ile 28 Şubat
2011 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli
olacaktır.
Sözleşme kapsamında, sendika üyesi
işçilerin ücretlerine, ilk altı aylık dönem
için %3; ikinci altı aylık dönem için %3,5;
üçüncü altı aylık dönem için %2,5 ve
dördüncü altı aylık dönem için %2,5
oranlarında zam yapılması konusunda
mutabakata varılmıştır. Ayrıca, üçüncü ve
dördüncü altı aylık dönemlerdeki enflasyon
oranlarının (TÜFE) %2,5’i aşması halinde,
aşan kısımların %75’inin, bir sonraki
dönemde işçi ücretlerine ilave edilmesine
karar verilmiştir.

Fenercell
Avea ‘Mobil Telekomünikasyon İşbirliği’
hizmet modelini Türkiye’de ilk defa
Fenerbahçe Spor Kulübü ile 23 Şubat 2009
tarihinde hayata geçirmiştir. Fenerbahçe
Spor Kulübü faaliyetlerini, tüm hisselerine
sahip olduğu Fenerbahçe İletişim Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş. çatısı altında yürütecek
ve ürünlerini Fenercell markası altında
hizmete sunacaktır. Bu proje ile rekabetin
sınırlı olduğu Türkiye mobil pazarına
yeni bir açılım getirilmiş ve öncü rol
üstlenilmiştir. Ayrıca klasik mobil konuşma
ve SMS hizmetlerinin rekabetçi tarifelerle
sunulmasının yanında, teknolojinin

elverdiği imkanlar kullanılarak katma
değerli servislerin de taraftarların hizmetine
sunulması sağlanacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul
25 Şubat 2009 tarihinde Şirketimiz
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirilmiş ve 2009 yılı içerisinde
toplamda 1.000.000.000 ABD dolarına
kadar bir miktarla sınırlı olmak üzere
Şirketimiz ve/veya Grup Şirketlerimiz
tarafından bir ya da birden fazla şirketin
satın alımına ilişkin olarak Yönetim
Kurulu’nun ve/veya Yönetim Kurulu
tarafından yetkilendirilecek olan Yönetim
Kurulu Üyesi/Üyelerinin yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.

Cosmofon İhalesine Nihai Teklif
Şirketimiz, 17 Aralık 2008 tarihli özel
durum açıklamasıyla bağlayıcı olmayan
bir ön teklif sunmuş olduğunu duyurduğu
Cosmofon’un satışına ilişkin düzenlenen
ihaleye 3 Mart 2009 tarihi itibariyle
nihai teklifini vermiştir. Makedonya’da
mobil telekomünikasyon hizmetleri
veren Cosmofon’un hisselerinin tamamı
Yunanistan sabit hat operatörü OTE’ye ait
bulunmaktadır.
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Arabağlantı ücretleri ile ilgili
Turkcell’in Şirketimize Açtığı Dava
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği
Sözleşmesi uyarınca tahakkuk ettirilmesi
gereken tutarın sehven eksik tahakkuk
ettirilmesinden kaynaklanan 30.067.503
TL’lik bedelin Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş. tarafından 31 Mayıs 2002 tarihine
kadar tarafımıza ödenmesine ilişkin
talebimize karşı Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine
açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nin
Şirketimize 13 Mart 2009 tarihinde ulaşan
25 Aralık 2008 tarihli söz konusu kararı
ile Şirketimizin 30.067.503 TL (anapara)
alacaklı olduğu teyit edilmiştir. Söz konusu
tutara ayrıca faiz de eklenecektir.

JeTTvel Tarifeleri
Şirketimiz, 2009 yılı Ocak ayında çıkardığı
yeni JeTTvel tarifeleri ile abonelerine 3 yeni
seçenek sunmuştur. Detayları aşağıda yer
alan JeTTvel tarifesi paketlerinden birini
kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçen
müşterilerimiz, tek paket fiyatı ödeyerek
daha fazla konuşma avantajına sahip
olacaktır. Aralık 2009’a kadar JeTTvel
paketlerinden birine geçiş yapan her
müşterimiz, paketi kullandığı ilk 3 fatura
dönemi boyunca paket içi dakika kadar
dakika hediye kazanacaktır.

JeTTvel 100:

JeTTfon Tarifeleri

• Aylık Tarife Paket Ücreti (KDV ve ÖİV
dahil): 19 TL,

Şirketimiz sınırsız tarifelerini müşterilerine
1 Nisan 2009’da sunmaya başlamıştır.
JeTTfon Plus Türkiye ile tüm şehir içi ve
şehirlerarası aramalar paket fiyatının içinde
sunulmaktadır. Tüm vergiler dâhil 55 TL
aylık paket ücreti olan JeTTfon ana tarife
paketi ve tüm vergiler dâhil 7 TL aylık
paket ücreti olan Plus Türkiye ek tarife
paketinden oluşan Jettfon Plus Türkiye ile
müşterilerimiz sadece 62 TL ödeyerek tüm
Türkiye ile sınırsız görüşebilecektir.

• Tarife Paketi Tanımı: Aylık tarife paket
ücretine 100 şehir içi dakika dahildir.

Jettvel 200:
• Aylık Tarife Paket Ücreti (KDV ve ÖİV
dahil): 23 TL,
• Tarife Paket Tanımı: Aylık tarife paket
ücretine 200 şehir içi dakika dahildir.

Jettvel 300:
• Aylık Tarife Paket Ücreti (KDV ve ÖİV
dahil): 27 TL,
• Tarife Paket Tanımı: Aylık tarife paket
ücretine 300 şehir içi dakika dahildir.
Ayrıca Şirketimiz JeTTvel 100, 200 ve
300 ana tarife paketlerinin kampanyaları
devam ederken, kampanya bitiminde
limitli paketlerde kalmayı tercih eden
fakat daha büyük dakika paketine ihtiyaç
duyan müşterileri için JeTTvel 600 tarife
ana paketini de 1 Nisan itibari ile hayata
geçmiştir. JeTTvel 600 dahilinde 600 dakika
şehir içi görüşme ve tüm vergiler dahil
paket ücreti 39 TL’dir.

Şehir içi sınırsız ana tarife paketi olan
JeTTfon ile şehir içinde yapılan görüşmeler
için tüm vergiler ve sabit ücret dâhil
olmak üzere sadece 55 TL ödeyen tüm
bireysel müşterilerimiz adil kullanım hakları
çerçevesinde sınırsız görüşebilecektir.
Tüm JeTTvel ana tarife paketleri ile JeTTfon
ana tarife paketine ek olarak alınabilecek
Plus Türkiye ek paketi ile 7 TL ek ücret
ödeyerek şehirlerarasında da sınırsızca
konuşacak olan müşterilerimiz, bu ek
paket ile dilerlerse tüm Türkiye ile özgürce
konuşabileceklerdir.
JeTTfon tarifeleri sadece sabit hatta
yapılacak aramalar için geçerli olup adil
kullanım hakkı aylık 3.000 dakikadır.
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Yönetim Kurulu
Türk Telekom’un 14 Kasım 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin listesi aşağıda verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Esas Sözleşmede kendilerine verilen yetkiler dahilinde görev yapmaktadırlar.

1- Mohammed Hariri
Yönetim Kurulu Başkanı
(1958) Ottowa Üniversitesi’nden işletme mühendisi
olarak mezun olan Hariri 25 yıldır Saudi Oger Ltd.’in
yönetiminde yer almaktadır. Telekomünikasyon,
inşaat, enerji ve havacılık alanlarında yatırımları
bulunan şirketin çeşitli ülkelerdeki iştiraklerinde
halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Avea’da Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini sürdürmektedir. 14 Kasım 2005 tarihinde
Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliğine gelen
Mohammed Hariri 22 Nisan 2008’den bu yana
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 16 Haziran 2008’den
bu yana Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerini
yürütmektedir.

2- İbrahim Şahin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(1962) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olan İbrahim Şahin İçişleri Bakanlığı
bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, Ulaştırma
Bakanlığı Danışmanlığı, PTT Genel Müdürlüğü
ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini
yapmıştır. İbrahim Şahin Türk Telekom’da 31
Aralık 2002’den bu yana Denetim Kurulu Üyeliği, 1
Haziran 2007’den bu yana Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği ve 16 Haziran 2008’den bu yana Denetim
Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

3- Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany
Yönetim Kurulu Üyesi-CEO- Murahhas Aza
(1955) 1977 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden
mezun olmuş, 1978 yılında İngiltere Bradford
Üniversitesi’nden Dijital Elektronik ve İletişim
Mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi ve 1981
yılında İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim
ve Teknoloji Enstitüsü’nden İletişim Mühendisliği
dalında doktora derecesi almıştır. Dünya çapında
3000 çalışanı olan Dar Al Handasah adlı uluslararası
danışmanlık şirketinin İngiltere merkezinde
telekomünikasyon projelerinden sorumlu Genel
Müdür olarak çalışan Dr. Doany yirmiden fazla
ülkede sabit, mobil, karasal ve uydu iletişimi dâhil
olmak üzere çeşitli projeler yönetmiştir. 1998
yılında Oger Telecom’da çalışmaya başlayan ve
2002 yılından beri Genel Müdür olarak görevine
devam eden Dr. Doany, Güney Afrika’da GSM;
Lübnan, Ürdün ve Suudi Arabistan’da internet
hizmetleri dâhil olmak üzere çeşitli operasyonlar
yönetmektedir. Türk Telekom’un %55 blok
hissesinin Oger Telecom tarafından Kasım 2005’te
satın alınmasının ardından, 14 Kasım 2005’te Türk
Telekom Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyeliğine
seçilmiştir. 14 Kasım 2005 ile 22 Nisan 2008
tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
de yürüten Dr. Doany, 2 Mart 2006 tarihinden beri
Türk Telekom Genel Müdürü’dür. Dr. Doany, aynı
zamanda, Türk Telekom’un iştirakleri Argela, İnnova,
Sebit, AssisTT ve TTNET’in Yönetim Kurulu Başkanı;
Türk Telekom’un %81 hissesine sahip olduğu GSM
operatörü Avea’nın Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

7- Basile Yared
Yönetim Kurulu Üyesi
(1948) Saint Joseph Üniversitesi (Beyrut) mezunu
olan Basile Yared, Paris ve Beyrut’taki ofislerinde
avukatlık yapmaktadır. Yared GroupMed sal
(Holding), The Lebanese Company for the
Development and Reconstruction of the Beirut
Central District sal (SOLIDERE), Saudi Oger Ltd.
ve Oger International’da Yönetim Kurulu Üyesidir.
Basile Yared 14 Kasım 2005’ten bu yana Türk
Telekom’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir.

8- İsmet Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
(1961) İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans,
İsveç Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde
ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu kurumlarında
ve özel şirketlerde mühendis ve müşavir avukat
olarak çalıştı. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşarıdır. 14 Kasım 2005 tarihinde Türk
Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine
gelen İsmet Yılmaz 8 Mayıs 2007 tarihine kadar
bu görevini sürdürmüş, 7 Kasım 2007 ve 14
Kasım 2008 tarihleri arasında da Denetim Kurulu
Üyeliği yapmıştır. 14 Kasım 2008’den bu yana
Türk Telekom’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir.

9- Dr. Ali Arıduru
Yönetim Kurulu Üyesi
(1959) İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara
Üniversitesi’nde master ve doktora yapmıştır. 2006
yılına dek mühendislik, öğretim görevliliği ve TSE
Bölge Temsilciliği yaptıktan sonra Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdürlük görevini
üstlenmiştir. Dr. Ali Arıduru 1 Haziran 2007’den
bu yana Türk Telekom’da Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini yürütmektedir.
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4- Samir Asaad O Matbouli
Yönetim Kurulu Üyesi
(1956) ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan
sonra Suudi Arabistan’da Cidde Kral Abdul Aziz
Üniversitesi’nde telekomünikasyon mühendisliği
alanında master çalışması yapmıştır. Suudi PTT
Bakanlığı’nda çeşitli üst düzey pozisyonlarda
bulunmuştur. Şebeke Operasyonları’ndan sorumlu
Genel Müdür ve Saudi Data’dan sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak görev aldığı Saudi Telecom
Company’de halen Teşebbüs İş Ünitesi’nden
sorumlu Başkan Yardımcısı’dır. Aynı zamanda
Suudi Arabistan Cidde Kral Abdul Az Üniversitesi
Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Kurulu’nda
Danışman Üyelik yapmaktadır. Samir Asaad O
Matbouli, 30 Temmuz 2008’den bu yana Türk
Telekom’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir.

5- Saad Zafer M Al Kahtani
Yönetim Kurulu Üyesi
(1964) Petroleum and Minerals Üniversitesi’nden
mühendislik alanında lisans derecesi aldıktan sonra
master çalışmasını King Saudi Üniversitesi’nde
işletme-pazarlama alanında yapmıştır. 1986
yılından bu yana  pek çok üst düzey pozisyonda
yer aldığı Saudi Telecom Company’de halen
Bireysel Sektör Hizmetleri’nden sorumlu Başkan
Yardımcısı’dır. Saad Zafer M Al Kahtani, Türk
Telekom’da 30 Temmuz 2008’den bu yana Yönetim
Kurulu Üyeliği ve 7 Ocak 2009’dan bu yana
Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

6- Abdullah Tivnikli
Yönetim Kurulu Üyesi
(1959) İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra
aynı üniversitede işletme master programını
tamamlamıştır. Türkiye’de katılım bankacılığı
modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında
kamu otoritesinin daveti üzerine yer aldıktan sonra
Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde
yer almıştır. Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev almıştır. Halen Eksim
Grubu’nun da yönetimindedir.

DENETİM KURULU
Efkan Ala
Denetim Kurulu Üyesi
(1965) İstanbul Üniversitesi’ni bitirdikten sonra
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını
tamamlamıştır. Yerel idarelerde çeşitli düzeylerde
görev aldıktan sonra Ordu, Tunceli, Batman, ve
Diyarbakır illerinin valiliğini yapmıştır. İçişleri
Bakanlığı Eğitim Dairesi Müdürü, Turizm Bakanlığı
Eğitim Dairesi Müdürü ve Turizm Bakanlığı
danışmanı olarak hizmet verdi. 2007 yılından beri
Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmaktadır.
Efkan Ala 12 Mart 2008’den bu yana Türk
Telekom’da Denetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir.

yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır.
2000 yılında “Türk İmar Hukukunda ‘Hamur Kuralı’
Uygulaması (3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.
Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım)”
tezi ile Doçent olmuş ve 2008 yılında ise Profesör
unvanını almıştır. Halen aynı üniversitede İdare
Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Aydın Gülan 14 Kasım 2008’den
bu yana Türk Telekom’da Denetim Kurulu Üyeliği
görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Aydın Gülan
Denetim Kurulu Üyesi
(1962) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
mezun olmuş ve aynı üniversitede “İdare Hukuku
Anabilim Dalı”nda araştırma görevlisi olarak görev
yapmaya başlamıştır. 1987 yılında “Kamu Hizmeti
ve Görülüş Usulleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans
eğitimini tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde doktora
eğitimine başlamıştır. 1989-1990 yılları arasında
Fransa’da Bourgogne Üniversitesi’nde doktora
araştırmalarında bulunmuştur. 1995 yılında, daha
sonra kitap olarak basılan “Kamu Mallarından
Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim”
başlıklı tezi ile Doktor unvanını almıştır. 1996
10- Mehmet Habib Soluk
Yönetim Kurulu Üyesi
(1950) Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü mezunudur. Denizcilik Bankası
ve Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Camialtı Tersanelerinde
çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kıyı Emniyeti
ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yatırım Planlama ve İzleme Şube Müdürü, Denizcilik
Müsteşarlığı APK Dairesi Başkanı, PTT Genel Müdür
Yardımcısı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma
İşletmeleri Genel Müdürü ve Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev
yapmıştır. Mehmet Habib Soluk, 14 Kasım 2005’ten
bu yana Türk Telekom’da Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Tuna Tuğcu
Denetim Kurulu Üyesi
(1971) Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra
Newark, NJ’de bulunan New Jersey Institute
of Technology’den Bilgisayar ve Bilişim Bilimi
alanında yüksek lisans ve Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği’nde doktora eğitimini
tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde
doçent olarak görev yapmaktadır. Tuna Tuğcu
14 Kasım 2008’den bu yana Türk Telekom’da
Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
DENETİM KOMİTESİ
Mohammed Hariri
Denetim Komitesi Başkanı
İbrahim Şahin
Denetim Komitesi Üyesi

Dönem içinde Türk Telekom Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan diğer üyelerin listesi aşağıdadır.
		
Ad Soyad
Görev
Rıza Metin Ercan
Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza
Hüseyin Altaş
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Emin Başer
Yönetim Kurulu Üyesi
Ghassan Taher Fadlallah
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayman al Hariri
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Solgun
Denetim Kurulu Üyesi
İsmet Yılmaz
Denetim Kurulu Üyesi

Görev
Başlangıç Tarihi
14.11.2005
15.01.2004
14.11.2005
14.11.2005
14.11.2005
29.06.2007
07.11.2007

Görev
Bitiş Tarihi
14.11.2008
14.11.2008
14.11.2008
30.07.2008
30.07.2008
14.11.2008
14.11.2008
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Üst Yönetim

1- Dr. Paul Doany
Genel Müdür
(Dr. Paul Doany’nin özgeçmişi sayfa 50’de
verilmiştir.)

2- Celalettin Dinçer
Operasyon Başkanı
(1965) İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik
Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olduktan sonra PTT İstanbul Yakası
Başmüdürlüğü’nde mühendis olarak göreve
başlamıştır. Daha sonra aynı yerde Bilgi İşlem
Müdürlüğü ve 2000 yılında Türk Telekom’da Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı görevine atanan Celalettin
Dinçer, 2001 yılında Genel Müdür Yardımcısı
olmuştur.

3- Ersin Topçuoğlu
Finans Başkanı
(1958) Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi
İş İdaresi Bölümü mezunudur. Önce Uluslararası
Endüstri ve Ticaret Bankası ardından 15 yılı aşkın bir
süre Türk-Pirelli Lastikleri A.Ş.’de çalışmıştır. 2000’de
ayrıldığında Şirket’in CFO’su konumundaydı.
Ardından Ülker Grubu’nda, Yıldız Holding’te önce
İdari Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak görev
yapmış, Ülker Grubu’nun Dış Operasyonlar’dan
sorumlu CFO’su olarak hizmet vermiştir. Ersin
Topçuoğlu, Türk Telekom’a 2006 yılında katılmıştır.

7- Dr. Mehmet Kömürcü
Hukuk Başkanı
(1970) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
sonra, Amerikan Üniversitesi, Washington College
of Law’da Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisansı,
Wisconsin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Madison,
WI’da Uluslararası Sular Hukuku yüksek lisansı,
Devletler Umumi Hukuku’nda doktora yapmıştır.
1997-98’de Dünya Bankası, Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA) Hukuk ve Talep
Departmanı’nda avukat olarak çalışmıştır. 20012002’de Wisconsin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
araştırma görevlisi ve endüstriyel uzman olarak
görev yapmıştır. Dr. Mehmet Kömürcü, Türk
Telekom’a 2003 yılında katılmıştır.

8- Tunç Yorulmaz
Strateji ve İş Geliştirme Başkanı
(1968) Kara Harp Okulu’nu bitirdikten sonra önce
Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
ardından International University of Japan’de
işletme master’ı derecelerini tamamlamıştır.
Andersen Consulting Tokyo’da yönetici
pozisyonunda işe başladıktan sonra Accenture
Londra’da yönetici ortak pozisyonu sorumluluğunu
üstlenmiştir. Tunç Yorulmaz, Türk Telekom’a 2003
yılında katılmıştır.

9- Erem Demircan
Pazarlama ve İletişim Başkanı
(1968) Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
Bölümü mezunudur. Koç Grubu’nda 17 yılı aşkın
süre görev yapmış, Beko Elektronik ve Grundig
AG’nin Yönetim Kurullarında yer almıştır. Erem
Demircan Türk Telekom’a 2007 yılında katılmıştır.
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4- Mehmet Candan Toros
Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı
(1965) İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan
sonra PTT Teknik İşletme ve Bakım Dairesi’nde
mühendis olarak göreve başlamıştır. PTT ve Türk
Telekom bünyesinde Uydu Haberleşme Merkezi
Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan
Mehmet Candan Toros, 2003 yılında Pazarlama
ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ve 2008 yılında
Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı olmuştur.

5- Şükrü Kutlu
Regülasyon ve Destek İşleri Başkanı
(1970) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra Sayıştay’da denetçi
yardımcısı, denetçi, başdenetçi olarak görev
yapmıştır. Halen TCDD ve Türksat Uydu Haberleşme
ve İşletme A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Şükrü
Kutlu, Türk Telekom’a 2003 yılında katılmıştır.

6- Kamil Gökhan Bozkurt
İnsan Kaynakları Başkanı
(1971) Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde
lisans, ABD Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Sırasıyla İslam Kalkınma Bankası, T.C. Ziraat
Bankası’nda çalıştıktan sonra Halk Bankası’nda
İnsan Kaynakları ve Uluslararası Bankacılık’tan
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde
bulunmuştur. Birlik Sigorta Yönetim Kurulu üyeliğini
yürütmüştür. Kamil Gökhan Bozkurt, Türk Telekom’a
2003 yılında katılmıştır.

10- Aydın Çamlıbel
Satış Başkanı
(1958) Darmstadt Technical University mezunudur.
16 yılı aşkın süre görev yaptığı Siemens’te
Mühendis, Kablolu Televizyon Müdürü, Erişim
Ağı Müdürü pozisyonlarında bulunmuştur. Telsim
(şimdi Vodafone)’e Yatırımlar Koordinatörü
olarak katıldıktan sonra Pazarlama ve Regülasyon
Koordinatörü olarak çalışmış, ardından Satış Başkanı
olmuştur. Aydın Çamlıbel, Türk Telekom’a 2007
yılında katılmıştır.

11- Paul Taylor
Ticari Transformasyon Başkan Vekili
(1960) Mezunu olduğu Chartered Institute of
Marketing’de master yapmıştır. British Telecom,
Cable & Wires, Oger Telecom şirketlerinde çeşitli
üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur.
Paul Taylor, Türk Telekom’a 2006 yılında katılmıştır.

12- Nazif Burca
İç Denetim Başkanı
(1968) Nazif Burca, Ankara Üniversitesi Kamu
Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra
Maliye Bakanlığı’nda Stajyer Muhasebat Kontrolörü
olarak görevine başlamıştır. Daha sonra Muhasebat
Kontrolörü ve Başkontrolör olarak görevine devam
etmiştir. Burca, ABD’de Illinois Üniversitesi’nde
Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2003
yılında Türk Telekom AŞ’ye Finanstan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2006
yılı Kasım ayına kadar bu görevi sürdürdükten
sonra 2007 yılından beri İç Denetim Başkanı
olarak görevini sürdürmektedir. 2008 yılında
Gazi Üniversitesinde finans alanında Doktorasını
tamamlamıştır..
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Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Beyan›
15 May›s 2008 tarihinde gerçekleﬂtirilen halka arz sonras›nda hisse senetlerinin %15’i halka aç›k hale gelen Türk Telekomünikasyon A.ﬁ.
(“Türk Telekom”), Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmas› için
azami özen göstermektedir. ﬁirket, faaliyet raporu ve internet sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip paydaﬂlar›n›n hizmetine
sunmaktad›r. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Türk Telekom internet sitesinden kapsaml› bilgiye ulaﬂabilmekte, ayr›ca sorular›n›
Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörlü¤ü’ne yöneltebilmektedirler.
1. Pay Sahipleri
1.1. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Türk Telekom’da mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile iliﬂkilerin düzenli bir ﬂekilde yürütülmesi, yat›r›mc› ve analist sorular›n›n en verimli
ﬂekilde cevaplanmas› ve ﬂirket de¤erinin artt›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yürütülmesi amac›yla do¤rudan Genel Müdüre ba¤l› olan,
finansal raporlama süreci ile ilgili konularda ise Finans Baﬂkan› gözetiminde faaliyetlerini sürdüren Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Direktörlü¤ü (“Direktörlük”) oluﬂturulmuﬂtur ve Pay Sahipleri ile iliﬂkiler bu Direktörlük vas›tas›yla yürütülmektedir.
Direktörlü¤ün yürüttü¤ü baﬂl›ca faaliyetler aﬂa¤›daki gibidir:
• Sermaye Piyasas› Mevzuat› gerekliliklerini yerine getirme ve Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum amaçl›,
• ﬁirket içi ve ﬂirket d›ﬂ› gerekli bilgilendirmelerin yap›lmas›, ilgili süreçlerin takip edilmesi,
• Türk Telekom Grubunun yurtiçi ve yurtd›ﬂ› bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lara tan›t›m›n›n yap›lmas›,
• Mevcut ve potansiyel yat›r›mc›lar›n düzenli olarak ﬁirket faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik eﬂzamanl›, eksiksiz ve en
do¤ru ﬂekilde bilgilendirilmesi,
• ﬁirket hakk›nda araﬂt›rma yapan analistlerin bilgi taleplerinin karﬂ›lanmas›, ﬁirketin en iyi ﬂekilde tan›t›larak yat›r›mc›lar için haz›rlanan
raporlar›n do¤ru ve eksiksiz ﬂekilde haz›rlanmas›n›n sa¤lanmas›,
• Ara dönem ve y›l sonu mali ve operasyonel sonuçlar›na iliﬂkin tablolar, yat›r›mc› sunumlar›, bas›n aç›klamalar› ve faaliyet raporlar›n›n
yat›r›mc›lar ve bas›n ile paylaﬂ›lmas›, web sitesinin düzenli olarak güncellenerek pay sahiplerinin do¤ru ve eksiksiz bilgiye ulaﬂmas›n›n
sa¤lanmas›,
• Konferans ve yat›r›mc› toplant›lar›na kat›l›m ile yat›r›mc›lar›n Türk Telekom ve Türk Sermaye Piyasalar›’ndaki geliﬂmelere yönelik düzenli
olarak bilgilendirilmesi,
• ﬁirket Bilgilendirme Politikas› ve ilgili mevzuat uyar›nca kamuya yap›lan aç›klamalar›n takibi.
Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörlü¤ü çal›ﬂanlar›:
Ad› Soyad›
Abdullah Orkun Kaya

Unvan›
Direktör

Süleyman K›saç
Yunus Emre Çiçek
Ziya Par›lt›l›
Seda A¤›n
Ayça Özcan

Müdür
Müdür
Uzman
Uzman Yrd.
Tak›m Asistan›

Telefon
0212 318 77 60

E-posta
ir@turktelekom.com.tr

Direktörlükten, 15 May›s 2008 tarihinden y›l sonuna kadar telefon ve e-posta yoluyla 250’nin üzerinde bilgi talebinde bulunulmuﬂtur ve
bu taleplerin tamam›na cevap verilmiﬂtir. Ayn› dönemde 3 adet yurtd›ﬂ›, 2 adet yurtiçi yat›r›mc› konferans›na kat›l›m gerçekleﬂtirilmiﬂ ve
bu konferanslarda yaklaﬂ›k 100 kadar yat›r›m kuruluﬂundan 140’dan fazla temsilci ile görüﬂülmüﬂtür. Bunlar›n d›ﬂ›nda Direktörlük, kendi
bünyesinde 35 civar›nda yat›r›mc› toplant›s› ve 15 telekonferans gerçekleﬂtirerek 90’dan fazla pay sahibi ve/veya analistle görüﬂmüﬂ,
sorular›n birebir yan›tlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahipleri ve analistler taraf›ndan mektup, telefon, e-posta ve di¤er yollarla Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörlü¤ü’ne
ulaﬂan sorular, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili oldu¤u konunun en yetkili kiﬂisiyle görüﬂülerek en h›zl› ve etkin
ﬂekilde yan›tlanmaktad›r. ‹lgili dönemde Türk Telekom’a ulaﬂan 250’nin üzerinde bilgi talebi yan›tlanm›ﬂt›r. Ayr›ca pay sahiplerini
ilgilendiren Türk Telekom’a iliﬂkin bilgi ve geliﬂmeler, gerek internet sitesi arac›l›¤›yla gerekse e-posta yoluyla düzenli olarak ilgili taraflara
aktar›lmaktad›r.
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Ayr›ca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n kullan›m› ile ilgili olarak, Türk Telekom bilgilerine h›zl› ve kolay eriﬂimin sa¤lanmas›
amac›yla, web sitesinde aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda bilgiler sunulmaktad›r. Bu bilgilerin büyük k›sm› hem Türkçe hem ‹ngilizce olarak web
sitesinde mevcuttur. ‹lgili dokümanlar›n yer ald›¤› web sitesi (www.turktelekom.com.tr) periyodik olarak güncellenmektedir. ‘ﬁirket
‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i’ baﬂl›¤› alt›nda bu konu ile ilgili detayl› bilgi bulunmaktad›r.
ﬁirket Faaliyetleri, Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Genel Kurul taraf›ndan atanan Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetçi ve Denetçiler taraf›ndan periyodik
olarak denetlenmektedir. 2008 y›l› faaliyetleri ba¤›ms›z d›ﬂ denetimi, denetim ve finansal dan›ﬂmanl›k hizmetlerini Güney Ba¤›ms›z
Denetim ve SMMM A.ﬁ tüzel kiﬂili¤i alt›nda yürüten Ernst and Young taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Pay sahiplerinden dönem içinde özel
denetçi tayini talebi olmam›ﬂt›r.
ﬁirket Esas Sözleﬂmesinde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiﬂtir. Ancak Ticaret Kanunu’nun 348/2.
Maddesi, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ﬁirket sermayesinin yirmide birine karﬂ›l›k gelen az›nl›k hisse
sahipleri bu haktan yararlanabilmektedir.
1.3. Yönetim KuruIu Toplant›lar›
• 9 Ocak 2008 tarihli, Toplant› No: 1 Karar No: 2 say›l› kararla,
GSM iﬂletmecileri için Ortak Altyap› Tesislerinin oluﬂturulmas› ve beﬂ y›l ve daha fazla süre için kiralanmas› esaslar› belirlenmiﬂtir.
• 19 ﬁubat 2008 tarihli, Toplant› No: 2 Karar No: 6 say›l› kararla,
ﬁirket paylar›n›n halka arz› kapsam›nda ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili di¤er kanun ve
mevzuat hükümlerine uygun hale getirilecek ﬂekilde tadil edilmesine ve gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›’na baﬂvuruda bulunulmas›na ve izinlerin al›nmas›n› müteakip yasal iﬂlemlerin tamamlanmas›na ve tüm bu hususlar›n
Genel Kurul’un onay›na sunulmas›na ve halka arz ile ilgili iﬂlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlü¤e yetki verilmesine karar verilmiﬂtir.
• 28 ﬁubat 2008 tarihli, Toplant› No: 3, Karar No: 7 say›l› kararla,
Sermaye Piyasalar› Kurulu Tebli¤leri (UFRS) esaslar›na göre haz›rlanan 2008 y›l› Bütçesinin ve 5 Y›ll›k Plan›n görüﬂülerek oybirli¤i ile
onaylanmas›na karar verilmiﬂtir.
• 22 Nisan 2008 tarihli, Toplant› No: 8 Karar No: 16 say›l› kararla,
ﬁirketin 2007 mali y›l› kar da¤›t›m karar› al›nm›ﬂ, toplam da¤›t›labilir 2.743.604.969,86 TL kar›n›n yar›s›n›n Nisan ay› sonuna kadar, geri
kalan bakiyenin ise Haziran, Temmuz, A¤ustos aylar›n›n sonunda finans kapasitesine uygun olacak ﬂekilde üç eﬂit taksitte ödenmesine
karar verilmiﬂtir.
• 22 Nisan 2008 tarihli, Toplant› No: 8 Karar No: 18 say›l› kararla,
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’na Yönetim Kurulu Üyesi Mohammed Hariri’nin seçilmesine, bu sebeple Dr. Boulos H.B. Doany’nin Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›’n›n sona ermesine karar verilmiﬂtir.
• 25 Nisan 2008 tarihli, Toplant› No: 9 Karar No: 22 say›l› kararla,
ﬁirket paylar›n›n bir k›sm›n›n halka arz› kapsam›nda ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili di¤er
kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amac› ile de¤iﬂtirilmesine, Ana Sözleﬂme tadili için gerekli izinleri almak üzere
Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na baﬂvuruda bulunulmas›na, izinlerin al›nmas›n› müteakip yasal iﬂlemlerin
tamamlanmas›na, tüm bu hususlar›n Genel Kurul onay›na sunulmas›na ve halka arz ile ilgili iﬂlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlü¤e
yetki verilmesine karar verilmiﬂtir.
• 25 Nisan 2008 tarihli, Toplant› No: 9 Karar No: 24 say›l› kararla,
Uluslararas› Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (“UFRYK”) taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ ve 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olan
UFRYK 12 “Hizmet ‹mtiyaz Anlaﬂmalar›” ile ilgili olarak 31.12.2007 tarihi itibari ile haz›rlanan ve Yönetim Kurulu’nca 08.04.2008 tarih ve
15 say›l› kararla kabul edilen 2007 y›l› Mali Raporunda sunulan konsolide finansal tablolar›n 2.2. no’lu dipnotunda belirtilen alternatif
yöntemlerden Seçenek 2’nin uygulanmas›na karar verilmiﬂtir.
• 2 Haziran 2008 tarihli, Toplant› No:13, Karar No: 29 say›l› kararla,
Arnavutluk Telekom’un özelleﬂtirilmesine iliﬂkin ﬁirketimizin CETEL ile birlikte yürütmekte oldu¤u çal›ﬂmalar kapsam›nda, ﬁirketimizin %20
oran›nda hissedar› oldu¤u CETEL Telekom ‹letiﬂim Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi’nin %100 hissedar› oldu¤u CT Telecom Sh.A ile kredi
verenler aras›nda imzalanm›ﬂ olan 18 Nisan 2008 tarihli Kredi Sözleﬂmesi kapsam›nda yürütülen finansman çal›ﬂmalar› kapsam›nda
ﬁirketimiz ad›na tüm iﬂ ve iﬂlemleri yapmaya, “Project Funds Agreement”, “Security Sharing Agreement”, “Subordination Agreement” adl›
anlaﬂmalar› ve söz konusu finansman çal›ﬂmalar› kapsam›nda ﬁirketimiz taraf›ndan imzalanmas› gerekebilecek di¤er tüm belgeleri
imzalamaya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dr. Boulos H.B. Doany’nin münferiden yetkili k›l›nmas›na karar verilmiﬂtir.
• 2 Haziran 2008 tarihli, Toplant› No:13, Karar No: 33 say›l› kararla,
ﬁirketimiz hissedar› Hazine Müsteﬂarl›¤›’na ait D Grubu hisselerin %15’e tekabül eden k›sm›n›n halka arz› ile ilgili olarak ﬁirket yöneticileri
ve yetkilileri taraf›ndan ﬁirketimiz ad›na yap›lan tüm iﬂ ve iﬂlemlerin ve imzalanan tüm belge ve formlar›n kabul edilerek onaylanmas›na ve
bu belgelerin ﬁirketimizi ba¤lad›¤›n›n teyidine, ﬁirketimiz ad›na ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (“‹MKB”) nezdinde özel durum
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aç›klamas› yapmaya, Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹MKB taraf›ndan ﬁirketimizden talep edilecek bilgi ve belgeleri sunmaya Finans Baﬂkan›
Ersin Topçuo¤lu ile Hukuk Baﬂkan› Dr. Mehmet Kömürcü’den herhangi birinin münferit imzalar›yla yetkili olmalar›na karar verilmiﬂtir.
• 9 Haziran 2008 tarihli, Toplant› No:15, Karar No: 35 say›l› kararla,
Denetim Komitesi Baﬂkanl›¤›’na Mohammed Hariri’nin, Denetim Komitesi Üyeli¤ine ‹brahim ﬁahin’in seçilmesine ve Denetim Komitesi
Yönetmeli¤i’nin kabul edilmesine karar verilmiﬂtir.
• 1 Temmuz 2008 tarihli, Toplant› No: 16, Karar No:38 say›l› kararla,
Türk Telekom’un, K›rg›z Telekom’un sat›n al›nmas› ile ilgilenmesi nedeniyle, ‹cra Kurulu Baﬂkan› ve Genel Müdür Dr. Boulos H.B. Doany’nin
ilgili tüm haz›rl›klar için münhas›ran yetkilendirilmesine; ihale teklif bedelinin belirlenmesi, ihalenin kazan›lmas› halinde iﬂlemin
tamamlanmas› ve finansman dâhil gerekli her türlü sözleﬂmelerin akdedilmesi hususunda ise Dr. Boulos H.B. Doany, Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili ‹brahim ﬁahin ve Yönetim ve ‹cra Kurulu Üyesi Emin Baﬂer’in müﬂtereken yetkilendirilmelerine karar verilmiﬂtir.
• 1 Temmuz 2008 tarihli, Toplant› No: 16, Karar No:41 say›l› kararla,
Galatasaray Kulübü ile, sponsorluk ve isim hakk› konusunda görüﬂmelerin yap›lmas› ve sözleﬂme imzalanmas› hususunda ‹cra Kurulu
Baﬂkan› ve Genel Müdür Dr. Boulos H.B. Doany’e, Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili ‹brahim ﬁahin’e ve Yönetim ve ‹cra Kurulu Üyesi R. Metin
Ercan’a müﬂtereken yetki verilmesine karar verilmiﬂtir.
• 30 Temmuz 2008 tarih ve Karar No: 44 say›l› kararla,
Yönetim Kurulu Üyesi Ayman Al Hariri’nin istifas› nedeniyle boﬂalan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi
uyar›nca Saad Zafer M AL KAHTANI’nin atanmas›na karar verilmiﬂtir.
• 30 Temmuz 2008 tarih ve Karar No: 45 say›l› kararla,
Yönetim Kurulu Üyesi Ghassan Taher FADLALLAH’›n istifas› nedeniyle boﬂalan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine Türk Ticaret Kanunu’nun 315.
maddesi uyar›nca Samir Asaad O MATBOULI’nin atanmas›na karar verilmiﬂtir.
• 18 A¤ustos 2008 tarihli, Toplant› No: 18, Karar No: 47 say›l› kararla,
ﬁirketimizin, K›rg›z Telekom’un hisselerinin özelleﬂtirilmesi ile ilgili ihaleye kat›lmas›n›n onaylanmas›na karar verilmiﬂtir.
• 15 Ekim 2008 tarihli, Toplant› No:21, Karar No:50 Say›l› kararla,
ﬁirketimizin Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’n›n 14 Kas›m 2008 yap›lmas›na ve boﬂalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim
Kurulu’nun 30.07.2008 tarihli karar›yla TTK’n›n 315’inci maddesi uyar›nca geçici olarak yap›lan seçimlerin Genel Kurulun onay›na
sunulmas›, bu üyelerin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak ve yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini doldurmak üzere üyelik
s›fatlar›n›n tasdiki, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi, Murahhas azalar›n tesbiti konular›n›n görüﬂülmesine karar verilmiﬂtir.
1.4. Genel Kurul Bilgileri
Esas Sözleﬂme'nin 19. maddesinde "Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde ﬁirket iﬂleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organ›d›r."
hükmü yer almaktad›r, Esas Sözleﬂme’nin 21. maddesinde “Genel Kurul taraf›ndan Al›nacak Önemli Kararlar" ise aﬂa¤›daki ﬂekilde
belirtilmiﬂtir:
a) Tasfiye için herhangi bir yaz›l› baﬂvuruda bulunulmas›;
b) ‹ﬂbu Ana Sözleﬂme’de herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmas›;
c) ﬁirket unvan›nda herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmas›;
d) Kanunen öngörülenler d›ﬂ›nda, ﬁirket hesap döneminde veya muhasebe politikalar›nda herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmas›;
e) Sermayedeki herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmas› veya herhangi bir hissenin yahut di¤er bir menkul k›ymetin ihdas›, tahsisi ya da ihrac› ya
da herhangi bir opsiyon hakk› veya sermayeye kat›lma hakk› tan›nmas› yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselere dönüﬂtürülmesi hariç
hisselere veya menkul k›ymete dönüﬂtürülmesi;
f) Sermayenin azalt›lmas› veya herhangi bir hisse grubunun sahip oldu¤u haklar›n de¤iﬂtirilmesi yahut ﬁirket taraf›ndan ﬁirketin hisselerinin
ve di¤er menkul k›ymetlerinin itfas›, sat›n al›nmas› veya baﬂka bir ﬂekilde elde edilmesi;
g) ﬁirketin baﬂka bir ﬂirketle birleﬂmesi veya baﬂka bir ﬂirketin önemli bir k›sm›n›n sat›n al›nmas›;
h) ‹ﬂ’le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
i) ‹ﬂ’in niteli¤inde önemli bir de¤iﬂiklik yap›lmas›;
j) Esas Sözleﬂmenin Kar›n Ödeme Zaman› ve ﬁekli ile ilgili 30. maddesinde öngörülenler hariç ﬁirket taraf›ndan herhangi bir kar pay›
da¤›t›m›n›n yap›lmas› veya aç›klanmas› veya hisselere iliﬂkin di¤er bir da¤›t›m›n yap›lmas›;
k) Esas Sözleﬂmenin Yönetim Kurulu Toplant›lar› ile ilgili 12. maddesi uyar›nca onaylanmad›¤› müddetçe aﬂa¤›daki kararlar:
• Bütçede öngörülmemiﬂ oldu¤u halde Grup ﬁirketini (her bir iﬂlem için) 50 Milyon Dolardan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleﬂme
veya taahhüde giriﬂilmesi;
• Ticari faaliyetlerin ola¤an ak›ﬂ› d›ﬂ›nda, toplam maliyeti her bir iﬂlem için 50 Milyon Dolardan fazla herhangi bir malvarl›¤›n›n veya
mülkün iktisab›;
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• Her bir iﬂlem için toplam de¤eri 10 Milyon Dolar› geçen herhangi bir duran varl›¤›n sat›lmas› veya elden ç›kar›lmas›;
• ‹ﬂlerin ola¤an ak›ﬂ› içinde, bankalardan sa¤lanacak krediler hariç olmak üzere; bir Grup ﬁirketi taraf›ndan yap›lan ve bu Grup ﬁirketinin
di¤er borçlar›yla topland›¤›nda 150 Milyon Dolar› aﬂan borçlanmalar;
• Bir Grup ﬁirketi ve herhangi bir Hissedar (B Grubu Hisse Sahibi hariç) veya onun ‹lgili ﬁirketleri aras›nda yap›lan ve (x) piyasa koﬂullar›nda
olmayan veya (y) de¤er olarak 30,000,000.- Dolardan daha fazla para, mal ve hizmet devrini içeren herhangi bir anlaﬂma (Ana Sözleﬂme
Madde 12(g)’de belirtilen herhangi bir yönetim sözleﬂmesi hariç) yap›lmas›;
• Herhangi bir Grup ﬁirketinin (ﬁirket veya AVEA hariç) genel kuruluna ﬁirket ad›na hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir
temsilcinin tayini.
2008 y›l› içinde, 15 Nisan 2008 tarihinde ﬁirket hisselerinin tamam›n›n vekaleten temsil edildi¤i 2007 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
ve 30 Nisan 2008 tarihinde, yine ﬁirket hisselerinin tamam›n›n vekaleten temsil edildi¤i bir ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 15 May›s 2008 tarihinde ﬁirketin %15 oran›nda hissesinin ‹MKB’de iﬂlem görmeye baﬂlamas›ndan sonra ise, 14 Kas›m
2008 tarihinde ﬁirket hisselerinin %87,3 nisapla kat›l›m›n sa¤land›¤› ve kat›lan tüm pay sahiplerinin vekaleten temsil edildi¤i bir
Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› daha gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
ﬁirketimiz Genel Kurul Toplant›lar›na iliﬂkin düzenlemeler, ﬁirketimiz internet sitesinde yer alan ve kamuya aç›k olan Türk
Telekomünikasyon A.ﬁ. Esas Sözleﬂmesi’nde yer almaktad›r. Burada yer alan 31. Maddeye göre Genel Kurul Toplant›lar›ndan önce pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi amac›yla Genel Kurul ilanlar›, Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri çerçevesinde, ilan ve toplant›
günleri hariç olmak üzere toplant› gününden en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) ve iki ulusal gazetede
yap›lmaktad›r. Genel Kurula iliﬂkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektuplar› ve vekaletname örnekleri ﬁirketimiz internet sitesinde
de ayr›ca yay›nlanmaktad›r.
ﬁirketimizin Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ. sahipli¤indeki A grubu ve Hazine Müsteﬂarl›¤› sahipli¤indeki C grubu hisseleri nama, di¤er
hisseleri ise hamiline yaz›l›d›r. Pay sahipli¤inden kaynaklanan haklar›n› kullanmak isteyen, Genel Kurullara kat›lmak için ilgili mevzuat
uyar›nca gerekli prosedürleri yerine getiren ve halka arz sonras›nda yap›lan Genel Kurul’a kat›lmak için Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde
genel kurul blokaj› yapt›rarak Blokaj Mektuplar›n› ﬁirketimize sunan ortaklar›m›z Genel Kurul’a iﬂtirak etmiﬂlerdir.
15 Nisan 2008 tarihinde, 2007 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› gerçekleﬂtirilmiﬂ; toplant›da, 2007 y›l› Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplar›
oybirli¤i ile kabul edilmiﬂ, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirli¤i ile ibra edilmiﬂ, 2007 y›l› kar›n›n Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ. ve
Hazine Müsteﬂarl›¤›’na hisseleri oran›nda da¤›t›lmas›, kâr da¤›t›m iﬂleminin 2008 y›l› içerisinde tamamlanmas› ve bu hususta takvim
belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oybirli¤i ile kararlaﬂt›r›lm›ﬂ, yeni atanan Denetim Kurulu üyesinin üyeli¤inin kalan
süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve 351. maddeleri uyar›nca onaylanmas› oybirli¤i ile kabul edilmiﬂtir. Söz konusu
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na iliﬂkin hususlar 24.04.2008 tarih ve 7048 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›nlanm›ﬂt›r.
30 Nisan 2008 tarihinde, bir Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› yap›lm›ﬂ; toplant›da halka arz iﬂlemleri ile ilgili olarak ﬁirket Sözleﬂmesi’nin
baz› maddelerinin de¤iﬂtirilmesi oybirli¤i ile kabul edilmiﬂtir. Ayn› tarihte yap›lan ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplant›s›nda,
2008 y›l› Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan kararlar›n onaylanmas› oybirli¤i ile kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Söz konusu Ana Sözleﬂme
de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant› Tutana¤›, ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplant› Tutana¤› ve ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi’nin de¤iﬂtirilen hükümleri 02.05.2008 tarih ve 7054 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
14 Kas›m 2008 tarihinde, bir Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› yap›lm›ﬂ; toplant›da, boﬂalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim
Kurulu’nun 30.07.2008 tarih 44 ve 45 say›l› kararlar› ile atanan Saad Zafer M Al Kahtani ve Samir Asaad O Matbouli’nin üyelik s›fatlar›n›n
seçim tarihinden itibaren geçerli olmak ve yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 315.
maddesi uyar›nca tasdikine; ﬁirket Ana Sözleﬂmesinin 8. Maddesi gere¤i, A Grubu Hissedar›m›z Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ taraf›ndan ve B
ve C Grubu Hissedar›m›z T.C Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› ad›na ﬁirket Ana Sözleﬂmesinin 6. Maddesi uyar›nca Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan sunulan Önergelerde yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üye adaylar› ile Murahhas Aza adaylar›n›n isimlerinin okunmas›n›n
ard›ndan Yönetim Kurulu Üyeliklerine A Grubu Hissedar› temsilen 3 y›l süreyle görev yapmak üzere Mohammed Hariri, Dr. Boulos
H.B.Doany, Basile Yared, Saad Zafer M Al Kahtani, Samir Asaad O Matbuoli, Abdullah Tivnikli’nin, B Grubu Hissedar› temsilen 3 y›l süreyle
görev yapmak üzere, ‹brahim ﬁahin, ‹smet Y›lmaz, Ali Ar›duru’nun, C Grubu ‹mtiyazl› Hisseyi temsilen 3 y›l süreyle görev yapmak üzere,
Mehmet Habib Soluk’un seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu üyelerin özlük haklar›n›n daha önce uyguland›¤› ﬂekilde devam etmesine;
A Grubu Hissedar› temsilen seçilen Dr. Boulos H.B. Doany’nin Murahhas Aza olarak tespitine karar verilmiﬂtir. Denetim Kurulu üyelerinin
seçimine iliﬂkin olarak da; 3 y›l süreyle görev yapmak üzere; C Grubu ‹mtiyazl› Hisseyi temsilen Efkan Ala'n›n, di¤er iki denetim kurulu
üyeli¤ine de, A Grubu Hissedar Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ. taraf›ndan Hazine Müsteﬂarl›¤›na verilen muvafakatname uyar›nca T.C.
Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› ad›na aday gösterilen Yrd. Doç. Tuna Tu¤cu ve Prof. Dr. Ayd›n Gülan'›n seçilmeleri ve seçilen Denetim

58 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

Kurulu üyelerinin özlük haklar›n›n daha önce uyguland›¤› ﬂekilde devam etmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Yönetim Kurulu’nun 13.11.2008
tarih ve 54 say›l› karar› ile ‹cra Kurulu’nun la¤vedildi¤i bildirilmiﬂtir. Söz konusu Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’na iliﬂkin hususlar
20.11.2008 tarih ve 7193 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›nlanm›ﬂt›r. Ayr›ca konuyla ilgili ﬁirketimiz taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan
özel durum aç›klamas› 14.11.2008 tarihli ‹MKB günlük bülteninde de yay›nlanm›ﬂt›r. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›
www.turktelekom.com.tr adresinde devaml› surette pay sahiplerinin eriﬂimine aç›k tutulmaktad›r.
1.5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Türk Telekom’un, C Grubu 1 adet imtiyazl› hissesi d›ﬂ›ndaki tüm hisseleri sat›labilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararlar›n
korunmas› amac›yla aﬂa¤›daki konular ister Yönetim Kurulu’nda ister Genel Kurul’da oylans›n, C Grubu ‹mtiyazl› Hissenin olumlu oyu
olmaks›z›n gerçekleﬂtirilemez. Aksi takdirde yap›lan iﬂlemler yok say›l›r.
a) Ana Sözleﬂme de¤iﬂiklikleri;
b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yaz›l› hisselerin devri;
c) Nama yaz›l› hisselerin devrinin pay defterine iﬂlenmesi
ﬁirketimiz Esas Sözleﬂmesi gere¤i C Grubu ‹mtiyazl› Hisse sahibi, ‹mtiyazl› Hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda bir üye
bulundurur. C Grubu ‹mtiyazl› Hisse sahibi sermaye art›r›mlar›na kat›lmaz. 14 Kas›m 2008 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda C
Grubu ‹mtiyazl› Hisseyi temsilen 3 y›l görev yapmak üzere Mehmet Habib Soluk Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiﬂtir.
ﬁirketimiz Esas Sözleﬂmesi’nde az›nl›k haklar›n›n ödenmiﬂ sermayenin en az %5’ini temsil eden pay sahipleri taraf›ndan kullan›lmas›
hükmü bulunmaktad›r. Ancak az›nl›k hissedarlar› Yönetim Kurulunda temsil edilmemektedir.
ﬁirketimiz sermayesinde karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi bulunmamaktad›r. Birikimli oy kullanma hakk› SPK’n›n ilgili tebli¤inde Halka Aç›k Anonim
Ortakl›klar›n ihtiyar›na b›rak›ld›¤› için ﬁirketimizde bu yönteme 2008 y›l› içinde yer verilmemiﬂtir.
1.6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
ﬁirket kâr›na kat›lma konusunda ﬁirket Esas Sözleﬂmesinde bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Her hisse eﬂit kâr pay› hakk›na sahiptir ancak; C
Grubu Hisse sahibi kârdan pay alamamaktad›r. Türk Telekom’un kâr da¤›t›m› mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde
gerçekleﬂtirilmektedir.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulunda kabul edilmiﬂ bir kâr da¤›t›m politikas› bulunmamaktad›r. ﬁirketimiz Esas Sözleﬂmesinde belirtildi¤i üzere,
senelik kâr›n hissedarlara hangi tarihlerde ve ne ﬂekilde verilece¤i Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul taraf›ndan Sermaye
Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaﬂt›r›lmaktad›r.
1.7. Paylar›n Devri
ﬁirketimiz Esas Sözleﬂmesinde yer alan paylar›n devrini k›s›tlar nitelikteki hükümler aﬂa¤›daki gibidir:
A Grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hisse Sahibinin ﬁirketteki Hisseleri için ödemesi
gereken tutar›n tamam›n› ödedi¤i tarihten hangisi sonra ise bu tarihten sonra herhangi bir zamanda, Hisselerinin tamam›n› veya bir
k›sm›n› bir üçüncü ﬂah›sa her zaman C Grubu ‹mtiyazl› Hisse’nin veto hakk›na tabi olmak koﬂuluyla devredebilir.
A Grubu Hisse Sahibi, zaman içerisinde Hisse Rehni’ne tabi olmayacak Hisselerinin üzerinde, söz konusu Hisselerin sat›n al›nmas› ile ilgili
olarak veya baﬂka bir ﬂekilde ald›¤› borçlar›n teminat› olarak, bir finansal kurum lehine rehin veya yükümlülük tesis edebilir. Söz konusu
finansal kurumun, bu rehin veya yükümlülü¤ü paraya çevirmesi halinde, bu kurum A Grubu Hisse Sahibi’nin rehin ve yükümlülü¤e tabi
olan Hisselerini ancak Hazine’nin önceden yaz›l› r›zas›n› (söz konusu r›zan›n verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaç›n›lmayacakt›r)
almak suretiyle devredebilecektir.
Aﬂa¤›daki iki paragraf hükümlerine tabi olmak kayd›yla, B grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresi içerisinde Hisselerinin tamam›n›
veya bir k›sm›n›, A Grubu Hisse Sahibinin önceden r›zas›n› almadan (söz konusu r›zan›n verilmesinden makul olmayan nedenlerle
kaç›n›lmayacakt›r) üçüncü bir tarafa devredemez.
1. Ancak Hazine ﬁirketin hisselerinin halka arz› ile iliﬂkili olarak Hisselerinin tamam›n› veya bir k›sm›n›, bir önceki paragrafta belirtilen
k›s›tlamaya tabi olmaks›z›n herhangi bir zamanda borsaya kote ettirerek satabilir.
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2. B Grubu Hisse sahibi ilaveten, 406 say›l› Kanuna uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayr›
iﬂlemle, devir s›ras›nda ﬁirketin toplam Hisselerinin %5 veya daha az bir k›sm›na eﬂit olan kendisine ait Hisseleri, 406 say›l› Kanunda bahsi
geçen çal›ﬂanlara ve “küçük tasarruf sahiplerine”, birinci paragrafta belirtilen k›s›tlamaya tabi olmaks›z›n devredebilir.
Ayr›ca, 406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 17. Maddesi ve ﬁirket Esas Sözleﬂme’nin 6. Maddesinin 4. f›kras› uyar›nca C Grubu
1 adet imtiyazl› hissenin sat›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
2. Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k
2.1. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Türk Telekom bilgilendirme politikas› SPK’n›n Seri:VIII, No:54 say›l› Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i ve SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂtur. Söz konusu politika Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve uygulanmaya
konmuﬂtur. Bilgilendirme Politikas› ﬁirketimizin internet sitesinde -www.turktelekom.com.tr - Yat›r›mc› ‹liﬂkileri bölümünde ‘Kurumsal
Yönetim’ baﬂl›¤› alt›nda yay›nlanmaktad›r. Söz konusu politikalar›n takibinden ve geliﬂtirilmesinden Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc›
‹liﬂkileri Direktörlü¤ü sorumlu olup yetkililerin isim ve görevleri Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi baﬂl›¤› alt›nda verilmiﬂtir. Yetkililer, Denetim
Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yak›n iﬂbirli¤i içerisinde bu sorumluluklar›n› yerine getirmektedirler.
2.2. Özel Durum Aç›klamalar›
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i uyar›nca ﬁirketimizi ve ﬁirket faaliyetlerini
etkileyen konularla ilgili olarak 2008 y›l› içinde, Türk Telekom taraf›ndan 47 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan özel durum
aç›klamalar›, Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörlü¤ü taraf›ndan da yurt içi ve yurt d›ﬂ› yat›r›mc›lara düzenli olarak e-posta
yoluyla bildirilmektedir. Yap›lan özel durum aç›klamalar›na iliﬂkin ‹MKB taraf›ndan herhangi bir ek aç›klama talebinde bulunulmam›ﬂt›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan özel durum aç›klamalar›na uyulmamas› nedeniyle uygulanan herhangi bir yapt›r›m yoktur.
2.3. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Kamunun ayd›nlat›lmas›nda ve ﬂeffafl›¤›n sa¤lanmas›nda, Sermaye Piyasas› mevzuat›, SPK ve ‹MKB karar ve düzenlemeleri ve SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri paralelinde, www.turktelekom.com.tr internet adresindeki Türk Telekom web sitesi etkin olarak kullan›l›r. Web
sitesinde bulunan bilgilerin büyük k›sm› hem Türkçe hem ‹ngilizce olarak verilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli baﬂl›klar
aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
• Kurumsal kimli¤e iliﬂkin detayl› bilgiler
• Vizyon, misyon ve de¤erler
• ﬁirket organizasyonu ve ortakl›k yap›s›
• Yönetim Kurulu üyeleri ve ﬂirket üst yönetimi hakk›nda bilgi
• ﬁirket ana sözleﬂmesi
• Ticaret sicili bilgileri
• Finansal bilgiler, faaliyet raporlar›
• Bas›n aç›klamalar›
• Yat›r›mc›lara yap›lan sunumlar
• Yat›r›mc› Takvimi
• Genel Kurul’un toplanma tarihi ve gündemi
• Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli
• Vekaletname örne¤i
• Bilgilendirme politikas›
• Telekom sözlü¤ü
• Hisse performans bilgisi ve analistler
• Halka Arza iliﬂkin Kesin Talep Sirküleri ve ‹zahname
• Türk Telekom Ça¤r› Merkezi ve ‹letiﬂim bilgileri
• Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörlü¤ü iletiﬂim bilgileri
• Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projelerine iliﬂkin bilgiler
• Özel durum aç›klamalar›
• Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yap›lan çal›ﬂmalar ve Türk Telekom Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
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2.4. ﬁirket Ortakl›k Yap›s›
Kay›tl› sermaye sistemine tabi olmayan ﬁirketimizin sermayesi 3.500.000.000 TL olup sermayesinin tamam› ödenmiﬂtir. Ödenmiﬂ
sermayenin hissedarlar aras›ndaki da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:
Grubu
A
B
C
D
D
Toplam

Ortak Ad›
Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ.
T.C. Hazine Müsteﬂarl›¤›

Halka aç›k

Sermaye Miktar› (TL)
1.925.000.000,00
971.249.999,99
0,01
78.750.000,00
525.000.000,00
3.500.000.000,00

Pay› (%)
55
30

15
100

Halka Arz ‹zahnamemizde de kamuya aç›kland›¤› üzere, ﬁirketimiz sermayesine dolayl› yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiﬂiler aﬂa¤›daki
gibidir:
ﬁirketimizin %55’ine sahip olan Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ.’nin %99’u Oger Telecom Limited’e, %1’i Saudi Oger Limited’e aittir. Oger
Telecom Limited’in %35’ine STC Turkey Holding Limited , %26’s›na Oger Telecom Saudi Arabia Limited, %23,54’üne Saudi Oger Limited
sahiptir, kalan %15,5’lik k›sm› da %5’in alt›nda hisseye sahip olan di¤er kiﬂilerin elinde bulunmaktad›r. STC Turkey Holding Limited’in
%100’ü Saudi Telecom Company’e aittir. Oger Telecom Saudi Arabia Limited’in %80.1 hissesi Saudi Oger Limited’in, %6.7 hissesi AH
Holding WLL’nin, %6.5 hissesi Dr. Nasser Al Rashid’in, %3.9’u Sara Holding’in ve %2.8’i de Rawad Telecommunication Company’nin
elindedir. Saudi Oger Limited ﬂirketinin paylar›n›n tamam› Rafiq Hariri Ailesi’ne aittir.
2.5. ‹çsel Bilgilere Eriﬂimi Olan Kiﬂilere ‹liﬂkin Yasak Dönem
Sermaye Piyasalar› Kanunu ve ilgili mevzuata olan uyumun sa¤lanmas› amac›yla, Türk Telekom Bilgilendirme Politikas› kapsam›nda
“içeriden ö¤renenlerin ticaretine iliﬂkin” bir politika da oluﬂturulmuﬂtur. Bu politika çerçevesinde, Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Direktörlü¤ü taraf›ndan içeriden ö¤renenlerin listesi tutulmakta ve bu listenin takibi yap›lmaktad›r. ‹çeriden ö¤renenlerin listesinde yer alan
kiﬂiler aç›s›ndan ﬁirket hisselerinin al›m sat›m yasa¤›n›n uyguland›¤› yasak dönemde, bu listede yer alan kiﬂiler Türk Telekom hisseleri
üzerinde iﬂlem yapamamaktad›r.
3. Menfaat Sahipleri
3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Türk Telekom pay sahipleri ve yat›r›mc›lar› kamuyu ayd›nlatma ilkeleri do¤rultusunda bilgilendirilmektedir. Türk Telekom müﬂterilerinin
hizmet ve ürünlerimiz hakk›ndaki bilgi talepleri, dilek veya ﬂikâyetleri, müﬂteri sorunlar›n›n çözümü ﬁirketimiz Müﬂteri Servisi Direktörlü¤ü
ve Ça¤r› Merkezi birimi taraf›ndan en etkin ﬂekilde yerine getirilmektedir. ‹ç ‹letiﬂim Grup Müdürlü¤ü çal›ﬂanlar› bilgilendirmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iﬂtiraklerimiz, çal›ﬂanlar›m›z ve di¤er
menfaat sahipleri, düzenli toplant›lar (bayi toplant›lar›, iletiﬂim toplant›lar› vs.) yap›lmak suretiyle bilgilendirilmektedir.
3.3. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
‹ﬂe Al›m
Türk Telekom, Türkiye telekomünikasyon sektöründe en çok tercih edilen ﬂirket olmay› ve bu yolla gelecek strateji ve hedefleri
do¤rultusunda, kurum kültürü ve de¤erlerine uygun nitelikli iﬂ gücünün ﬂirkete kazand›r›lmas›n› hedeflemektedir.
Geliﬂim
Türk Telekom, çal›ﬂanlar›n›n bireysel ve profesyonel geliﬂimleri için f›rsatlar sa¤layarak, onlar›n potansiyellerini ortaya ç›karabilecekleri,
sürekli geliﬂim odakl› performans yönetim anlay›ﬂ› yaratmay›, en de¤erli kayna¤› olarak gördü¤ü “insan kayna¤›n›n” ﬁirkete ba¤l›l›¤›n›
art›rarak ﬁirket hedeflerine katk› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
Çal›ﬂma Kültürü
Türk Telekom, ‘Müﬂteri Odakl›, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özverili olmak’ olarak benimsedi¤i de¤erleri, sayg› ve paylaﬂ›ma dayal›
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oluﬂturdu¤u ve yaﬂatt›¤› ﬁirket kültürü ile çal›ﬂanlar› ve paydaﬂlar›yla sayg›, güven ve etik de¤erlere dayal› sürekli bir iliﬂki kurmay›
hedeflemektedir.
3.4. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Müﬂteri memnuniyetini artt›rmak amac›yla ﬁubat ay›nda ‘Müﬂteri Elde Tutma Yönetimi’ projesi uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu proje
kapsam›nda ça¤r› merkezimizdeki ekipler, müﬂterilerimiz ile irtibat kurarak, onlar›n yaﬂad›klar› problemleri anlamaya, varsa sorunlar›n›
çözmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Türk Telekom’dan duyulan memnuniyeti artt›rmaya yönelik olarak, müﬂterilerimizin telefon kullan›m
davran›ﬂlar›na en uygun tarifeye geçmesi sa¤lanmakta, müﬂterilerimize tarife dan›ﬂmanl›¤› yap›lmaktad›r. Ayr›ca müﬂterilerimiz için en
yararl› olan kampanyalar ile ilgili bilgiler verilmekte, müﬂterilerimizin Türk Telekom’dan sa¤lad›¤› fayda artt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
3.5. Sosyal Sorumluluk
2008 y›l›nda teknoloji yat›r›mlar›nda yak›nsama stratejisi ve yakalad›¤› grup sinerjisi ile hareket eden Türk Telekom Grubu, ayn› stratejiyi
sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›nda da sürdürmektedir.
Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m yapmay› hedefleyen Türk Telekom, sadece faaliyet gösterdi¤i telekomünikasyon alan›na de¤il, baﬂta e¤itim,
kültür/sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlar›nda olmak üzere Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar›na yönelik olarak çeﬂitli sosyal
sorumluluk çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimize iliﬂkin bilgiler ﬁirketimizin internet sitesinde de kamu ile
paylaﬂ›lmaktad›r.
4. Yönetim Kurulu
4.1. Yönetim Kurulunun Yap›s›
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu yap›s› aﬂa¤›daki ﬂekildedir:
• Mohammed Hariri, Yönetim Kurulu Baﬂkan›
• ‹brahim ﬁahin, Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
• Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany, Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza ve Genel Müdür)
• Saad Zafer M Al Kahtani, Yönetim Kurulu Üyesi
• Abdullah Tivnikli, Yönetim Kurulu Üyesi
• Samir Asaad O Matbouli, Yönetim Kurulu Üyesi
• Basile Yared, Yönetim Kurulu Üyesi
• ‹smet Y›lmaz, Yönetim Kurulu Üyesi
• Dr. Ali Ar›duru, Yönetim Kurulu Üyesi
• Mehmet Habib Soluk, Yönetim Kurulu Üyesi
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Türk Telekom Esas Sözleﬂmesi’nin 8. Maddesi uyar›nca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Hisse Sahibi 6 aday, B grubu Hisse
Sahibi olan Hazine Müsteﬂarl›¤› ise, ﬁirket sermayesinin %30 veya daha fazlas›n› elinde tuttu¤u müddetçe 3 aday gösterme hakk›na
sahiptir. Yönetim Kurulu’nda C grubu Hisseyi temsilen de 1 üye bulunmaktad›r. Esas Sözleﬂme’nin bu hükümleri do¤rultusunda, Türk
Telekom Yönetim Kurulu’nda ﬂu an itibari ile ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Esas Sözleﬂme’nin 8. Maddesinde, Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n
ﬁirket sermayesinin %30’dan az olmak üzere %15 veya daha fazlas›n› elinde tutmas› durumunda, A Grubu Hisse Sahibi ve Hazine’nin,
birlikte mutab›k kalarak ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakk›na sahip olacaklar› öngörüldü¤ünden,
bu ﬂartlar›n gerçekleﬂmesi halinde, ﬁirket Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunabilecektir.
4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirket Esas Sözleﬂmesinin 9. Maddesi ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olmas› gereken nitelikler belirlenmiﬂ olup Yönetim Kurulu
Üyelerinin nitelikleri hususunda bu hüküm uygulanmaktad›r.
4.3. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ﬁirketimiz misyon, vizyon ve de¤erleri internet sitesinde “Hakk›m›zda” bölümünün alt›nda kamuya aç›klanm›ﬂt›r. Türk Telekom’un stratejik
hedeflere ulaﬂ›lmas› konusundaki performans› Yönetim Kurulu taraf›ndan düzenli olarak takip edilmektedir.
4.4. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
1840 y›l›nda “Postahane-i Amirane” ad›yla kurulan Türk Telekominikasyon A.ﬁ., 168 y›ld›r her dönemin en güçlü ﬂirketlerinden olmas›n›
ça¤›n›n teknolojik geliﬂmelerine en h›zl› ﬂekilde ayak uydurabilmesinin yan› s›ra, ﬂirket içerisinde yerleﬂmiﬂ ve bir kurum kültürü haline
gelmiﬂ olan etkin bir iç denetim ve iç kontrol altyap›s›na borçludur.
Türk Telekom, pek çok alanda ça¤›n›n yeniliklerini takip etti¤i gibi, özellikle son y›llarda dünyan›n gündemine oturan modern ve etkin bir iç
denetimin varl›¤› için de, Haziran 2007 itibar›yla köklü Teftiﬂ Kurulu’nu, risk bazl› denetimler gerçekleﬂtirecek olan ‹ç Denetim Baﬂkanl›¤›’na
dönüﬂtürmüﬂtür. Türk Telekom, SPK mevzuat›nca, kurumsal yönetimin gereksinimlerinden birisi olan Denetim Komitesi’ni icrac› olmayan
Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan seçerek Haziran 2008 itibar›yla oluﬂturmuﬂ ve yine ayn› tarihte ‹ç Denetim Baﬂkanl›¤›n› da ba¤›ms›zl›k
ve objektifli¤in teminat› olarak Denetim Komitesi’ne ba¤lam›ﬂt›r. Denetim Komitesi, yönetim kurulu ve hissedarlar ad›na ﬁirketin iç
denetim, iç kontrol ve risk yönetimi fonksiyonlar›n›n etkinli¤ini ve yeterlili¤ini takip etmekle; ﬁirket taraf›ndan üretilen finansal bilgilerin
do¤rulu¤unu de¤erlendirmekle; ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar›n›n seçilmesinde ön de¤erlendirme yapmakla ve genel kurul taraf›ndan seçilen
ba¤›ms›z denetim firmas›n›n faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevlendirilmiﬂtir.
‹ç Denetim Baﬂkanl›¤›, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’ndan alm›ﬂ oldu¤u yetkiye istinaden finansal tablolar›n do¤rulu¤u ile
faaliyetlerin yasalara uygunlu¤unun yan› s›ra ﬁirket içerisinde düzenli risk de¤erlendirmeleri yapmak, yüksek riskli alanlara iliﬂkin finansal,
operasyonel ve uyumsal denetimler yürütmek, buralarda tespit edilen kontrol zafiyetleri için yöneticilerle birlikte riskleri minimize edici
aksiyon planlar› geliﬂtirmek ve bu aksiyonlar›n zaman içerisinde uygulan›p uygulanmad›¤›n› kontrol ve takip etmekle görevlidir. Grup
ﬂirketlerinin iç denetimi, bu ﬂirketlerin kendi yönetimlerinin sorumlulu¤unda olup, ‹ç Denetim Baﬂkanl›¤› gerekti¤inde bu ﬂirketlerde de
denetim yapabilmekte ve denetim faaliyetlerini koordine edebilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ayr›nt›l› olarak ﬁirket Esas Sözleﬂmesinin 11. Maddesinde yer almaktad›r.
4.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu Ana Sözleﬂmede belirtilen hükümler çerçevesinde, en az y›lda dört defa olmak üzere, ﬂirket faaliyetleri gerektirdikçe
toplanmaktad›r. Yönetim Kurulu iﬂ ve iﬂlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterli¤i taraf›ndan yürütülmektedir. Bu çerçevede, toplant› tarihi
ve belirlenen gündem ile gündeme iliﬂkin evraklar 15 iﬂ günü öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine incelenmek üzere gönderilmektedir.
4.7. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Bu konuda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddelerine paralel uygulamalar benimsenmiﬂtir.
4.8. Etik Kurallar
Hem ﬁirketimizin hem de çal›ﬂanlar›m›z›n kiﬂisel baﬂar›s› için önemli olan etik ilkelerimiz Yönetim Kurulumuzca onaylanm›ﬂt›r. Etik ‹lkeleri,
baﬂta ﬁirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çal›ﬂanlar›m›z›n uymalar› ve di¤er çal›ﬂanlar›n da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde
öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Etik ‹lkelerimiz Türk Telekom Disiplin Esaslar›n›n tamamlay›c› niteli¤indedir.
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ﬁirketimizde etik ilkelere uygun bir ortam oluﬂturmak yöneticilerimizin sorumlulu¤undad›r. Bunun için yöneticilerimiz;
• Öncelikle etik ilkelerin önemini kabul edip, bu ilkelere uyarlar.
• Davran›ﬂ ve düﬂünceleri ile di¤er çal›ﬂanlara örnek olurlar.
• Etik ‹lkelerinin öncelikle sorumlu olduklar› birimlerde yerleﬂtirilmesini ve yaﬂat›lmas›n› benimserler.
• ﬁirket kültürünün yerleﬂtirilmesi, çal›ﬂanlara uymak zorunda olduklar› normlar›n, de¤erlerin ve ilkelerin benimsetilmesi için çal›ﬂ›rlar.
Faaliyetlerinin sadece bu Etik ‹lkeleri’nin lafz›na de¤il ayn› zamanda ruhuna da uygun olmas›n› sa¤lamaya, yasalar ve ﬁirket politikalar›na
uygun bir ﬂekilde ﬁirket’in içinde yaﬂatt›¤› bir kültür geliﬂtirmeye gayret ederler.
• Çal›ﬂanlar›n ﬁirketin iﬂleyiﬂi ile ilgili sorunlar›n yan›nda etik sorunlarla ilgili konularda da kendilerine baﬂvurmaktan çekinmeyecekleri ve
aç›k iletiﬂim kurabilecekleri bir ortam sa¤larlar.
• Davran›ﬂ ve kararlar›nda her zaman kendi kiﬂisel iliﬂkileri veya mali ve ticari ç›karlar›yla ﬁirket’e karﬂ› olan sorumluluklar› aras›ndaki
mevcut veya ilerde meydana ç›kabilecek menfaat çat›ﬂmalar›n› etik olarak ele almak da dâhil olmak üzere dürüst tutarl› bir tav›r
sergilerler.
• ﬁirket’in ‹MKB’ye ve di¤er yetkili Kurum ve Kurullara sunaca¤› veya baﬂka bir ﬂekilde kamuya aç›klayaca¤› tüm rapor ve belgelerde tam,
adil, do¤ru, zaman›nda ve anlaﬂ›l›r aç›klamalar yaparlar.
• ﬁirket’e ve hissedarlar›yla ﬁirket aras›ndaki iliﬂkiye uygulanacak tüm kanunlara, kurallara ve düzenlemelere uyarlar.
• Bu Etik ‹lkelerine bilinen ya da ﬂüphelenilen bir ihlalin olmas› durumunda bu durumu vakit geçirmeksizin Denetim Komitesi Baﬂkan›’na
bildirirler.
ﬁirketimiz çal›ﬂanlar›n›n uymak zorunda olduklar› Etik ‹lkeleri aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
Kaynaklar›n Kullan›m›
ﬁirketin maddi ve maddi olmayan tüm kaynaklar›n›n ve markas›n›n kullan›m›na azami özen gösterilir. Bu kaynaklar kiﬂisel kullan›m, ç›kar,
harcama, hediye verme, ba¤›ﬂ ve politik yard›m gibi iﬂlerde kullan›lamaz.
Müﬂterilerle, ﬁirket ad›na iﬂ yapan kiﬂi ve kuruluﬂlar ile kiﬂisel finans iliﬂkisi içine girilmesi, ç›kar sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmas› ve yap›lan
sözleﬂmelerde kiﬂisel ç›kar gözetilmesi, ﬁirketin maddi ve manevi varl›klar›n›n dolayl› olarak kullan›lmas› anlam›na gelir.
Demirbaﬂ ve K›rtasiye Kullan›m›
ﬁirkete ait k›rtasiye, matbu evrak ve her türlü demirbaﬂ yaln›zca ﬁirket iﬂleri için kullan›l›r ve ﬁirket d›ﬂ›na ç›kart›lamaz. ﬁirket içi
kullan›mlarda tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir.
Görevinden ayr›lan çal›ﬂan, görevi gere¤i kendisine verilmiﬂ olan her türlü k›ymetli, k›ymetsiz evrak, dosya, yaz›l› bilgi, belge, kay›t ve
demirbaﬂlar› devreder.
ﬁirket çal›ﬂanlar› gerekli tüm güvenlik prosedürlerini uygulayarak bilgisayar donan›m› ve elektronik cihazlar› çal›nma ve yetkisi olmayan
kiﬂilerin kullanmas›na karﬂ› korumakla yükümlüdür.
‹letiﬂim Araçlar›
Elektronik posta yaln›zca haberleﬂme arac› olarak kullan›l›r. ‹ﬂ d›ﬂ›ndaki nedenler ile kullan›lmamas›na özen gösterilir. Telefon, faks, internet
ve benzeri araçlar›n özel iﬂler için kullan›lmamas›na gayret edilir. Özel telefon görüﬂmelerinin k›sa süreli olmas›na dikkat edilir.
Gizlili¤in Korunmas›
ﬁirkete, çal›ﬂanlara ve müﬂterilere ait bilgi ve belgelerin gizlili¤ine dikkat edilir ve bu bilgiler hiçbir ﬂekilde ﬂahsi amaçlar için
kullan›lmamaya ve üçüncü kiﬂilerle paylaﬂ›lmamaya dikkat edilir.
ﬁirket Araçlar›
Kendisine ﬁirket taraf›ndan araç tahsis edilen çal›ﬂanlar›m›z, araçlar›n kullan›m›nda gerekli dikkat ve özeni gösterir, istisnai haller d›ﬂ›nda
tahsis edilen araçlar› kendileri d›ﬂ›nda üçüncü ﬂah›slara kulland›rmaz, trafik kurallar›na uyulmamas›ndan do¤an trafik cezalar›n› kendileri
karﬂ›lar.
Servis Araçlar›
Servis hizmetinden faydalanan çal›ﬂanlar servis arac›n› kiﬂisel nedenlerle bekletmez ve araç içinde di¤er kiﬂileri rahats›z etmezler.
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Ortak Çal›ﬂma Alanlar›
ﬁirket ortak çal›ﬂma alanlar›nda yönetim taraf›ndan izin verilenler d›ﬂ›nda afiﬂler, el ilanlar› ya da haz›r notlar as›lamaz. Binalarda izin
verilenler d›ﬂ›nda mal ve hizmet al›n›p sat›lamaz. Çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda gizlilik oluﬂturabilecek herhangi bir belge, evrak, vs. masa
üstünde veya aç›kta b›rak›lamaz.
ﬁirket Ad›na Hediye Verme, Ba¤›ﬂ Yapma veya Hediye, Davet ve Ba¤›ﬂ Kabulü
ﬁirket yönetiminin belirledi¤i esaslar do¤rultusunda ﬁirket ad›na müﬂterilere, iﬂ ortaklar›na veya tedarikçi temsilcilerine hediyeler verilebilir.
Hediyelerin akraba, eﬂ-dost gibi özel iliﬂkiler için kullan›lmamas›na özen gösterilir. ﬁirket ad›na herhangi bir kuruluﬂa yard›m veya ba¤›ﬂ
yap›lmas› ancak Genel Müdür onay› ile olabilir.
Hediye kabulü: Müﬂterilerden, taﬂeronlardan ve tedarikçilerden hediye istenemez, bu konuda imada dahi bulunulamaz. ﬁirketi ve hediye
alan› yükümlülük alt›na sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirim, vs. kabul edilemez. De¤eri 50 TL’yi aﬂan ve
al›nacak kararlar› etkileyemeyece¤i öngörülen hediyeler bir üst yöneticiye haber verilmesi koﬂulu ile kabul edilebilir. Bu ﬂekilde kabul
edilebilecek hediyelerin toplam›n›n karﬂ›l›¤› hiçbir ﬂekilde 500 TL tutar›n› geçemez.
Davet Kabulü: Davete kat›lan çal›ﬂan›n kararlar›n› etkilemeyen, ﬁirket politika ve ç›karlar›na ters düﬂmeyen iﬂ toplant›lar›na bir üst
yöneticinin yaz›l› veya ﬂifahi onay› al›nmak sureti ile kat›l›m gerçekleﬂtirilebilir.
Yard›m ve Ba¤›ﬂ Kabulü: ﬁirketle herhangi bir ﬂekilde iﬂ iliﬂkisi olan hiçbir kiﬂi ve kuruluﬂtan yard›m ve ba¤›ﬂ kabul edilemez. Teklif edilen
ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n bilgisi her durumda üst yönetici ile paylaﬂ›l›r.
Ticari ‹liﬂkide Bulunulan Kiﬂi, Kurum ve Kuruluﬂlarla ‹liﬂkiler
Tüm çal›ﬂanlar›m›z ﬁirketimiz ile ticari iﬂ iliﬂkisinde bulunanlar ve müﬂterilerimizle olan iliﬂkilerinde do¤ru, tutarl›, güvenilir, yard›mc› ve
dakik olmaya dikkat ederler.
ﬁirketle ticari iﬂ iliﬂkisi içerisinde bulunanlar (taﬂeron/yüklenici/müteahhit, vs.) ile ürün/hizmet anlaﬂmalar›, ilgili mevzuat, ﬁirket politika ve
esaslar› çerçevesinde yürütülür. Bu sözleﬂmeler yap›l›rken aﬂa¤›daki hususlar göz önünde bulundurulur:
ﬁirketle ticari iﬂ iliﬂkisi içerisinde bulunanlar, prensip olarak ﬁirket düzenlemelerine göre belirlenir ve iﬂ ve iﬂlemler belirlenen esaslara göre
yürütülür.
ﬁirketle ticari iﬂ iliﬂkisi içerisinde bulunanlar ile yap›lacak sözleﬂmeler, protokoller hakk›nda Hukuk Baﬂkanl›¤›’n›n ve ilgili birimlerin görüﬂü
al›n›r.
Firma seçiminde, kimsenin etkisi alt›nda kal›nmadan, fayda/maliyet gibi objektif kriterler esas al›n›r.
Zaman Yönetimi
Çal›ﬂan, çal›ﬂma süresi içinde zaman› en iyi ﬂekilde kullan›r ve çal›ﬂma saatleri içinde (acil durumlar d›ﬂ›nda) özel iﬂlerine zaman ay›rmaz.
Çal›ﬂma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmez. Özel ve istisnai durumlar d›ﬂ›nda çal›ﬂan›n d›ﬂar›dan gelen ziyaretçilerle yapaca¤›
görüﬂmeler 10-15 dakikay› geçemez.
Ç›kar Çat›ﬂmas›
Ç›kar Çat›ﬂmas›, ﬁirket ç›karlar›yla kiﬂisel ç›kar ve müﬂteriler veya tedarikçiler aras› ç›karlar aras›ndaki ters yönlü iliﬂkidir. Kiﬂisel ç›karlar,
ﬁirket ç›karlar›n›n üstünde tutulamaz. ﬁirket içindeki pozisyon, ﬁirket mal› ve hizmet bilgisi kiﬂisel ç›karlar için kullan›lamaz. Ç›kar çat›ﬂmas›
söz konusu oldu¤unda derhal bir üst yöneticiye dan›ﬂ›l›r.
Çal›ﬂanlar›m›z;
Müﬂterilerden/Tedarikçilerden özel menfaat sa¤layamaz, müﬂteriler/tedarikçiler aras›nda arac›l›k iliﬂkisi kurarak menfaat aktar›m› yapamaz.
Müﬂteriler/Tedarikçiler aras›nda ç›kar çat›ﬂmas› söz konusu oldu¤unda tüm taraflara eﬂit ve adil davran›r. Görevlerini tarafs›z olarak yapar,
bunun için gayret gösterir.
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Ç›kar çat›ﬂmalar›n› önlemek için; çal›ﬂanlar›m›z aﬂa¤›daki kurallara uyarlar:
• Müﬂterilerle/Tedarikçilerle borç-alacak iliﬂkisine girmemek, kefil olmamak ve onlar›n kefaletlerini kabul etmemek.
• Müﬂteriler/Tedarikçiler ile masraf› tamamen veya k›smen karﬂ›lanan davet, yurt içi-d›ﬂ› seyahat, tatillere bir üst yöneticinin bilgisi ve izni
olmadan ç›kmamak.
• Müﬂterilerden/Tedarikçilerden kendileri için yükümlülük do¤urabilecek mahiyet ve de¤erde teamül d›ﬂ› hediye kabul etmemek ve
yetkisini kullanarak müﬂterinin/tedarikçinin iﬂ alan›ndan maksad›n› aﬂan, normal uygulamalar›n d›ﬂ›na ç›kan avantajlar (örne¤in özel
indirimli al›ﬂveriﬂ yapmak) sa¤lamamak.
• Eﬂ, akraba ve arkadaﬂlarla iﬂ iliﬂkisine girmemek (ﬁirket lehine bir menfaat söz konusu ise bir üst yöneticiden onay al›narak iﬂ iliﬂkisi
kurulabilir.)
• ﬁirket içinde veya iﬂtiraklerde çal›ﬂan›n eﬂ veya yak›n akrabalar›n›n terfi veya ödüllendirilme kararlar›nda etkili olmamak.
Psikolojik Taciz/ﬁiddet
Yöneticiler ve çal›ﬂanlar birbirlerine karﬂ› psikolojik tacizde/ﬂiddette bulunamazlar. Bu anlamda herhangi bir rahats›zl›k veremezler.
Ayr›mc›l›k
Yöneticiler ve çal›ﬂanlar önyarg›s›z bir ﬂekilde herkese adil ve eﬂit davran›rlar, hiçbir ﬂekilde taciz yap›lmas›na izin vermezler. Hiç kimse, yaﬂ,
dil, ›rk, tabiyet, sa¤l›k durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasal düﬂünce, felsefi inanç gibi nedenlerle ayr›mc› muameleye
tabi tutulamaz. ﬁirket bu kurallara ayk›r› davrananlar hakk›nda iﬂ sözleﬂmesi feshine kadar gidebilecek yapt›r›mlar uygulayabilir. Bu
konudaki herhangi bir ﬂikayetin iletilmesi engellenemeyece¤i gibi çal›ﬂanlar ﬂikayetlerini tüm üst yöneticilerini atlayarak ‹nsan Kaynaklar›
Baﬂkanl›¤›na veya Hukuk Baﬂkanl›¤›na bildirebilir.
Sa¤l›k, Güvenlik ve Çevrenin Korunmas›
Yöneticiler ve çal›ﬂanlar, ﬁirket faaliyetlerinin çal›ﬂanlar için en sa¤l›kl›, en güvenilir ve çevreye etkilerinin en aza indirgenmiﬂ ﬂekliyle
devam› için gerekli dikkat ve özeni gösterirler.
4.9. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulu’nun 9 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen toplant›s›nda bir Denetim Komitesi oluﬂturulmuﬂ, Komite Baﬂkanl›¤›’na
Mohammed Hariri, Komite Üyeli¤ine ise ‹brahim ﬁahin seçilmiﬂtir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi Yönetmeli¤inin 10. Maddesi
gere¤i, ihtiyaca göre ilave toplant› yapma yetkisine sahip olmakla birlikte en az y›lda dört defa toplan›r. Toplant›lar›n mali tablolar›n
aç›klanmas›ndan sonra her çeyrekte yap›lmas› sa¤lan›r.
May›s ay›nda halka aç›lm›ﬂ olan ﬁirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluﬂturulmam›ﬂt›r. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
çal›ﬂmalar› Sermaye Piyasalar› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.
4.10. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Ticaret Kanunu’nun 369. ve ﬁirket Ana Sözleﬂmesinin 8. Maddesi gere¤ince Genel Kurulca tespit edilir.
Buna göre Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurulda tespit edilen ayl›k ücret 5.500 TL’dir. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans
ölçümü ve buna ba¤l› bir ödüllendirme bulunmamaktad›r. ﬁirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiﬂ,
kredi kulland›rmam›ﬂ, üçüncü bir kiﬂi arac›l›¤› ile ﬂahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›ﬂ veya lehine kefalet gibi teminatlar
vermemiﬂtir.
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Kâr Da¤›t›m›na ‹liﬂkin Bilgiler
ﬁirketimiz Yönetim Kurulunun 09.04.2009 tarihinde yapt›¤› toplant›da ald›¤› Kar Da¤›t›m Teklifi’ne iliﬂkin 18 say›l› karar› ve Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun 09 Ocak 2009 tarih ve 1/6 say›l› toplant›s›nda verilen karar çerçevesinde 12 Ocak 2009 tarihinde yay›nlanan “2008
Y›l› Hesap Dönemi Karlar›n›n Da¤›t›m›na ‹liﬂkin Duyuru” uyar›nca haz›rlanm›ﬂ Kar Da¤›t›m Tablosu aﬂa¤›ya ç›kar›lm›ﬂt›r.
“ﬁirketimizin yap›lacak olan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda 2008 y›l› net da¤›t›labilir dönem kar›n›n birinci ve ikinci tertip yasal akçeler
ayr›ld›ktan sonra kalan›n %100'ü olan toplam 1.490.156.976,53 TL'nin nakit temettü olarak da¤›t›lmas›n›n (Bu tutar 1 Kuruﬂ nominal
de¤erindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,4257591 Kuruﬂ (%42,57591 oran›nda) nakit temettüye tekabül etmektedir) teklif
edilmesi,
Bu da¤›t›m›n detaylar›n›n aﬂa¤›daki ﬂekilde olmas›;
ﬁirketimizin 11 May›s 2009 tarihinde gerçekleﬂtirece¤i 2008 Y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda karar verilmek üzere;
1. ﬁirketimizin 01 Ocak 2008/31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda icra etti¤i faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri:XI,
No:29 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i" hükümleri uyar›nca haz›rlanm›ﬂ olan ba¤›ms›z denetimden
geçmiﬂ konsolide mali tablolara göre oluﬂan kar›n›n 1.752.212.271,97 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari
kar›n›n ise 2.610.791.955,67 TL oldu¤u,
2. Konsolide mali tablolara göre oluﬂan vergi sonras› kardan 1.752.212.271,97 TL'lik kar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 09 Ocak 2009
tarih ve 1/6 say›l› toplant›s›nda verilen karar çerçevesinde 12 Ocak 2009 tarihinde yay›nlanan “2008 Y›l› Hesap Dönemi Karlar›n›n
Da¤›t›m›na ‹liﬂkin Duyuru” uyar›nca kar da¤›t›m›na esas oldu¤u,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 466’›nc› maddesi çerçevesinde ödenmiﬂ sermayenin beﬂte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek
akçe ayr›lmas› zorunludur. Buna göre 2008 y›l› için; yasal kay›tlara göre net kar›n %5 i olan 130.539.597,78 TL’nin birinci tertip yedek
akçe olarak ayr›lmas›,
4. Konsolide mali tablolara göre kar da¤›t›m›na esas olan 1.752.212.271,97 TL’den 130.539.597,78 TL tutar›ndaki birinci tertip yedek akçe
düﬂüldükten sonra kalan 1.621.672.674,19 TL’nin 2008 y›l› da¤›t›labilir kar› oldu¤una, bu tutara y›l içinde yap›lan 12.390.000 TL
tutar›ndaki ba¤›ﬂlar›n eklenmesi ile oluﬂan 1.634.062.674,19 TL’nin birinci temettü matrah› olarak belirlenmesi,
5. Birinci temettü matrah› olarak dikkate al›nan 1.634.062.674,19 TL’nin Sermaye Piyasas› Kurulu’nca 2008 y›l› kar da¤›t›m› için asgari kar
da¤›t›m oran› olarak belirlenen %20’sine karﬂ›l›k gelen 326.812.534,84 TL’nin nakit birinci temettü olarak da¤›t›lmas›, 131.515.697,65 TL
tutar›ndaki ikinci tertip yedek akçenin net da¤›t›labilir dönem kar›n›n kalan k›sm›ndan ayr›lmas›na ve kalan k›s›m olan 1.163.344.441,69
TL’nin ikinci temettü olarak da¤›t›lmas›,
a. Toplam nakit olarak da¤›t›lacak 1.490.156.976,53 TL’n›n tamam›n›n dönem net kar›ndan da¤›t›lmas›,
b. Bu itibarla hissedarlar›m›za 1 Kuruﬂ nominal de¤erinde beher hisse için brüt 0,4257591 Kuruﬂ olmak üzere toplam brüt
1.490.156.976,53 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlar›m›za da¤›t›m›na, 27 May›s 2009 tarihinde, Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.’nin Süzer Plaza
Askeroca¤› Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmada¤-ﬁiﬂli ‹stanbul adresinde baﬂlan›lmas›,
Oybirli¤i ile kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.”
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(TL)
3.500.000.000
1.231.128.832

1) Ödenmiﬂ/Ç›kar›lm›ﬂ Sermaye
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre)
Esas sözleﬂme uyar›nca kar da¤›t›m›nda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliﬂkin bilgi
DÖNEM KARININ DA⁄ITIMI
3) Dönem Kar›
4) Ödenecek Vergiler (-)
5) Net Dönem Kar› (=) (3-4)
6) Geçmiﬂ Y›llar Zararlar› (-)
7) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) ((5YK-6YK)*0,05)
8) NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KARI (=) (5-6-7)
9) Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›ﬂlar (+)

SPK'ya Göre
2.260.990.849
508.778.577
1.752.212.272
0
130.539.598
1.621.672.674
12.390.000

Yasal Kay›tlara (YK) Göre
3.252.367.038
641.575.082
2.610.791.956
0
130.539.598
2.480.252.358
0

10) Birinci Temettüün Hesaplanaca¤› Ba¤›ﬂlar Eklenmiﬂ
Net Da¤›t›labilir Dönem Kar›(8+9)

1.634.062.674

0

326.812.535

0

12) ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü
(Esas Sözleﬂme hükümleri çerçevesinde imtiyazl› pay sahiplerine
da¤›t›lacak temettü tutar›)

0

0

13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çal›ﬂanlara vb.'e Temettü

0

0

14) ‹ntifa Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü

0

0

15) Ortaklara ‹kinci Temettü

0

1.163.344.442

131.515.698

0

17) Statü Yedekleri

0

0

18) Özel Yedekler

0

0

19) OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 5-(6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)

0

0

20) Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Yedekler
-Geçmiﬂ Y›l Kar›
-Ola¤anüstü Yedekler
-Kanun ve Esas Sözleﬂme Uyar›nca Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler

0

0

11) Ortaklara Birinci Temettü
(10*SPK taraf›ndan belirlenen asgari oran)
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam

16) ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe ((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10
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Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
Ba¤›ms›z denetim raporu

Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi
Ortaklar›’na;
Giriﬂ
Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi (ﬁirket) ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan
konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, öz sermaye de¤iﬂim tablosunu ve nakit ak›m tablosunu,
önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ﬁirket Yönetiminin Sorumlulu¤u
ﬁirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve
dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, SPK
taraf›ndan yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve
ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi
sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak
ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, ﬁirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak,
amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak
amac›yla, ﬁirket yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z
denetimimiz, ayr›ca ﬁirket yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak
oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki finansal tablolar Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan
finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik Anonim ﬁirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Cano¤ullar›, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
19 ﬁubat 2009
‹stanbul, Türkiye
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Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide bilanço
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL))

Dipnot referanslar›

Cari dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
31 Aral›k 2008

Önceki dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
(Yeniden düzenlenmiﬂ
Not 2.2)
31 Aral›k 2007

2.998.480

3.224.008

Varl›klar
Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- ‹liﬂkili taraflardan ticari alacaklar
- Di¤er ticari alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Di¤er alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar

6

1.041.982

1.332.792

10
8
17
12
13
15

Sat›ﬂ amac›yla elde tutulan duran varl›klar

19

92.944
1.324.986
793
67.188
49.080
414.147
2.991.120
7.360

83.172
1.282.263
23.380
37.959
456.841
3.216.407
7.601

9.660.966

9.546.126

669
11.840
310.654
6.277.125
2.734.374
48.735
272.894
4.675

1.143
11.200
327.291
6.218.639
2.690.937
48.735
245.000
3.181

12.659.446

12.770.134

Duran varl›klar
Di¤er ticari alacaklar
Di¤er alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
ﬁerefiye
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›
Di¤er duran varl›klar
Toplam varl›klar

8
16
20
21
22
18
14
15

‹liﬂikte 75 ile 140’›nc› sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL))

Cari dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
31 Aral›k 2008

Önceki dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
(Yeniden düzenlenmiﬂ
Not 2.2)
31 Aral›k 2007

3.548.688

2.629.574

7
9

1.285.578
5.233

446.451
4.039

17

-

20.361

10
8

21.517
881.319

7.105
655.298

33
23
12

29.294
93.882
232.075
999.790

13.176
212.308
223.877
1.046.959

3.997.151

3.980.720

7
9

2.122.904
41.527

1.661.048
36.886

11
17

586.439
209.515

788.000
55.133

10

336
16.094
5.126
667.148
338.504
9.558

13.814
3.388
965.489
445.564
11.398

5.113.607

6.159.840

24
24

3.500.000
(239.752)

3.500.000
(239.752)

11
18
17
35

(386.719)
(294.065)
(169.957)
9.528
(57)
1.231.408
(288.991)
1.752.212

(436.811)
(294.065)
(55.554)
816.348
322.810
2.546.864

12.659.446

12.770.134

Dipnot referanslar›
Kaynaklar
K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Banka kredileri
- Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
Di¤er finansal yükümlülükler
-Vadeli piyasa iﬂlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
- ‹liﬂkili taraflara ticari borçlar
- Di¤er ticari borçlar
Di¤er borçlar
- ‹liﬂkili taraflara di¤er borçlar
- Di¤er borçlar
Dönem kâr› vergi yükümlülü¤ü
Borç karﬂ›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Banka kredileri
- Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
Di¤er finansal yükümlülükler
-Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ü
-Vadeli piyasa iﬂlemlerinden borçlar
Di¤er borçlar
- ‹liﬂkili taraflara di¤er borçlar
- Di¤er borçlar
Borç karﬂ›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler

23
23
14
12

Öz sermaye
Ana ortakl›¤a ait öz sermaye
Ödenmiﬂ sermaye
Ödenmiﬂ sermaye enflasyon düzeltme farklar› (-)
De¤er art›ﬂ fonlar›
- Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyonu de¤erleme fonu
- ‹ﬂtirak al›m›ndan kaynaklanan rayiç de¤er düzeltme fark›
- Gerçekleﬂmemiﬂ türev zarar›
- Hisse bazl› ödemeler fonu
Yabanc› para çevrim farklar›
Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler
Geçmiﬂ y›llar (zarar›)/kâr›
Net dönem kâr›
Toplam yükümlülükler

‹liﬂikte 75 ile 140’›nc› sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la ait konsolide gelir tablosu
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL))

Dipnot referanslar›

Cari dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
31 Aral›k 2008

Önceki dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
(Yeniden düzenlenmiﬂ
Not 2.2)
31 Aral›k 2007

5
5,29

10.194.947
(4.885.789)

9.423.567
(5.258.137)

5.309.158

4.165.430

(1.240.384)
(1.605.569)
(9.817)
310.726
(54.291)

(972.935)
(955.191)
345.991
(17.146)

2.709.823

2.566.149

348.899
(922.578)

759.112
(323.819)

2.136.144

3.001.442

(643.728)
134.954

(820.920)
411.134

1.627.370

2.591.656

Sürdürülen faaliyetler
Sat›ﬂ gelirleri
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Brüt kâr
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)

5,29
5,29
5,29
31
31

Faaliyet kâr›
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

32
32

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kâr
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiﬂ vergi geliri

33
14,33

Dönem kâr›
Dönem kâr›n›n da¤›l›m›
Ana ortakl›k hissedarlar›na ait k›s›m
Az›nl›k paylar›

24

1.752.212
(124.842)

2.546.864
44.792

Ana ortakl›k hissedarlar›na ait hisse baﬂ›na kazanç (tam Kuruﬂ)
Ana ortakl›k hissedarlar›na ait seyreltilmiﬂ hisse baﬂ›na kazanç (tam Kuruﬂ)

25
25

0,50
0,50

0,73
0,73
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31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la ait konsolide öz sermaye de¤iﬂim tablosu
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL))

De¤er art›ﬂ fonlar›

31 Aral›k 2006 bakiyesi
Muhasebe politikalar›nda yap›lan
de¤iﬂiklikler (Not 2.2)
31 Aral›k 2006 bakiyesi
(yeniden düzenlenmiﬂ)
Geçmiﬂ y›l kârlar›na transfer
Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedeklere transfer
Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤üne
s›n›flama öncesi az›nl›k haklar› (Not 24)
Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ü
Az›nl›k haklar›n›n az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon
yükümlülü¤üne s›n›fland›r›lmas›
Gerçekleﬂmemiﬂ türev zarar› (Not 17)
Temettü ödemesi (Not 24)
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2007 Bakiyesi
Muhasebe politikalar›nda yap›lan
de¤iﬂiklikler (Not 2.2)
31 Aral›k 2007 bakiyesi
(yeniden düzenlenmiﬂ)
Geçmiﬂ y›l kârlar›na transfer
Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedeklere transfer
Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤üne
s›n›flama öncesi az›nl›k haklar› (Not 24)
Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ü
Az›nl›k haklar›n›n az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon
yükümlülü¤üne s›n›fland›r›lmas› (Not 24)
Hisse bazl› ödemeler fonu (Not 35)
Gerçekleﬂmemiﬂ türev zarar› (Not 17)
Temettü ödemesi (Not 24)
Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2008 bakiyesi

Ödenmiﬂ
sermaye
Kârdan
enflasyon
ayr›lan
Ödenmiﬂ düzeltme k›s›tlanm›ﬂ
sermaye
farklar›
yedekler
3.500.000 (239.752)
426.235

-

‹ﬂtirak
Az›nl›k
al›m›ndan
hisseleri
Hisse kaynaklanan
sat›ﬂ
bazl›
rayiç
opsiyonu ödemeler
de¤er Gerçekleﬂmemiﬂ
de¤erleme
fonu
düzeltme
türev
fonu (Not 36)
fark›
zarar›
(283.953)
(294.065)
-

Yabanc›
Geçmiﬂ
para
y›llar
çevrim
kâr›
farklar› /(zarar›)
- 1.093.649

(1.689)

Net
dönem
kâr›
2.208.349

Az›nl›k
paylar›
-

Toplam
öz sermaye
6.410.463

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.689)

3.500.000 (239.752)

426.235

(283.953)

-

(294.065)

-

- 1.091.960 2.208.349

-

6.408.774

-

-

319.327
-

319.327
(152.858)

- (351.189)
- (12.930)

-

-

390.113

-

-

-

-

- 2.208.349 (2.208.349)
- (390.113)
-

-

-

-

(152.858)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(55.554)
-

- (2.587.386)
-

3.500.000 (239.752)

816.348

(436.811)

-

(294.065)

(55.554)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.500.000 (239.752)

816.348

(436.811)

-

(294.065)

(55.554)

-

-

-

-

2.508.197

44.792

(351.189)
(68.484)
(2.587.386)
2.552.989

322.810 2.508.197

-

6.121.173

38.667

-

38.667

322.810 2.546.864

-

6.159.840

-

-

351.189
-

351.189
50.092

- (199.720)
- (26.627)
1.752.212 (124.842)

(199.720)
9.528
(141.030)
(2.743.605)
(57)
1.627.370

-

-

-

415.060

-

-

-

-

- 2.546.864 (2.546.864)
- (415.060)
-

-

-

-

50.092

-

-

-

-

-

-

-

-

9.528
-

-

(114.403)
-

- (2.743.605)
(57)
-

3.500.000 (239.752)

1.231.408

(386.719)

9.528

(294.065)

(169.957)

(57) (288.991) 1.752.212

-

-

‹liﬂikte 75 ile 140’›nc› sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la ait konsolide nakit ak›m tablosu
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL))

Dipnot referanslar›
Gelir vergisi gideri öncesi dönem kâr›
Operasyonel faaliyetlerden sa¤lanan nakit için gelir vergisi gideri
öncesi net kâra yap›lan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
UFRYK 12 kapsam›nda elde edilen gelirler
Maddi duran varl›k sat›ﬂlar›ndan elde edilen kazanç
Kur fark› gideri/(geliri), net
Faiz gider ve gelirleri, net
Konusu kalmayan ﬂüpheli alacaklar gelirleri
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›k giderleri
K›dem tazminat› karﬂ›l›k giderleri
K›s›nt› ve tasfiye kazanc›
Dava karﬂ›l›k gideri/(gelirleri), net
Aktüeryal de¤erleme gelirleri
‹zin karﬂ›l›klar›, net
Hisse bazl› ödemeler
Türev araç kârlar›
Negatif ﬂerefiye
Di¤er karﬂ›l›klar

30

8, 31
8, 12
23
23
23
23
23
35
18

‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂimlerden önceki faaliyet gelirleri

Cari dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
31 Aral›k 2008

Önceki dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ
(Yeniden düzenlenmiﬂ
Not 2.2)
31 Aral›k 2007

2.136.144

3.001.442

1.631.767
(98.645)
(4.210)
656.088
(28.727)
(80.513)
259.498
143.769
(47.255)
46.590
(34.139)
(13.609)
9.528
(7.801)
-

1.637.728
(190.156)
(5.189)
(401.769)
(125.716)
(124.547)
267.430
124.426
(37.617)
(18.584)
(17.960)
(4.135)
(3.967)
10.063

4.568.485

4.111.449

(223.291)
(15.554)
(19.035)
240.433
(2.163)
(46.569)
(1.840)
(360.715)
(24.783)
(762.149)

(188.909)
(40.181)
(237.390)
71.827
214.494
115.410
11.398
(150.133)
(69.868)
(772.708)

3.352.819

3.065.389

264.434
(640)
43.324
(1.637.603)

322.293
(11.200)
(43.903)
24.310
(991.695)

(1.330.485)

(700.195)

7.160.197
(6.528.111)
(6.772)
(210.407)
(2.743.605)

3.899.784
(3.686.770)
(7.046)
(195.281)
(2.587.386)

(2.328.698)

(2.576.699)

(306.364)

(211.505)

‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂimler:
Ticari alacaklar
Bloke nakit
Di¤er dönen varl›klar ve stoklar
Ticari borçlar
Di¤er duran varl›klar
Borç karﬂ›l›klar›, di¤er borçlar ve di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler, di¤er borç ve uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü ödemeleri
Karﬂ›l›k ödemeleri
Vergi ödemeleri

23
23

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri
Al›nan faizler
Finansal varl›k al›m›
Ba¤l› ortakl›k al›m›n›n nakit etkisi, net
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›ﬂ has›lat›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›m›

16
18
19, 21, 22

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›
Banka kredisi temini
Banka kredisi geri ödemeleri
Finansal kiralama ödemeleri
Faiz ödemeleri
Temettü ödemeleri

24

Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azal›ﬂ
Dönem baﬂ› nakit ve nakit benzerleri

6

922.473

1.133.978

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

6

616.109

922.473

‹liﬂikte 75 ile 140’›nc› sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL), di¤er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin'lik de¤erlerden belirtilmiﬂtir)

1. ﬁirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi (“Türk Telekom” ya da “ﬁirket”) Türkiye’de tüzel kiﬂili¤e haiz anonim ﬂirket ﬂeklinde kurulmuﬂtur.
ﬁirket’in esas› 23 Ekim 1840’da aslen Bakanl›k olarak kurulan Postane-i Amirane’ye (Postahane Departman›) dayanmaktad›r. Türkiye
genelinde telefon ﬂebekesi kurma ve iﬂletme izni, 4 ﬁubat 1924 tarihinde, Posta, Telefon ve Telgraf Genel Müdürlü¤ü’ne (“PTT”) verilmiﬂti.
ﬁirket, önceden her ikisi de PTT taraf›ndan yürütülen telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin ayr›lmas› sonucu 24 Nisan 1995’de ayr› bir
tüzel kuruluﬂ olarak kurulmuﬂ ve PTT’nin telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili tüm personel, varl›k ve yükümlülükleri, hisselerinin tamam›
Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›’na (“Hazine”) ait olan ﬁirket’e transfer olmuﬂtur.
ﬁirket’in özelleﬂtirilmesi kapsam›nda 24 A¤ustos 2005 tarihinde Ojer Telekomünikasyon A.ﬁ. (“OTAﬁ”), Türk Telekom’un %55 pay›n›
almak için 24 A¤ustos 2005 tarihinde Özelleﬂtirme ‹daresi Yönetimi’yle Hisse Devir Anlaﬂmas› imzalam›ﬂt›r. Bu çerçevede ﬁirket’in
hisselerinin %55’lik k›sm›n›n blok sat›ﬂ›yla ilgili olarak Ortakl›k Anlaﬂmas› ve Hisse Rehin Sözleﬂmesi 14 Kas›m 2005 tarihinde Hazine ve
OTAﬁ aras›nda imzalanm›ﬂt›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”)’nun Kurul kayd›na al›nmas›na dair 22/256 say›l› izin belgesi ile ﬁirket’in 3.500.000 TL nominal de¤erli
sermayesinin %15’ine karﬂ›l›k gelen ve Hazine’ye ait 525.000 TL nominal de¤erli sermayesini temsil eden hisse senetleri ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› Baﬂkanl›¤›’n›n izni ile 15 May›s 2008 tarihinde halka arz olunmuﬂtur.
ﬁirket’in %55 hissesine sahip olan OTAﬁ hisselerinin %99’una da Oger Telecom Limited (“Oger Telecom”) sahiptir. Oger Telekom, Dubai
Finans Merkezi’nin kanunlar›na uygun olarak, A¤ustos 2005’de limited ﬂirket olarak kurulmuﬂ bir ﬂirkettir.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, ﬁirket’i kontrol eden ana ortak Oger Telecom’un ana orta¤› olan Saudi Oger Ltd.
(“Saudi Oger”)’dir.
ﬁirket ve Türk Telekomünikasyon Kurumu (“TTK”) aras›nda 14 Kas›m 2005 tarihinde imzalanm›ﬂ bir imtiyaz sözleﬂmesi (“‹mtiyaz
Sözleﬂmesi”) bulunmaktad›r (Not 26). Bu ‹mtiyaz Sözleﬂmesi kapsam›nda ﬁirket’e 28 ﬁubat 2001 tarihinden baﬂlamak üzere 25 y›l süre ile
her türlü telekomünikasyon hizmetinin sa¤lanmas›, gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulmas›, bu tesislerin di¤er lisansl› operatörler
taraf›ndan kullan›lmas› ve telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlamas› ve tedariki haklar› sunulmaktad›r.
ﬁirket, 3 A¤ustos 2007 tarihinde Türkiye’de yerleﬂik bir anonim ﬂirket olan Argela Yaz›l›m ve Biliﬂim Teknolojileri Sanayi Anonim ﬁirketi
(“Argela”)’n›n %99,96 hissesini sat›n alm›ﬂt›r (Not 18).
1 A¤ustos 2007 tarihinde ﬁirket, Türkiye’de yerleﬂik olan Innova Biliﬂim Çözümleri Anonim ﬁirketi (“Innova”)’nin %99,96 hissesini sat›n
alm›ﬂt›r (Not 18).
23 Ekim 2007 tarihinde Türk Telekom, AssisTT Rehberlik ve Müﬂteri Hizmetleri Anonim ﬁirketi (“AssisTT”) ad› alt›nda ça¤r› merkezi ve
müﬂteri iliﬂkileri hizmeti veren yeni bir ba¤l› ortakl›k kurmuﬂtur.
ﬁirket, 17 Aral›k 2007 tarihinde Sebit E¤itim ve Bilgi Teknolojileri A.ﬁ. (eski ad›yla, “IES Biliﬂim ve E¤itim Teknolojileri“, “Sebit”)’nin %99,96
hissesini sat›n alm›ﬂt›r (Not 18).
13 Mart 2008 tarihinde Birleﬂik Arap Emirlikleri (“BAE”)’nde, Argela ve Innova’n›n %50’ﬂer ortakl›¤› ile IVEA Software Solutions FZ-LLC
(“IVEA”) ad› alt›nda, telekomünikasyon çözüm hizmetleri sunmak üzere yeni bir ﬂirket kurulmuﬂtur.
23 Haziran 2007 tarihinde Çal›k Enerji Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim ﬁirketi (“Çal›k Enerji”) ve Arnavutluk Ekonomi ve Enerji
Bakanl›¤› aras›nda, Arnavutluk Ekonomi ve Enerji Bakanl›¤›’n›n sahibi oldu¤u Albtelecom Sh.A (“Albtelecom”)’un %76 oran›nda hissesinin
Çal›k Enerji’ye ya da Çal›k Enerji taraf›ndan kontrol edilen baﬂka bir kuruluﬂa sat›ﬂ› ile ilgili hisse sat›ﬂ sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r. Bu
çerçevede, 1 Haziran 2007 tarihinde, söz konusu hisse sat›ﬂ sözleﬂmesi öncesinde, ﬁirket ve Çal›k Enerji aras›nda Cetel Telekom ‹letiﬂim
Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi - (“Cetel”) ismi alt›nda yeni bir ﬂirket kurulmas›n› karara ba¤layan, “Cetel Hissedarl›k Sözleﬂmesi”
imzalanm›ﬂt›r ve ﬁirket, Cetel’e %20 oran›nda iﬂtirak etmiﬂtir. Cetel’de yukar›da belirtilen hisse sat›ﬂ sözleﬂmesi çerçevesinde
Albtelecom’un %76’›n› sat›n alm›ﬂt›r.
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar› ve bu ba¤l› ortakl›klar›na iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki sunulmaktad›r:
ﬁirket’in etkin pay oran›(%)
Ba¤l› Ortakl›lar

Kuruluﬂ ve
faaliyet yerleri

Faaliyet konular›

TTNet Anonim ﬁirketi (“TTNet”)
Avea ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ.(“Avea”)
Argela
Innova
AssisTT
Sebit
Argela - USA, Inc.
Sebit LLC
IVEA

Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
ABD
ABD
BAE

‹nternet servis sa¤lay›c›
GSM operatörü
Telekomünikasyon çözüm sistemleri
Telekomünikasyon çözüm sistemleri
Ça¤r› merkezi ve müﬂteri iliﬂkileri
Veri tabanl› e¤itim hizmetleri
Telekomünikasyon çözüm sistemleri
Veri tabanl› e¤itim hizmetleri
Telekomünikasyon çözüm sistemleri

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007
99,96
81,12
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96

99,96
81,12
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96

Bundan böyle Türk Telekom ve yukar›da belirtilen ba¤l› ortakl›klar› birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r.
ﬁirket’in ana faaliyet konusu yerel, uluslararas› telekomünikasyon hizmetleriyle, ça¤r› merkezi, müﬂteri iliﬂkileri yönetimi, teknoloji ve bilgi
yönetimi, internet ürün ve hizmetlerinin sa¤lanmas›d›r.
ﬁirket’in resmi kay›tl› adresi Turgut Özal Bulvar›, 06103 Ayd›nl›kevler, Ankara’d›r.
Grup’un 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle personel say›s› Not 23’de belirtilmiﬂtir.
Konsolide finansal tablolar yay›nlanmak üzere 19 ﬁubat 2009 tarihinde ﬁirket Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Genel Kurul’un ve
ilgili yasal kuruluﬂlar›n yasal mevzuata göre düzenlenmiﬂ finansal tablolar› ve bu konsolide finansal tablolar› de¤iﬂtirme hakk›
bulunmaktad›r.
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar
ﬁirket’in konsolide finansal tablolar›n›n haz›rlanmas›nda uygulanan belli baﬂl› muhasebe politikalar› aﬂa¤›daki gibidir:
2.1 Konsolide finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin temel esaslar
Yurt d›ﬂ›nda kurulu olan ba¤l› ﬂirketler haricinde, Grup, muhasebe kay›tlar›n› Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve
Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan› (THP) gereklerine göre Türk Liras› (TL) olarak tutmakta ve yasal finansal
tablolar›n› haz›rlamaktad›r.
5083 say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakk›nda Kanun” ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni
Türk Liras› (“TL”), alt birimi ise Yeni Kuruﬂ (“YKR”) olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Liras› ve Yeni
Kuruﬂta Yer Alan Yeni ‹barelerinin Kald›r›lmas›na ve Uygulama Esaslar›na ‹liﬂkin Bakanlar Kurulu Karar›” ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
para birimi olan TL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›laca¤›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Bu sebeple finansal tablolar TL cinsinden haz›rlanm›ﬂ ve bin TL olarak sunulmuﬂtur.
Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 9 Nisan 2008 tarihinde yay›mlanan Seri: XI, No:29 numaral› Tebli¤i uyar›nca
(bundan sonra “SPK Muhasebe Standartlar›” olarak an›lacakt›r) belirlenen ve uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak
sunulmuﬂtur.
Konsolide finansal tablolar Grup ﬂirketlerinin yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›ﬂ ve TL cinsinden ifade edilmiﬂ olup, SPK Muhasebe
Standartlar›’na göre Grup’un durumunu lay›k›yla arz edebilmek için bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iﬂikliklerine tabi tutularak
haz›rlanm›ﬂt›r. Bu düzeltme kay›tlar› ve s›n›fland›rmalar temel olarak; ertelenmiﬂ vergi hesaplamas›n›n etkileri, ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›n›n
ayr›lmas›, maddi duran varl›klar›n imtiyaz sözleﬂmesinin kalan süresi ile varl›klar›n kalan faydal› ömürlerinden k›sa olan› üzerinden
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amortismana tabii tutulmalar›n›n etkileri, gider tahakkuklar›n›n ayr›lmas›, maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n Uluslararas› Finansal
Raporlama Yorumlama Komitesi (“UFRYK”)’nin UFRYK 12 numaral› yorumuna göre muhasebeleﬂtirilmesinin etkisi, k›dem tazminat›n›n
Uluslararas› Muhasebe Standard› (“UMS”) 19’a göre hesaplanmas›n›n etkileri ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (“UFRS”) 3
“‹ﬂletme Birleﬂmeleri”nin etkilerinden oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, 1999 y›l›nda var olan ve UMS 16 “Sabit K›ymetler” kapsam›nda
varsay›lan maliyet yöntemi ile de¤erlendirilen maddi duran varl›klar ve yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ile rayiç bedel ile yans›t›lm›ﬂ az›nl›k
hisseleri sat›ﬂ opsiyonu ve türev finansal araçlar haricinde tarihsel maliyet yöntemi ile haz›rlanm›ﬂt›r.
2007 y›l› mali tablolar›nda yap›lan s›n›flamalar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sunulan konsolide bilançoda SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca birtak›m s›n›fland›rma de¤iﬂiklikleri
yap›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanm›ﬂ konsolide bilançoda 911 TL tutar›nda olan stok avanslar›, di¤er dönen varl›klar
hesab›na; maddi duran varl›klar içerisinde bulunan 21.594 TL maddi duran varl›k avanslar›, di¤er dönen varl›klar hesab›na; di¤er dönen
varl›klar içerisinde bulunan 23.380 TL tutar›ndaki alacaklar, di¤er alacaklar hesab›na; uzun vadeli ticari borçlar›n içerisinde bulunan 13.814
TL tutar›ndaki borçlar, uzun vadeli di¤er borçlara; 13.176 TL tutar›ndaki k›sa vadeli ticari borçlar ise k›sa vadeli di¤er borçlar hesab›na;
kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler hesab› içerisinden 19.184 TL tutar›ndaki enflasyon düzeltmesi fark›, geçmiﬂ y›llar kârlar›na
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, di¤er dönen varl›klar ve di¤er k›sa vadeli yükümlülükler aras›nda geçmiﬂ dönemlerde netleﬂtirilen 14.034 TL
tutar›ndaki ön ödemeli kartlar ile ilgili tutarlar, netleﬂtirilmeden konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine iliﬂkin sunulan konsolide gelir tablosunda SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca
birtak›m s›n›fland›rma de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine iliﬂkin haz›rlanm›ﬂ konsolide gelir
tablosunda 322.293 TL tutar›ndaki faiz geliri ve 420.724 TL tutar›ndaki kambiyo kârlar›, di¤er faaliyet gelirlerinden, finansal gelirlere; di¤er
faaliyet giderleri hesab› içersinde bulunan 35.228 TL tutar›ndaki kambiyo zarar›, finansal giderler hesab›na, 44.813 TL tutar›ndaki tazminat
giderleri, di¤er faaliyet giderleri hesab›ndan, sat›lan mal›n maliyetine s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
2.2 Muhasebe politikalar›ndaki de¤iﬂiklikler
Yeni standartlar ve yorumlar
31 Aral›k 2008 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan
muhasebe politikalar› aﬂa¤›da özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumlar› d›ﬂ›nda 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide
finansal tablolar ile tutarl› olarak uygulanm›ﬂt›r. UFRYK 12 “Hizmet ‹mtiyaz Sözleﬂmeleri” haricinde, söz konusu standartlar ve yorumlar›n
Grup’un performans›na ve finansal durumuna bir etkisi bulunmamakta olup, ek aç›klamalar sunulmas›n› gerektirmiﬂtir.
Yeni ve de¤iﬂikli¤e tabi tutulmuﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n uygulanmas›
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren yeni standart, var olan standartlarda yap›lan de¤iﬂiklikler ve yorumlar aﬂa¤›da yer almaktad›r:
UFRYK 11, “Grup ‹çi ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler” (1 Mart 2007 tarih ve bu tarih itibariyle baﬂlayan
hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu yorum, iﬂletmenin sermaye araçlar›n› baﬂka bir taraftan veya ortaklar›ndan geri almay› seçti¤i veya
almak zorunda oldu¤u durumlar da dahil olmak üzere, iﬂletmenin çal›ﬂanlar›na iﬂletmenin sermaye araçlar› ile yapm›ﬂ oldu¤u ödemelerin
sermaye ile ödeme ﬂeklinde muhasebeleﬂtirilmesini gerektirmektedir. Bu yorum ba¤l› ortakl›klar›n, kendi çal›ﬂanlar›na ana ortakl›klar›n›n
yapm›ﬂ oldu¤u sermaye bazl› ödemeleri de içermektedir. UFRYK 11, Grup için geçerli bir yorum de¤ildir.
UFRYK 12, Kamu hizmeti veren (“Hizmet ‹mtiyaz›”) iﬂletmelerin kamu hizmet sözleﬂmelerinin esaslar›n› ve nas›l muhasebeleﬂtirilece¤ine
iliﬂkin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin altyap›lar›n› mülk, demirbaﬂ ve ekipman olarak muhasebeleﬂtirmek yerine finansal varl›k
ve/veya maddi olmayan duran varl›k olarak yans›tmalar› gerekti¤ini ifade eder.
Bu ba¤lamda ﬁirket, UFRYK 12’yi, finansal tablolar›n› UFRYK 12’nin geçici maddesi uyar›nca en yak›n tarih olan 1 Ocak 2007 tarihinden
itibaren yeniden düzenleyerek uygulam›ﬂt›r.
ﬁirket, UFRYK 12 uygulamas› s›ras›nda öncelikle UFRYK 12’nin kapsam›na giren maddi duran varl›klar›n› belirlemiﬂtir. UFRYK 12 uyar›nca
‹mtiyaz Sözleﬂmesi tarihi itibariyle ﬁirket’in sahip oldu¤u maddi duran varl›klar UFRYK 12 kapsam›n›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. ‹mtiyaz
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Sözleﬂmesi sonras›nda al›nm›ﬂ olan arazi ve binalar, ﬂebeke ve di¤er cihazlar, taﬂ›tlar, döﬂeme ve demirbaﬂlar ve yap›lmakta olan
yat›r›mlar›n (birlikte ﬂebeke elemanlar› olarak an›lacakt›r) ise UFRYK 12’nin kapsam›nda oldu¤una karar verilmiﬂtir.
Bu ba¤lamda ﬁirket UFRYK 12’nin geçici maddesi uyar›nca UFRYK 12’nin kapsam›na girdi¤ine karar verilen maddi duran varl›klar›n›n 1
Ocak 2007 tarihindeki 425.118 TL tutar›ndaki net defter de¤erini maddi olmayan duran varl›klara s›n›fland›rm›ﬂ ve ‹mtiyaz Sözleﬂmesi
boyunca itfa etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
ﬁirket, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle ‹mtiyaz Sözleﬂmesi öncesinde sahip oldu¤u ve UFRYK 12’nin kapsam›na girmedi¤ine karar verdi¤i
maddi duran varl›klar›n› ve bu maddi duran varl›klara iliﬂkin bak›m, onar›m ve yenileme iﬂlemlerini UMS 16 uyar›nca muhasebeleﬂtirmeye
devam etmektedir. 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl›klara s›n›fland›r›lm›ﬂ olan 425.118 TL tutar›ndaki ﬂebeke
elemanlar›na ait yenileme maliyetleri ise ‹mtiyaz Sözleﬂmesi gere¤i zorunlu yenilemeler olmad›¤› için ilgili dönemde giderleﬂtirilmiﬂtir.
‹mtiyaz Sözleﬂmesi uyar›nca zorunlu olan yenilemeler için ise konsolide finansal tablolarda, söz konusu yenilemenin öngörüldü¤ü tarih
itibariyle karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r.
Yeni ﬂebeke yat›r›mlar› UFRYK 12 uyar›nca muhasebeleﬂtirilmektedir. ﬁirket’e abonelerini borçland›raca¤› ve ek nakit yarataca¤› yat›r›mlar,
ﬁirket taraf›ndan edinilmiﬂ kullan›m hakk› olarak nitelendirildi¤inden UFRYK 12 kapsam›nda maddi olmayan duran varl›k olarak
de¤erlendirilmekte ve UMS 18 “Hâs›lat” ve UMS 11 “‹nﬂaat Sözleﬂmeleri” uyar›nca muhasebeleﬂtirilmektedir. ‹nﬂaat maliyetleri ortaya
ç›kt›¤› anda giderleﬂtirilmektedir. ‹nﬂaat maliyetlerinin üzerine piyasada ayn› nitelikte inﬂaat hizmetleri için uygulanan kâr marj› eklenerek
tespit edilen tutar, gelir ve maddi olmayan duran varl›k olarak konsolide finansal tablolara yans›t›lmaktad›r.
UFRYK 12’nin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmas› nedeniyle 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide finansal tablolarda geriye dönük
olarak gerçekleﬂtirilen düzeltme kay›tlar›n›n etkileri aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
31 Aral›k 2007
(UFRYK 12 uygulamas› öncesi)
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
Ertelenmiﬂ vergi borcu
Geçmiﬂ y›llar kâr›
Sat›ﬂ gelirleri
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Ertelenmiﬂ vergi geliri
Net dönem kâr›

6.777.231
2.104.824
436.815
305.315
9.232.134
(5.061.191)
(973.687)
(960.958)
420.299
2.508.197

31 Aral›k 2007
(UFRYK 12 uygulamas› sonras›)

Fark

6.240.233 (*)
2.688.926 (**)
3.388
445.564
303.626 (*)
9.423.567
(5.213.322)
(972.935)
(955.191)
411.134
2.544.853 (**)

(536.998)
584.102
3.388
8.749
(1.689)
191.433
(152.131)
752
5.767
(9.165)
36.656

(*) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilanço üzerinde SPK Muhasebe Standartlar› gere¤i yap›lan s›n›fland›rmalar öncesi de¤erler.
(**) Sebit’in UFRS 3 düzeltmesi kapsam›nda nihai rayiç bedelinin belirlenmesi sonucu oluﬂan de¤iﬂikli¤i içermemektedir.
17 Aral›k 2007 tarihinde gerçekleﬂen Sebit hisselerinin sat›n al›nmas› 31 Aral›k 2007 tarihinde UFRS 3 kapsam›nda de¤iﬂikli¤e tabi olacak
ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sat›n alma muhasebesi nihayetlendirilmiﬂ ve söz konusu ﬂirketin UFRS 3’e
göre belirlenmiﬂ varl›klar›, yükümlülükleri ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükleri sat›n al›nma günündeki rayiç de¤erlerinden kay›tlara yans›t›lm›ﬂt›r.
Sat›n alma muhasebesinin nihayetlendirilmesi sonucu ortaya ç›kan 2.011 TL tutar›ndaki rayiç de¤er fark› konsolide gelir tablosuna
yans›t›lm›ﬂt›r.31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide gelir tablosuna yans›t›lan negatif ﬂerefiye tutar› 3.967 TL’dir.
UFRYK 14, “Tan›mlanm›ﬂ Fayda Planlar›ndaki Limit, Asgari Kaynak Gereksinimleri ve Bunlar›n Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimi” (1 Ocak 2008 tarih veya
bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir): UMS 19 “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar” kapsam›nda varl›k olarak kay›tlara
al›nan tan›mlanm›ﬂ faydan›n limiti aﬂan k›sm›n›n belirlenmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. Ayr›ca bu yorum, asgari kaynak
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gereksinimlerinin 'Varl›k Tavan Testi'ne olan etkilerini aç›klay›p, kullan›mda olan uygulamalar› standart hale getirmektedir. Tan›mlanan
fayda aç›¤›n›n bulunmamas› ve tan›mlanan fayda planlar›nda fonlama zorunlulu¤unun olmamas› sebebiyle, yorumun, Grup'un finansal
durumuna etkisi yoktur.
Finansal tablolar›n onaylanma tarihi itibariyle yay›mlanm›ﬂ, henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve Grup taraf›ndan erken uygulama
yoluna gidilmemiﬂ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar
UFRYK 13, “Müﬂteri Ba¤›ml›l›k Uygulamalar›” (1 Temmuz 2008 tarih veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir):
Müﬂteri Ba¤›ml›l›k Uygulamalar› sat›ﬂ iﬂlemlerinin farkl› bir bileﬂeni ﬂeklinde muhasebeleﬂmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç de¤erinin bir
k›sm› müﬂteriye sa¤lanan menfaatlere da¤›t›larak, söz konusu menfaatler müﬂteri taraf›ndan kullan›ld›kça gelir kaydedilmelidir. Avea,
mevcut müﬂterilerinin geçmiﬂ tüketim de¤erlerinden yola ç›karak, müﬂterilerine ücretsiz kontör vermektedir. Grup, gelir kayd› yaparken
ücretsiz verilen kontörleri dikkate almakta ve ertelenen gelir hesab›n›n içine dahil etmektedir. Grup’un UFRYK 13 kapsam›na giren baﬂka
bir müﬂteri ba¤›ml›l›k politikas› bulunmamaktad›r.
UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat› ile ‹lgili Anlaﬂmalar” (3 Temmuz 2008 tarihinde yay›mlanm›ﬂt›r).
UFRYK 15, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra baﬂlayan y›ll›k dönemler için geçerli olacakt›r ve geriye dönük olarak uygulanacakt›r. UFRYK 15,
bir gayrimenkulün inﬂaat› için yap›lan anlaﬂman›n, UMS 11 veya UMS 18 standard› kapsam›na girip girmedi¤inin ve buna ba¤l› olarak da
böyle bir gayrimenkul inﬂas›ndan elde edilen gelirin ne zaman muhasebeleﬂtirilece¤inin belirlenmesi konusunda yol gösterir. Söz konusu
standard›n Grup’un finansal performans› ve durumu üzerinde bir etkisi bulunmamaktad›r.
UMS 39 ”Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve De¤erlemesi” ve UFRS 7 “Finansal Araçlara ‹liﬂkin Aç›klamalar ve Finansal Varl›klar›n
S›n›fland›r›lmas›” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir). 31 Ekim 2008
tarihinde yay›mlanan revize edilmiﬂ UMS 39, ﬂirketlerin finansal varl›klar›n› (ilk kayda al›n›ﬂ esnas›nda rayiç bedel farklar›n›n gelir tablosuna
yans›t›lmas› kararlaﬂt›r›lan finansal varl›klar ve türev finansal araçlar hariç) belli koﬂullar alt›nda sat›lmaya haz›r finansal varl›klar veya
vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›flamas›na izin vermektedir. Bu de¤iﬂiklik ayn› zamanda Grup’un rayiç bedel de¤er
farklar›n› gelir tablosuna yans›tt›¤› türev olmayan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar›n› veya sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n›, e¤er
finansal varl›k kredi ve alacak tan›m›na uyuyorsa ve öngörülebilir gelecekte finansal varl›¤›n› elde tutma niyeti ve yetene¤i varsa, kredilere
ve alacaklara s›n›flamas›na izin vermektedir. ‹lgili de¤iﬂiklik, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir ve bu tarihten önce yap›lan
s›n›fland›rmalara izin verilmemektedir. Söz konusu de¤iﬂikliklerin Grup’un finansal performans› ve durumu üzerinde bir etkisi
bulunmamaktad›r.
UFRYK 16 " Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletmede Bulunan Net Yat›r›m ‹le ‹lgili Riskten Korunma"(3 Temmuz 2008 tarihinde yay›mlanm›ﬂt›r). UFYRK 16,
1 Ekim 2008 tarihinden sonra baﬂlayan senelik dönemler için geçerli olacakt›r ve geriye dönük veya ileriye dönük olarak
uygulanabilecektir. UFYRK 16 aﬂa¤›daki üç ana konuya aç›kl›k getirmektedir:
Finansal tablolarda kullan›lan sunum para birimi bir isletmenin finansal korunma muhasebesi uygulayabilmesine gerekçe oluﬂturmaz.
Dolay›s›yla, bir ana kuruluﬂ yaln›zca kendi finansal tablolar›nda kullan›lan para birimi ile yabanc› operasyonlar›nda kullan›lan para birimi
fark›ndan do¤an kur farklar›n› finansal riskten korunma riski olarak adland›rabilir.
Finansal riskten korunma araçlar› grup içindeki iﬂletme ya da iﬂletmelerce elde tutulabilir.
Grup, yukar›daki yorumun Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde önemli bir etki yaratmayaca¤›n› düﬂünmektedir.
UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunuluﬂu” (De¤iﬂiklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için
geçerlidir). Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yarar›n› art›rmak amac›yla UMS 1 de¤iﬂikli¤e tabi tutulmuﬂtur. Öz sermaye de¤iﬂim
tablosunun sadece hissedarlar ile yap›lan iﬂlemleri içermesi, Kâr Zarar Tablosuna ek olarak, “Di¤er Kapsaml› Kâr Zarar Tablosu” ad›nda,
tüm gelir ve harcama kalemlerini kâr zarar olarak s›n›fland›racak yeni bir finansal tablonun yay›mlanmaya baﬂlamas› ve yeni dönemlerde
bir önceki döneme ait finansal tablolar›n yeniden yorumlanmas› veya yeni muhasebe politikalar›n›n geriye dönük olarak üçüncü bir
kolonda geçmiﬂ dönemlere ait etkilerinin yay›mlanmas› standartta yap›lan ana de¤iﬂikliklerdir. Grup, konsolide finansal tablolar›n
sunuluﬂuna iliﬂkin ilgili de¤iﬂiklikleri 2009’da yapacakt›r.
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UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir). UFRS 8, UMS 14
“Bölümsel Raporlama”n›n yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bak›ﬂ aç›s› yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgiler,
yönetimin faaliyet bölümlerinin performans›n› de¤erlendirmekte ve kaynak da¤›l›m›na karar vermek için kulland›¤› bilgileri içermektedir.
Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yans›t›lan bilgilerden farkl› olabilir, bu durumda iﬂletmeler ek bilgiler vermeli ve farklar›n
mutabakat›n› belirtmelidirler. Grup, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren UFRS 8 uyar›nca faaliyet bölümlerine iliﬂkin bilgileri dipnotlar›nda
yans›tacakt›r.
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
De¤iﬂiklik, yürürlükte olan ve varl›k al›m› ile iliﬂkilendirilen borçlanma giderlerinin gelir tablosuna yans›t›labilirli¤ini öngören uygulamay›
sona erdirmektedir. ‹liﬂkilendirilen varl›¤›n elde edilmesi veya inﬂaas› için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktifleﬂtirilmelidir.
Standarda geçiﬂin gerekliliklerine uygun olarak, Grup, de¤iﬂiklikleri ileriye dönük yapacakt›r. E¤er varsa, iliﬂkilendirilen varl›klarda borçlanma
maliyeti 1 Ocak 2009’dan itibaren aktifleﬂtirilecektir. Bu tarihe kadar giderleﬂen borçlanma maliyetinde bir de¤iﬂiklik yap›lmayacakt›r.
Grup, ilgili de¤iﬂikli¤in konsolide finansal tablolar›nda bir etkisi olmayaca¤›n› öngörmektedir.
UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödeme” (De¤iﬂiklik) - “Hakk›n Kazan›lmas› ve ‹ptal edilmesi” (1 Ocak 2009 tarih ve bu tarihten sonra baﬂlayan hesap
dönemleri için geçerlidir): Standart iki konuya aç›kl›k getirmektedir: ‘Hakediﬂ Koﬂulu’ tan›m›n› ve ‘Haketmeme Koﬂulu’ tan›m›n›,
performans ve hizmet koﬂullar›ndan farkl› olarak ortaya koymaktad›r. Ayn› zamanda gerek Grup gerekse karﬂ› taraf (çal›ﬂan veya hizmet
sa¤layan) taraf›ndan iptal edilen menfaatlerin ayn› ﬂekilde muhasebeleﬂtirilece¤ini ifade etmektedir. UFRS 2’nin Grup’un konsolide finansal
tablolara etkisinin olmayaca¤› beklenmektedir.
UMS 32 ve UMS 1’de yap›lan de¤iﬂiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Sat›labilir Finansal Araçlar” (1 Ocak 2009 tarih veya bu tarihten sonra
baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir). UMS 32’ye getirilen de¤iﬂiklik tasfiyeden kaynaklanan sat›labilir finansal araçlar ile
yükümlülüklerin, belirli kriterler yerine getirildi¤i takdirde, sermaye arac› olarak s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmektedir. UMS 1’e getirilen
de¤iﬂiklik ise, sermaye arac› olarak s›n›fland›r›lan sat›labilir finansal araçlar›n tan›mlanmas› ve aç›klanmas›n› gerektirmektedir.
UFRS 3, “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’a ‹liﬂkin Yap›lan Düzenlemeler” (De¤iﬂiklik)
(1 Temmuz 2009 tarih ve bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Revize edilmiﬂ UFRS 3 ve revize edilmiﬂ UMS 27, 10
Ocak 2008 tarihinde UFRYK taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. De¤iﬂikli¤e tabii tutulmuﬂ UFRS 3 (UFRS 3R) iﬂletme birleﬂmelerinin
muhasebeleﬂtirilmesi, ﬂerefiyenin kay›tlara al›nmas› ile birleﬂmenin oldu¤u dönemin finansal sonuçlar›n›n raporlanmas› hususlar›na çeﬂitli
de¤iﬂiklikler getirmektedir. Söz konusu de¤iﬂiklikler, sat›n al›m ile iliﬂkilendirilen maliyetlerin giderleﬂtirilmesini ve sat›n al›m s›ras›nda
dikkate al›nan ﬂartl› durumlarda, raporlama dönemi sonras›nda meydana gelen rayiç de¤er de¤iﬂikliklerinin ﬂerefiyeden düzeltilmesi yerine
gelir tablosunda dikkate al›nmas›n› gerektirmektedir. Revize edilmiﬂ UMS 27 (UMS 27R) ba¤l› ortakl›¤›n hisse sahipli¤inde meydana gelen
de¤iﬂikliklerin sermaye hareketi olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini tan›mlamaktad›r. Böylelikle söz konusu sermaye hareketinin ﬂerefiyeye
veya kâr zarara herhangi bir etkisi olmayacakt›r. Ayr›ca, standart ba¤l› ortakl›k zararlar›n›n ve ba¤l› ortakl›k üzerinde kaybedilen kontrolün
muhasebeleﬂtirilmesi konusunda da de¤iﬂiklikler getirmektedir. Söz konusu de¤iﬂiklik geriye ve ileriye dönük uygulanacakt›r.
UFRS 1R Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n ilk kez uygulanmas› ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar”: (1 Ocak 2009 tarih ve bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir): UFRS 1R, Uluslararas› Finansal Raporlama
Standart’lar›na göre haz›rlanm›ﬂ finansal tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda iﬂtiraklerin, ba¤l› ortakl›klar›n ve birlikte kontrol edilen
ortakl›klar›n maliyetlerinin UMS 27 standard› uyar›nca veya varsay›lan maliyet de¤erine göre belirlenmesine olanak sa¤lamaktad›r.
Standarttaki de¤iﬂiklik, iﬂtirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar›n da¤›tt›¤› temettülerin konsolide olmayan gelir tablolar›na
yans›t›lmas›n› öngörmektedir. Standard›n Grup’un konsolide finansal tablolar›na etkisi olmayaca¤› düﬂünülmektedir.
UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varl›klar›n hissedarlara da¤›t›m›: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için
geçerli olup ileriye dönük uygulanacakt›r)’: Standart, hissedarlar›n teslim alaca¤› parasal veya parasal olmayan varl›klar› seçme hakk›na
sahip olmalar› durumu da dahil olmak üzere, karﬂ›l›kl› olan tüm parasal olmayan varl›klar›n da¤›t›m› için uygulanacakt›r. Grup, yorumun
konsolide finansal tablolara etkisini de¤erlendirmektedir.
UFRYK 18: ‘Müﬂterilerden Varl›k Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir)’:
Standard, müﬂterilerden al›nan maddi duran varl›klar›n, inﬂaat yap›m› için al›nan nakdin veya bu türde müﬂterilerden al›nan varl›klar›n
muhasebeleﬂtirilmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. Grup, yorumun konsolide finansal tablolara etkisini de¤erlendirmektedir.
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UMS 39 “Uygun Korumal› Enstrümanlar” (UMS 39 “Finansal Enstrümanlar De¤iﬂikli¤i”; Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme): (1 Ocak 2009 tarih
ve bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir). 1) Korunan enstrümanlarda tek tarafl› risk, 2) Finansal koruma
enstrümanlar›nda enflasyon konular›nda korunma muhasebesinin nas›l yap›laca¤›na dair uygulanacak prensipleri belirlemektedir. Grup’un,
söz konusu nitelikte koruma muhasebesi olmad›¤› için, de¤iﬂikli¤in konsolide finansal tablolara etkisinin olmayaca¤› düﬂünülmektedir.
UFRS’lerdeki iyileﬂtirmeler
May›s 2008’de Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve anlat›m› daha aç›k
hale getirmek için ilk toplu de¤iﬂiklikleri yay›nlad›. Bunlar, her standart için çeﬂitli geçici hükümlerdir. Grup, belirtilen de¤iﬂiklikleri henüz
uygulamaya geçirmemiﬂ olmakla beraber, bu de¤iﬂikliklerin konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayaca¤›n›
öngörmektedir.
• UMS 1 “Finansal Tablolar›n Sunumu”: Al›m sat›m amaçl› olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›k ve yükümlülükler, otomatik olarak bilançoda
cari varl›klar veya k›sa vadeli yükümlülükler olarak s›n›flanamaz.
• UMS 16 “Sabit K›ymetler”: “Net sat›ﬂ fiyat›” terimini “rayiç de¤er eksi sat›ﬂ maliyeti” ile de¤iﬂtirmiﬂtir.
• UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” : Borçlanma maliyetinin tan›m›, borçlanma maliyetinin parçalar› olarak düﬂünülen iki tip maddeyi de
kapsayacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ, etkin faiz oran› kullan›larak UMS 39’a uyumlu olarak hesaplanan faiz gideri ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
• UMS 28 “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar” : E¤er bir iﬂtirak UMS 39’a uygun olarak rayiç de¤erinden muhasebeleﬂtirildiyse, sadece UMS 28’in
gerektirdi¤i, iﬂtiraklerin fonlar›n› ana ﬂirkete aktarmas›nda herhangi bir önemli s›n›rlama olup olmad›¤›n›n aç›klanmas›n› gerektirir. De¤er
düﬂüklü¤ü analizi aç›s›ndan bir iﬂtirakteki yat›r›m, tek bir varl›k olarak de¤erlendirilir. Dolay›s› ile yat›r›m tutar›n›n içinde yer alan ﬂerefiye
için ayr›ca de¤er düﬂüklü¤ü analizi yap›lmaz.
• UMS 31 “Ortak Giriﬂim Paylar›n›n Mali Raporlamas›”: E¤er ortak giriﬂim, UMS 39’a uygun olarak, rayiç de¤erden muhasebeleﬂtirilmiﬂse,
UMS 31 sadece giriﬂimcilerin ve giriﬂimin taahhütlerinin aç›klanmas›n› ve aktif, pasif, gelir ve giderlerin özet bir ﬂekilde aç›klanmas›n›
gerektirir.
• UMS 36 “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü”: “Rayiç de¤er eksi sat›ﬂ maliyeti” de¤erini hesaplamak için iskonto edilmiﬂ nakit ak›ﬂlar›
kullan›ld›¤›nda kullan›lan iskonto oran› ile ilgili, “kullan›m de¤eri” hesaplamas›nda gerekli olan ek aç›klamalarla tutarl› olan ek aç›klamalar
gerekmektedir.
• UMS 38 Maddi Olmayan Varl›klar”: Promosyon faaliyetleri ve reklam harcamalar›, iﬂletmenin ürünlere ulaﬂma hakk› gerçekleﬂti¤inde
veya hizmeti ald›¤›nda gider olarak kaydedilir.
• UFRS 7 “Finansal Araçlar”: Dipnotlar: ”Toplam faiz gelirinin” finansal maliyetlerin bir parças› olarak an›lmas›n›n kald›r›lmas›.
• UMS 8 “Muhasebe Politikalar›, Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki De¤iﬂimler”: Muhasebe politikalar›n› belirlerken, UFRS’nin
vazgeçilmez bir parças› olan uygulama yöntemlerinin kullan›lmas› zorunludur.
• UMS 10 “Raporlamadan Sonraki Olaylar”: Raporlama döneminin bitiﬂinden sonra aç›klanan temettüler yükümlülük olarak yans›t›lmaz.
• UMS 16 “Sabit K›ymetler”: Kiralama amac›yla bulundurulan sabit k›ymetler, genel olarak kiralamadan sonra sat›l›rsa kira süresi
doldu¤unda, sat›ﬂ amaçl› elde tutulan varl›klar olarak stoklara transfer edilir.
• UMS 18 “Has›lat”: UMS 39’da tan›mland›¤› üzere, “direkt maliyet” teriminin “iﬂlem maliyetiyle” de¤iﬂtirilmesi.
• UMS 19 “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”: Geçmiﬂ hizmet maliyetleri, plan varl›klardan getiri ve k›sa ve uzun vadede çal›ﬂanlara sa¤lanan
fayda tan›mlar›n› de¤iﬂtirmiﬂtir. Planlarda yap›lan de¤iﬂiklikler, gelecekteki hizmetlerle iliﬂkili faydalarda azalmaya sebep olur ise k›s›nt›
olarak kaydedilir. Muhtemel borçlar›n kayd›yla ilgili referans UMS 37 ile tutarl›l›k göstermesi aç›s›ndan silinmiﬂtir.
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• UMS 20 “Devlet Yard›mlar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi ve Devlet Yard›mlar›n›n Kamuya Aç›klanmas›”: ‹leride verilecek, s›f›r veya düﬂük faiz
oranl› kredilere, faiz yüklenmesi gerekir. Al›nan ve iskonto edilen tutar aras›ndaki fark devlet yard›m› olarak kabul edilir. Bununla birlikte,
çeﬂitli terimler di¤er UFRS ile tutarl› olmas› için de¤iﬂtirilmiﬂtir.
• UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”: Bir ana ortakl›k ba¤l› ortakl›¤›n de¤erlemesini UMS 39’a uyumlu olarak
rayiç de¤erden yaparsa, bu de¤erlemeyi ilgili varl›k sat›lacak varl›k olarak s›n›fland›r›ld›¤›nda da devam ettirir.
• UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” : Tarihi maliyetten de¤erlenecek aktif ve pasiflere iliﬂkin istisnalar
referans› de¤iﬂtirilmiﬂ ve sabit k›ymet bir örnek olarak verilmiﬂtir. Ayr›ca baz› terimler di¤er UFRS ile tutarl›l›k için revize edilmiﬂtir.
• UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” : E¤er iﬂletme UMS 33 kapsam› içindeyse, hisse baﬂ›na kazanç, ara dönem finansal raporlarda
da aç›klan›r.
• UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” : Türev ürünlerin durumlar›nda oluﬂan de¤iﬂim bir yeniden s›n›flama de¤ildir ve
dolay›s›yla ilk kayda al›mdan sonra rayiç de¤er de¤iﬂiklikleri kâr veya zararda yans›t›lan s›n›f›ndan ç›kart›labilir veya tekrar geri konabilir.” .
Bir enstrüman›n korunma amaçl› olarak s›n›fland›r›lmas›na karar vermek için UMS 39’daki “bölüm” referans› kald›r›lm›ﬂt›r. Rayiç de¤er
koruma muhasebeleﬂtirmesinin durdurulmas›nda bir borç enstrüman›n› yeniden ölçmek için revize edilmiﬂ etkin faiz oran›n›n kullan›lmas›
gerekmektedir.
• UMS 40 “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller”: Gelecekte yat›r›m amaçl› olarak kullan›lmak üzere yap›lan, geliﬂtirme ve yat›r›mlar, yat›r›m
amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flan›r. Rayiç de¤er güvenilir bir biçimde hesaplanamaz ise, devam etmekte olan yat›r›m rayiç de¤eri
hesaplanabilir hale gelene kadar ya da tamamlanana kadar maliyet de¤erinden taﬂ›n›r. Ayr›ca, muhasebe politikalar›ndaki gönüllü
de¤iﬂikliklerin UMS 8 ile tutarl› olmas› için gereken koﬂullar de¤iﬂtirilmiﬂ ve kira yoluyla edinilen yat›r›m amaçl› gayrimenkulün de¤erinin
ilgili yükümlülükteki art›ﬂ kadar artmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r.
• UMS 41 “Tar›m”: Vergi öncesi iskonto oran›n›n rayiç de¤er belirlenmesinde kullan›lmas›yla ilgili referans kald›r›lm›ﬂt›r. Ek dönüﬂümler
sonucu oluﬂan nakit ak›ﬂlar›n›n rayiç de¤er hesaplamas›nda kullan›lmas›n› yasaklayan madde kald›r›lm›ﬂt›r. Ek olarak,”sat›ﬂ noktas›
maliyetleri” teriminin yerine “sat›ﬂ maliyetleri” terimi getirilmiﬂtir.
• UFRS 5 “Sat›ﬂ Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler”: Ba¤l› ortakl›¤›ndaki kontrolü kaybedecek ﬂekilde bir sat›ﬂ
plan› olan bir iﬂletme, sat›ﬂ sonras› eski ba¤l› ortakl›¤›nda pay› kalmas› halinde bile bu ba¤l› ortakl›¤›n tüm varl›k ve yükümlülüklerini sat›ﬂ
amaçl› olarak s›n›fland›rmas› gerekmektedir.
2.3 Konsolidasyon esaslar›
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar; Türk Telekom, TTNet, Avea, Innova, Argela, AssisTT, Sebit, Argela - USA, Inc,
IVEA ve Sebit LLC’nin finansal tablolar›n› içermektedir. Kontrol, Grup’un do¤rudan ya da dolayl› olarak bir iﬂletmenin sermayesi üzerinde
%50’den fazla oy hakk›na sahip olarak söz konusu iﬂletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amac›yla mali ve iﬂletme politikalar›
üzerinde yönetim gücünün olmas› ile sa¤lanmaktad›r. Ba¤l› ortakl›klar›n dönem kâr/zararlar› sat›n alma tarihinden itibaren konsolide gelir
tablosuna dahil edilmiﬂlerdir.
Ba¤l› ortakl›klar›n muhasebe prensipleri Grup taraf›ndan kullan›lan muhasebe prensiplerinden farkl›laﬂt›¤› durumlarda gerekli düzeltmeler
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Konsolide mali tablolar benzer iﬂlem ve olaylara ortak muhasebe prensipleri kullan›larak ve ﬁirket ile ayn› hesap düzeni
ile haz›rlanm›ﬂt›r.
Tüm Grup içi iﬂlemler, bakiyeler, gelir ve giderler, gerçekleﬂmemiﬂ kazançlar da dahil olmak üzere konsolidasyon kapsam›nda elimine
edilmiﬂtir.
Konsolidasyona dahil edilmiﬂ ba¤l› ortakl›klar›n net varl›klar›ndaki ana ortakl›k d›ﬂ› az›nl›k paylar› ﬁirket’in öz sermayesinin içinde ayr› bir
kalem olarak yer almaktad›r. Az›nl›k paylar›, ilk sat›n alma tarihinde hali haz›rda az›nl›k paylara ait olan tutarlar ile sat›n alma tarihinden
itibaren ba¤l› ortakl›¤›n öz sermayesindeki de¤iﬂikliklerdeki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n tutar›ndan oluﬂur. Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n oluﬂan
zararlar› telafi etmek için zorunlu bir yükümlülü¤ünün ve söz konusu zararlar› karﬂ›layabilmek için ilave yat›r›m yapabilme imkan› oldu¤u
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durumlar haricinde ana ortakl›k d›ﬂ› paylara ait hisseyi aﬂan zararlar, ﬁirket’in paylar›na da¤›t›l›r. 31 Aral›k 2008 itibariyle, Innova, Argela,
AssisTT, Sebit, Argela - USA, Inc, IVEA ve Sebit LLC’deki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar önemli bir tutara tekabül etmedi¤inden dolay› konsolide
finansal tablolarda da yans›t›lmam›ﬂt›r.
15 Eylül 2006 tarihi itibariyle, ﬁirket, Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. (‹ﬂ Bankas›) ve ‹ﬂ Bankas› taraf›ndan kontrol edilen di¤er ﬂirketler (‹ﬂ Bankas›
Grubu) ile ilk olarak 15 ﬁubat 2004 tarihinde imzalam›ﬂ oldu¤u “Ortakl›k Sözleﬂmesi” ve “Halka Aç›lma ve Hisse Sat›ﬂ Opsiyonu
Sözleﬂmesi”ne dair “De¤iﬂiklik Sözleﬂmesi” imzalam›ﬂt›r. “De¤iﬂiklik Sözleﬂmesi”ne göre ﬁirket, Avea’n›n az›nl›k orta¤› olan ‹ﬂ Bankas›
Grubu’nun sahip oldu¤u hisseler üzerinde hisse sat›ﬂ opsiyonu vermektedir. Hisse sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ünü konsolide mali tablolarda
rayiç de¤erinden yans›tabilmek için hesaplanan ana ortakl›k d›ﬂ› paylar, di¤er uzun vadeli finansal yükümlülükler hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂ
ve rayiç de¤er düzeltmesi öncesi de¤er ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark, Grup’un az›nl›k paylar›n›n sat›n al›m›na iliﬂkin uygulad›¤› muhasebe
prensipleri çerçevesinde az›nl›k haklar› sat›ﬂ opsiyonu de¤erleme fonu hesab›na yans›t›lm›ﬂt›r (Not 11 ve 24).
3. Uygulanan de¤erleme ilkeleri/muhasebe politikalar›
‹ﬂletme birleﬂmeleri
Grup’un üçüncü ﬂah›slardan sat›n ald›¤› yeni iﬂletmeler/ortakl›klar kay›tlara UFRS 3 kapsam›nda sat›n alma metodu kullan›larak
yans›t›lmaktad›r. Sat›n alma metodu, sat›n alma maliyetini sat›n al›nan varl›klar, yükümlülükler ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin sat›n al›n›lan
gündeki rayiç de¤erlerine da¤›t›lmas›n› gerektirmektedir. Söz konusu sat›n al›nan ﬂirketlerin UFRS 3’e göre belirlenmiﬂ varl›klar›,
yükümlülükleri ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükleri sat›n al›nma günündeki rayiç de¤erlerinden kay›tlara yans›t›lmaktad›r.
ﬁerefiye
‹ﬂletme birleﬂmesi s›ras›nda elde edilen ﬂerefiye, sat›n al›m maliyeti ile sat›n al›nan ﬂirketin UFRS 3 kapsam›nda belirlenen varl›klar›,
yükümlülükleri ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerinin rayiç de¤erinin aras›ndaki fark ﬂeklinde ölçülmektedir. ﬁerefiye kay›tlara ilk al›nd›ktan
sonra, varsa birikmiﬂ de¤er düﬂüklüklerinin indirilmesinden sonra bulunan de¤erle yans›t›l›r. ﬁerefiye y›ll›k olarak veya bir de¤er düﬂüklü¤ü
oluﬂabilme olas›l›¤› var ise daha s›k olarak de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan gözden geçirilir. Geri kazan›labilir de¤erin kay›tlarda taﬂ›nan de¤erden
az olmas› durumunda, konsolide gelir tablosunda de¤er düﬂüklü¤ü oluﬂur.
De¤er düﬂüklü¤ünün testi için, sat›n al›nma s›ras›nda ortaya ç›kan ﬂerefiye, birleﬂme sonras›nda ortaya ç›kacak faydadan yararlanmas›
beklenen nakit yaratan birimler veya gruplar aras›nda, bu gruplar›n di¤er varl›klar› veya yükümlülükleri içerip içermedi¤ine bak›lmaks›z›n
da¤›t›l›r. ﬁerefiyenin da¤›t›ld›¤› birim ve gruplar, yönetimsel amaçlar için ﬂerefiyenin izlenildi¤i en küçük birim veya grubu temsil eder.
De¤er düﬂüklü¤üne ﬂerefiye ile ba¤lant›s› olan nakit yaratan birimlerin veya grubun geri kazan›labilir de¤erinin de¤erlendirilmesiyle karar
verilir. E¤er nakit yaratan birimin geri kazan›labilir de¤eri o birime ba¤l› tüm nakit yaratan birimlerin tutar›ndan az ise, de¤er düﬂüklü¤ü
zarar› oluﬂur. ﬁerefiyeye iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü gelecek dönemlerde ters çevrilmez.
‹ﬂtirak
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ﬁirket, Cetel’deki %20 oran›ndaki iﬂtirak pay›n› konsolide finansal tablolarda finansal yat›r›m
olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle Grup, Cetel’de etkin kontrol gücünün olmamas› nedeniyle,
özsermaye yönetimini uygulayabilmek için gerekli olan finansal bilgileri zaman›nda elde edememekte ve Cetel’deki iﬂtirak pay›n› konsolide
finansal tablolarda maliyet de¤erinden taﬂ›maktad›r.
Maddi duran varl›klar
Maddi duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri indirgendikten sonraki tutarlar› üzerinden
gösterilmektedirler. Grup, UMS 29’un ilk uygulamas›nda 1 Ocak 2000 tarihinden önce edinilen maddi duran varl›klar›n, ilk edinim tarihi ve
bedellerine dair yeterli bilgi bulunmamas›ndan ötürü, 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle var olan maddi duran varl›klar›n› UMS 16 kapsam›nda
varsay›lan maliyet yöntemiyle de¤erlemeyi tercih etmiﬂtir. Grup, 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle var olan maddi duran varl›klar›n›n varsay›lan
maliyet yöntemi ile belirlenmesinde ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme kuruluﬂlar›n›n takdir etti¤i rayiç de¤erleri baz alm›ﬂt›r. Bina ve
arazilerin 1 Ocak 2000 tarihindeki varsay›lan maliyet de¤erleri, Vak›f Gayrimenkul Ekspertiz ve De¤erlendirme A.ﬁ. (“Vak›f Gayrimenkul”),
Ekol Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. (“Ekol Gayrimenkul”) ve Tadem Taﬂ›nmaz De¤erleme Müﬂavirlik A.ﬁ. (“Tadem”)
taraf›ndan 2006 y›l› içerisinde geriye dönük olarak belirlenmiﬂtir. ﬁebeke ekipman› ve araçlar›n 1999 y›l›ndaki de¤erlemesi ise Detecon
International GmbH (Deutche Telecom AG’nin bir ba¤l› ortakl›¤›) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Varsay›lan maliyetlerin baz olarak al›nd›¤› maddi
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duran varl›klar d›ﬂ›nda kalan varl›klar›n ilk edinim maliyetleri ise al›m fiyat›na, gümrük vergilerinin, iade al›nmayacak olan al›m vergilerinin
ve maddi duran varl›klar› kullan›l›r hale ve kullan›m yerine getirene kadar katlan›lan, maddi duran varl›klarla direkt iliﬂkilendirilebilen
maliyetler eklenerek bulunmuﬂtur.
Maddi duran varl›klar›n kullan›ma geçmesinden sonra ortaya ç›kan tamir, bak›m ve onar›m gibi harcamalar gerçekleﬂtikleri dönemde gider
olarak kaydedilmektedir. Yap›lan harcamalar›n maddi duran varl›ktan gelecekte elde edilmesi beklenen ekonomik faydalar› önceden takdir
edilen tutar›n üzerine ç›kard›¤› aç›kça gösterilebiliyorsa, bu harcamalar da ek bir maliyet olarak maddi duran varl›klar üzerinde aktifleﬂtirilir.
Arsa ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›ﬂ›nda kalan maddi duran varl›klara iliﬂkin amortisman öngörülen ekonomik ömürleri üzerinden normal
yönteme göre hesaplanmaktad›r.
Maddi duran varl›klar›n ekonomik ömürleri aﬂa¤›daki gibidir: (‹mtiyaz Sözleﬂmesi dikkate al›nd›¤›nda 2008 al›mlar› için ekonomik ömür en
fazla 18 y›ld›r):
Ekonomik ömür y›l
Binalar
Harici tesisler
‹letim cihazlar›
Santral ekipmanlar›
Data a¤lar›
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Di¤er maddi duran varl›klar

21 y›l
5-21 y›l
5-21 y›l
5-8 y›l
3-10 y›l
5 y›l
3-5 y›l
2-8 y›l

Maddi duran varl›klar›n ekonomik ömürleri imtiyaz anlaﬂmas›n›n süresi ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Finansal kiralama ile al›nan varl›klar, beklenen faydal› ömrünün veya söz konusu kiralama süresinin k›sa olan› üzerinden Grup’un sahip
oldu¤u maddi duran varl›klar› ile benzer ﬂekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kart›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n hizmet d›ﬂ› b›rak›lmas› sonucu oluﬂan sat›ﬂ geliri ile varl›¤›n defter
de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenen kâr veya zararlar konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Gelir paylaﬂ›ml› projeler
Gelir paylaﬂ›ml› projeler kapsam›nda yap›lan maddi duran varl›k yat›r›mlar›nda, yüklenicilere önceden belirlenmiﬂ s›n›rlar göz önünde
tutularak, proje tamamland›¤›nda ve faaliyete geçirildi¤i zaman elde edilecek gelirdeki paylar› ile ilgili ödemeler yap›lmaktad›r. Gelir
paylaﬂ›ml› projeler finansal kiralama iﬂlemlerine benzer ﬂekilde varl›klar proje faaliyete geçti¤i zamanki makul de¤eriyle veya asgari
ödemelerin bugünkü de¤erinden düﬂük olan› kullan›larak kay›tlara al›n›r. Ayn› tutarda oluﬂan borç, bilançoda yükümlülük olarak gösterilir.
Ödemeler, finansman giderleri ve önemli tutarlarda olmas› durumunda, bak›m-onar›m giderleri ayr›ﬂt›r›larak bilançodaki yükümlükteki
azal›ﬂ olarak dikkate al›n›r ve böylelikle borcun geri kalan bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmas› sa¤lan›r. Finansman
giderleri, konsolide gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, kira ve/veya sermaye kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkuller olup, ilk olarak maliyet
bedeline al›m iﬂlemiyle direkt iliﬂkili maliyetler eklenerek ölçülmektedir. Defter de¤eri, maliyete eklenme prensiplerinin oluﬂmas›
durumunda yat›r›m amaçl› gayrimenkulün bir parças›n›n de¤iﬂtirilmesi için katlan›lan maliyeti de kapsamaktad›r. Yat›r›m amaçl›
gayrimenkullerin hizmet sa¤lamas›na iliﬂkin olarak yap›lan günlük harcamalar bu de¤er içinde yer almamaktad›r. Grup, 1 Ocak 2000 tarihi
itibariyle mevcut olan yat›r›m amaçl› gayrimenkullerine iliﬂkin sa¤l›kl› al›m tarihi bilgileri ve tutarlar› bulunmamas› nedeniyle bu tarihteki
yat›r›m amaçl› gayrimenkullerini, UMS 16 uyar›nca varsay›lan maliyet yöntemiyle de¤erlemeyi tercih etmiﬂtir. Ba¤›ms›z de¤erleme
ﬂirketleri, Vak›f Gayrimenkul, Ekol Gayrimenkul ve Tadem taraf›ndan yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin 1 Ocak 2000 tarihindeki piyasa
de¤erleri, 2006 y›l› içerisinde geriye dönük olarak belirlenmiﬂtir. Kay›tlara ilk al›n›ﬂlar›ndan sonra yat›r›m amaçl› gayrimenkuller,
maliyetlerinden birikmiﬂ amortisman ve varsa birikmiﬂ de¤er kay›plar› düﬂülerek gösterilmektedirler.
Amortisman, arsa d›ﬂ›nda kalan yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin maliyetinden öngörülen ekonomik ömrü üzerinden normal amortisman
yöntemine göre hesaplanmaktad›r. Binalar için bu kapsamda uygulanan amortisman süresi 21 y›ld›r (‹mtiyaz Sözleﬂmesi dikkate
al›nd›¤›nda 2008 al›mlar› için ekonomik ömür en fazla 18 y›ld›r).
Elden ç›kar›lacak varl›klar
Grup, elden ç›kar›lacak varl›klar›, taﬂ›nan maliyet de¤eri veya net gerçekleﬂebilir de¤erinden düﬂük olan› ile de¤erlemiﬂtir. Sat›ﬂ iﬂleminin bir
y›ldan fazla sürmesi durumunda Grup, sat›ﬂ fiyat›n›n net bugünkü de¤erini belirlemektedir. Net bugünkü de¤erde bir y›ll›k sürenin
geçmesinden kaynaklanan art›ﬂlar konsolide gelir tablolar›na finansman maliyeti olarak yans›t›lmaktad›r. Grup, elden ç›kar›lacak varl›k
olarak s›n›flad›¤› maddi duran varl›klar› amortismana tabi tutmamaktad›r.
Grup, maddi duran varl›¤›n defter de¤erinin sürdürülmekte olan kullan›mdan ziyade sat›ﬂ iﬂlemi vas›tas› ile geri kazan›lacak olmas›
durumunda söz konusu maddi duran varl›¤› (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunu) sat›ﬂ amaçl› olarak s›n›fland›rmaktad›r. Bu durumun
geçerli olabilmesi için; ilgili varl›¤›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) bu tür varl›klar›n sat›ﬂ›nda s›kça rastlanan ve al›ﬂ›lm›ﬂ koﬂullar
çerçevesinde derhal sat›labilecek durumda olmas› ve sat›ﬂ olas›l›¤›n›n yüksek olmas› gerekmektedir.
Sat›ﬂ olas›l›¤›n›n yüksek olmas› için; uygun bir yönetim kademesi taraf›ndan varl›¤›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›ﬂ›na iliﬂkin
bir plan yap›lm›ﬂ ve al›c›lar›n tespiti ile plan›n tamamlanmas›na yönelik aktif bir program baﬂlat›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Ayr›ca, varl›k
(veya elden ç›kar›lacak varl›k grubu) cari gerçe¤e uygun de¤eriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlan›yor olmal›d›r. Ayr›ca sat›ﬂ›n,
s›n›fland›r›lma tarihinden itibaren bir y›l içerisinde tamamlanm›ﬂ bir sat›ﬂ olarak muhasebeleﬂtirilmesinin beklenmesi ve plan› tamamlamak
için gerekli iﬂlemlerin, planda önemli de¤iﬂiklikler yap›lmas› veya plan›n iptal edilmesi ihtimalinin düﬂük oldu¤unu göstermesi
gerekmektedir.
Elden ç›kar›lacak varl›klar›n sat›ﬂ›n›n tamamlanmas›n›n Grup’un kontrolünde olmayan sebeplerden dolay› ertelenmesi halinde, Grup aktif
sat›ﬂ plan›n›n devam etmesi durumunda söz konusu varl›klar› elden ç›kar›lacak varl›k olarak s›n›flamaya devam etmektedir.
Maddi olmayan duran varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar maliyet bedelleri üzerinden kay›tlara al›nmaktad›r. Varl›klar›n ilk kez kay›tlara al›nmalar›n›n
ard›ndan, maddi olmayan duran varl›klar maliyetlerinden birikmiﬂ itfa paylar› ve varsa birikmiﬂ de¤er kay›plar› düﬂülerek gösterilmektedir.
Grup içi yarat›lan maddi olmayan duran varl›klar, aktifleﬂtirilebilen geliﬂtirme maliyetleri d›ﬂ›nda, aktifleﬂtirilemezler ve gerçekleﬂtikleri
dönemde giderleﬂtirilmektedir. Maddi olmayan duran varl›klar›n ekonomik ömürleri belirli yada belirsiz olabilmektedir. Konsolide finansal
tablolarda, sunulan her dönem sonu itibariyle, Grup’un ekonomik ömrü belirsiz olan maddi olmayan duran varl›¤› bulunmamaktad›r. Belirli
ömrü olan maddi olmayan duran varl›klar, normal itfa yöntemi kullan›larak ekonomik ömürleri ile imtiyaz sözleﬂmesi süresinin k›sa olan›
süresince itfa edilmektedirler. De¤er düﬂüklü¤ü belirtilerine rastland›¤› durumlarda varl›klar de¤er kayb› için yeniden gözden
geçirilmektedir. ‹tfa süresi ve yöntemi en az›ndan her mali y›l sonunda incelemeye tabi tutulmaktad›r. ‹tfa süresi ya da metodu, öngörülen
ekonomik ömürdeki veya varl›klardan gelecekte elde edilecek faydalar›n tüketim ﬂablonundaki de¤iﬂiklikler do¤rultusunda de¤iﬂtirilmekte
ve söz konusu de¤iﬂiklik muhasebe tahminlerinde de¤iﬂiklik olarak de¤erlendirilmektedir. Belirli ömrü olan maddi olmayan duran varl›klar
için hesaplanan itfa pay› giderleri konsolide gelir tablosuna kaydedilir. Maddi olmayan duran varl›klar›n itfa süreleri 3 ila 20 y›l aras›ndad›r
(‹mtiyaz Sözleﬂmesi dikkate al›nd›¤›nda 2008 al›mlar› için ekonomik ömür en fazla 18 y›ld›r). Maddi olmayan duran varl›klar›n geriye kalan
ekonomik ömürleri imtiyaz sözleﬂmesi ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
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Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Araﬂt›rma harcamalar› gerçekleﬂti¤inde gider olarak muhasebeleﬂtirilmektedir. Maddi olmayan duran varl›¤›n kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r
hale gelebilmesi için tamamlanmas›n›n teknik olarak mümkün olmas›, maddi olmayan duran varl›¤› tamamlama ve bu varl›¤› kullanma
veya satma niyetinin bulunmas›, maddi olmayan duran varl›¤›n muhtemel gelecek ekonomik fayday› nas›l sa¤layaca¤›n›n belirli olmas›,
geliﬂtirme safhas›n› tamamlamak için yeterli teknik, mali ve di¤er kaynaklar›n mevcut olmas› ve geliﬂtirme sürecinde maddi olmayan
duran varl›kla ilgili yap›lan harcamalar›n güvenilir bir biçimde ölçülebilir olmas› koﬂullar›n›n varl›¤› halinde geliﬂtirmeden kaynaklanan
harcamalar maddi olmayan duran varl›klar olarak kayda al›nmaktad›r.
Geliﬂtirme süresince varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤ray›p u¤ramad›¤›n›n tespiti için dönemsel olarak de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›l›r.
Geliﬂtirme maliyetleri, ilk kayda al›n›ﬂ›n ard›ndan, maliyetinden, tüm birikmiﬂ itfa ve de¤er düﬂüklü¤ü zararlar› düﬂülmüﬂ olarak izlenir.
Varl›¤›n itfas› geliﬂtirmenin tamamlanmas› ve varl›¤›n kullan›ma haz›r hale gelmesiyle baﬂlamaktad›r. Varl›¤›n itfas› gelecekte beklenen
sat›ﬂlara göre yap›l›r. Varl›¤›n henüz kullan›ma haz›r olmad›¤› dönemde de¤er düﬂüklü¤üne u¤ray›p u¤ramad›¤›n›n tespiti için dönemsel
olarak de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›lmaktad›r.
ﬁerefiye hariç maddi ve maddi olmayan varl›klarda de¤er kayb›
Grup, her bilanço döneminde maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n de¤er kayb›na iliﬂkin bir gösterge olup olmad›¤›n›
de¤erlendirmektedir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, de¤er düﬂüklü¤ü tutar›n› belirleyebilmek için o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›
tahmin edilmektedir. Varl›¤›n tek baﬂ›na geri kazan›labilir tutar›n›n hesaplanmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda, o varl›¤›n ait oldu¤u
nakit üreten biriminin geri kazan›labilir tutar› hesaplanmaktad›r.
Geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r.
Kullan›mdaki de¤er, gelece¤e ait tahmini nakit ak›mlar›, paran›n zaman de¤eri ve varl›¤a özgü riskleri yans›tan vergi öncesi iskonto oran›
kullan›larak bugünkü de¤erine indirilmektedir.
Varl›¤›n (veya nakit üreten birimin) geri kazan›labilir tutar›n›n, defter de¤erinden daha az olmas› durumunda varl›¤›n (veya nakit üreten
birimin) defter de¤eri, geri kazan›labilir tutar›na indirilmektedir. Bu durumda oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda
muhasebeleﬂtirilmektedir.
De¤er düﬂüklü¤ünün iptali nedeniyle varl›¤›n (veya nakit üreten birimin) kay›tl› de¤erinde meydana gelen art›ﬂ, önceki y›llarda de¤er
düﬂüklü¤ünün mali tablolara al›nmam›ﬂ olmas› halinde oluﬂacak olan defter de¤erini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar)
aﬂmamal›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün iptali konsolide gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilmektedir.
Stoklar
Stoklar, maliyet de¤eri ve net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenmektedir. Stoklar›n maliyetini oluﬂturan unsurlar al›m maliyeti
ve ilgili durumlarda stoklar› mevcut durum ve konumuna getirmek için katlan›lan giderleri kapsamaktad›r. Maliyet, a¤›rl›kl› ortalama
yöntemine göre hesaplanmaktad›r. Net gerçekleﬂebilir de¤er, tahmin edilen sat›ﬂ fiyat›ndan sat›ﬂ ile ilgili tahmini maliyetlerin düﬂülmesi
sonucunda oluﬂan de¤erdir.
Net gerçekleﬂtirilebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluﬂan tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirmek için gerekli tahmini pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderlerinin toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r.
Finansal araçlar
Finansal varl›k ve borçlar, Grup’un söz konusu finansal araçlarla ilgili olarak taraf olmas› durumunda Grup’un bilançosunda yer almaktad›r.
E¤er bir finansal araç Grup’un bir parças› üzerinde nakit ç›k›ﬂ›, herhangi bir varl›k ç›k›ﬂ› veya baﬂka bir finansal araç ç›k›ﬂ›na sebebiyet
veriyorsa, bu finansal araç finansal yükümlülük olarak s›n›fland›r›l›r. Finansal araç ancak aﬂa¤›daki koﬂullar› içeriyorsa, bir sermaye arac›
olarak tan›mlanabilir:
a) Baﬂka bir iﬂletmeye nakit veya bir baﬂka finansal varl›k vermeyi öngören bir sözleﬂmeye dayal› yükümlülük taﬂ›m›yorsa veya iﬂletmenin
bir baﬂka iﬂletmeyle finansal araçlar›n›, iﬂletmenin aleyhinde olacak ﬂekilde karﬂ›l›kl› olarak de¤iﬂtirmesini öngören sözleﬂmeye dayal›
yükümlülük taﬂ›m›yorsa,
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b) Finansal arac›n, Grup’un sermaye araçlar› ile gerçekleﬂmesi veya gerçekleﬂecek olmas›, Grup’a çeﬂitli say›da sermaye devrini gerektiren
türev finansal araç tan›m›na girmeyen, ya da Grup’un sabit miktardaki nakit de¤iﬂimini veya sabit tutarda sermaye arac›n›n de¤iﬂimini
içeren türev finansal araç olmas›.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,
hemen nakde çevrilebilme olana¤›na sahip ve önemli tutarda de¤er kayb› riskini taﬂ›mayan di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.
Ticari ve di¤er alacaklar
Ticari alacaklar›n vadesi genellikle 30 gün olup, ticari alacaklar, fatura bedelleri üzerinden tahsil edilme imkan› bulunmayan bölümü
düﬂülerek kay›tlara al›nmaktad›r. Ticari alacaklar, ilk kay›t tarihinden sonra, iskonto edilmiﬂ maliyetleri üzerinden taﬂ›nmaktad›r. Faiz
içermeyen k›sa vadeli alacaklar, iskonto tutar› önemli olmad›¤› ölçüde fatura tutarlar› ile yans›t›lmaktad›r.
Ticari ve di¤er borçlar
Ticari ve di¤er borçlar baﬂlang›çta makul de¤erleri üzerinden kay›tlara al›n›r. K›sa vadeli belirlenen bir faizi olmayan ticari borçlar içerdi¤i
faiz etkisinin önemli olmad›¤› durumlarda fatura de¤eri ile yans›t›lmaktad›r.
Finansal borçlar
Faiz içeren finansal borçlar, ilk olarak al›nan bedelin rayiç de¤erinden do¤rudan iliﬂkilendirilebilen iﬂlem maliyetleri ve geri ödeme
s›ras›ndaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulduktan sonra muhasebeleﬂtirilir. ‹lk muhasebeleﬂtirmenin ard›ndan, söz konusu
borçlar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiﬂ maliyetinden ölçülür; itfa iﬂlemi s›ras›nda ortaya ç›kan kazanç ve zararlar konsolide
gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
‹tfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda al›nmas› s›ras›nda ortaya ç›kan gelir veya giderler, konsolide gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir.
Türev finansal araçlar
Grup, uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan yabanc› para pozisyon riskini ve faiz riskini azaltmak amac›yla türev finansal araç
sözleﬂmelerine girmektedir. Söz konusu türev finansal araçlar, türev sözleﬂmesine girildi¤i tarihte rayiç de¤erden finansal kay›tlara
al›nmakta, sonraki raporlama dönemlerinde de rayiç de¤erden de¤erlendirilmektedir. Türev finansal araçlar, rayiç de¤er fark›n›n olumlu
olmas› durumunda varl›k, olumsuz olmas› durumunda ise yükümlülük olarak kaydedilmektedir. Korunma muhasebesine göre
muhasebeleﬂtirilmeyen türev finansal araçlar›n y›l içinde gerçekleﬂen rayiç de¤er kay›p ve kazançlar› konsolide gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r.
Yabanc› para vadeli piyasa sözleﬂmelerinin rayiç de¤eri benzer vadelere sahip ileri valörlü cari kur oranlar› referans al›narak
hesaplanmaktad›r. Faiz takas sözleﬂmelerinin rayiç de¤eri ise benzer vadeli iﬂlemlerin referans al›nmas›yla hesaplanmaktad›r.
Finansal riskten korunma iliﬂkileri aﬂa¤›daki gibidir:
a) Rayiç de¤er riskinden korunma; muhasebeleﬂtirilmiﬂ bir varl›k veya borcun ya da muhasebeleﬂtirilmemiﬂ bir kesin taahhüdün veya bu
tür bir varl›k, borç ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün rayiç de¤erinde meydana gelen, belirli bir risk unsuru ile iliﬂkilendirilebilen
ve kâr veya zarar› etkileyebilecek nitelikteki de¤iﬂikliklere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir finansal riskten korunma iﬂlemi rayiç de¤er riskinden
korunma olarak s›n›flanmaktad›r.
b) Nakit ak›ﬂ riskinden korunma; muhasebeleﬂtirilmiﬂ bir varl›k veya borca (örne¤in, de¤iﬂken oranl› borçlar›n gelecekteki faiz ödemelerinin
tamam› veya bir k›sm›) ya da gerçekleﬂme ihtimali yüksek tahmini bir iﬂleme iliﬂkin belirli bir riskle iliﬂkilendirilebilen ve net kâr veya zarar›
etkileyebilen nitelikteki nakit ak›ﬂ› de¤iﬂikliklerinden korunmak için gerçekleﬂtirilen bir finansal riskten korunma iﬂlemi nakit ak›ﬂ riskinden
korunma iﬂlemi olarak s›n›flanmaktad›r.
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Finansal riskten korunma iﬂleminin baﬂlang›c›nda, finansal riskten korunma iliﬂkisi ile Grup’un finansal riskten korunma iﬂleminde
bulunmas›na neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisinin resmi bir tan›m›n›n bulunmas› ve bunlar›n resmi bir belgeye dayanmas›
gerekmektedir. An›lan belgeleme, finansal riskten korunma arac›n›n belirlenmesi, finansal riskten korunma konusu varl›k ya da iﬂlemi,
korunulan finansal riskin yap›s›n› ve iﬂletmenin ilgili finansal riskten korunma arac›n›n varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde veya nakit
ak›ﬂlar›nda meydana gelen ve korunulan finansal riskle iliﬂkilendirilebilen de¤iﬂiklikleri dengelemedeki etkinli¤ini nas›l de¤erlendirece¤ini
içerir. Finansal riskten korunma iﬂleminin, korunulan risk ile iliﬂkilendirilebilen rayiç de¤erdeki veya nakit ak›ﬂlar›ndaki de¤iﬂiklikleri
dengelemede oldukça etkin olmas› ve ilgili finansal riskten korunmas›na iliﬂkin belgelendirilmiﬂ risk yönetim stratejisi ile tutarl› olmas›
beklenir. Söz konusu korunma iﬂlemlerinin rayiç de¤er veya nakit ak›ﬂ riskinden do¤an risklerini netlemesi için finansal raporlama dönemi
içinde yüksek derecede etkin olmas› gerekmektedir.
Nakit ak›ﬂ riskinden korunma
Finansal riskten korunma arac›n›n etkin olan k›sm›ndan elde edilen kay›p ve kazançlar öz sermayeye yans›t›l›rken, etkin olmayan k›s›m ise
konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Öz sermayeye s›n›fland›r›lan korunma iﬂlemine ait tutar, korunan finansal gelirin veya giderin kay›tlara al›nmas› veya öngörülen sat›ﬂ›n
gerçekleﬂmesi durumunda konsolide gelir tablosuna intikal ettirilir. Korunan varl›¤›n finansal olmayan bir varl›k veya yükümlülü¤ün
maliyeti olmas› durumunda, öz sermayeye yans›t›lan tutar, finansal olmayan varl›k veya yükümlülü¤ün ilk kayda al›nmas› s›ras›ndaki
taﬂ›nan de¤erine aktar›lmaktad›r.
Tahmini iﬂlemin veya kesin taahhüdün gerçekleﬂmesinin öngörülmedi¤i durumlarda, daha önce öz sermaye alt›nda kay›tlara al›nan tutar,
konsolide gelir tablosuna intikal ettirilmektedir. Korunma arac›n›n sat›lmas› veya temdit edilmeden sonland›r›lmas› veya korunma
muhasebesinden vazgeçilmesi durumunda, tahmini iﬂlemin veya kesin taahhüdün gerçekleﬂmesine kadar daha önceden öz sermaye alt›nda
yans›t›lan tutarlar öz sermaye alt›nda takip edilir.
Sermaye araçlar›
Grup taraf›ndan ihraç edilen sermaye araçlar› direkt ihraç giderleri düﬂüldükten sonra kaydedilmektedir.
Finansal varl›k ve yükümlülüklerin kay›tlardan ç›kart›lmas›
Finansal varl›klar
Finansal varl›klar (ya da geçerli oldu¤u durumlarda finansal varl›¤›n bir bölümü veya benzer finansal varl›klardan oluﬂan grubun bir parças›)
aﬂa¤›da belirtilen durumlarda kay›tlardan ç›kart›l›r. Bu durumlar: finansal varl›ktan nakit ak›m› sa¤lama hakk›n›n sona ermesi; Grup’un,
finansal varl›ktan nakit ak›m› sa¤lama hakk›na sahip olmas›na ra¤men, elde etti¤i mebla¤›n tümünü, ertelemeksizin, üçüncü ﬂah›slara
ödeme yükümlülü¤ü do¤uran bir düzenleme yapmas›; finansal varl›ktan nakit ak›m› sa¤lama hakk›n›n transfer edilmesi ve varl›ktan do¤an
risk ve getirilerin büyük ölçüde devredilmesi veya nakit ak›m› sa¤lama hakk›n›n veya varl›ktan do¤an risk ve getirilerin büyük ölçüde
devredilmemiﬂ olmas›na karﬂ›n varl›¤›n kontrolünün devredilmesidir.
Grup, finansal varl›ktan nakit ak›m› sa¤lama hakk›n› transfer etti¤i ancak varl›ktan do¤an risk ve getirileri büyük ölçüde elinde tuttu¤u ve
varl›¤›n kontrolünü transfer etmedi¤i durumlarda, söz konusu varl›k Grup’un bu varl›kla devam eden iliﬂkisi ölçüsünde kay›tlarda tutulur.
Transfer edilen varl›kla devam eden iliﬂki varl›k için verilmiﬂ teminatlar ﬂeklindeyse, varl›k kay›tl› de¤eri ile Grup’un ödemesi gereken azami
bedelden düﬂük olan› ile ölçülür.
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Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, bu yükümlülüklerden do¤an borçlar›n ortadan kalkmas›, iptal edilmesi ve süresinin dolmas› durumlar›nda
kay›tlardan ç›kart›l›r. Var olan bir borcun ayn› borç veren taraf›ndan tümüyle farkl› ﬂartlar alt›nda yeni bir yükümlülükle de¤iﬂtirilmesi ya
da süregelen yükümlülü¤ün ﬂartlar›n›n büyük ölçüde de¤iﬂtirilmesi durumlar›nda, ilk yükümlülük kay›tlardan ç›kart›l›r ve yeni yükümlülük
kay›tlara al›n›r. ‹ki yükümlülük aras›ndaki fark ise kâr ya da zarar olarak muhasebeleﬂtirilir.
Finansal varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤ü
Her bir raporlama tarihi itibariyle, Grup, bir varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olabilece¤ini gösteren herhangi bir belirtinin bulunup
bulunmad›¤›n› de¤erlendirir. Böyle bir belirtinin mevcut olmas› durumunda; söz konusu de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›, varl›¤›n taﬂ›nan de¤eri ile
gelecekte oluﬂacak zararlar dikkate al›nmadan hesaplanan finansal varl›¤›n etkin faiz oran›yla iskonto edilmiﬂ geri kazan›labilir tutar›
aras›ndaki farktan oluﬂmaktad›r. Finansal varl›¤›n taﬂ›nan de¤eri, karﬂ›l›k hesab›n›n kullan›lmas›yla azalt›larak, karﬂ›l›k gideri olarak konsolide
gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Sonraki dönemlerde de¤er düﬂüklü¤ü, yat›r›m›n geri kazan›labilir tutar›nda, de¤er düﬂüklü¤ü ayr›ld›ktan sonra gerçekleﬂen bir olay sonucu
bir art›ﬂ olmas› durumunda, geri çevrilmektedir. Ancak geri çevrilen tutar, yat›r›m›n de¤er düﬂüklü¤ü hesapland›¤› tarihteki de¤er
düﬂüklü¤ü ayr›lmam›ﬂ defter de¤eri baz al›narak hesaplanm›ﬂ olan iskonto edilmiﬂ maliyet tutar›n› aﬂamaz. Sonraki raporlama tarihlerinde
ters çevrilen de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›klar› konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Grup’un alacaklar›n› tahsil edemeyece¤ine dair objektif kan›tlar›n olmas› durumunda, bu alacaklar için karﬂ›l›k ayr›l›r. Vadesi geçmiﬂ tahsil
imkan› bulunmayan finansal varl›klara de¤er düﬂük karﬂ›l›¤› ayr›lmaktad›r. Ayr›ca, vadesi gelmemiﬂ ticari alacaklar için belirlenen kriterler
do¤rultusunda portföy karﬂ›l›¤› ayr›lmaktad›r. De¤er düﬂükleri tahsil imkan›n›n olmayaca¤› durumlarda kay›tlardan ç›kart›lmaktad›r.
Sat›lmaya haz›r varl›klar›n makul de¤erindeki de¤iﬂimden kaynaklanan kazançlar ve zararlar, yat›r›m elden ç›kar›lana ya da de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ray›ncaya kadar, öz sermaye içerisine s›n›fland›r›l›r. Sat›lmaya haz›r varl›klar›n elden ç›kart›lmas› veya de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramas› durumunda öz sermaye içindeki kümülatif kazanç ya da zarar dönem kâr veya zarar›na dahil edilmektedir. Sat›lmaya haz›r olarak
s›n›fland›r›lan sermaye araçlar› için gelir tablosunda kayda al›nan de¤er düﬂüklükleri sonraki dönemlerde gelir tablosundan geri
çevrilemezler. Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan borçlanma araçlar› için gelir tablosunda kayda al›nan de¤er düﬂüklükleri, sonraki
dönemlerde yat›r›m›n geri kazan›labilir tutar›nda, de¤er düﬂüklü¤ü ayr›ld›ktan sonra gerçekleﬂen bir olay ile objektif olarak
iliﬂkilendirilebilen bir art›ﬂ›n olmas› durumunda geri çevrilebilmektedir.
‹liﬂkili taraflar
Bir taraf›n bir iﬂletme ile iliﬂkili say›lmas› için:
(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla:
(i) ‹ﬂletmeyi kontrol etmesi, iﬂletme taraf›ndan kontrol edilmesi ya da iﬂletme ile ortak kontrol alt›nda bulunmas› (bu ana ortakl›klar, ba¤l›
ortakl›klar ve ayn› gruptaki ba¤l› ortakl›klar› içerir);
(ii) ‹ﬂletme üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas› veya
(iii) ‹ﬂletme üzerinde ortak kontrole sahip olmas›;
(b) Taraf›n, iﬂletmenin bir iﬂtiraki olmas›;
(c) Taraf›n, iﬂletmenin ortak giriﬂimci oldu¤u bir iﬂ ortakl›¤› olmas›;
(d) Taraf›n, iﬂletmenin veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›;
(e) Taraf›n, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›;
(f) Taraf›n; (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir birey taraf›ndan kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›nda
bulundurulan veya bu bireyin do¤rudan ya da dolayl› olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iﬂletme olmas›; veya
(g)Taraf›n, iﬂletmenin ya da iﬂletme ile iliﬂkili taraf olan bir iﬂletmenin çal›ﬂanlar›na iﬂten ayr›lma sonras›nda sa¤lanan fayda planlar› olmas›,
gerekmektedir. ‹liﬂkili taraf iﬂlemleri, bir bedel karﬂ›l›¤› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, kaynaklar›n, hizmetlerin ve yükümlülüklerin iliﬂkili
taraflar aras›nda transfer edildi¤i iﬂlemlerdir.
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Çal›ﬂanlara sa¤lanan uzun vadeli faydalar
Önceden belirlenmiﬂ katk› payl› emeklilik planlar› için yap›lan ödemeler, katk› pay›n›n iliﬂkilendirildi¤i dönemde giderleﬂtirilir. Sosyal
Sigortalar Kurumu’na yap›lan ödemeler de önceden belirlenmiﬂ katk› payl› emeklilik planlar› için yap›lan ödemeler gibi de¤erlendirilir ki;
Grup’un yükümlülükleri, katk› payl› emeklilik planlar›ndakine benzerlik gösterir. Sosyal Sigortalar Kurumu’na yap›lan ödemeler zorunludur.
Grup’un bu ödemeleri yapt›ktan sonra, baﬂka bir ödeme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Katk› paylar› hizmetin sa¤land›¤› dönemde
çal›ﬂanlara sa¤lanan uzun vadeli faydalara iliﬂkin giderler olarak kay›tlara al›n›r.
Tan›mlanan fayda planlar› ve di¤er çal›ﬂanlara sa¤lanan uzun vadeli faydalar› sa¤lamaktan do¤an maliyetler her bilanço tarihinde yap›lan
aktüeryal de¤erlendirmelerle, öngörülen tazminat yöntemi kullan›larak belirlenir. Geçmiﬂ hizmet maliyeti faydaya hak kazan›ld› ise hemen
gider olarak kaydedilir, di¤er koﬂulda ise faydaya hak kazan›l›ncaya kadar geçecek olan dönem süresince eﬂit olarak giderleﬂtirilir.
Bilançodaki çal›ﬂanlara sa¤lanan k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, geçmiﬂ hizmet maliyeti için düzeltmeye tabi tutulmuﬂ tan›mlanan fayda
planlar›n›n bugünkü de¤erini göstermektedir. Tan›mlanan fayda planlar› için kaynak gereksinimi yoktur. Aktüeryal kazanç ve kay›plar
konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Karﬂ›l›klar
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas› ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin ve ekonomik fayda getiren
kaynaklar›n›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› durumunda konsolide finansal tablolarda bu yükümlülükler için karﬂ›l›k ayr›l›r.
Karﬂ›l›klar, bilanço tarihi itibariyle yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için yap›lacak harcaman›n Grup yönetimi taraf›ndan yap›lan en iyi
tahmine göre hesaplan›r ve etkisinin önemli oldu¤u durumlarda bugünkü de¤erine indirmek için iskonto edilir.
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve ifas› halinde ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›k›ﬂ›na veya giriﬂine neden olacak mevcut
varl›k veya yükümlülük olarak tan›mlanmaktad›r.
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k taﬂ›m›yor ise mali tablolarda yans›t›lmay›p dipnotlarda
aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l› varl›klar ise finansal tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde
dipnotlarda aç›klan›r (Not 26).
Vergilendirme ve ertelenmiﬂ vergi
Türkiye’de vergi mevzuat›, ana ve ba¤l› ortakl›klar›n konsolide vergi beyannamesi doldurmas›na izin vermemektedir. Bu yüzden konsolide
finansal tablolara yans›t›lan vergi karﬂ›l›¤›, ﬂirketler için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiﬂ vergi giderinin toplam›ndan oluﬂur.
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda vergilendirilebilen
veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttu¤undan dolay›, gelir tablosunda
belirtilen kârdan farkl›l›k gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi itibariyle yasalaﬂm›ﬂ ya da yasalaﬂmas› kesin olan vergi
oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Ertelenen vergi, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar›
aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yükümlülük yöntemine göre yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan
oluﬂan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas›
ﬂart›yla hesaplanmaktad›r. ﬁerefiye veya iﬂletme birleﬂmeleri d›ﬂ›nda varl›k veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan
dolay› oluﬂan ve hem ticari hem de mali kâr veya zarar› etkilemeyen geçici zamanlama farklar›na iliﬂkin ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya
varl›¤› hesaplanmaz.
Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya
tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmad›¤› durumlarda, ertelenen
vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r.
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ﬁirket ve konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar ertelenmiﬂ vergi aktif ve yükümlülüklerini netleﬂtirmek suretiyle mali tablolar›na
yans›tm›ﬂlard›r ancak konsolide bazda bir netleﬂtirme yap›lmam›ﬂt›r. Ertelenmiﬂ vergi, varl›klar›n oluﬂtu¤u veya yükümlülüklerin yerine
getirildi¤i dönemde geçerli olmas› beklenen vergi oranlar› üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Bununla birlikte, ertelenen vergi, ayn› veya farkl› bir dönemde do¤rudan öz sermaye ile iliﬂkilendirilen varl›klarla ilgili ise do¤rudan öz
sermaye hesap grubuyla iliﬂkilendirilir.
Ödenecek cari vergi tutarlar›, ayn› vergi otoritesine ödenmiﬂ veya ödenecek olmas› durumunda peﬂin ödenen vergi tutarlar›yla
netleﬂtirilmektedir. Ertelenmiﬂ vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü de ayn› ﬂekilde netleﬂtirilmektedir.
Kiralama iﬂlemleri - kiraya veren olarak grup
Operasyonel kiralama gelirleri kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem kullan›larak eﬂit tutarlarda gelir tablosuna kaydedilir. Kiraya verme
iﬂleminin müzakere edilmesi ve gerçekleﬂmesi için baﬂlang›ç aﬂamas›nda katlan›lan do¤rudan maliyetler de kiraya verilen varl›¤›n
maliyetine dahil edilir ve do¤rusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir.
Kiralama iﬂlemleri - kirac› durumunda grup
Mülkiyete ait risk ve faydan›n tamam›n›n kirac›ya devir edildi¤i kiralama iﬂlemi, finansal kiralama olarak s›n›fland›r›l›r. Di¤er bütün
kiralamalar operasyonel kiralama olarak s›n›flan›r.
Finansal kiralama yolu ile elde edilen varl›klar, varl›¤›n kiralama tarihindeki rayiç de¤erleri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinden düﬂük olan› kullan›larak kay›tlara al›nmaktad›r. Kiralama ile ilgili yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak
gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlü¤ündeki azal›ﬂ› sa¤layan anapara ödemesi olarak
ayr›ﬂt›r›l›r ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplan›r. Finansman giderleri konsolide gelir
tablosunda yans›t›l›r.
Operasyonel kiralama sözleﬂmesinden kaynaklanan kira borçlar› kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda eﬂit tutarlarda gider
olarak kaydedilir. Operasyonel kiralamaya teﬂvik amac›yla elde edilen ve edilecek faydalar da ayn› ﬂekilde eﬂit tutarlarda operasyonel
kiralama dönemi boyunca gelir tablosuna yans›t›l›r.
Netleﬂtirme
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netleﬂtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu varl›k ve
yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eﬂ zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda konsolide bilançoda
netleﬂtirilerek gösterilmektedir.
Gelirlerin muhasebeleﬂtirilmesi
Gelir, ekonomik faydan›n Grup’a intikal etti¤i ve güvenilir bir ﬂekilde ölçüldü¤ü zaman kay›tlara al›n›r.
Gelirler, al›nan veya al›nacak olan bedelin gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülebilen ve iﬂin normal ak›ﬂ› içinde mal ve hizmet sat›ﬂ›na iliﬂkin
indirimler ve sat›ﬂ ile ilgili vergiler düﬂüldükten sonra kalan tutar› ifade eder. Hizmet gelirleri hizmetin verildi¤i dönemde gelir
kaydedilmektedir.
Sabit hat gelirleri
ﬁebeke eriﬂimi, lokal kullan›m, yerel ve uluslararas› uzun mesafe eriﬂimleri, altyap› kiralamalar› gibi telekomünikasyon hizmetlerinden elde
edilen gelirler, hizmet sa¤land›¤› zaman tahakkuk ettirilir. Ba¤lant› ücretleri, ba¤lant› maliyetlerinin ba¤lant› gelirlerini aﬂmas› nedeniyle
an›nda gelir olarak kaydedilir aksi halde hizmet süresince gelir kaydedilir. Ba¤lant› maliyetleri de an›nda gider olarak kaydedilir.
GSM gelirleri
GSM telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirler, iletilen ve al›nan trafik gelirlerinden, uluslararas› dolaﬂ›m hizmetlerinden
sa¤lanan gelirlerden ve hizmetin verildi¤i anda gelir kaydedildi¤i ayl›k ücretlerden oluﬂmaktad›r. Peﬂin ödenen konuﬂma ücretleri
distribütörlere sat›lan kontör kart ile nakit olarak tahsil edilmektedir. Söz konusu durumda Grup, aboneler hizmeti kullan›ncaya kadar gelir
kaydetmemekte ve konsolide finansal tablolara ertelenmiﬂ gelir olarak yans›tmaktad›r. Telefon cihaz› ve di¤er ekipmanlar›n sat›ﬂ›ndan elde
edilen gelirler, ekipmanlar›n müﬂterilere teslim edilmesiyle gelir kaydedilmektedir.
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Hizmet paketi, ürün ve hizmet olmak üzere iki k›s›mdan oluﬂmaktad›r. Hizmet paketi dahilinde telefon cihazlar› ve görüﬂme hizmeti
birbirinden ayr›ﬂt›r›labilen ve ayr› tan›mlanabilen k›s›mlar olarak dikkate al›nmakta olup, gelirlerin kayda al›nmas›nda farkl› kriterler
gözönünde bulundurulmaktad›r. Ayr›ﬂt›r›labilen k›s›mlar›n tan›mland›¤› durumda, müﬂteriden elde edilen gelirler veya alacaklar her bir
k›sm›n rayiç de¤eri oran›nda da¤›t›labilmektedir. Teslim edilen ürüne atfolunan tahsilat tutar› di¤er ürünün teslimat›na ba¤l› olmayan
bedelin toplam tutar› ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Grup, içerik gelirlerini Grup ile katma de¤er hizmet sa¤lay›c›lar› aras›nda imzalanan anlaﬂmalara göre kaydetmektedir. Grup’un ana hizmet
sa¤lay›c›s› olmas›ndan dolay›, abonelerden elde edilen gelirler brüt olarak gösterilmekte, içerik sa¤lay›c›lar›na ödedi¤i k›s›m ise faaliyet
giderlerine yans›t›lmaktad›r (Not 29).
Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri, oluﬂtuklar› dönemlerde konsolide gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Di¤er gelirler
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varl›ktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit giriﬂlerini söz konusu
varl›¤›n net defter de¤erine getiren efektif faiz oran›na göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Abone edinim maliyetleri
Abone edinim maliyetleri gerçekleﬂti¤i y›lda konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Abone edinim maliyetleri telefon cihaz›
sübvansiyonlar›n›, abonelik vergilerini ve edinim s›ras›ndaki arac› kuruluﬂ komisyonlar›n› içermektedir.
4. Grup’un muhasebe politikalar›n› uygularken ald›¤› önemli kararlar ve hesaplama belirsizliklerinin kaynaklar›
Muhasebe politikalar›n›n uygulanmas› s›ras›nda Grup, finansal tablolar üzerinde önemli etkileri bulunan aﬂa¤›da belirtilen muhasebe
kararlar›n› alm›ﬂt›r (Tahmin içeren kararlar hariç):
a) Operasyonel Kiralama Sözleﬂmeleri - Kiralayan Durumunda Grup: Grup, PTT ile ortak bina kullan›m anlaﬂmas› yapm›ﬂt›r. Grup, yasal
mülkiyetine sahip oldu¤u ve sözleﬂme dahilinde operasyonel kiralama ile kiralad›¤› gayrimenkullerin tüm risk ve getirilerini elinde
bulundurdu¤unu belirlemiﬂtir.
b) Az›nl›k Haklar› Opsiyon Yükümlülü¤ü: Az›nl›k haklar› opsiyonunu de¤erlerken; Grup, 31 Aral›k 2010 öncesinde Avea için bir halka arz
olmayaca¤›n› öngörmüﬂtür ve bu yüzden, sat›ﬂ opsiyonunun en erken 1 Ocak 2011 baﬂlar›nda uygulanabilir olaca¤›n› beklemektedir.
c) Grup’un UFRYK 12 kapsam›nda ald›¤› önemli kararlar› ‘Muhasebe Politikalar›nda De¤iﬂiklikler Bölümü’nün UFRYK 12 baﬂl›¤› alt›nda
belirtilmiﬂtir.
Hesaplama belirsizliklerinin kaynaklar›
Bilanço tarihinde, gelecek raporlama döneminde varl›k ve yükümlülükler üzerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek belirli bir risk
taﬂ›yan ve gelecek dönem ile ilgili olan varsay›mlar ve hesaplanma belirsizli¤inin kaynaklar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
a) De¤er düﬂüklü¤üne dair bir gösterge olmas› durumunda, Grup, maddi duran varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›n› geri
kazan›labilir tutar› hesaplayarak belirlemektedir. Bu durum, nakit üreten birimin kullan›mdaki de¤erinin hesaplanmas›n› gerektirmektedir.
Kullan›mdaki de¤erin hesaplanmas›, Grup’un nakit üreten birimin gelecek dönemde elde edilmesi beklenen tahmini nakit ak›mlar›n›n
hesaplamas›n› ve bu nakit ak›mlar›n bugünkü de¤erinin hesaplanmas›nda kullan›lacak uygun iskonto oran›n›n belirlemesini gerektirir.
b) Grup, az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyonunun piyasa de¤erini, 31 Aral›k 2010 sonras› indirgenmiﬂ nakit ak›m› ve Bat› Avrupa, Asya, Orta
Do¤u ve Kuzey Amerika’daki, Avea ile benzer gelir büyüme oran›na sahip geliﬂmiﬂ operatörler için uygulanan öz sermaye de¤eri/EBITDA,
öz sermaye de¤eri/sat›ﬂlar ve öz sermaye de¤eri/abone oranlar›n› içeren çoklu yaklaﬂ›mlara dayanarak hesaplamaktad›r. De¤erlerin
ortalamas› 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle belirlenmiﬂ, daha sonra 31 Aral›k 2008 tarihine indirgenmiﬂtir.
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Önemli muhasebe de¤erlendirme, tahmin ve varsay›mlar› ve muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler
a) Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi boyunca muhasebe politikalar›n›n uygulanmas› s›ras›nda kullanm›ﬂ
oldu¤u tahminler UFRYK 12’nin uygulanmas› ve az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ünün hesaplamas› s›ras›nda kullan›lan tahminler
haricinde 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kulland›¤› tahminlerden bir farkl›l›k göstermemektedir. UFRYK 12’nin uygulanmas› s›ras›nda Grup
taraf›ndan kullan›lan tahminler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
i) ﬁirket 1 Ocak 2007 tarihinde maddi olmayan duran varl›klara s›n›fland›r›lan ve sonras›nda da maddi olmayan duran varl›k olarak finansal
tablolara yans›t›lan ﬂebeke elemanlar›na iliﬂkin öngörülen yat›r›mlar›n güncellenmiﬂ iﬂ plan›na göre belirlenen %30’unun ‹mtiyaz
Sözleﬂmesi kapsam›nda zorunlu yenilemeler oldu¤unu düﬂünmektedir. ‹leriki y›llarda gerçekleﬂtirilmesi öngörülen zorunlu yenileme
yat›r›mlar› için Grup konsolide finansal tablolar›nda 5.126 TL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. Söz konusu karﬂ›l›k ileriki dönemlerde
gerçekleﬂtirilecek zorunlu yenileme harcamalar›n›n 31 Aral›k 2008 tarihine indirgenmiﬂ tutar›d›r. ‹skonto oran› %13 olarak belirlenmiﬂtir.
ii) ﬁirket maddi olmayan duran varl›k yat›r›mlar›n›n maliyetini, ilgili ﬂebeke elemanlar› inﬂaat maliyetlerinin üzerine piyasada ayn›
nitelikteki inﬂaat hizmetlerine uygulanan kâr marj›n› ekleyerek belirlemiﬂtir. Söz konusu kâr marj› 31 Aral›k 2008 y›l› için %13 olarak
uygulanm›ﬂt›r. UFRYK 12 kapsam›nda de¤erlendirilen 650.890 TL tutar›ndaki maddi olmayan duran varl›¤›n kâr marj› 11.548 TL’dir (2007
- 22.023 TL).
b) Ertelenmiﬂ vergi, ileriki y›llarda vergilendirilebilir gelirin oluﬂmas›n›n muhtemel oldu¤unun tespiti halinde kay›tlara al›nmaktad›r.
Vergilendirilebilir gelirin oluﬂmas›n›n muhtemel oldu¤u durumlarda, ertelenmiﬂ vergi aktifi taﬂ›nan ve kullan›lmayan birikmiﬂ zararlar ile
her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, Grup, Avea’n›n yasal kay›tlar›nda taﬂ›nan ve
ileride vergilendirilebilir gelirden düﬂülmesi muhtemel olan taﬂ›nan vergi zarar› üzerinden 245.000 TL tutar›nda ertelenmiﬂ vergi
hesaplam›ﬂt›r. Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle taﬂ›nan vergi zararlar›n› tekrar gözden geçirmiﬂ ve 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
konsolide mali tablolar›nda taﬂ›d›¤› vergi aktifinde önemli bir de¤iﬂiklik olmad›¤›n› tespit etmiﬂtir. Grup, lisanslar›n de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› gibi
yönetim taraf›ndan ters çevrilmesi beklenen di¤er indirilebilir geçici farklardan ertelenmiﬂ vergi hesaplamam›ﬂt›r. Ayr›ca, Grup TTNet’in
ileriki y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir gelirinin oluﬂmas› ile ilgili yeterli kan›t›n bulunmas›ndan dolay› indirilebilir geçici farklar üzerinden
27.894 TL tutar›nda ertelenmiﬂ vergi aktifi hesaplam›ﬂt›r.
c) 2008 y›l›nda Grup, k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n› hesaplarken kullanm›ﬂ oldu¤u aktüeryal tahminlerden biri olan çal›ﬂan ayr›lma oranlar›n›
gözden geçirmiﬂtir.
d) Ayr›ca, ekonomik ömürlerin belirlenmesi, hukuki iﬂlemlere iliﬂkin karﬂ›l›k ayr›lmas› (Not 23) ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›n›n belirlenmesi
(Not 8) s›ras›nda da Yönetim taraf›ndan baz› öngörüler yap›lm›ﬂt›r.
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5. Bölümlere göre raporlama
Grup’un iki faaliyet alan› bulunmaktad›r: Sabit hat ve GSM hizmetleri, Sabit hat hizmetleri Türk Telekom ve TTNet taraf›ndan sa¤lan›rken,
GSM hizmetlerini Avea yürütmektedir. Bölüm faaliyet sonuçlar›, bilanço kalemleri ve nakit ak›mlar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:

Gelirler
Yurtiçi PSTN
ADSL
GSM
UFRYK 12 gelirleri
Data hizmet gelirleri
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Araba¤lant› gelirleri
Kiral›k devre
GSM operatörlerinden
elde edilen kira gelirleri
Di¤er
‹skonto/iadeler
Eliminasyonlar
Toplam gelir
Sat›ﬂlar›n maliyeti,
pazarlama, sat›ﬂ ve
da¤›t›m genel yönetim
ve araﬂt›rma giderleri
(amortisman ve itfa
giderleri hariç)
Amortisman ve
itfa giderleri
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Yat›r›m harcamalar›

Sabit hat
1 Ocak1 Ocak31 Aral›k
31 Aral›k
2008
2007

1 Ocak31 Aral›k
2008

GSM
1 Ocak31 Aral›k
2007

Eliminasyonlar
1 Ocak1 Ocak31 Aral›k
31 Aral›k
2008
2007

5.217.785
1.669.572
100.382
239.112
216.278
171.683
556.070

5.336.317
1.224.196
191.433
170.281
210.000
169.578
523.283

2.113.118
-

1.705.854
-

-

114.130
34.197
(462)
-

117.379
9.112
(8.988)
-

-

(4.775)
-

8.318.747

7.942.591

2.113.118

4.676.433

4.359.458

1.670.277

1.131.151
214.916
1.291.132

1.157.830
238.121
897.767

-

5.217.785
1.669.572
2.113.118
100.382
239.112
216.278
171.683
556.070

5.336.317
1.224.196
1.705.854
191.433
170.281
210.000
169.578
523.283

(236.918)

(220.103)

114.130
34.197
(462)
(236.918)

117.379
9.112
(13.763)
(220.103)

1.701.079

(236.918)

(220.103)

10.194.947

9.423.567

1.409.180

(236.918)

(220.103)

6.109.792

5.548.535

500.616
479.898
44.582
26.309
465.043 289.479(*)

-

-

1.631.767
259.498
1.756.175

1.637.728
267.430
1.187.246

(*) 4.121 TL tutar›ndaki finansal kiralama yoluyla edinilmiﬂ bina yat›r›m›n› içermektedir.

-

Konsolide
1 Ocak1 Ocak31 Aral›k
31 Aral›k
2008
2007
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31 Aral›k 2008

Toplam bölüm aktifleri
Toplam bölüm yükümlülükleri
ﬁerefiye

Sabit hat

GSM

Eliminasyon

Toplam

8.362.608
(3.748.375)
19.040

4.433.345(**)
(3.345.812)
29.695

(136.507)
(451.652)(*)
-

12.659.446
(7.545.839)
48.735

Sabit hat

GSM

Eliminasyon

Toplam

8.578.467 4.305.857 (**)
(3.520.341)
(2.416.143)
19.040
29.695

(114.190)
(673.810) (*)
-

12.770.134
(6.610.294)
48.735

31 Aral›k 2007

Toplam bölüm aktifleri
Toplam bölüm yükümlülükleri
ﬁerefiye

(*) 586.439 TL (2007 - 788.000 TL) tutar›nda az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ünü içermektedir.
(**) 29.695 TL (2007 - 29.695 TL) tutar›nda ﬂerefiye içermektedir.
6. Nakit ve nakit benzerleri

Nakit mevcudu
Bankadaki nakit - Vadesiz hesap
Bankadaki nakit - Vadeli hesap
Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1.305
246.452
793.776
449

1.147
223.865
1.107.676
104

1.041.982

1.332.792

31 Aral›k 2008 itibariyle Grup’un TL ve döviz cinsinden tüm vadeli mevduatlar› en fazla 1 ay vadelidir ve faiz oranlar› TL hesaplar için
%12,50 ve %23,00, ABD dolar› hesaplar› için %0,15 ve %8,00 aras›nda, Euro hesaplar› için %2,21 ve %7,5 aras›ndad›r. (2007 - %13,00 %19,36 TL, %1,00 - %5,60 ABD dolar› ve %1,00 - %5,04 Euro hesaplar).
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vadeli hesaplar›n 258.092 TL’lik k›sm›n› (2007 - 241.981 TL) Türk Silahl› Kuvvetleri Entegre Muhabere
Sistemi (“TSKEMS”)’nden al›nan avanslar oluﬂturmaktad›r. Bu vadeli hesaplardan elde edilen faiz geliri, al›nan avanslara eklenmekte ve
kuruluﬂlar aras›ndaki anlaﬂma gere¤i konsolide gelir tablosuna yans›t›lmamaktad›r (Not 12). Söz konusu vadeli mevduat bakiyeleri sadece
TSKEMS projeleri için kullan›labilmektedir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vadesiz mevduatlar›n 155.794 TL’lik (2007 -155.190 TL) k›sm› abone tahsilatlar›n›n belirlenen gün sonunda
serbest kalmas› koﬂuluyla bankalar ile imzalanan protokol kapsam›nda tutulan bloke tutardan oluﬂmaktad›r. Ayr›ca, vadesiz mevduatlar›n
3.722 TL’lik (2007 - 3.809 TL) k›sm›, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ATM tahsilatlar›ndan oluﬂan ve serbest kullan›mda olmayan tutardan
oluﬂmaktad›r.
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Nakit ak›m tablosundaki nakit ve nakde eﬂde¤er varl›klar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Nakit ve nakde eﬂ de¤er varl›klar
- TSKEMS projeleri
- Tahsilat protokolleri
- ATM tahsilat›
- Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1.041.982
(258.092)
(155.794)
(3.722)
(8.265)

1.332.792
(241.981)
(155.190)
(3.809)
(9.339)

616.109

922.473

Avea ile kredi kuruluﬂlar› aras›nda imzalanan “Banka Hesab› Rehin Sözleﬂmesi”ne göre; Avea yeni aç›lan, kapanan veya üzerinden blokaj
kald›r›lan tüm hesaplar›n› ilgili bankalara bildirim yapmakla yükümlüdür. Ayr›ca ayn› sözleﬂme gere¤i Avea’n›n tüm banka hesaplar›n›n
üzerinde (31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 550.480 TL; 2007 - 292.401 TL) kredi kuruluﬂlar› lehine verilmiﬂ rehin bulunmaktad›r.
1.041.982 TL tutar›ndaki haz›r de¤erlerin 550.576 TL’lik bölümü Avea’ya aittir (2007 - 292.463 TL).
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7. Finansal borçlar - net
31 Aral›k 2008
A¤›rl›kl›
ortalama etkin
Orijinal
faiz oran› %
tutar
K›sa vadeli finansal borçlar:
TL cinsinden finansal borçlar
ABD dolar› cinsinden sabit
faizli finansal borçlar
ABD dolar› cinsinden de¤iﬂken
faizli finansal borçlar

Orijinal
tutar

TL karﬂ›l›¤›

294

294

738.281

738.281

-

-

-

%6

2.067

2.407

%4,52

185.000

279.776

%6,10-%7,48

300.000

349.410

17.034

17.034

-

-

25.563

38.659

31.875

37.125

1.532

3.279

1.453

2.484

129.069

195.190

%7,48

44.773

52.147

6.240

13.359

%7,30

1.511

2.584

Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›:
ABD dolar› cinsinden de¤iﬂken
faizli finansal borçlar (*)
%6,23
Euro cinsinden de¤iﬂken faizli
finansal borçlar (**)
%7,84
Toplam k›sa vadeli finansal borçlar

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

TL karﬂ›l›¤›

%22,80

Faiz tahakkuklar›:
TL cinsinden sabit faizli finansal borçlar
ABD dolar› cinsinden de¤iﬂken
faizli finansal borçlar
Euro cinsinden de¤iﬂken faizli
finansal borçlar

Uzun vadeli finansal borçlar:
ABD dolar› cinsinden de¤iﬂken
faizli finansal borçlar (*)
Euro cinsinden de¤iﬂken faizli
finansal borçlar (**)

31 Aral›k 2007
A¤›rl›kl›
ortalama etkin
faiz oran› %

1.285.578

446.451

%6,23

1.304.882

1.973.373

%7,25

1.318.901

1.536.124

%7,84

69.848

149.531

%7,30

73.047

124.924

2.122.904

1.661.048

(*) Libor faiz oran› + (1,10 - 2,40 aral›¤›)
(**) Libor + 2,55
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle finansal borçlar›n rayiç de¤eri 3.403.356 TL (2007 - 2.208.582 TL)’dir. Finansal borçlar›n 2.369.672 TL
tutar›ndaki bölümü Avea’n›n finansal borçlar›ndan oluﬂmaktad›r (2007 - 1.748.568 TL).
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Finansal borçlar›n orijinal döviz ve TL cinsinden vadelerine göre detay› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
3 aya
3 ay 1-5 y›l
kadar 1 y›l aras›
aras›
TL cinsinden sabit faizli
ABD dolar› cinsinden sabit faizli
ABD dolar› cinsinden de¤iﬂken faizli
Euro cinsinden de¤iﬂken faizli

Toplam

3 aya
kadar

31 Aral›k 2007
3 ay 1-5 y›l
1 y›l aras›
aras›

Toplam

755.315
133.498
9.958

380.128
6.679

1.973.372
149.532

755.315
2.486.998
166.169

294
40.047
2.490

2.407
398.635
2.578

1.536.124
124.924

294
2.407
1.974.806
129.992

898.771

386.807 2.122.904

3.408.482

42.831

403.620

1.661.048

2.107.499

Finansal borçlar›n orijinal döviz ve TL cinsinden yeniden fiyatland›r›lma veya vade tarihlerinden erken olan›na göre da¤›l›m› aﬂa¤›daki
gibidir:
31 Aral›k 2008
3 aya
3 ay - 1-5 y›l 5-10 y›l
kadar1 y›l aras› aras› aras›

Toplam

3 aya
kadar

31 Aral›k 2007
3 ay - 1-5 y›l
1 y›l aras›
aras›

Toplam

TL cinsinden sabit faizli
755.315
ABD dolar› cinsinden sabit faizli
ABD dolar› cinsinden de¤iﬂken faizli 2.204.466 282.532
Euro cinsinden de¤iﬂken faizli
166.169
-

-

-

755.315
294
2.486.998 1.618.576
166.169 129.992

2.407
356.230
-

-

294
2.407
1.974.806
129.992

3.125.950 282.532

-

- 3.408.482 1.748.862

358.637

-

2.107.499

Grup, 2007 y›l› içinde Avea’n›n k›sa vadeli finansal borçlar›n› uzun vadeli bir finansman paketi olan S›ral› Kredi Proje Finansman›
kapsam›nda yeniden yap›land›rm›ﬂt›r. Bu proje kapsam›nda, Grup finansal borçlar›n›n vadelerini 8 ile 9 y›l aras›nda uzatm›ﬂt›r ve bu proje
için finans kuruluﬂlar›na belli teminatlar sunmuﬂtur.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle aﬂa¤›daki tutarlardaki finansal borçlar için teminat paketi sa¤lanm›ﬂt›r:
31 Aral›k 2008
ABD dolar›
EURO
Teminat paketi

1.451.856

76.440

TL tutar›
2.359.285

31 Aral›k 2007
ABD dolar›
EURO
1.386.811

75.375

TL tutar›
1.744.125

ﬁirket’in eski ba¤l› ortakl›¤› olan Aycell Haberleﬂme ve Pazarlama Hizmetleri (“Aycell”) ile birleﬂmesinden önce Aria ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ.
(“Aria”, ‹ﬂ-T‹M Telekomünikasyon Hizmetleri A.ﬁ.‘nin eski ba¤l› ortakl›¤›)’nin sat›n alm›ﬂ oldu¤u ekipmanlar için 2001 y›l›nda
tedarikçilerinden finansman sa¤lam›ﬂt›r. Söz konusu finansman karﬂ›l›¤›nda kreditörleri temsil eden kuruma (“Security Agent”) bir teminat
paketi vermiﬂtir. 2004 y›l›ndaki Aria ve Aycell birleﬂmesinden sonra, teminat paketi yenilenmiﬂtir. Yenilenen teminat paketi aﬂa¤›dakileri
içermektedir:
-Aria sahip oldu¤u tüm taﬂ›nabilir sabit k›ymetler (Aycell’in taﬂ›nabilir sabit k›ymetleri hariç) ve Avea ticari markas› üzerine ticari ipotek
konacakt›r. Ticari ipotek, Avea’n›n borçlar›n› (“Teminatl› Finansal Borç”) maksimum 1 milyon TL’ye kadar yüksek derecede güvence alt›na
alacakt›r (31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 661.244 ABD dolar› eﬂ de¤eri). 31 Aral›k 2008 tarihinde Avea’n›n bu kapsamdaki finansal borcu
yaklaﬂ›k olarak 2.359.285 TL (2007 - 1.744.125 TL)’dir.
-Avea’n›n (hesaplar›n operasyonel olarak iﬂleyiﬂini k›s›tlamamakla birlikte) tüm banka hesaplar› üzerinde rehin bulunmaktad›r (31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle 550.480 TL; 2007 - 292.401 TL).

99 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL), di¤er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin'lik de¤erlerden belirtilmiﬂtir)

-Alacaklar›n Temliki: Avea’n›n taraf oldu¤u ve Avea’ya y›ll›k olarak 20.000 ABD dolar› tutar›n›n üzerinde gelir ya da maliyet oluﬂturan
önemli anlaﬂmalar kreditörler lehine teminat paketinin bir parças› olarak temlik edilmiﬂtir. Temerrüt halinde, anlaﬂmalar›n taraflar› tüm
yükümlülüklerini, aynen Avea’ya oldu¤u gibi, kreditörlere karﬂ› yerine getireceklerdir.
Ticari ‹ﬂletme Rehinlerine ilaveten teminat paketinde baﬂka koﬂullarda vard›r:
1. Finansal taahhütler (oranlar):
a) Eylül 2008’den sonraki ilk raporlama döneminden itibaren Avea’n›n “Borç Servisi Oran› (son dört hesap döneminde finansmandan
sa¤lanan nakit ak›ﬂlar›n›n Avea borçlar›na, anapara ve faiz ödemelerine bölünmesiyle hesaplanmaktad›r)” minimum 1,1 olmal›d›r.
b) 31 Aral›k 2008’den sonraki ilk raporlama döneminden itibaren Avea’n›n net borcunun faiz, vergi, amortisman gideri ve itfa paylar›
öncesi kâr›na (“EBITDA”) oran› en fazla 5 olmal› ve kredi sözleﬂmesinde belirtilen belirli seviyeleri sa¤lamal›d›r.
2. Baz› genel taahhütler:
a) Lisans anlaﬂmas› “Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi” devam ettirilmelidir.
b) Avea’n›n iﬂ ak›ﬂ›n›, varl›klar›n›n sat›ﬂ› ile sekteye u¤ratmamak için, kredi sözleﬂmelerinde belirtilen baz› istisnai durumlar haricinde, y›ll›k
olarak sat›labilecek, kiralanabilecek varl›k de¤eri 10.000 ABD dolar› ile s›n›rlanm›ﬂt›r.
c) Avea varl›klar› üzerinde kredi verenler lehine güvence sa¤lam›ﬂt›r, bu güvencenin karﬂ›l›kl› olarak ayn› varl›klar üzerinde yarat›lacak yeni
güvencelerle etkisi azalt›lmamal›d›r.
d) Duran varl›k sat›n al›m›; Avea, 1 Ocak 2006 ile 31 Aral›k 2008 aras›ndaki dönemlerde kümülatif olarak, ‹ﬂ Plan›’nda yer alan toplam
duran varl›k al›m›n›n %17,5’tan fazlas›n› aﬂamaz.
ﬁirket, Avea’n›n uzun vadeli finansman›n› aﬂa¤›daki ﬂekilde desteklemektedir:
a) Avea’n›n nakit borç ödemesinin yeterli olmad›¤› durumda 300.000 ABD dolar› tutar›nda ‘ﬁarta Ba¤l› Sermaye Deste¤i’,
b) Temerrüt durumunda kullan›labilecek 500.000 ABD dolar› tutar›nda ‘Kurumsal Garanti’,
c) Avea’da sahip olunan hisselerin rehni,
d) Alacaklar›n temlik edilmesi: Avea’ya sa¤lanan krediler kapsam›nda, ﬁirket, alacaklar›ndan do¤an tüm hak, hisse ve menfaatleri ile
‘Sermaye Benzeri Kredi’ anlaﬂmalardan do¤an tüm haklar›n› temerrüt durumunda, kredi kuruluﬂlar›n›n temsilcisine, Avea’n›n
yükümlülüklerini yerine getirmek amac› ile devredecektir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Grup yönetimi, Avea’n›n finansal taahhütlerini ve genel taahhütlerini gözden geçirmiﬂ ve yukar›da bahsi
geçen ﬂartlara duran varl›k sat›n al›m› ile ilgili yükümlülü¤ü d›ﬂ›nda uydu¤unu belirlemiﬂtir. Avea, 6 ﬁubat 2009 tarihi itibariyle belirlenen
dönemdeki duran varl›k sat›n al›mlar›n›n temerrüt yaratmamas› için kredi veren kuruluﬂlardan feragat mektubu temin etmiﬂtir.
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8. Ticari alacak ve borçlar- net
a) Ticari alacaklar - net
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

2.341.608
42.296
(1.058.918)

2.119.320
53.012
(890.069)

1.324.986

1.282.263

Uzun vadeli
Ticari alacaklar

-

1.143

Toplam uzun vadeli ticari alacaklar

-

1.143

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

(890.069)
(252.452)
80.513
3.090

(759.453)
(265.437)
124.547
10.274

(1.058.918)

(890.069)

K›sa vadeli
Ticari alacaklar
Di¤er ticari alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤› (-)
Toplam k›sa vadeli ticari alacaklar

Ticari alacaklar›n vadesi genellikle 30 gündür (2007 - 30 gün).
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak tarihi itibariyle
Y›l içinde ayr›lan karﬂ›l›k
Karﬂ›l›¤›n ters çevrilmesi- tahsilatlar (Not 31)
ﬁüpheli alaca¤›n kay›tlardan ç›kar›lmas›
31 Aral›k tarihi itibariyle

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçmiﬂ fakat karﬂ›l›k ayr›lmayan ticari alacaklar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
Vadesi geçmiﬂ fakat ﬂüpheli olmayan alacaklar

31 Aral›k 2008
31 Aral›k 2007

Toplam

Vadesi
gelmeyen
alacaklar

30 gün
geçmiﬂ

30-60 gün
aras›

60-90 gün
aras›

90-120 gün
aras›

120 günü
geçmiﬂ

1.324.986
1.282.263

871.988
768.698

257.321
354.699

105.129
94.262

52.375
45.425

8.060
9.570

30.113
9.609

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grubun ticari alacaklar› için bireysel ve portföy bazda ay›rd›¤› ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› s›ras›yla
834.832 TL ve 224.086 TL’dir (2007 - 712.634 TL ve 177.435 TL)’dir.
Avea’n›n bayilerinden alm›ﬂ oldu¤u toplam teminat tutar› 49.227 TL (2007 - 169.465 TL)’dir.
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b) Ticari borçlar - net
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

881.130
61
128

650.087
5.211

881.319

655.298

-

-

881.319

655.298

K›sa vadeli
Ticari borçlar
Borç senetleri
Di¤er ticari borçlar

Uzun vadeli
Ticari borçlar

31 Aral›k 2008 itibariyle ticari borçlar›n 1.244 TL’lik (2007 - 14.272) k›sm› TSKEMS projeleri kapsam›nda tedarikçilere olan borçlardan
oluﬂmaktad›r (Not 6).
Ticari borçlar›n ortalama vadeleri 30 ile 90 gün aras›nda de¤iﬂmektedir (2007 - 30 ila 90 gün).
9. Finansal kiralama alacaklar› ve borçlar› - net
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup’un finansal kiralama alaca¤› bulunmamaktad›r.
Avea’n›n finansal kiralama yoluyla elde etti¤i ﬂebeke cihazlar›na ve bina al›m›na iliﬂkin finansal kiralama yükümlülükleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 seneden k›sa vadeli
1 seneden uzun 2 seneden k›sa vadeli
2 seneden uzun 5 seneden k›sa vadeli
5 seneden uzun vadeli

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

5.233
5.068
17.330
19.129

4.039
3.709
12.950
20.227

46.760

40.925

Finansal kiralama sözleﬂmeleri kapsam›nda yap›lacak olan minimum ödemeler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

1 seneden az
1 seneden uzun 2 seneden k›sa vadeli
2 seneden uzun 5 seneden k›sa vadeli
5 seneden uzun vadeli
Eksi: Giderleﬂmemiﬂ kiralar
Finansal kiralama yükümlülüklerin bugünkü de¤eri

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

8.416
7.618
22.854
20.895
(13.023)

6.827
5.901
18.202
22.877
(12.882)

46.760

40.925
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Operasyonel kiralama:
ﬁirket’in kuruluﬂundan sonra PTT ile 1997 y›l›nda yap›lan anlaﬂma gere¤ince ortak kullan›mda bulunan binalar›n karﬂ›l›kl› olarak 49 y›ll›¤›na
ücretsiz olarak kullan›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 2005 y›l›nda sözleﬂmede düzenlemeye gidilmiﬂ ve ﬁirket’in PTT’den kulland›¤› net m2 alan
için 10 y›l boyunca y›lda 35.000 TL ödemesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (söz konusu net m2 alan PTT’nin sahip oldu¤u ancak ﬁirket taraf›ndan
kullan›lan net m2 ile ﬁirket’in sahip oldu¤u ancak PTT taraf›ndan kullan›lan m2 aras›ndaki farkt›r). 10 y›l›n sonunda karﬂ›l›kl› olarak taraflar
sözleﬂmeyi müzakere edeceklerdir. PTT ve Türk Telekom aras›ndaki iﬂlem piyasa koﬂullar›nda muvazaas›z bir iﬂlem olmad›¤›ndan, rayiç
bedelle brüt olarak gösterilmesi yerine net nakit k›stas›na göre konsolide finansal tablolarda gösterilmiﬂtir (Not 20).
Bilanço tarihinde yukar›da belirtilen operasyonel kiralama iﬂlemi çerçevesinde Grup’un ödenmemiﬂ ve iptal edilemeyecek operasyonel
kiralama taahhütleri vard›r. Bu taahhütlerin vadesinin dolma süresi aﬂa¤›daki gibidir:
a)
Bir y›l içerisinde
‹kinci ve beﬂinci y›llar içerisinde (dahil)
Beﬂ y›ldan fazla (*)

31 Aral›k 2008 (*)

31 Aral›k 2007 (*)

35.000
140.000
1.400.000

35.000
140.000
1.435.000

1.575.000

1.610.000

(*) Gelecek y›llardaki eskalasyon art›ﬂlar› dikkate al›nmam›ﬂt›r.
b) ﬁirket’in operasyonel kiralamaya konu etti¤i kiral›k devreler bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›l içerisinde kazan›lan
toplam kiral›k devre geliri 455.818 TL (2007 - 425.466 TL)’dir.
Avea’n›n operasyonel kiralama yoluyla kulland›¤› baz istasyon alanlar› ve kiral›k devreler bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihinde sona
eren y›l içerisinde toplam ödenen operasyonel kiralama tutar› 178.411 TL (2007 - 181.414 TL)’dir.
Baz istasyon alanlar› ve kiral›k devreler için kiralama taahhütlerin vadeleri ﬂöyledir:

Bir y›l içinde
Bir ila iki y›l aras›
‹ki ila beﬂ y›l aras›
Beﬂ y›ldan uzun

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

56.578
40.299
60.486
21.048

48.666
37.840
71.917
22.991

178.411

181.414

10. ‹liﬂkili taraflardan alacaklar ve borçlar - net
Grup içi iliﬂkili kuruluﬂlar ile yap›lan tüm iﬂlem ve bakiyeler, ﬂirketleraras› kârlar, gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar konsolidasyon amac›yla
elimine edildi¤i için bu dipnotta yer verilmemiﬂtir. Grup içi mal ve hizmet sat›ﬂlar› Grup ﬂirketlerinin Grup d›ﬂ› müﬂterilerine uygulad›klar›
fiyatlardan gerçekleﬂmiﬂtir. ‹liﬂkili taraflardan olan alacaklar, teminats›z olup, nakit olarak ödenecektir. Kontrol gücünün devlete ait oldu¤u
kurumlar ‘devlet kontrolü alt›ndaki kurumlar’ olarak belirtilmiﬂtir. Hazine’nin, ﬁirket’in %30’una ve alt›n hisseye sahip olmas› nedeniyle,
devlet kontrolü alt›ndaki kurumlar iliﬂkili kuruluﬂ olarak nitelendirilmektedir.
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Grup ile iliﬂkili taraflar aras›ndaki 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle bakiyeler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Devlet kontrolü alt›ndaki kurumlar
Cell-C Ltd. (1)
PTT
Di¤er

‹liﬂkili taraflara borçlar (k›sa vadeli yükümlülükler)
Devlet kontrolü alt›ndaki kurumlar
Oger Telecom Yönetim Hizmetleri Limited ﬁirketi (“OTMSC”) (2)
PTT
Di¤er

‹liﬂkili taraflara ticari borçlar (uzun vadeli yükümlülükler)
Devlet kontrolü alt›ndaki kurumlar

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

84.747
96
4.303
3.798

74.615
13
8.278
266

92.944

83.172

14.288
4.457
1.973
799

2.919
2.577
1.288
321

21.517

7.105

336

-

336

-

(1) Oger Telecom’un ba¤l› ortakl›¤›
(2) Oger Telecom’un iﬂtiraki
Hissedarlarla iﬂlemler:
ﬁirket, 2008 y›l› içinde Hazine’ye 1.234.622 TL (2007 - 1.164.326 TL) tutar›nda temettü ödemesi gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2008 y›l›nda OTAﬁ ile
gerçekleﬂtirilen iﬂlemler 1.508.983 (2007 - 1.423.060 TL) tutar›ndaki temettü ödemesinden oluﬂmaktad›r.
Avea imtiyaz sözleﬂmesi gere¤i Hazine’ye ayl›k brüt gelirinin %15’i kadar pay (“Hazine Pay›”) ödemekle yükümlüdür. 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle Hazine pay› 29.238 TL (2007 - 28.244 TL)’dir.
Di¤er iliﬂkili kuruluﬂlarla yap›lan iﬂlemler:
2008 y›l›nda PTT’den posta hizmetleri al›m› 160.858 TL (2007 - 143.582 TL) olup, faturalar›n tahsil edilmesinden ve di¤er hizmetlerden
do¤an komisyon giderleri ise 34.863 TL (2007 - 50.921 TL)’dir.
‹liﬂkili taraflarla yap›lan iﬂlemler:
Üst düzey yönetimle ilgili konsolide finansal tablolara yans›t›lan uzun dönemli çal›ﬂan hak yükümlülükleri 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
toplam 603 TL’dir (2007 - 400 TL).
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Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar
Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sa¤lanan faydalar aﬂa¤›daki gibidir:

K›sa vadeli faydalar
Uzun vadeli tan›mlanm›ﬂ faydalar

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

25.172
603

10.837
400

25.775

11.237

‹liﬂkili kuruluﬂlara sa¤lanan garantiler:
ﬁirket, Avea’n›n uzun vadeli finansman›n› desteklemek amac›yla verdi¤i garantileri Not 7’de aç›klam›ﬂt›r.
ﬁirket, Cetel’in finansman›n› desteklemek amac›yla 8.000 EUR garanti sa¤lam›ﬂt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde OTMSC, Türk Telekom’a, 25.943 TL (31 Aral›k 2007 - 27.258 TL) tutar›nda
dan›ﬂmanl›k ücretini ve 307 TL tutar›ndaki masraf yans›tma ücretini OTMSC ve ﬁirket aras›nda imzalanm›ﬂ bulunan sözleﬂme gere¤ince
fatura etmiﬂtir. OTMSC’nin ana hissedar› Saudi Oger’dir. Bu ücretin büyük ço¤unlu¤u ﬂirket üst yönetimine ait maaﬂlar› kapsamaktad›r.
Anlaﬂma Nisan 2006’da toplam tutar› 60.000 ABD dolar› üzerinden üç sene için imzalanm›ﬂt›r.
11. Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyonu yükümlülü¤ü
15 Eylül 2006 tarihinde ﬁirket, ‹ﬂ Bankas› Grubu ve di¤er Avea hissedarlar› ile 2004 y›l›nda imzalanm›ﬂ olan “Hissedarl›k Anlaﬂmas›” ve
“Halka Arz ve Sat›ﬂ Anlaﬂmas›”na yönelik “De¤iﬂiklik Anlaﬂmas›” imzalam›ﬂt›r. De¤iﬂiklik Anlaﬂmas›’na göre, ﬁirket, ‹ﬂ Bankas› Grubu’na, ‹ﬂ
Bankas› Grubu’nun elindeki Avea hisseleri için bir sat›ﬂ opsiyonu tan›maktad›r. Opsiyonun kullan›labilmesi aﬂa¤›daki ﬂartlara ba¤l›d›r:
a) E¤er Avea’n›n halka arz› 1 Ocak 2011’e kadar gerçekleﬂmezse, 1 Ocak 2011’den 31 Aral›k 2014’e kadar (“‹lk dönem”) ‹ﬂ Bankas›
Grubu’nun halka arz talebinde bulunma hakk› vard›r. Böyle bir talep gelmesi halinde talebin geliﬂ süresinden itibaren 9 ay içinde
sonuçland›r›lmas› gerekmektedir. Ancak, ﬁirket halka arz talebi gelmesinden itibaren 30 gün içinde bu talebin ertelenmesini isteyebilir ve
halka arz› “‹lk dönemin” sonuna kadar erteleyebilir.
b) E¤er halka arz “‹lk dönemin” sonunda gerçekleﬂmezse 1 Ocak 2015 ile 31 Aral›k 2015 tarihleri aras›nda ‹ﬂ Bankas› Grubu’nun halka arz
iﬂleminin baﬂlat›lmas› ve gerçekleﬂtirilmesini talep etme haklar› vard›r.
c) Yukar›da belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullan›larak, halka arzdan ba¤›ms›z olarak veya halka arz iﬂlemini takiben bir ay içerisinde
‹ﬂ Bankas› Grubu’nun ellerinde bulundurduklar› Avea hisselerini ﬁirket’e satma haklar› vard›r. Sat›ﬂ fiyat› halka arz s›ras›nda oluﬂacak
fiyattan %5 indirim yap›larak tespit edilecektir.
ﬁirket, 31 Aral›k 2010 öncesinde Avea’n›n halka arz›n›n olmayaca¤›n› ve ‹ﬂ Bankas› Grubu’nun az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyonunu 1 Ocak
2011’de ilk f›rsatta kullanaca¤›n› varsayarak, söz konusu opsiyonunun 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle rayiç de¤erini
belirlemiﬂtir. ﬁirket, söz konusu opsiyonun rayiç de¤erini, 31 Aral›k 2010 sonras› indirgenmiﬂ nakit ak›m› ve Bat› Avrupa, Asya, Orta Do¤u
ve Kuzey Amerika’daki Avea ile benzer gelir büyüme oran›na sahip geliﬂmiﬂ operatörler için uygulanan Öz sermaye De¤eri/EBITDA, Öz
sermaye De¤eri/Sat›ﬂlar ve Öz sermaye De¤eri/Abone oranlar›n› içeren çoklu yaklaﬂ›mlara dayanarak hesaplamaktad›r. De¤erlerin
ortalamas› 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle belirlenmiﬂ daha sonra 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerine indirgenmiﬂtir. Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ
opsiyon yükümlülü¤ünün piyasa de¤eri 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 586.439 TL (2007 - 788.000 TL) olarak hesaplanm›ﬂt›r.
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Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyonunu konsolide mali tablolara yans›tmak için, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle taﬂ›nan az›nl›k pay› tutar› olan
(dönem zarar›ndan verilen pay sonras›ndaki taﬂ›nan de¤eri) 199.720 TL (2007 - 351.189 TL), öz sermayeden, uzun vadeli yükümlülükler
içerisinde ‘Az›nl›k hisseleri sat›ﬂ opsiyon yükümlülü¤ü’ne s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sat›ﬂ opsiyonun rayiç de¤eri
586.439 TL (2007 - 788.000 TL) olarak belirlenmiﬂ olup, aradaki 386.719 TL (2007 - 436.811 TL) (Not 24) rayiç de¤er fark› da Grup’un
az›nl›k paylar›n›n sat›n al›nmas›na iliﬂkin muhasebe politikas›na istinaden öz sermaye içerisindeki “az›nl›k hisseleri opsiyon de¤erleme
fonu”na yans›t›lm›ﬂt›r (Not 24).
12. Di¤er alacaklar ve yükümlülükler - net
Di¤er k›sa vadeli alacaklar

Di¤er k›sa vadeli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er ﬂüpheli alacaklar
ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› (-)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

52.458
14.730
21.833
(21.833)

23.380
14.787
(14.787)

67.188

23.380

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

30.800
247.035
273.853
22.105
121.602
26.993
45.564
29.238
94.133
103.571
4.896

34.790
248.213
263.447
27.129
186.692
8.804
45.943
28.444
87.559
81.155
34.783

999.790

1.046.959

Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

Personele borçlar
Ödenecek vergi ve borçlar
Al›nan avanslar
Ödenecek sosyal sigorta primleri
Gider tahakkuklar›
Sabit k›ymet yat›r›m tahakkuklar›
TTK kat›l›m pay› tahakkuklar›
Hazine Pay› tahakkuklar›
Evrensel hizmet fonu tahakkuku (1)
Ertelenmiﬂ gelirler (2)
Di¤er borçlar

1) 16 Haziran 2005 tarihinde yay›mlanan 5369 say›l› Evrensel Hizmet Fonu’na iliﬂkin yasaya göre, Türk Telekom ve TTNet her y›l Nisan
ay›n›n sonuna kadar bir önceki y›ll›k net gelirlerinden %1’ini Evrensel Hizmet Fonu ad› alt›nda Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’na ödemekle
yükümlüdür.
2) Ertelenmiﬂ gelir a¤›rl›kl› olarak faturalanm›ﬂ ancak henüz kullan›lmam›ﬂ dakikalar›n sat›ﬂ tutar›d›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un 9.558 TL (2007 - 11.398 TL) tutar›nda di¤er uzun vadeli yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
Savunma Bakanl›¤› ve Kuzey Atlantik Pakt› Teﬂkilat› (“NATO”)’dan al›nan bakiyeleri kapsamaktad›r. ﬁirket, NATO projeleri için arac›
konumunda olup, al›nan avanslardan yüklenici firmaya yap›lan ödemelere arac›l›k etmekte ve proje yönetimlerini desteklemektedir.
Projelerden do¤an harcamalar, harcama tarihinde al›nan avanslardan düﬂülmektedir. Kullan›lmayan avanslar, vadeli hesaplarda tutularak
elde edilen faiz geliri taraflar aras›ndaki anlaﬂmaya göre al›nan avanslara alacak kaydedilmektedir (Not 6).
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13. Stoklar - net
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 49.080 TL (2007 - 37.959 TL) tutar›nda stok bulunmaktad›r. Söz konusu stoklar›n büyük bölümü kablo
kutusu ve ba¤lama blo¤u gibi sarf malzemelerinden ve sim kartlar›ndan oluﬂmaktad›r.
14. Ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri - net
Ertelenen vergi
Grup, vergiye esas yasal mali tablolar› ile SPK Muhasebe Standartlar›’na göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi varl›k ve yükümlülü¤ünü muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar
genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile SPK Muhasebe Standartlar›’na göre haz›rlanan mali tablolarda farkl›
dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup, vergi varl›¤›n› gözden geçirmiﬂ ve önceki y›llar mali zararlar›ndan kaynaklanan ertelenmiﬂ vergi
varl›¤›n› Avea’n›n gelecekteki iﬂ plan›na göre oluﬂmas› muhtemel vergilendirilebilir kârlar›na dayand›rarak mali tablolar›na yans›tm›ﬂt›r. 31
Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 itibariyle Avea’n›n geçmiﬂ y›l mali zararlar› için hesaplanan ertelenmiﬂ vergi varl›¤› 245.000 TL’dir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Avea’n›n taﬂ›d›¤› ve matrah oluﬂtu¤u zaman vergiden indirilebilece¤i mali y›l zararlar›n›n detay› ve bu
zararlar›n itfa tarihleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Sona erme y›llar›
2009
2010
2011
2012
2013

31 Aral›k 2008 ve 2007

Ertelenmiﬂ
vergi hesab›nda
kullan›lan

1.010.112
988.334
1.081.447
867.643
838.926

158.000
408.000
659.000
-

4.786.462

1.225.000

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle TTNet’in taﬂ›d›¤› ve matrah oluﬂtu¤u zaman vergiden indirilebilece¤i mali y›l zararlar›n›n detay› ve bu
zararlar›n itfa tarihleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Sona erme y›llar›
2012

31 Aral›k 2008

Ertelenmiﬂ
vergi hesab›nda
kullan›lan

127.038

127.038

127.038

127.038
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ertelenmiﬂ vergi varl›k ve yükümlülüklerinin hesaplanmas›nda kullan›lan vergi oran› %20’dir.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

(560.421)
(16.010)
(46)
(576.477)

(709.575)
(9.418)
(718.993)

Taﬂ›nan vergi zararlar›ndan kay›tlara al›nan ertelenmiﬂ vergi varl›¤›
Uzun vadeli çal›ﬂan haklar› karﬂ›l›¤›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
Gider tahakkuklar›
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Evrensel hizmet fonu ve di¤er katk› paylar›
Di¤er

270.407
132.834
17.189
4.292
53.992
24.241
7.913

245.000
192.722
20.173
2.839
34.577
20.312
2.806

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü-net

510.868

518.429

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü, net

(65.609)

(200.564)

Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›, net

272.894

245.000

(338.504)

(445.564)

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

Maddi duran varl›klar üzerindeki geçici farklar
Taﬂ›nan vergi zararlar›
Uzun vadeli çal›ﬂan haklar› karﬂ›l›¤›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
Gelir tahakkuklar›
Gider tahakkuklar›
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Evrensel hizmet fonu ve di¤er katk› paylar›
Di¤er

149.154
25.407
(59.888)
(2.984)
(6.592)
1.453
19.415
3.929
5.060

167.322
245.000
(16.508)
(1.031)
1.030
(4.934)
15.982
1.133
3.140

Ertelenmiﬂ vergi geliri (Not 33)

134.954

411.134

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü hareketi

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1 Ocak itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem kâr veya zarar›na yans›t›lan tutar

(445.564)
107.060

(612.114)
166.550

31 Aral›k itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

(338.504)

(445.564)

Maddi duran varl›klar üzerindeki geçici farklar
Gelir tahakkuklar›
Di¤er

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü, net
Ertelenmiﬂ vergi geliri/(gideri)
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Ertelenmiﬂ vergi alaca¤› hareketi

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1 Ocak itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem kâr veya zarar›na yans›t›lan tutar

245.000
27.894

245.000

31 Aral›k itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

272.894

245.000

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

Dönem kâr veya zarar›na yans›t›lan tutar:
- Ertelenmiﬂ vergi yükümlü¤ü gideri
- Ertelenmiﬂ vergi alaca¤› geliri

107.060
27.894

166.134
245.000

Ertelenmiﬂ vergi geliri (Not 33)

134.954

411.134

Grup, Avea’n›n edinilmesi s›ras›nda ortaya ç›kan rayiç bedel düzeltmelerinden kaynaklanan indirilebilir geçici farklar üzerinden, sat›n al›m
tarihi itibariyle söz konusu geçici farklardan hesaplanacak ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kullan›labilece¤i ölçüde Avea’da vergilendirilecek yasal
kâr elde etme ihtimali gözlenmedi¤i için, ertelenmiﬂ vergi varl›¤› hesaplamam›ﬂ ve konsolide finansal tablolara yans›tmam›ﬂt›r.
15. Di¤er cari/cari olmayan varl›klar - net
Di¤er cari/dönen varl›klar

Peﬂin ödenen kira giderleri
‹ndirilecek KDV ve Özel ‹letiﬂim Vergisi
KDV alaca¤›
Di¤er peﬂin ödenen giderler
Gelir tahakkuklar›
Di¤er dönen varl›klar

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

49.073
6.260
90.994
137.300
96.663
33.857

35.386
7.268
242.977
51.837
71.465
47.908

414.147

456.841

Peﬂin ödenen kira giderleri esas itibariyle Avea’n›n baz istasyonlar› için ödenen peﬂin kiralardan oluﬂmaktad›r. Gelir tahakkuklar›, ADSL kota
aﬂ›m tutarlar›n› ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle kazan›lm›ﬂ ancak faturalanmam›ﬂ GSM gelirleri içermektedir.
Di¤er cari olmayan/duran varl›klar

Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

4.675

3.181

4.675

3.181
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16. Finansal yat›r›mlar - net
Cetel
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1 Ocak bakiyesi
Sermaye art›r›m›na iﬂtirak

11.200
640

11.200

31 Aral›k bakiyesi

11.840

11.200

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle Grup, Cetel’de etkin kontrol gücünün olmamas› nedeniyle, özsermaye yönetimini
uygulayabilmek için gerekli olan finansal bilgileri zaman›nda elde edememekte ve Cetel’deki iﬂtirak pay›n› konsolide finansal tablolarda
maliyet de¤erinden taﬂ›maktad›r.
17. Di¤er finansal yat›r›mlar ve yükümlülükler
Nakit ak›ﬂ riskinden korunma
Faiz takaslar›
Avea, de¤iﬂken faizli borçlanmalar›ndan kaynaklanan faiz riskinden korunmak amac›yla Birinci Korunma, Overlay 1 ve Overlay 2 olmak
üzere 3 farkl› faiz riski korunma iﬂlemine girmiﬂtir. Söz konusu iﬂlemler farkl› yap›da olmalar›na ra¤men Overlay 1 iﬂlemi Birinci Korunma
iﬂlemi üzerine, Overlay 2 iﬂlemi ise Overlay 1 iﬂleminin üzerine yap›land›r›lm›ﬂt›r.
Birinci Korunma ‹ﬂlemi: Avea, 28 Eylül 2007 ile 30 Eylül 2012 dönemini kapsayan Birinci Korunma iﬂlemini, 11, 18 ve 24 Temmuz 2007
tarihlerinde çeﬂitli bankalarla gerçekleﬂtirmiﬂtir. Birinci Korunma iﬂlemine konulan korunan varl›k, koruma iﬂleminin geçerli oldu¤u dönem
boyunca her y›l 31 Mart ve 30 Eylül tarihlerinde ödenecek olan MTPF sendikasyon kredisinin faiz ödemelerinin, %75’ine tekabül edecektir.
30 Eylül 2012 tarihine kadar itfa edecek nominal tutar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 1.170.477 ABD Dolar›’d›r.
Birinci Korunma iﬂlemi nakit ak›ﬂ› riskinden korunma amaçl› gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, Avea;
•28 Eylül 2007-30 Eylül 2009 tarihleri aras›nda, sabit faiz ödeyecek ve de¤iﬂken faiz alacak
•30 Eylül 2009-30 Eylül 2012 tarihleri aras›nda, üst limiti yap›sal bir oran (structured capped rate) ödeyecek ve de¤iﬂken faiz oran›
alacakt›r.
Overlay 1: Avea, 26 Eylül 2008 tarihinde yeni bir korunma iﬂlemine girmiﬂ olup söz konusu iﬂlem 31 Mart 2008-30 Eylül 2015 dönemini
kapsamaktad›r. Birinci Koruma iﬂlemi geçerlili¤ini sürdürecek ve Overlay 1 iﬂlemi:
1.Birinci Korunma iﬂlemini yeniden yap›land›rmak amac›yla Birinci Korunma iﬂleminin nominal tutar›n›n %55’ini kapsayacak ﬂekilde (1.
Bölüm Nominal) ve
2.Daha önce korunma iﬂlemine konu edilmemiﬂ MTPF kredisinin anaparalar›n›n %40’›n› kapsayacak ﬂekilde (2. Bölüm Nominal)
yap›land›r›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle; 30 Eylül 2012 tarihine kadar itfa edilecek olan 1. Bölüm Nominal tutar›n bakiyesi 640.006 ABD Dolar›, 30
Eylül 2015 tarihine kadar itfa edilecek olan 2. Bölüm Nominal tutar›n bakiyesi 153.855 ABD Dolar›d›r.
Overlay 1 iﬂlemi nakit ak›ﬂ› riskinden korunma amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, Avea;
• 31 Mart 2008-30 Eylül 2009 tarihleri aras›nda 1. Bölüm Nominal için üst limitli yap›sal oran (capped rate) ödeyecek ve sabit faiz oran›
alacak olup, 2. Bölüm Nominal için üst limiti yap›sal bir oran (capped rate) ödeyecek ve de¤iﬂken faiz oran›n› alacakt›r.

110 - Türk Telekom 2008 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› (TL), di¤er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin'lik de¤erlerden belirtilmiﬂtir)

• 30 Eylül 2009-30 Eylül 2012 tarihleri aras›nda 1. Bölüm Nominal için üst limitli yap›sal oran (capped rate) ödeyecek ve yine baﬂka bir
üst limitli yap›sal (capped rate) bir oran alacak, 2. Bölüm Nominal için üst limitli yap›sal bir oran (capped rate) ödeyecek ve de¤iﬂken bir
oran alacakt›r.
• 30 Eylül 2012-30 Eylül 2015 tarihleri aras›nda 2. Bölüm Nominal için üst limitli yap›sal bir oran (capped rate) ödeyecek ve de¤iﬂken oran
alacakt›r.
Overlay 2: Avea, 1 Aral›k 2008 tarihinde 30 Eylül 2008 - 31 Mart 2010 dönemini kapsayacak olan yeni bir korunma iﬂlemine girmiﬂtir.
Birinci Korunma ve Overlay 1 iﬂlemleri geçerlili¤ini sürdürecek olup, Overlay 2, Overlay 1’in 30 Eylül 2008 ve 31 Mart 2010 tarihleri
aras›ndaki nominal tutarlar›n› kapsayacak ﬂekilde yap›land›r›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 793.862 ABD Dolar› nominal tutar›ndaki
iﬂlemlerin itfa tarihi 31 Mart 2010’dur.
Overlay 2 iﬂlemi nakit ak›ﬂ› riskinden korunma amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, Avea;
• 30 Eylül 2008-31 Mart 2010 tarihleri aras›nda sabit faiz oran› ödeyecek ve üst limitli yap›sal bir oran (capped rate) alacakt›r.
31 Aral›k 2008 itibariyle Avea’n›n gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u faiz takas iﬂlemlerinin makul de¤eri 209.515 TL’dir (31 Aral›k 2007 - 61.295 TL).
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle faiz takas iﬂlemleri efektif olarak de¤erlendirilmiﬂ olup, 169.957 TL tutar›ndaki gerçekleﬂmemiﬂ zarar öz
sermayenin alt›nda de¤er art›ﬂ fonlar› hesab›nda gösterilmiﬂtir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi içinde 15.370 TL
(31 Aral›k 2007 - Yoktur) tutar›ndaki gerçekleﬂmiﬂ faiz takas› zarar› öz sermayeden gelir tablosuna s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle vadeli piyasa iﬂlemlerinin girildi¤i tarihteki 7.010 TL tutar›ndaki rayiç de¤eri konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r.
Opsiyon sözleﬂmeleri
Avea, üç ay vadeli, nominal de¤eri 30.000 ABD Dolar› olan döviz kuru opsiyonlar› ve forward iﬂlemlerine girmiﬂtir.
Avea, opsiyon sözleﬂmelerine konu olan iﬂlemlerini korunma muhasebesi kapsam›nda de¤erlendirmemiﬂ olup, söz konusu iﬂlemlerin 31
Aral›k 2008 tarihi itibariyle 793 TL tutar›ndaki makul de¤eri konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r.
18. Pozitif/negatif ﬂerefiye
Grup’un ﬂerefiye hesab›n›n hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi (Avea ile ilgili)
Argela al›m›
Innova al›m›
Sebit al›m› (*)

29.695
7.943
11.097
-

29.695
7.943
11.097
-

31 Aral›k itibariyle net de¤eri

48.735

48.735

(*) Sebit hisselerinin al›m›ndan kaynaklanan 3.967 TL (2007 - 1.956 TL) tutar›nda negatif ﬂerefiye konsolide gelir tablosunda gelir olarak
yans›t›lm›ﬂt›r.
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Avea al›m›
ﬁirket’in Avea hisselerini sat›n al›nmas› farkl› y›llarda oluﬂan 3 aﬂama ile gerçekleﬂmiﬂtir (%40 ﬁubat 2004’de ﬁirket’in ba¤l› ortakl›¤› olan
Aycell ile ve Aria’n›n birleﬂmesinden, May›s 2005’de %0,56’l›k sermaye art›r›m›ndan ve %40,56’s› da 15 Eylül 2006 tarihinde yeni
hisselerin al›nmas›ndan). Bu nedenle, 15 Eylül 2006 tarihinde en son olarak al›nan %40,56’l›k hissenin sat›n al›nmas› kay›tlara yans›t›l›rken,
daha önceki al›mdan kaynaklanan (%40,56’l›k hisse pay›) ve 15 Eylül 2006 tarihine kadar özsermaye yöntemi kullan›larak finansal
tablolara yans›t›lm›ﬂ olan iﬂtirak bedeli, sat›n al›m bedeli da¤›l›m›n UFRS 3’e göre gerçekleﬂtirilebilmesi için 15 Eylül 2006 tarihi itibariyle
hesaplanan rayiç bedeline getirilmiﬂtir. Bu durumda özsermaye yöntemi ile hesaplanm›ﬂ olan iﬂtirak de¤eri ile rayiç de¤eri aras›nda oluﬂan
294.065 TL tutar›ndaki fark öz sermaye içerisinde iﬂtirak al›m›ndan kaynaklanan rayiç de¤er düzeltme fark› olarak yans›t›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2008 tarihinde ﬂerefiye üzerindeki de¤er düﬂüklü¤ü testi, ﬂerefiyenin mevcut de¤eri üzerinden yap›lm›ﬂt›r. Avea’n›n al›nan
hisseleri nedeniyle kaynaklanan 29.695 TL tutar›ndaki ﬂerefiyenin, de¤er düﬂüklü¤ü testinde, tüm aktif ve pasifleri tek bir nakit yaratan
birim olarak dikkate al›nm›ﬂt›r. De¤er düﬂüklü¤ü testinin baz› olan ﬂirket de¤eri, Avea’n›n Kas›m 2008 tarihinde Avea’n›n Yönetim Kurulu
taraf›ndan onaylanan on y›ll›k dönemi kapsayan iﬂ plan› baz al›narak hesaplanm›ﬂt›r. Nakit ak›mlar› gerçekleﬂece¤i para birimine göre, TL
ve ABD dolar› üzerinden tahmin edilerek ilgili yabanc› para türüne uygun olan bir orandan iskonto edilmiﬂtir. ABD Dolar› ve TL nakit
ak›mlar› için kullan›lan iskonto oran› s›ras›yla %14,3 ve %18,3’dür. On y›ldan sonraki dönemler için TL ve ABD dolar› nakit ak›m tahminleri
%3,4 büyüme oran›, iﬂ plan›ndaki enflasyon oran› ve ülkenin tahmini büyüme oran› dikkate al›narak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Avea ﬂirket de¤eri,
TL ve ABD dolar› nakit ak›mlar›n›n +%1/-%1 A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti’nin (“AOSM”) duyarl›l›¤› ve TL nakit ak›mlar› için +%1/%1 büyüme oran› ile test edilmiﬂtir. De¤er düﬂüklü¤ü testi sonucunda, Avea’n›n sat›n al›nmas› s›ras›nda oluﬂan ﬂerefiye de¤erinde bir
de¤iﬂikli¤in olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Avea’n›n kullan›m de¤eri 2026 y›l›na kadar oluﬂturulmuﬂ olan indirgenmiﬂ nakit ak›m yöntemi ile
belirlenmiﬂtir.
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Innova al›m›
1 A¤ustos 2007 tarihinde, ﬁirket, Innova’n›n %99,96 hissesini 18.500 ABD dolar›’na, bedeli nakit ödeyerek sat›n alm›ﬂt›r. Bu iﬂlem sat›n
alma metodu kullan›larak muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Sat›n al›m s›ras›nda elde edilen net varl›klar›n rayiç de¤er bilgileri ve oluﬂan ﬂerefiye
aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Sat›n al›nan varl›klar- net

Sat›n al›m s›ras›ndaki
taﬂ›nan de¤er
(1 A¤ustos 2007)

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar, net
Di¤er cari alacaklar
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Di¤er duran varl›klar
K›sa vadeli borçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar, gider tahakkuklar› ve provizyonlar

Rayiç de¤er düzeltmesi

Rayiç de¤er

13
4.897
2.889
750
210
75
(941)
(660)
(869)

21
6.098
-

13
4.897
2.889
771
6.308
75
(941)
(660)
(869)

6.364

6.119

12.483

Elde edilen net varl›k (%99,96)
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬂerefiye

12.483
11.097

Toplam bedel (*)

23.580

Sat›n almadan kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂ›
Ödenen nakit
Sat›n al›nan nakit ve nakit benzeri varl›klar

(20.604)
13
(20.591)

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam al›m bedelinin 20.604 TL’si nakit olarak ödenmiﬂ, 2.976 TL’si ise 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide
bilançoda di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerin içerisinde yer almaktad›r.
Grup, Innova’n›n al›m› aﬂamas›nda maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erlemesinde ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme firmalar›
olan Analysys Consulting Limited ve Grant Thornton GmbH’den destek alm›ﬂt›r.
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Argela al›m›
3 A¤ustos 2007 tarihinde, ﬁirket Argela’n›n %99,96 hissesini 14.500 ABD dolar›na, bedelini nakit ödeyerek sat›n alm›ﬂt›r. Bu iﬂlem sat›n
alma metodu kullan›larak muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Sat›n al›m s›ras›nda elde edilen net varl›klar›n rayiç de¤er bilgileri ve oluﬂan ﬂerefiye
aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Sat›n al›nan varl›klar- net

Sat›n al›m s›ras›ndaki
taﬂ›nan de¤er
(3 A¤ustos 2007)

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar, net
Di¤er cari alacaklar
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
K›sa vadeli borçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar, gider tahakkuklar› ve provizyonlar

Rayiç de¤er düzeltmesi

Rayiç de¤er

560
1.788
168
547
1.563
(2.575)
(38)
(457)

87
8.957
-

560
1.788
168
634
10.520
(2.575)
(38)
(457)

1.556

9.044

10.600

Elde edilen net varl›k (%99,96)
ﬁerefiye 31 Aral›k 2008

10.600
7.943

Toplam bedel (*)

18.543

Sat›n almadan kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂ›
Ödenen nakit
Sat›n al›nan nakit ve nakit benzeri varl›klar

(16.695)
560
(16.135)

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam al›m bedelinin 16.695 TL’si nakit olarak ödenmiﬂ, 1.848 TL’si ise 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide
bilançoda di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerin içerisinde yer almaktad›r.
Grup, Argela’n›n al›m› aﬂamas›nda maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erlemesinde ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme firmalar›
olan Analysys Consulting Limited ve Grant Thornton GmbH’den destek alm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Innova ve Argela al›mlar›ndan kaynaklanan ﬂerefiyenin de¤er düﬂüklü¤ü testi Innova ve Argela’n›n ﬂirket
de¤erleri baz al›narak hesaplanm›ﬂt›r. ‹ﬂ plan›ndaki sabit k›ymet yat›r›mlar›n›n, gelir ve giderlerin ABD dolar› baz›nda olmas›ndan dolay›,
nakit ak›mlar›n›n tahmini de¤eri ABD dolar› cinsinden 2013 y›l›na kadar indirgenmiﬂ nakit ak›mlar›ndan oluﬂmaktad›r. De¤erlemede
kullan›lan AOSM oran› %19 olup, +/- %1 duyarl›l›¤›nda test edilmiﬂtir. AOSM hesaplamas›nda teknoloji ﬂirketleri, Beta katsay›s›n›n
hesaplamas› için gösterge olarak al›nm›ﬂ ve MSCI (Morgan Stanley Capital International’s) Index’in beﬂ y›ll›k a¤›rl›kl› ortalamas›
kullan›lm›ﬂt›r. De¤er düﬂüklü¤ü testi sonucunda, Innova ve Argela’n›n sat›n al›nmas› s›ras›nda oluﬂan ﬂerefiye de¤erinde bir de¤iﬂikli¤in
olmad›¤› tespit edilmiﬂtir
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Sebit al›m›
ﬁirket 17 Aral›k 2007 tarihinde, Sebit’in %99,96 hissesini 7.000 ABD dolar›’na, bedelini nakit ödeyerek sat›n alm›ﬂt›r. Bu iﬂlem, sat›n alma
metodu kullan›larak muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Sat›n al›m s›ras›nda elde edilen net varl›klar›n rayiç de¤er bilgileri ve oluﬂan ﬂerefiye aﬂa¤›da
sunulmuﬂtur:

Sat›n al›nan varl›klar- net

Sat›n al›m s›ras›ndaki
taﬂ›nan de¤er
(17 A¤ustos 2007)

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar, net
Di¤er cari alacaklar
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar, gider tahakkuklar› ve provizyonlar

Rayiç de¤er düzeltmesi

Rayiç de¤er

1.029
1.777
1.060
1.570
7.065
(2.201)
(138)

2.011
-

1.029
1.777
1.060
1.570
9.076
(2.201)
(138)

10.162

2.011

12.173

Elde edilen net varl›k (%99,96)
Gelir tablosuna yans›t›lan negatif ﬂerefiye

12.173
(3.967)

Toplam bedel

8.206

Sat›n al›mdan kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂ›
Ödenen nakit
Sat›n al›nan nakit ve nakit benzeri varl›klar

(8.206)
1.029
(7.177)

17 Aral›k 2007 tarihinde gerçekleﬂen Sebit hisselerinin sat›n al›nmas› 31 Aral›k 2007 tarihinde UFRS 3 kapsam›nda de¤iﬂikli¤e tabi olacak
ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sat›n alma muhasebesi nihayetlendirilmiﬂ ve söz konusu ﬂirketin UFRS 3’e
göre belirlenmiﬂ varl›klar›, yükümlülükleri ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükleri sat›n al›nma günündeki rayiç de¤erlerinden kay›tlara yans›t›lm›ﬂt›r.
Sat›n al›mdan kaynaklanan 3.967 TL (2007-1.956 TL) tutar›ndaki negatif ﬂerefiye konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r.
19. Sat›ﬂ amac›yla elde tutulan maddi duran varl›klar

Elden ç›kar›lacak varl›klar

Elden ç›kar›lacak varl›klar

1 Ocak 2008

Giriﬂler

Transferler

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2008

7.601

-

-

(241)

7.360

1 Ocak 2007

Giriﬂler

Transferler

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2007

-

-

10.848

(3.247)

7.601

Elden ç›kar›lacak varl›klar›n sat›ﬂ›n›n tamamlanmas› Grup’un kontrolünde olamayan sebeplerden dolay› bir y›l ertelenmiﬂtir. 31 Aral›k 2008
tarihi itibariyle Grup’un elden ç›kar›lacak varl›k s›n›fland›rmas›yla ilgili aktif sat›ﬂ plan› devam etmektedir.
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20. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkul ve ilgili birikmiﬂ amortisman hareketleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31Aral›k 2007

Maliyet de¤eri
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar

384.981
-

384.981
-

31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi

384.981

384.981

Birikmiﬂ amortisman ve de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem amortisman›

57.690
16.637

41.053
16.637

31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi

74.327

57.690

310.654

327.291

31 Aral›k itibariyle net defter de¤eri

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, ﬁirket’in sahip oldu¤u ancak ortak kullan›m anlaﬂmas› gere¤i PTT taraf›ndan kullan›lan bina ve arsalardan
oluﬂmaktad›r (Not 10).
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin rayiç de¤eri ba¤›ms›z yetkili de¤erleme ﬂirketleri taraf›ndan 582.190 TL
olarak belirlenmiﬂtir. Grup, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin rayiç de¤erlerini taﬂ›nan de¤erleri ile gayrimenkul baz›nda k›yaslam›ﬂ ve baz›
gayrimenkullerde de¤er düﬂüklü¤ü tespit etmiﬂtir. Bu nedenle, 1 Ocak 2006 öncesi hesap döneminde 7.729 TL’lik de¤er düﬂüklü¤ü
konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Grup yönetimi, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin rayiç de¤erinde
de¤er düﬂüklü¤ü gerektirecek bir durum bulunup bulunmad›¤› analiz etmiﬂ ve söz konusu varl›klarda de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› ayr›lmas› gereken
bir durum olmad›¤›n› tespit etmiﬂtir.
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21. Maddi duran varl›klar - net
Grup’un maddi duran varl›klar›n›n 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren y›llar içerisindeki maliyet ve birikmiﬂ amortisman
hareket tablosu aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Arazi ve
ﬁebeke ve
binalar di¤er cihazlar

Döﬂeme ve
Taﬂ›tlar demirbaﬂlar

Di¤er maddi
duran
varl›klar

Yap›lmakta
olan
yat›r›mlar

Toplam

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2008 aç›l›ﬂ bakiyesi
Transferler
Giriﬂler
Ç›k›ﬂlar

1.430.769
85.600
4.071
(81)

32.609.904
919.805
308.280
(204.082)

142.957
7.446
29
(2.284)

141.758
39.134
3.960
(2.448)

170.622
8.989
8.774
(4.496)

106.390
(1.092.452)
1.160.322
-

34.602.400
(31.478)
1.485.436
(213.391)

31 Aral›k 2008 kapan›ﬂ bakiyesi

1.520.359

33.633.907

148.148

182.404

183.889

174.260

35.842.967

1 Ocak 2008 aç›l›ﬂ bakiyesi
Ç›k›ﬂlar
Amortisman gideri
Transferler

386.203
(18)
58.078
-

27.641.850
(169.113)
1.267.221
-

130.934
(2.271)
2.581
-

113.558
(2.294)
10.018
-

111.216
(4.289)
22.409
(241)

-

28.383.761
(177.985)
1.360.307
(241)

31 Aral›k 2008 kapan›ﬂ bakiyesi

444.263

28.739.958

131.244

121.282

129.095

-

29.565.842

Net defter de¤eri, 31 Aral›k 2008 1.076.096

4.893.949

16.904

61.122

54.794

174.260

6.277.125

31 Aral›k 2008 tarihinde Türk Telekom’un maddi ve maddi olmayan duran varl›klar› üzerinde herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›,
kullan›m de¤eri çal›ﬂmas›yla test edilmiﬂtir. Tahmini nakit ak›mlar› TL cinsinden olup, kullan›lan a¤›rl›kl› sermaye ortalama maliyeti oran›
%16,2’dir. On y›ldan sonraki dönemler için TL %0,1 büyüme oran›, iﬂ plan›ndaki enflasyon oran› ve ülkenin tahmini büyüme oran› dikkate
al›narak tahmin edilmiﬂtir. De¤er düﬂüklü¤ü testi sonucunda, Türk Telekom’un maddi ve maddi olmayan duran varl›k de¤erinde de¤er
düﬂüﬂü tespit edilmemiﬂtir. ﬁirket, de¤erleme çal›ﬂmalar› için ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme firma olan Analysys Consulting Limited’den
rapor alm›ﬂt›r.
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Arazi ve
ﬁebeke ve
binalar di¤er cihazlar

Döﬂeme ve
Taﬂ›tlar demirbaﬂlar

Di¤er maddi
duran
varl›klar

Yap›lmakta
olan
yat›r›mlar

Toplam

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Transferler (*)
Giriﬂler
Ç›k›ﬂlar
Argela (Not 18)
Innova (Not 18)
Sebit (Not 18)

1.390.897
27.204
15.170
(2.502)
-

31.797.044
378.157
509.005
(74.302)
-

132.143
17
11.717
(920)
-

117.667
3.044
23.829
(2.782)
-

140.787
26.860
634
771
1.570

174.689
(419.270)
350.971
-

33.753.227
(10.848)
937.552
(80.506)
634
771
1.570

Yeniden düzenlenmiﬂ
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

1.430.769

32.609.904

142.957

141.758

170.622

106.390

34.602.400

Birikmiﬂ amortisman
1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Ç›k›ﬂlar
Amortisman gideri

333.027
(619)
53.795

26.390.085
(62.779)
1.314.544

130.602
(257)
589

110.421
(977)
4.114

89.088
22.128

-

27.053.223
(64.632)
1.395.170

Yeniden düzenlenmiﬂ
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

386.203

27.641.850

130.934

113.558

111.216

-

28.383.761

Net defter de¤eri, 31 Aral›k 2007 1.044.566

4.968.054

12.023

28.200

59.406

106.390

6.218.639

(*) 2007 y›l› içinde 10.848 TL tutar›ndaki eriﬂim ﬂebeke ekipman› maddi duran varl›klardan elden ç›kar›lacak varl›klara s›n›flanm›ﬂt›r
(Not 19).
2008 y›l› içinde kiralama yoluyla al›nan varl›k bulunmamaktad›r (2007 - 4.121 TL). Not 7’de belirtildi¤i üzere Aria’n›n sahip oldu¤u tüm
taﬂ›nabilir sabit k›ymetleri (Aycell’in taﬂ›nabilir sabit k›ymetleri hariç) üzerinde ticari ipotek bulunmaktad›r. Ticari ipotek, Avea’n›n
borçlar›n› (“teminatl› finansal borç”) maksimum bir milyon TL’ye kadar yüksek derecede güvence alt›na al›nmaktad›r (31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle 641.244 ABD dolar› eﬂde¤eri).
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22. Maddi olmayan duran varl›klar - net
Di¤er maddi
olmayan
Marka duran varl›klar ‹mtiyaz hakk›

Lisans

Müﬂteri

Toplam

Aç›l›ﬂ bakiyesi, 1 Ocak 2008
Transferler (Not 21)
Ç›k›ﬂlar
Al›mlar (*)

1.000.945
-

879.372
-

302.379
-

186.221
31.479
(4.158)
170.357

616.552
100.382

2.985.469
31.479
(4.158)
270.739

Kapan›ﬂ bakiyesi, 31 Aral›k 2008

1.000.945

879.372

302.379

383.899

716.934

3.283.529

66.728
51.661

111.626
87.983

20.159
15.607

63.569
(441)
241
65.978

32.450
33.594

294.532
(441)
241
254.823

Kapan›ﬂ bakiyesi, 31 Aral›k 2008

118.389

199.609

35.766

129.347

66.044

549.155

Net defter de¤eri, 31 Aral›k 2008

882.556

679.763

266.613

254.552

650.890

2.734.374

Maliyet

Birikmiﬂ itfa tutar›
Aç›l›ﬂ bakiyesi, 1 Ocak 2008
Ç›k›ﬂlar
Transferler
Dönem itfa gideri

(*) 100.382 TL tutar›ndaki maddi olmayan duran varl›klar UFRYK 12 kapsam›nda de¤erlendirilen ve nakit ç›k›ﬂ› yaratmayan yat›r›mlardan
oluﬂmaktad›r.
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Di¤er maddi
olmayan
Marka duran varl›klar ‹mtiyaz hakk›

Lisans

Müﬂteri

Toplam

Yeniden düzenlenmiﬂ aç›l›ﬂ bakiyesi
1 Ocak 2007
Giriﬂler
Argela al›m› (Not 18)
Innova al›m› (Not 18)
Sebit al›m› (Not 18)

1.000.945
-

875.000
1.244
3.128
-

302.379
-

106.428
58.261
9.276
3.180
9.076

425.119
191.433
-

2.709.871
249.694
10.520
6.308
9.076

Yeniden düzenlenmiﬂ
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

1.000.945

879.372

302.379

186.221

616.552

2.985.469

Yeniden düzenlenmiﬂ aç›l›ﬂ bakiyesi
1 Ocak 2007
Dönem itfa gideri

15.068
51.660

25.206
86.420

4.552
15.607

23.787
39.782

32.450

68.613
225.919

Yeniden düzenlenmiﬂ
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

66.728

111.626

20.159

63.569

32.450

294.532

934.217

767.746

282.220

122.652

584.102

2.690.937

Maliyet

Birikmiﬂ itfa tutar›

Net defter de¤eri, 31 Aral›k 2007

Önemli maddi olmayan duran varl›klar›n al›m sonras› geriye kalan itfa dönemleri aﬂa¤›daki gibidir:
Avea Lisans›
Avea Müﬂteri ‹liﬂkileri
Avea Marka ismi

18,4 y›l
9,1 y›l
18,4 y›l

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Avea markas› hariç olmak üzere maddi olmayan duran varl›klar›n üzerinde hiçbir rehin, k›s›tlama veya
ipotek yoktur.
23. Borç karﬂ›l›klar›
a) K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle karﬂ›l›klar›n detaylar› aﬂa¤›daki gibidir:

Dava karﬂ›l›klar›
Kullan›lmam›ﬂ izinler
Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

124.301
92.034
15.740

102.832
105.643
15.402

232.075

223.877
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Karﬂ›l›k hareket tablosu aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Dava
karﬂ›l›klar›

Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

Di¤er

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle

102.832

105.643

15.402

Ödenen karﬂ›l›klar
Dönem içi ayr›lan karﬂ›l›klar
Kullan›lmayan (ters çevrilen) karﬂ›l›klar, y›l içinde
ayr›lan karﬂ›l›klar, netlenmiﬂ olarak

(24.783)
46.252

1.756

338

-

(15.365)

-

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle

124.301

92.034

15.740

Konusu kalmayan karﬂ›l›klar›n 15.302 TL tutar›ndaki bölümü ödenmiﬂ olan özel iletiﬂim vergisi karﬂ›l›¤›ndan, 54.566 TL tutar›ndaki bölümü
ise Turkcell ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ. (‘Turkcell’) uyuﬂmazl›klar› nedeniyle geçmiﬂ y›llarda ayr›lm›ﬂ ve 2008 y›l› içerisinde Turkcell’den olan
alacaklardan netlenmiﬂ provizyondan oluﬂmaktad›r.
Dava
karﬂ›l›klar›

Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

Di¤er

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle

191.284

109.778

15.402

Ödenen ve ticari alacaklardan netlenen karﬂ›l›klar (Avea)
Kullan›lmayan (ters çevrilen) karﬂ›l›klar y›l içinde
ayr›lan karﬂ›l›klar, netlenmiﬂ olarak

(69.868)

-

-

(18.584)

(4.135)

-

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle

102.832

105.643

15.402

b) Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›

UFRYK 12 kapsam›nda giderleﬂecek yat›r›m karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

5.126

3.388

5.126

3.388

c) K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde ﬂirketlerin, çal›ﬂmalar› emeklilik nedeniyle sona eren veya istifa ya da herhangi bir geçerli nedene
ba¤l› olmaks›z›n iﬂine son verilen personele toplu bir ödeme yapmas› zorunludur. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü zorunlu olmamas›ndan
ötürü, fonlamaya tabi de¤ildir.
Özelleﬂtirme öncesinde, ﬁirket’te dört ayr› çal›ﬂan grubu mevcuttu (toplu iﬂ sözleﬂmesi kapsam›ndaki çal›ﬂanlar, toplu iﬂ sözleﬂmesi
kapsam› d›ﬂ›nda kalan çal›ﬂanlar, sözleﬂmeli personel ve daimi personel). Bu personel gruplar› iki farkl› sosyal güvenlik sisteminin
kapsam›na girmekte idi. Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› (“TCES”)’na, iﬂçilerse Sosyal Sigortalar Kurumu (“SSK”)’na
tabiydiler. ﬁirket’in, ilgili kanunlar gere¤i, yukar›daki ilk paragrafta belirtilen koﬂullara sahip olan memurlara emeklilik ikramiyesi ve iﬂçilere
emeklilik maaﬂ› ödeme yükümlülü¤ü vard›. Emeklilik ikramiyesinin ve emeklilik maaﬂ› hesaplanmas›nda kullan›lan parametre ve ölçekler
farkl›yd› ve ilgili yasalarla belirlenmiﬂti.
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2004 y›l›nda, olas› özelleﬂtirmeden sonra ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n statülerini düzenleyen bir kanun ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu kanuna göre,
özelleﬂtirmeden sonra ‹ﬂ Kanunu ﬁirket’in tüm çal›ﬂanlar› için geçerli hale gelmiﬂtir. ‹lgili kanuna göre, daha önce emeklilik ikramiyesi
alabilecek durumda olan tüm memurlar›n emeklilik maaﬂlar›, tüm çal›ﬂma dönemleri göz önünde tutularak ‹ﬂ Kanunu hükümlerine göre
hesaplanacakt›r. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2008 itibariyle özelleﬂtirme süreci tamamlanm›ﬂ oldu¤u için, ﬁirket 2004 y›l› öncesindeki y›llarda
oldu¤u gibi memur ve iﬂçiler için ayr› ayr› emeklilik yükümlülüklerini yans›tmak yerine, emeklilikle ilgili haklardan do¤an yükümlülükleri
tüm çal›ﬂanlar için hesaplam›ﬂt›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ üzerinden
2.173 TL (2007 - 2.030 TL) tavan›na tabidir.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle personel say›s› s›ras›yla 34.025 ve 40.198’dir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ünün yan› s›ra, ﬁirket’in ölüm ödemesi; iﬂ, görev ve temsil tazminat›; sosyal yard›m art›ﬂ› ve y›ldönümü
hediyeleri gibi di¤er baz› uzun dönemli yükümlülükleri de vard›. Özelleﬂtirme ile ölüm ödemesi ve sosyal yard›m art›ﬂ› durdurulmuﬂtur.
Memurlar›n k›dem tazminat›yla ilgili olarak yap›lan ve yukar›da de¤inilen de¤iﬂiklikler geçmiﬂ y›llar hizmet maliyeti ile sonuçlan›rken, di¤er
baz› uzun dönemli haklar›n durdurulmas› plan k›s›nt›lar› ile sonuçlanm›ﬂt›r. Plan k›s›nt›lar›n›n etkisi özelleﬂtirmenin oldu¤u 2005 y›l›n›n
konsolide gelir tablosuna tamam›yla yans›t›lm›ﬂt›r. Geçmiﬂ dönemlere dair kay›tlara al›nmam›ﬂ 49.994 TL tutar›ndaki hizmet maliyetleri
çal›ﬂanlar›n gelecekte beklenen ortalama çal›ﬂma süresi olan yedi y›l içinde itfa edilmektedir.
ii) Özelleﬂtirme sonras›nda çal›ﬂanlar›n di¤er devlet kuruluﬂlar›na transferi:
‹lgili kanunlara göre, memur ve iﬂçilere di¤er devlet kuruluﬂlar›na geçme hakk› tan›nm›ﬂt›r. ﬁirket’in 14 Kas›m 2005’te özelleﬂtirilmesinin
sonucu olarak, ﬁirket’in baz› çal›ﬂanlar› özelleﬂtirme tarihinden itibaren 180 gün içerisinde di¤er devlet kuruluﬂlar›nda istihdam edilme
haklar›n› kullanm›ﬂlard›r. Ek olarak, 9 ﬁubat 2006 tarihi itibariyle, 180 günlük süreyi 5 y›la ç›karan baﬂka bir kanun ç›kart›lm›ﬂt›r.
Bu transferler ile, çal›ﬂanlar›n iﬂten ç›kar›lmas› sonucu ortaya ç›kabilecek yükümlülükler de Grup’a herhangi bir maliyet oluﬂturmadan di¤er
devlet kuruluﬂlar›na aktar›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, bu çal›ﬂanlar›n iﬂten ç›kar›lma tazminatlar›, Grup’un 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerindeki
yükümlülükleri belirlenirken göz önünde bulundurulmam›ﬂt›r. Yükümlülükteki bu azal›ﬂ k›dem tazminat› yükümlülüklerinin mutabakat›
yap›l›rken bir tasfiye kazanc› olarak ayr›ca gösterilmiﬂtir.
iii) K›dem tazminat› yükümlülüklerinin aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ bakiyelerinin mutabakat›:

1 Ocak itibariyle tan›mlanan yükümlülükler
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal kazanç (*)
Grup taraf›ndan yap›lan ödemeler
Transferler - net (di¤er devlet kuruluﬂlar›na transfer olan çal›ﬂanlar)
31 Aral›k itibariyle yükümlülükler

1Ocak- 31 Aral›k 2008

1Ocak- 31 Aral›k 2007

1.007.149
35.979
99.457
(34.139)
(360.715)
(47.255)

1.096.766
47.017
69.076
(17.960)
(150.133)
(37.617)

700.476

1.007.149

(*) Aktüeryal kazanc›n 35.771 TL tutar›ndaki k›sm› di¤er faaliyet gelirlerinde, 1.632 TL tutar›ndaki aktüeryal kay›p ise di¤er faaliyet
giderlerinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
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iv) K›dem tazminat› yükümlülüklerinin bugünkü de¤erlerinin bilançodaki yükümlülüklerle mutabakat›:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

K›dem tazminat› yükümlülüklerinin bugünkü de¤eri
Geçmiﬂ dönemlere dair kay›tlara al›nmam›ﬂ hizmet maliyeti

700.476
(33.328)

1.007.149
(41.660)

Bilançolardaki net yükümlülük

667.148

965.489

1Ocak- 31 Aral›k 2008

1Ocak- 31 Aral›k 2007

35.979
99.457
8.333

47.017
69.076
8.333

Gelir tablosuna yans›t›lan toplam net emeklilik gideri

143.769

124.426

Aktüeryal kazanç
Kay›tlara al›nan tasfiye kazanc› (Not 31)

(34.139)
(47.255)

(17.960)
(37.617)

Gelir tablosuna yans›t›lan toplam net emeklilik geliri

(81.394)

(55.577)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

%12
%5,4

%11,0
%5,0

v) Gelir tablosundaki toplam giderler:

Cari hizmet maliyeti
Faiz gideri
Geçmiﬂ dönemlere dair hizmet maliyeti

vi) Kullan›lan baﬂl›ca aktüeryal varsay›mlar:

‹skonto oran›
Maaﬂlarda beklenen art›ﬂ oran›

‹leriki y›llar için Grup’ta kalan çal›ﬂanlar›n gönüllü olarak iﬂten ayr›lma oranlar›n›n ortalama olarak %3 (2007 - %2,5) olaca¤› tahmin
edilmektedir.
vii) Çal›ﬂan yard›mlaﬂma fonlar›:
ﬁirket bünyesinde oluﬂturulan ‘Sa¤l›k Yard›mlaﬂma Fonu’ bulunmaktad›r (“Çal›ﬂan Fonu”). Çal›ﬂan Fonu bir grup çal›ﬂan taraf›ndan
yönetilmekte ve ﬁirket yönetimi taraf›ndan desteklenmektedir. Fonlar, çal›ﬂan maaﬂlar›ndan ayr›lan katk› paylar› ile fonlanmaktad›r. Ayr›ca
ﬁirket Yönetimi, Sa¤l›k Yard›mlaﬂma Fonu’na her y›l planlanan toplam ücretlerin %0,1’i kadar katk›da bulunmaktad›r. ﬁirket, söz konusu
fonlar için herhangi bir yükümlülük taﬂ›mamakla beraber, fonlarda biriken gelir üzerinde de bir tasarrufta bulunmamaktad›r. ﬁirket
Yönetimi’nin Çal›ﬂan Fonlar›’na yapt›¤› toplam katk› pay› 2008 y›l› için 932 TL (2007 - 971 TL) tutar›ndad›r.
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24. Sermaye ve kâr yedekleri ile geçmiﬂ y›l kârlar›/(zararlar›)
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ﬁirket’in ortaklar› ve ﬁirket’teki hisse oranlar› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Hazine
OTAﬁ
Halka aç›k k›s›m

Enflasyon düzeltmesi

31 Aral›k 2008
%
TL

31 Aral›k 2007
%
TL

30
55
15

45
55
-

1.050.000
1.925.000
525.000

1.575.000
1.925.000
-

3.500.000

3.500.000

(239.752)

(239.752)

3.260.248

3.260.248

ﬁirket’in sermayesinin tümü ödenmiﬂ olup, nominal de¤eri 0,1 kuruﬂ olan 3.500.000.000.000 adet hisseden oluﬂmaktad›r. OTAﬁ, A grubu
hisselerinin, Hazine ise B ve C grubu hisselerinin sahibidir. C Grubu hisse bir adet imtiyazl› hisseden oluﬂmaktad›r.
Hazine, yasa gere¤i ‹mtiyazl› Hisse’nin (“Alt›n Hisse”nin) sahibidir. Bu hisse devredilemez ve milli haklar›n korunmas›, ulusal güvenli¤i ve
ekonomiyi ilgilendiren konularda Hazine’ye belirli haklar tan›r. Bu hissenin sahibi, ﬁirket tüzü¤ündeki maddelerde önerilen de¤iﬂiklikleri,
ﬁirket’in kontrolünde de¤iﬂiklilere neden olacak hisse devirlerini ve hisse devirlerinin sermaye pay defterine iﬂlenmesini onaylama haklar›na
sahiptir. ‹mtiyazl› hisse sahibi imtiyazl› hisseyi temsilen yönetim kurulunda bir üye bulundurur.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, Hisse Rehin anlaﬂmas› uyar›nca OTAﬁ’›n sahip oldu¤u ﬁirket hisselerinin %36’s›na tekabül eden
693.000.000.000 adet hisse üzerinde Citicorp Trustee Company Limited (Citicorp Trustee)’nin, %64’üne tekabül eden 1.232.000.000.000
adet hisse üzerinde ise Hazine’nin rehni bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ise Otaﬂ’›n sahip oldu¤u ﬂirket hisselerinin %55’ine
tekabül eden 192.500.000.000 adet hisse üzerinde Citicorp Trustee Company Limited’in rehni bulunmaktad›r.
Citicorp Trustee’e verilen rehinler OTAﬁ’›n Citicorp Trustee’den temin etmiﬂ oldu¤u kredilerle ilgilidir. OTAﬁ kredi sözleﬂmesi, OTAﬁ’›n,
ﬁirket’in ve Avea’n›n hisselerinin sat›ﬂ›na, transferine ve dilüsyonuna k›s›tlamalar getirmektedir.
14 Kas›m 2005 tarihinde OTAﬁ ve Hazine aras›nda imzalanan Hissedarlar Sözleﬂmesi uyar›nca, yönetim kurulu 10 üyeden oluﬂmaktad›r.
OTAﬁ, 6 kiﬂiyi üye olarak aday göstermek hakk›na sahiptir. Hazine ise paylar›n %30 ya da daha fazlas›na sahip olmas› halinde üç kiﬂiyi üye
olarak aday gösterme hakk›na sahip olacakt›r. E¤er Hazine paylar›n %15’inden fazlas›na (%30’undan az›na) sahip ise iki kiﬂiyi üye olarak
aday gösterme hakk›na sahip olacakt›r. Hazine hisselerin %15 veya daha fazlas›n› elinde tuttu¤u sürece (fakat %30’dan daha az) A grubu
hisse sahibi ve Hazine birlikte mutab›k kalarak ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakk›na sahip
olacaklard›r. Hazine, Alt›n Hisse’ye sahip oldu¤u sürece tüm ﬂartlarda, ek olarak bir kiﬂiyi Alt›n Hisse üyesi olarak aday gösterme hakk›na
sahiptir. Yönetim Kurulu Baﬂkan› ise OTAﬁ taraf›ndan belirlenen üyeler taraf›ndan tüm üyeler aras›ndan aday gösterilecek ve Yönetim
Kurulu Toplant›s›’na kat›lan üyelerin oy çoklu¤u halinde kabul edilecektir.
Daha üstün ço¤unlukla al›nmas› gerekli kararlar d›ﬂ›nda Yönetim Kurulu kararlar› oy ço¤unlu¤uyla al›n›r.
Yönetim Kurulu her y›l, gerekli karﬂ›l›klar›n ve yedeklerin ayr›lmas›n›n ard›ndan kanunen mümkün olan azami oranda kâr da¤›t›m›
gerçekleﬂtirmeyi önermelidir. Kâr da¤›t›m›, OTAﬁ veya ortaklar›n›n borç verenlerle yapt›klar› sözleﬂmeleri veya giriﬂimleri ihlal etmesi veya
takiben 12 ayl›k sürede büyük ihtimalle böyle bir duruma neden olma olas›l›¤›n›n varl›¤›nda veya Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan iﬂ
plan› ve bütçe kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek olan yat›r›m program› göz önünde bulunduruldu¤unda OTAﬁ veya ortaklar›n›n haklar›na zarar
vermesinde veya OTAﬁ ve ortaklar›n›n takas ihtimalleri çerçevesinde ve güçlü finansal yap›n›n sürdürülebilmesi için gerekli durumlarda
gerçekleﬂmeyebilir.
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Türk Ticaret Kanunu’na göre ﬂirketler kâr da¤›t›m›ndan önce yasal yedek ay›rmakla yükümlüdür. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na
göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre
endekslenmemiﬂ) ödenmiﬂ sermayenin %20’sine eriﬂene kadar, geçmiﬂ dönem ticari kâr›ndan y›ll›k %5 oran›nda ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal
yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r.
Temettüler
2008 y›l›nda, ﬁirket ortaklar›na hisse baﬂ›na 0,0784 kuruﬂ (toplam 2.743.605 TL) kâr pay› da¤›tm›ﬂt›r (2007 - 0,0739; toplam 2.587.386
TL) (1 TL = 100 Kuruﬂ).
Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle %18,88 oran›ndaki az›nl›k haklar› ‹ﬂ Bankas› Grubu’nun Avea'daki hisselerini ifade etmektedir. 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle hesaplanan ana ortakl›k d›ﬂ› paylar, Grup’un az›nl›k haklar›n›n sat›n al›m› s›ras›nda uygulad›¤› muhasebe prensibi
uyar›nca di¤er uzun vadeli finansal yükümlülükler hesab›na s›n›fland›r›larak rayiç de¤erden yans›t›lm›ﬂt›r (Not 3). Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n
hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
15 Eylül 2006 tarihi itibariyle

330.007

15 Eylül - 31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda oluﬂan zarardan verilen pay
Uzun vadeli di¤er yükümlülüklere yap›lan s›n›fland›rma

(10.680)
(319.327)

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle

-

Az›nl›k haklar›na yap›lan geri s›n›fland›rma
1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda oluﬂan kârdan az›nl›k pay›
Öz sermaye alt›nda gösterilen gerçekleﬂmeyen türev araç zarar›ndan az›nl›k haklar›n›n pay›
Uzun vadeli di¤er yükümlülüklere yap›lan s›n›fland›rma

319.327
44.792
(12.930)
(351.189)

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle

-

Az›nl›k haklar›na yap›lan geri s›n›fland›rma
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda oluﬂan kârdan az›nl›k pay›
Öz sermaye alt›nda gösterilen gerçekleﬂmeyen türev araç zarar›ndan az›nl›k haklar›n›n pay›
Uzun vadeli di¤er yükümlülüklere yap›lan s›n›fland›rma

351.189
(124.842)
(26.627)
(199.720)

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle

-

25. Hisse baﬂ›na kazanç
ﬁirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve birim hisse baﬂ›na kâr hesaplamalar› aﬂa¤›daki gibidir:

Y›l boyunca mevcut olan hisselerin ortalama say›s› (milyon adet)
Ana ﬂirket hissedarlar›na ait net dönem kâr›
Elde edilen hisse baﬂ›na kâr

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

3.500.000
1.752.212
0,050

3.500.000 (*)
2.546.864
0,073

(*) 30 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul’da yap›lan Ana Sözleﬂme de¤iﬂikli¤i ile 3.500.000.000.000 olan hisse adedi 350.000.000.000 adet,
0,1 Kuruﬂ olan hisse baﬂ›na nominal de¤er ise 1 Kuruﬂ olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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26. Taahhütler ve yükümlülükler
ﬁirket’in yat›r›m taahhütleri aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

4.021

23

Yat›r›m indirim belgeleri gere¤i maddi duran varl›k al›m taahhütleri

ﬁirket'in Avea için baz› bankalara sa¤lam›ﬂ oldu¤u 500.000 ABD dolar› tutar›nda garanti mektubu bulunmaktad›r. Ayr›ca ﬁirket’in Avea
lehine 300.000 ABD dolar› garanti sa¤lama taahhüttü de bulunmaktad›r.
Grup taraf›ndan al›nan ve verilen di¤er teminatlar aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
31 Aral›k 2008
Orijinal
para birimi
Al›nan teminatlar

ABD dolar›
TL
EUR

149.479
484.991
94.073

TL

226.057
484.991
201.392

31 Aral›k 2007
Orijinal
para birimi
TL
77.473
40.685
22.540

912.440
Verilen teminatlar (*)

ABD dolar›
TL
EUR

153.919
58.809
6.589

232.772
58.809
14.107

90.233
40.685
38.547
169.465

151.713
3.110
131

305.688

176.700
3.110
224
180.034

(*) Söz konusu tutar›n 151.500 ABD dolar’l›k (2007 - 151.500 USD) k›sm› Avea'n›n ‹mtiyaz Sözleﬂmesi kapsam›nda TTK’ya vermiﬂ oldu¤u
garantiden oluﬂmaktad›r.
Di¤er taahhütler
Grup’un ayr›ca sponsorluk sözleﬂmeleri çerçevesinde ileriki y›llarda 15.764 TL tutar›nda ödeme yapma taahhüdü bulunmaktad›r.
TTNet, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapm›ﬂ oldu¤u sponsorluk sözleﬂmesi kapsam›nda;
• A Milli Futbol Tak›m›’n›n FIFA 2010 Dünya Kupas› Finalleri’ne kat›lmaya hak kazanmas› halinde toplam net 300 ABD Dolar› + KDV’ni 15
Ocak 2010 ve 12 Mart 2010 tarihlerinde her bir ödeme net 150 ABD Dolar› + KDV olmak üzere ödemeyi kabul ve taahhüt etmiﬂtir.
• A Milli Futbol Tak›m›’n›n UEFA 2012 Avrupa ﬁampiyonas› Finalleri’ne kat›lmaya hak kazanmas› halinde toplam net 300 ABD Dolar› +
KDV’yi 16 Ocak 2012 ve 12 Mart 2012 tarihlerinde her bir ödeme net 150 ABD Dolar› + KDV olmak üzere ödemeyi kabul ve taahhüt
etmiﬂtir.
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Türk Telekom imtiyaz sözleﬂmesi
‹mtiyaz Sözleﬂmesi, ﬁirket ve TTK aras›nda 14 Kas›m 2005 tarihinde ﬁirket’in özelleﬂtirilmesi ve özelleﬂtirmenin sonucu olarak ﬁirket’teki
kamu hisselerinin %50’nin alt›na düﬂmesini takiben imzalanm›ﬂt›r. ‹mtiyaz Sözleﬂmesi aﬂa¤›daki konular› kapsamaktad›r:
- tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sa¤lanmas›;
- gerekli telekomünikasyon donan›mlar›n›n kurulmas› ve bu tip donan›mlar›n di¤er lisansl› operatörler taraf›ndan kullan›m›
- telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlamas› ve arz›
‹mtiyaz Sözleﬂmesi, GSM 1800 ﬂebekelerini veya tamam›yla yeni bir a¤›n kurulmas›n› gerektiren gelecek nesil telekomünikasyon
hizmetlerini kapsamamaktad›r. Ayr›ca, kablolu televizyon, uydu hizmetleri, denizcilik ve güvenlik haberleﬂmeleri ve k›s›tl› kaynaklar›n
tahsisini gerektiren hizmetler ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin kapsam›na girmemektedir.
‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin süresi 28 ﬁubat 2001 tarihinden itibaren 25 y›ld›r (27 ﬁubat 2026’ya kadar) ve bu tarih ayn› zamanda ﬁirket ve
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› aras›nda imzalanan as›l yetkilendirme sözleﬂmesinin geçerli oldu¤u süreyi de göstermektedir. Ancak, ﬁirket, ‹mtiyaz
Sözleﬂmesi’nin yenilenmesi için TTK’ya baﬂvurabilir ve böyle bir yenileme karar› TTK’n›n takdiriyle verilir. ‹mtiyaz Sözleﬂmesi, sözleﬂmenin
süresinin dolmas›, yenilenmemesi veya feshedilmesi durumlar›nda ﬁirket’e, telekomünikasyon a¤›n›n çal›ﬂmas›n› etkileyen tüm cihazlar›n,
bu cihazlar›n kurulmuﬂ olduklar› taﬂ›nmazlarla birlikte herhangi bir bedel almaks›z›n ve çal›ﬂ›r durumda TTK’ya devredilmesi
yükümlülü¤ünü getirmektedir.
TTK, ﬁirket’in iflas›na yönelik bir mahkeme karar› oldu¤unda (veya ﬁirket taraf›ndan konkordato ilan edilmesi durumunda) veya ﬁirket’in
sözleﬂme hükümlerini ihlal etmesi durumunda sözleﬂmeyi feshedebilir. Ancak, ﬁirket’e herhangi bir ihlali düzeltmek için en az 90 günlük bir
mühlet verilmelidir. TTK taraf›ndan verilen bu süre içerisinde, ﬁirket sözleﬂmeden do¤an yükümlülükleriyle ilgili olarak TTK’ya bir
iyileﬂtirme program› sunmal›d›r. Ancak, bu program›n TTK taraf›ndan kabul edilmemesi durumunda TTK, ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’ni feshetme
hakk›na sahiptir.
‹mtiyaz Sözleﬂmesi, telekomünikasyon hizmetlerinin sa¤lanmas› ile ilgili olarak ﬁirket’e hizmet sunumuna iliﬂkin bir tak›m yükümlülükler
getirmektedir.
Ücretlere iliﬂkin olarak, ‹mtiyaz Sözleﬂmesi ﬁirket’in uygulanabilecek yasalardan veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yap›lan
anlaﬂmalardan tahakkuk eden tüm ödemelerinin yap›lmas›n› gerekli k›lar. Bu durum, özellikle, radyo frekanslar›n›n kullan›m› için ödenen
lisans ve kullan›m ücretlerini içerir. Ayr›ca, ﬁirket’in TTK’ya y›ll›k gelirinin %0,35’ini TTK’n›n giderlerine bir katk› olarak ödemesi
gerekmektedir.
‹mtiyaz Sözleﬂmesi’ne göre, ﬁirket herhangi bir ayr›m yapmadan di¤er operatörlerden gelecek eriﬂim ve/veya ba¤lant› taleplerine teknik
olarak mümkün oldu¤u derecede cevap vermelidir. Buna ek olarak, ﬁirket’in TTK taraf›ndan onaylanan bir referans eriﬂim ve ba¤lant› teklifi
yay›nlamas› gerekmektedir. ‹mtiyaz Sözleﬂmesi ﬁirket’e ayr›ca, Evrensel Hizmetlerin Sa¤lanmas› ile ilgili kanuna dair TTK taraf›ndan
ç›kar›lan yönetmelikler çerçevesinde dünya çap›nda hizmet sa¤lama yükümlülü¤ünü getirmektedir. ﬁirket, Evrensel Hizmet Fonu için y›ll›k
gelirinin %1’ini ödemelidir.
ﬁirket taraf›ndan uygulanacak tarifeler herhangi bir ay›r›m yap›lmaks›z›n maliyet esas› üzerinden hesaplanmal›d›r. Tarifeler TTK taraf›nca
yay›nlanan herhangi bir yönetmelikte aksi aç›kça belirtilmedi¤i sürece TTK’n›n onay›na tabidir. Müﬂteri faturalar›n›n özel içeri¤i
yönetmelikle düzenlenmiﬂtir. Ancak, bir müﬂteriye sa¤lanan her bir hizmetin maliyeti belirtilmeli ve müﬂteri taraf›ndan istendi¤i taktirde
ayr›nt›l› bir fatura, teknik olarak mümkün oldu¤u sürece, ücret karﬂ›l›¤›nda müﬂteriye gönderilmelidir.
‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin di¤er hükümleri iletiﬂimin gizlili¤inin sa¤lanmas›na ve müﬂteri ﬂikayetlerinin giderilmesi için etkin yöntemler
kurulmas›na iliﬂkindir.
Avea imtiyaz sözleﬂmesi
Avea ve TTK aras›nda 12 Ocak 2005 tarihinde daha önce Aycell ve Aria ile yap›lan GSM 1800 imtiyaz sözleﬂmelerinin yerini alan bir
imtiyaz sözleﬂmesi (Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi) imzalanm›ﬂt›r.
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Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi, bir GSM 1800 a¤›n›n Türkiye Cumhuriyet’inde Avea taraf›ndan kurulmas›n›, geliﬂtirilmesini ve çal›ﬂt›r›lmas›n›
kapsamaktad›r, anlaﬂman›n ekinde ayr›ca Avea’ya ek olarak alt› adet 900 MHz kanal da sa¤lamaktad›r. Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi ayr›ca yurt
d›ﬂ›ndaki telekomünikasyon operatörleriyle direkt ba¤lant›lar kurulmas› konusunda da yetki vermektedir.
Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’ne ba¤l› olarak Avea’ya 1800 MHz band›nda 75 kanal ve 900 MHz band›nda 6 kanal verilmiﬂtir. Avea, ayr›ca,
daha önce geçici olarak Aycell’in kullan›m›na verilen 1800 MHz ve 900 MHz bantlar›ndaki frekanslar› kullanmak için de yetkilendirilmiﬂtir.
Aycell’in 1800 MHz frekanslar›n› kullanma hakk› ﬁubat 2006’da dolmuﬂ olup 900 MHz frekanslar›n› kullanma hakk› da bu frekanslar›n
TTK’ya geri verilme tarihi olan A¤ustos 2007’de dolmuﬂtur. Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin süresi 11 Ocak 2001’den itibaren 25 y›ld›r (10
Ocak 2026’ya kadar) ve bu tarih ayn› zamanda ﬁirket ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› aras›nda imzalanan as›l yetkilendirme anlaﬂmas›n›n geçerli
oldu¤u süreyi de göstermektedir (bu anlaﬂma daha sonra ﬁubat 2002’de Aycell ve TTK aras›nda imtiyaz sözleﬂmesi olarak yenilenmiﬂtir).
Avea, Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin yenilenmesi için TTK’ya baﬂvurabilir ve böyle bir yenileme karar› tamam›yla TTK’n›n takdiriyle verilir.
Avea, Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin süresinin dolmas› veya yenilenmemesi durumunda; Avea’n›n GSM 1800 sisteminin merkezi operasyon
birimi olan a¤ yönetim merkezini, a¤ geçidi santral›n› ve merkezi abonelik çal›ﬂma sistemini (tüm teknik donan›mlar dahil) Avea’n›n
telekomünikasyon a¤›n›n çal›ﬂmas›n› etkileyen tüm cihazlar ve bu cihazlar›n kurulmuﬂ olduklar› taﬂ›nmazlarla birlikte herhangi bir bedel
almadan TTK’ya devretme yükümlülü¤ü vard›r.
TTK, Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’ni (i) iflasla ilgili bir geliﬂme olmas›; (ii) sözleﬂme ﬂartlar›n›n ihlal edilmesi; (iii) Avea’n›n kendisine ayr›lan
frekanslar d›ﬂ›nda faaliyet göstermesi; (iv) lisans ücretlerinin ödenmemesi durumlar›nda feshedebilir. Ancak, anlaﬂman›n lisans ücretlerinin
ödenmemesi d›ﬂ›ndaki bir nedenle feshedilmesi durumunda Avea’ya bir iyileﬂtirme program› sunmak için en az 90 günlük bir süre
verilmelidir. Ancak, bu program›n TTK taraf›ndan kabul edilmemesi durumunda TTK, Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’ni feshedebilir. Fesihten
sonra Avea, GSM 1800 a¤›n› oluﬂturan tüm ekipmanlar› herhangi bir bedel talep etmeksizin TTK’ya devretmekle yükümlüdür.
Avea için Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nden kaynaklanan kapsama yükümlülükleri söz konusudur ve Avea’n›n 11 Ocak 2001’den itibaren 5 y›l
içinde (Ocak 2006’ya kadar) Türkiye nüfusunun %90’›n› kapsamas› gerekmektedir. Ek olarak, 10.000’den az nüfusu olan yerleﬂim
birimlerinin ulusal dolaﬂ›m düzenlemeleriyle de¤il, Avea’n›n kendi a¤›yla kapsanmas› gerekmektedir. Ayr›ca, Avea’n›n teknolojik geliﬂmelere
ve uluslararas› anlaﬂmalara paralel olarak a¤›n yenilenmesi yükümlülü¤ü de vard›r. Avea’n›n baz› kalite standartlar›na da uymas›
gerekmektedir. Kapsama alan› içindeki bölgelerde, bloke aramalar için lisansl› ﬂebeke içi oran %5’ten ve arama hatas› oran› ise %2’den çok
olmamal›d›r.
Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi, lisans ücretlerinin GSM 1800 yetkilendirme anlaﬂmas›n›n imzalanmas›nda ödenmesini gerektirmektedir. Avea
‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin hükümleri gere¤i, Avea’n›n ayl›k brüt gelirinin %15’ini Hazine’ye ödemesi ve ayr›ca ayl›k brüt gelirinden tüm
vergiler, harçlar, Hazine ödemesi ve KDV düﬂüldükten sonra kalan net tutar›n %0.35’ini TTK’ya gider yard›m› olarak ödemesi
gerekmektedir (Not 8). Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi, frekans lisans› ve kullan›m bedellerinin, bu bedellerin kesin tutarlar› belirtilmemiﬂ olsa da,
Avea taraf›ndan ödenmesini gerektirmektedir. Ayr›ca, Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin ﬂartlar› aras›nda, Avea’n›n Avea ‹mtiyaz
Sözleﬂmesi’nden do¤an yükümlülükleriyle ilgili olarak 151.500 ABD dolar› tutar›nda bir kati teminat mektubu almas› da yer almaktad›r. Bu
rakam lisans ücretinin %6’s›na eﬂittir.
Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin di¤er hükümleri Avea a¤› için alan kodlar›n›n da¤›t›m› ve numara taﬂ›nabilirli¤inin TTK taraf›ndan yay›nlanan
yönetmeliklerle (bu yönetmelikler henüz yay›nlanmam›ﬂ olsa da) uyum içinde sa¤lanmas›yla ilgilidir. Avea, ayr›ca mali denetim raporlar›n›
ve tablolar›n› ve yat›r›m plan›n› sunmakla yükümlüdür.
Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi, lisans›n TTK’n›n onay›yla ve “‹zin Yönetmeli¤i” koﬂullar›n›n s›n›rlar› içinde transfer edilebilmesini sa¤lar. Ancak,
Türkiye’de GSM 900 veya GSM 1800 lisans› bulunan veya bu lisansa sahip olan bir ﬂirketin iliﬂkili ﬂirketlerine transfer yap›lamaz. Hisselerin
%50’sinden fazlas›n›n transferi ﬂeklinde gerçekleﬂen kontrol de¤iﬂiklikleri için ayr›ca Rekabet Kurumu’nun onay› gerekli k›l›nm›ﬂt›r.
3. Nesil Yetkilendirilmesi
IMT-2000/UMTS hizmet ihalesi 28 Kas›m 2008 tarihinde üç GSM operatörünün kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹hale sonucunda, Avea,
214.000 EUR (KDV Hariç) de¤erindeki C tipi lisans› almaya hak kazanm›ﬂt›r.
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3 Aral›k 2008 tarihinde TTK’nun ihaleyi onaylamas›na istinaden, taslak imtiyaz sözleﬂmesi iﬂlemleri Avea taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ olup,
Dan›ﬂtay’›n onay›n› beklenmektedir. ‹hale hükümleri uyar›nca Dan›ﬂtay’›n onay sürecinin tamamlanmas›n›n ard›ndan, imtiyaz sözleﬂmesi
yürürlü¤e girebilmesi için TTK’nun onay›na sunulacakt›r.
Avea, imtiyaz sözleﬂmesinin sonuçland›r›lmas›na müteakip üç ay içinde hizmet vermeye baﬂlayabilecektir.
Türk Telekom ile ilgili kanuni takibatlar
Grup faaliyetleri ile ilgili olan ola¤an iddialara taraf olmuﬂtur ve gelecekte de taraf olmaya devam etmeyi beklemektedir.
Türk Telekom ile Turkcell ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ.(“Turkcell”) aras›nda olan ihtilaflar
Araba¤lant› tarifeleri ile ilgili ihtilaflar
ﬁirket ile Turkcell aras›nda ﬁirket taraf›ndan uygulanan uluslararas› araba¤lant› ve kiral›k hat tarifeleri hakk›nda ihtilaf bulunmaktad›r.
ﬁirket, söz konusu ihtilaf için 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolarda 62.160 TL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r (2007 - 78.508 TL
(Not 23)).
Trafik ölçümü ile ilgili ihtilaflar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle mali tablolarda Turkcell ile olan trafik ölçüm ihtilaf› ile ilgili ﬁirket 8.389 TL tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r
(Not 23) (2007 - 8.389 TL).
Kiral›k devre ile ilgili ihtilaflar
Turkcell, ﬁirket’e 2005 ve 2006 y›llar›nda uygulam›ﬂ oldu¤u kiral›k devre tarifeleri nedeni ile dava açm›ﬂt›r. Söz konusu davalar›n de¤eri
4.204 TL’dir. ﬁirket bu ihtilaflar için konsolide mali tablolarda 1.099 TL tutar›nda tam karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r (2007-4.204 TL) (Not 23).
Türk Telekom ile Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.ﬁ. (Telsim) aras›nda olan ihtilaflar
Ekim 2003- ﬁubat 2005 tarihleri aras›nda ﬁirket ve di¤er GSM operatörleri taraf›ndan gerçekleﬂen trafik ölçümleri farkl› tespit edilmiﬂtir.
ﬁirket, söz konusu trafik ölçüm ihtilaf›na iliﬂkin olarak konsolide finansal tablolarda 7.013 TL (2007 - 7.013 TL) tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r
(Not 23).
Türk Telekom’un TTK ile aras›nda olan ihtilaflar
ﬁirket’in TTK’ya karﬂ› açm›ﬂ oldu¤u çeﬂitli davalar bulunmaktad›r. Bu davalar genel olarak sektörel ve tarife düzenlemeleri ve sektördeki
di¤er operatörlere iliﬂkin aç›klanan düzenlemelere iliﬂkindir. Sektörel ihtilaflar genellikle TTK’n›n araba¤lant›, telekomünikasyon hizmetleri
ve altyap› ile ilgili ald›¤› karar ve hükümlere itiraz suretiyle oluﬂmaktad›r.
Avea ile ilgili kanuni takibatlar
Avea ile Turkcell aras›ndaki ihtilaflar
28 ﬁubat 2006 tarihinde Avea, Turkcell ile imzalanan araba¤lant› anlaﬂmas›n›n her iki taraf›n da herhangi bir tutarda SMS araba¤lant› bitiﬂ
ücretlendirmesi yapmayaca¤›na iliﬂkin maddesine ayk›r› hareket etti¤i iddias›yla Turkcell aleyhine dava açm›ﬂt›r. Dava konusu iﬂlemin ana
para tutar› 12.275 TL’dir.
Söz konusu dava ve müteakip olarak aç›lan itirazi davalar mali tablolar›n onayland›¤› tarih itibariyle sonuçlanmam›ﬂt›r.
Avea’n›n TTK’ya itirazlar›
Avea, TTK’n›n 15 Aral›k 2005 tarihli karar› ile Avea’n›n “Etkin Piyasa Güçleri”nden biri olarak belirlemesine itiraz etmiﬂ ve Bölge ‹dari
Mahkemesi’nde dava açm›ﬂt›r. Mahkeme, Avea’n›n karar›n iptali iste¤ini reddetmiﬂ, Avea, karara iliﬂkin davay› ise temyize götürmüﬂ ve
Bölge ‹dari Mahkemesi’ne taﬂ›m›ﬂt›r. Bölge ‹dari Mahkemesi, Nisan 2007’de temyiz talebini reddetmiﬂtir. Buna istinaden Avea, May›s
2007’de davay› bir üst mahkemeye taﬂ›m›ﬂt›r. Konsolide finansal tablolar›n onayland›¤› tarih itibariyle söz konusu dava devam etmektedir.
Davan›n, Avea’n›n aleyhine sonuçlanmas› durumunda, Grup’un finansal tablolar›nda geriye dönük bir etkisi olmayacakt›r.
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TTK’nun “Avea’n›n varl›klar› üzerinde ipote¤e izin verilmemesi” karar›na itiraz
Avea ‹mtiyaz Sözleﬂmesi’nin feshi ya da sona ermesi halinde, Avea, anlaﬂmada da belirtildi¤i üzere, bütün teknik sistem, mal ve
ekipmanlar›n› TTK’ya ya da TTK'n›n belirledi¤i bir baﬂka tarafa bedelsiz olarak devredecektir. TTK’n›n 17 Kas›m 2005 tarihli karar›na göre,
Avea’n›n varl›klar› üzerinde teknik sistem, mal ve ekipman›n›n olas› transferini zorlaﬂt›racak hiçbir teminat, ipotek ya da rehin olmamal›d›r.
Avea’n›n tüm taﬂ›nabilir maddi duran varl›klar› üzerinde ipotek vard›r. TTK’n›n belirtilen karar› uyar›nca, Avea karar tarihinden baﬂlayarak
maddi duran varl›klar› üzerine herhangi baﬂka teminat, ipotek ya da rehin koydurmam›ﬂt›r. Avea, TTK’n›n karar›na itiraz etmiﬂ oldu¤undan
dolay› dava Dan›ﬂtay’a gönderilmiﬂtir. Dan›ﬂtay, yürütmenin durdurulmas› talebini reddetmiﬂtir. 2 Kas›m 2006 tarihinde Avea bu karara
itiraz etmiﬂtir (yürütmenin durdurulmas› talebinin reddi karar›), ve 27 Kas›m 2006'da Avea, TTK'n›n iddialar›na karﬂ› kendi görüﬂlerini
sunmuﬂtur. Mali tablolar›n onayland›¤› tarih itibariyle dosya hala Dan›ﬂtay'›n incelemesindedir ve henüz sonuçland›r›lmam›ﬂt›r.
Di¤er konular
Grup avukatlar›n›n olumsuz bir karar ç›kmas›n› muhtemel gördükleri davalar için konsolide finansal tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Bu tür
davalar için ayr›lan karﬂ›l›k tutar› 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 124.301 TL’dir (2007 - 102.832 TL) (Not 23). Kalan di¤er davalar için
ﬁirket avukatlar›, iddialar›n gerekçelerinin olmad›¤›n› veya davalara itiraz edilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Dolay›s›yla, bu tip davalarla
ilgili olarak konsolide finansal tablolarda herhangi bir karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.
27. ‹ﬂletme birleﬂmeleri
ﬁirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren y›l içerisinde Innova, Argela ve Sebit firmalar›n›n %99,96’l›k hisselerini sat›n alm›ﬂt›r. Sat›n
alma iﬂlemleri ile ilgili bilgiler Not 18’de aç›klanm›ﬂt›r.
28. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Türkiye Haber-‹ﬂ Sendikas›’n›n talebi üzerine, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan an›lan Sendikaya, ﬁirket’e ba¤l› iﬂyerleri için
toplu iﬂ sözleﬂmesi yapmaya yetkili oldu¤unu gösteren, 29 Ocak 2009 tarihli “Yetki Belgesi” verilmiﬂ olup; görüﬂmelerin 4 ﬁubat 2009
tarihinde baﬂlamas› planlanmaktad›r.
29. Faaliyet giderleri (sat›ﬂlar›n maliyeti dahil)

Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri (-)

1 Ocak- 31 Aral›k 2008

1 Ocak- 31 Aral›k 2007

(4.885.789)
(1.240.384)
(1.605.569)
(9.817)

(5.258.137)
(972.935)
(955.191)
-

(7.741.559)

(7.186.263)
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30. Niteliklerine göre gelirler ve giderler
1 Ocak-31 Aral›k 2008

1 Ocak-31 Aral›k 2007

(2.146.063)
(522.993)
(504.344)
(506.689)
(319.630)
(294.181)
(200.056)
(194.540)
(158.000)
(157.788)
(101.640)

(1.823.820)
(343.674)
(581.845)
(457.514)
(234.298)
(197.803)
(211.730)
(120.513)
(220.585)
(140.276)
(91.932)

(90.573)
(86.034)
(45.745)
(20.981)
(17.287)
(17.150)
(726.098)

(170.684)
(122.220)
(36.096)
(15.085)
(11.681)
(17.897)
(750.882)

Toplam faaliyet giderleri (amortisman ve itfa paylar› hariç)

(6.109.792)

(5.548.535)

Amortisman gideri ve itfa paylar›

(1.631.767)

(1.637.728)

(7.741.559)

(7.186.263)

Giderler
Personel giderleri
Tamir ve bak›m giderleri
Yurtiçi ba¤lant› giderleri
Vergiler
Komisyon giderleri
‹lan ve reklam giderleri
Promosyon giderleri
Elektrik, su ve gaz giderleri
Kira giderleri
Fatura gönderim giderleri
Yurtd›ﬂ› ba¤lant› giderleri
UFRYK 12 kapsam›nda giderleﬂen sabit k›ymet al›mlar› ve
yat›r›m karﬂ›l›k gideri
Müﬂavirlik gideri
Mahkeme bilirkiﬂi giderleri
K›rtasiye giderleri
Sigorta giderleri
Uydu ve haberleﬂme gideri
Di¤er giderler

Giderler toplam›
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31. Di¤er faaliyetlerden gelir/giderler
1 Ocak-31 Aral›k 2008

1 Ocak-31 Aral›k 2007

47.255
35.771
80.513
26.177
33.807
87.203

37.617
17.960
18.584
124.547
18.823
25.721
102.739

310.726

345.991

(36.229)
(4.799)
(13.263)

(15.298)
(1.848)

(54.291)

(17.146)

1 Ocak-31 Aral›k 2008

1 Ocak-31 Aral›k 2007

Faiz giderleri
Kur fark› zararlar›
Di¤er

(235.707)
(657.516)
(29.355)

(196.577)
(35.228)
(92.014)

Finansal giderler

(922.578)

(323.819)

Mevduat faiz geliri ve gecikme faizi geliri
Kur fark› gelirleri
Di¤er

264.434
77.068
7.397

322.293
420.724
16.095

Finansal gelirler

348.899

759.112

(573.679)

435.293

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

643.728
(549.846)

820.920
(608.612)

93.882

212.308

Di¤er faaliyetlerden gelirler
K›s›nt›lar ve tasfiye kazanc› (Not 23)
Aktüeryal kazanç (Not 23)
Konusu kalmayan dava gelirleri (Not 23)
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›n›n ters çevrilmesi (Not 8)
Tazminat gelirleri
Hurda ve k›rp›nt› sat›ﬂ kârlar›
Di¤er

Di¤er faaliyetlerden giderler (-)
Dava karﬂ›l›k giderleri (Not 23)
Özel tüketim vergisi ve di¤er giderler
Di¤er

32. Finansal gelirler/giderler

Finansal (gider)/gelir, net
33. Vergiler

Ödenecek kurumlar vergisi:
Kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Peﬂin ödenmiﬂ vergi ve fonlar (-)
Ödenecek vergiler
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Vergi gideri:
Cari kurumlar vergisi gideri
Ertelenmiﬂ vergi geliri (Not 14)

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

(643.728)
134.954

(820.920)
411.134

(508.774)

(409.786)

ﬁirket ve Türkiye’de yerleﬂik ba¤l› ortakl›klar›, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› %20’dir (2007 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n
yirmi beﬂinci günü akﬂam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer
ayl›k dönemler itibariyle oluﬂan kazançlar üzerinden %20 (2007 - %20) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu ﬂekilde
ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yat›r›m indirimi uygulamas›na son verilmiﬂtir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle kullan›lamayan
yat›r›m indirimi tutarlar› 31 Aral›k 2008 tarihine kadar indirim konusu yap›labilecektir. Ancak bu durumda uygulanacak kurumlar vergisi
oran› %30 olacakt›r. Ayr›ca 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle baﬂlam›ﬂ olan yat›r›mlara iliﬂkin 31 Aral›k 2008 tarihine kadar yap›lacak olan
yat›r›m harcamalar› da 31 Aral›k 2008 tarihine kadar indirim konusu yap›labilecektir. Grup, 31 Aral›k 2005 tarihinden sonraki dönemlerde
yat›r›m harcamalar›n› indirim konusu yapmay› tercih etmedi¤i için kurumlar vergi hesaplamas›nda kullan›lan vergi oran› %20’dir.
Türkiye'de vergi mevzuat›, ﬁirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide vergi beyannamesi doldurmas›na izin vermemektedir. Bu yüzden mali
tablolara yans›t›lan vergi karﬂ›l›¤›, ﬂirket baz›nda ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönemin kurumlar vergisi
matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince beﬂ y›l içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesaplar› revize
edilebilmektedir.
Türkiye’de mukim anonim ﬂirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar haricindekilere
yap›lanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kiﬂilere ve Türkiye’de mukim olmayan tüzel kiﬂilere yap›lan temettü ödemeleri
%15 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim ﬂirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim ﬂirketlere yap›lan temettü ödemeleri
gelir vergisine tabi de¤ildir. Ayr›ca kâr›n da¤›t›lmamas› veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktad›r.
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baﬂka kurumun sermayesine iﬂtirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n kat›lma
belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r. Ayr›ca kurumlar›n, en az iki
tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve intifa senetleri sat›ﬂ›ndan do¤an
kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve
5 y›l süre ile iﬂletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›ﬂ bedelinin sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil
edilmesi gerekir.
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Vergi gideri ile vergi öncesi kâr’›n vergi oran› ile çarp›lmas› sonu ç›kan vergi giderinin mutabakat› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2008

1 Ocak - 31 Aral›k 2007

2.136.144
427.228

3.001.442
600.288

Vergi öncesi kâr
Hesaplanan vergi gideri %20
- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
- Ba¤l› ortakl›klar›n mali zararlar›ndan kaynaklanan ertelenmiﬂ
vergi aktifinin kay›tlara al›nmas›
- Ba¤l› ortakl›klar›n yasal vergi veya ertelenmiﬂ vergiye konu edilmeyen
vergi zarar› ve düzeltme kay›tlar›n›n etkisi

12.383

24.975

(25.407)

(245.000)

94.570

29.523

Vergi gideri

508.774

409.786

34. Finansal risk yönetimi ve politikalar›
Kredi riski
Alacaklar
Ticari alacaklar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle

‹liﬂkili taraf

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiﬂ veya de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ
say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
varl›klar›n net defter de¤eri
- Teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n
net defter de¤erleri
- Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
-De¤er düﬂüklü¤ü (-)
E. Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar

Di¤er alacaklar

Di¤er taraf ‹liﬂkili taraf Di¤er taraf

Bankalardaki
mevduat

Di¤er

92.944
-

1.325.873
49.227

-

67.188
-

1.040.228
-

13.302
-

92.944

871.988

-

67.188

1.040.228

13.302

-

-

-

-

-

-

-

452.998
887

-

-

-

-

-

1.058.918
(1.058.918)
-

-

21.833
(21.833)
-

-

-
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Alacaklar
Ticari alacaklar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle

‹liﬂkili taraf

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

83.172
-

A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n net defter de¤eri
83.172
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiﬂ veya de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ
say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ varl›klar›n net defter de¤eri
- Teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›*
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri - Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (-)
E. Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar
-

Di¤er alacaklar

Di¤er taraf ‹liﬂkili taraf Di¤er taraf

Bankalardaki
mevduat

Di¤er

1.282.263
54.325
-

-

23.380
-

1.331.541
-

21.623
-

768.698

-

23.380

1.331.541

21.623

-

-

-

-

-

513.565
890.069
(890.069)
-

-

14.787
(14.787)
-

-

-

Bilanço tarihi itibariyle maruz kal›nan kredi riski tutar›n›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan
unsurlar dikkate al›nmam›ﬂt›r. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n yaﬂlar›na iliﬂkin aç›klamaya Not 8’de yer
verilmiﬂtir.
Likidite riski
Grup’un amac› ödeme planlar›n› yak›ndan takip ederek ve nakit projeksiyonlar›yla dönen varl›klar ve cari borçlar aras›nda denge
sa¤lamakt›r.
Grup’un mevcut ve ileriye yönelik finansman ihtiyaçlar› uygun fon kaynaklar›, öncelikli olarak hissedarlardan olmak üzere, bankalar, finans
kuruluﬂlar› ve tedarikçilerle yap›lan kredi sözleﬂmeleri do¤rultusunda sa¤lanmakta ve yönetilmektedir.
Aﬂa¤›da sunulan tablo Grup’un 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle finansal yükümlülüklerinin sözleﬂmeye dayal› iskonto edilmemiﬂ
ödemelerin (tahakkuk eden faizler dahil) vadelerine göre durumunu göstermektedir.
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Di¤er borçlar
‹liﬂkili kuruluﬂlar
Türev finansal yükümlülükler (net)
Türev nakit giriﬂleri
Türev nakit ç›k›ﬂlar›

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Di¤er borçlar
‹liﬂkili kuruluﬂlar
Türev finansal yükümlülükler (net)
Türev nakit giriﬂleri
Türev nakit ç›k›ﬂlar›

Sözleﬂme uyar›nca
nakit ç›k›ﬂlar toplam›
Defter de¤eri
(=I+II+III+IV)

3 aydan
k›sa (I)

3-12 ay
aras› (II)

1-5
y›laras› (III)

5 y›ldan
uzun (IV)

3.998.963
59.782
881.319
29.294
21.517

935.057
2.064
880.524
29.294
21.517

458.293
6.352
795
-

1.851.921
30.472
-

753.692
20.894
-

394.526
(603.248)

76.199
(83.337)

52.363
(81.987)

240.120
(386.843)

25.844
(51.081)

Sözleﬂme uyar›nca
nakit ç›k›ﬂlar toplam›
Defter de¤eri
(=I+II+III+IV)

3 aydan
k›sa (I)

3-12 ay
aras› (II)

1-5
y›laras› (III)

5 y›ldan
uzun (IV)

2.750.334
53.806
655.298
26.990
7.105

432.611
1.765
654.158
13.176
7.105

111.233
5.061
1.140
-

1.286.809
24.103
13.814
-

919.681
22.877
-

-

-

-

(61.295)

-

3.408.482
46.760
881.319
29.294
21.517
208.722

2.107.499
40.925
655.298
26.990
7.105
61.295

Yabanc› para riski
Grup’un baﬂl›ca yabanc› para pozisyonu banka borçlanmalar›ndan oluﬂmaktad›r. Yabanc› para cinsinden borçlanmalar Not 7’de
belirtilmiﬂtir.
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Aﬂa¤›da sunulan tabloda Grup’un vergi öncesi kâr›n›n (parasal varl›klar ve yükümlülüklerdeki de¤iﬂiklikler nedeniyle) ABD dolar kurundaki
de¤iﬂime hassasiyet tablosu sunulmuﬂtur:
Kâr/Zarar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle

Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›

Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi

(21.769)
454
(21.315)

21.769
(454)
21.315

(2.063)
(2.063)

2.063
2.063

(11)
(11)

11
11

(23.389)

23.389

ABD Dolar›’n›n TL karﬂ›s›nda %1 de¤erlenmesi halinde:
1- ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)
3- ABD dolar› net etki (1+2)
Euro’nun TL karﬂ›s›nda %1 de¤erlenmesi halinde:
4- Euro net varl›k/yükümlülü¤ü
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-)
6- Euro net etki (4+5)
Di¤er döviz kurlar›n›n TL karﬂ›s›nda ortalama %1 de¤erlenmesi halinde:
7- Di¤er döviz net varl›k/yükümlülü¤ü
8- Di¤er döviz kuru riskinden korunan k›s›m (-)
9- Di¤er döviz varl›klar› net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

Kâr/Zarar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle

Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›

Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi

(19.495)
1.165
(18.330)

19.495
(1.165)
18.330

(734)
(734)

734
734

-

-

(19.064)

19.064

ABD Dolar›’n›n TL karﬂ›s›nda %1 de¤erlenmesi halinde:
1- ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karﬂ›s›nda %1 de¤erlenmesi halinde:
4- Euro net varl›k/yükümlülü¤ü
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
Di¤er döviz kurlar›n›n TL karﬂ›s›nda ortalama %1 de¤erlenmesi halinde:
7- Di¤er döviz net varl›k/yükümlülü¤ü
8- Di¤er döviz kuru riskinden korunan k›s›m (-)
9- Di¤er döviz varl›klar› net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
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TL Karﬂ›l›¤›
1. Ticari alacaklar
147.121
2a. Parasal finansal varl›klar
(Kasa, banka hesaplar› dahil)
388.775
2b. Parasal olmayan finansal varl›klar
3. Di¤er
25.235
4. Dönen varl›klar (1+2+3)
561.131
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varl›klar
6b. Parasal olmayan finansal varl›klar
7. Di¤er
380
8. Duran varl›klar (5+6+7)
380
9. Toplam varl›klar (4+8)
561.511
10. Ticari borçlar
181.480
11. Finansal yükümlülükler
549.523
12a. Parasal olan di¤er yükümlülükler
24.075
12b. Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
13. K›sa vadeli yükümlükler (10+11+12)
755.078
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
2.374.897
16 a. Parasal olan di¤er yükümlülükler
16
16 b. Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
2.374.913
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
3.129.991
19. Bilanço d›ﬂ› türev araçlar›n net
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
(208.722)
19a. Hedge edilen toplam varl›k tutar›
793
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutar›
209.515
20. Net yabanc› para varl›k/(yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
(2.777.202)
21. Parasal kalemler net yabanc› para
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(2.385.373)
22. Döviz hedge'i için kullan›lan finansal
araçlar›n toplam gerçe¤e uygun de¤eri
-

31 Aral›k 2008
ABD Dolar›

31 Aral›k 2007
Di¤er TL Karﬂ›l›¤› ABD Dolar›

Euro

GBP

79.370

12.654

-

-

91.576

62.311

11.111

224.559
14.840
318.768
250
250
319.018
79.829
347.360
8.025
435.214
1.440.199
11
1.446.210
1.881.424

22.962
1.285
36.901
36.901
27.374
11.309
5.577
44.260
87.728
87.728
131.988

8
19
27
1
1
28
967
967
967

40
40
40

143.188
234.764
234.764
103.967
446.150
550.117
1.783.101
1.783.101
2.333.218

37.943
100.254
100.254
71.794
378.708
450.502
1.388.418
1.388.418
1.838.920

57.886
68.997
68.997
11.898
2.964
14.862
97.071
97.071
111.933

(138.016)
524
138.540

-

-

-

(75.494)
75.494

(64.819)
64.819

-

(1.700.422)

(95.087)

(939)

(40) (2.173.948)

(1.803.485)

(42.936)

(1.439.479)

(96.372)

(959)

(40) (2.022.960)

(1.673.847)

(42.936)

-

-

-

-

-

-

-

Euro

Finansal risk faktörleri
Grup’un baﬂl›ca finansal enstrümanlar›, vadeli piyasa iﬂlemleri, banka kredileri, nakit ve k›sa vadeli mevduatlardan oluﬂmaktad›r. Finansal
enstrümanlar›n as›l kullan›m amac› Grup operasyonlar› için fon art›r›m› sa¤laman› sa¤lamak ve faiz oran› riskinden korunmakt›r. Grup,
operasyonlar›ndan direkt olarak kaynaklanan ticari alacaklar ve borçlar gibi çeﬂitli di¤er finansal varl›klara ve yükümlülüklere sahiptir.
Grup’un finansal enstrümanlar›ndan kaynaklanan ana riskler, likidite riski, yabanc› para riski, piyasa riski ve kredi riskidir. Yönetim kurulu
aﬂa¤›da özetlendi¤i ﬂekilde bu riskleri izlemek ve yönetmek için gerekli prosedürlerden sorumludur.
Faiz oran› riski
Piyasadaki fiyatlar›n de¤iﬂmesiyle finansal araçlar›n de¤erlerinde dalgalanmalar oluﬂulabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul
k›ymetlerdeki fiyat de¤iﬂikli¤inden veya bu menkul k›ymeti ç›karan tarafa özgü veya tüm piyasay› etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir.
Grup’un faiz oran› riski baﬂl›ca banka kredilerine ba¤l›d›r.
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Faiz taﬂ›yan finansal borçlar›n faiz oran› de¤iﬂiklik göstermesine karﬂ›n faiz taﬂ›yan finansal varl›klar›n sabit faiz oran› bulunmaktad›r ve
gelecek y›llardaki nakit ak›ﬂ› bu varl›klar›n büyüklü¤ü ile de¤iﬂim göstermemektedir. Grup’un piyasa faiz oranlar›n›n de¤iﬂmesine karﬂ› olan
risk aç›kl›¤›, her ﬂeyden önce Grup’un de¤iﬂken faiz oranl› borç yükümlülüklerine ba¤l›d›r. Grup’un bu konudaki politikas› ise faiz maliyetini,
sabit ve de¤iﬂken faizli borçlar kullanarak yönetmektir.
Faiz pozisyonu tablosu aﬂa¤›daki gibidir.

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
De¤iﬂken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

776.857

21.552

2.678.385

2.126.872

De¤iﬂken faizli finansal araçlar için 31 Aral›k 2008 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz %0,25 baz puan yüksek/düﬂük olsayd› ve
di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr 1.160 TL (31 Aral›k 2007 - 1.135 TL) daha düﬂük/yüksek
olacakt›.
Di¤er taraftan finansal riskten koruma nedeniyle vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr/zarar› etkilemeksizin do¤rudan öz sermaye
olan etki nedeniyle öz sermaye 16.934 TL (31 Aral›k 2007 - 11.268 TL) daha yüksek/düﬂük olacakt›r.
Finansal varl›k ve yükümlülüklerin rayiç de¤eri ile gösterilmesine iliﬂkin aç›klamalar
Aﬂa¤›daki tablo, Grubun konsolide finansal tablolar›nda rayiç de¤eri ile gösterilmeyen finansal varl›k ve yükümlülüklerin defter de¤eri ile
rayiç de¤erini göstermektedir.
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Nakit ve benzeri varl›klar ile ticari ve di¤er alacaklar›n rayiç de¤eri k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› defter de¤erini ifade etmektedir. Sabit
faizli finansal borçlar›n rayiç de¤eri, raporlama tarihi itibariyle geçerli olan piyasa faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ nakit ak›mlar›n›n
bulunmas›yla hesaplam›ﬂt›r. Yabanc› para de¤iﬂken faizli finansal borçlar›n rayiç de¤eri ise ilerideki nakit ak›ﬂlar›n›n tahmin edilen piyasa
faiz oranlar› ile iskonto edilmesiyle hesaplanm›ﬂt›r.
Defter de¤eri
Cari dönem
Önceki dönem
Finansal varl›klar
Nakit ve nakit benzeri
Ticari ve di¤er alacaklar
(iliﬂkili kuruluﬂlar dahil)
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri

Rayiç de¤er
Cari dönem
Önceki dönem

1.041.982

1.332.792

1.041.982

1.332.792

1.485.118

1.388.815

1.485.118

1.388.815

3.408.482

2.107.499

3.403.356

2.208.582

Grup, finansal kiralama yükümlülükleri ve kullanm›ﬂ oldu¤u banka kredileri do¤rultusunda faiz riskine tabidir. Banka kredilerinin faiz oran›
riskini bertaraf etmek için Grup, faiz takas anlaﬂmalar› yapm›ﬂt›r. Bu finansal araçlar›n rayiç de¤erleri yukar›da sunulmuﬂtur.
Sermaye yönetimi politikas›
Grup’un sermaye yönetiminin birincil amac›, hisse de¤erlerini maksimize etmek ve iﬂletmelerini desteklemek ad›na, güçlü kredi derecesini
ve sa¤l›kl› sermaye oranlar›n›n devaml›l›¤›n› sa¤lamakt›r.
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Grup, ekonomik koﬂullar›n de¤iﬂimi ›ﬂ›¤›nda, sermaye yap›s›n› yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktad›r. Bu hususta Grup 2007’de k›sa
vadeli kredi sözleﬂmelerini yenilemiﬂ ve k›sa vadeli kredilerini uzun vadeli krediler ile de¤iﬂtirerek, borç yap›s›n› yeniden yap›land›rm›ﬂt›r.
Grup, sermaye yap›s›n› düzenlemek ve korumak için, hissedarlara yap›lan kâr pay› ödemelerini düzenleyebilir ya da sermayeyi hissedarlara
geri verebilir. 2008 ve 2007 y›llar›nda herhangi bir hedef, politika ya da süreç de¤iﬂikli¤i yap›lmam›ﬂt›r.
35. Hisse bazl› ödemeler
26 Aral›k 2007 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 12 Aral›k 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca 15 May›s 2008 tarihinde ﬁirket’e
%45 oran›nda iﬂtirak eden Hazine’nin ﬁirket’te sahip oldu¤u 52.500.000.000 adet hisse senedi (ortakl›k pay›n›n %15’ine tekabül
etmektedir) halka arz yolu ile sat›lm›ﬂt›r. Halka arz yolu ile Hazine’nin sahip oldu¤u hisselerin %15’nin sat›ﬂ› s›ras›nda; 12.299.160.300
adet hisse senedi ﬁirket ve PTT çal›ﬂanlar› ile küçük yat›r›mc›ya, 5.220.503.800 adedi ise al›m gücü yüksek yurt içi yat›r›mc›lara ayr›lm›ﬂ ve
söz konusu hisseler ödeme vadesi ve baﬂvuru tarihine göre de¤iﬂkenlik gösteren indirim oranlar› dikkate al›narak kurumsal yat›r›mc›ya
sat›lan 34.980.335.900 adet hisseye uygulanan fiyattan daha düﬂük bir fiyata sat›lm›ﬂt›r. ﬁirket’in halka arz s›ras›nda ﬁirket çal›ﬂanlar›na
sa¤lanm›ﬂ olan indirimler karﬂ›l›¤›nda, mal ve/veya hizmet elde etmesi nedeniyle, bu uygulama UFRS 2’nin kapsam›nda
muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Bu nedenle ﬁirket, 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolar›nda, ﬁirket çal›ﬂanlar›na sa¤lanan indirimin rayiç
de¤eri olan 9.528 TL’yi giderleﬂtirmiﬂtir ve ayn› tutar› öz sermaye içerisinde hisse bazl› ödemeler fonu’na yans›tm›ﬂt›r.
Halka arz s›ras›nda oluﬂan hisse sat›ﬂ fiyat›
ﬁirket çal›ﬂanlar›na uygulanan ortalama hisse sat›ﬂ fiyat›
ﬁirket çal›ﬂanlar›na sat›lan toplam hisse adedi (lot)
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydan›n toplam tutar›

:
:
:
:

4,60 TL
4,2937 TL
31.104.948
9.528 TL

ﬁirket yönetimi, ﬁirket çal›ﬂanlar› haricindeki di¤er gruplara (PTT çal›ﬂanlar›, küçük yat›r›mc› ve al›m gücü yüksek yerli yat›r›mc›) verilen
indirimleri;
a) ﬁirket’in söz konusu indirimler karﬂ›l›¤›nda elde etti¤i herhangi bir hizmet veya ürün olmad›¤› ve
b) Hazine’nin söz konusu indirimleri ﬁirket’in hissedar› oldu¤u için de¤il, halka arz yolu ile gerçekleﬂen tüm di¤er özelleﬂtirmelerde oldu¤u
gibi, kamu otoritesi konumunda oldu¤u için küçük yat›r›mc›y› teﬂvik ederek sermayenin tabana yay›lmas›n› gerçekleﬂtirmek amac›yla
verilmiﬂ oldu¤u nedenlerinden yola ç›karak,
UFRS 2 kapsam›nda de¤erlendirmemiﬂtir. Di¤er gruplara verilen indirimlerin rayiç de¤eri yaklaﬂ›k 34.000 TL’dir.
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