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İlişikte 6 ile 22‟inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(1)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihli
Konsolide bilanço
(Para birimi - Bin Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
referansları

(Bağımsız
(Bağımsız
denetimden geçmiş)
incelemeden (Yeniden düzenlenmiş
geçmemiş)
Not 2.2)
Cari dönem
Önceki dönem
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007

Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Banka kredileri
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
-Vadeli piyasa işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
- Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

8

3.495.401

2.629.574

1.551.429
4.258

446.451
4.039
20.361

7

10

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Banka kredileri
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
-Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğü
-Vadeli piyasa işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- Diğer borçlar
Borç karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

8

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkları (-)
Değer artış fonları
-Azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonu
-İştirak alımından kaynaklanan rayiç değer
düzeltme farkı
-Gerçekleşmemiş türev zararı
-Hisse bazlı ödemeler fonu
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar (zararı) / karı
Net dönem karı

14

Toplam yükümlülükler

7.526
388.223

7.105
655.298

28.999
180.677
184.959
1.149.330

13.176
212.308
223.877
1.046.959

3.925.289

3.980.720

1.730.734
35.814

1.661.048
36.886

802.911
79.599

788.000
55.133

316
14.753
4.692
887.119
360.098
9.253

13.814
3.388
965.489
445.564
11.398

5.042.851

6.157.829

3.500.000
(239.752)

3.500.000
(239.752)

(488.329)

(436.811)

(294.065)
(64.571)
9.528
1.231.408
(291.002)
1.679.634

(294.065)
(55.554)
816.348
322.810
2.544.853

12.463.541

12.768.123

İlişikte 6 ile 22‟inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(2)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide gelir tablosu
(Para birimi - Bin Yeni Türk Lirası (YTL))

Cari dönem
(Bağımsız
incelemeden
geçmemiş)
1 Ocak 2008 - 1 Temmuz 200830 Eylül 2008
30 Eylül 2008

Önceki dönem
(Bağımsız
incelemeden
geçmemiş)
1 Ocak 2007 - 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

7.592.102
(3.646.104)

2.614.674
(1.143.162)

6.876.392
(3.804.669)

2.413.393
(1.298.644)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

3.945.998

1.471.512

3.071.723

1.114.749

Brüt kar

3.945.998

1.471.512

3.071.723

1.114.749

(824.317)
(1.055.546)
(7.860)
164.448
(31.619)

(313.041)
(353.729)
(401)
54.102
(17.864)

(688.701)
(697.955)
(1.086)
243.476
(18.697)

(219.698)
(229.837)
(901)
57.058
(12.244)

Faaliyet karı

2.191.104

840.579

1.908.760

709.127

Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

525.429
(605.476)

193.735
(221.664)

687.320
(323.721)

248.805
(89.120)

Vergi öncesi kar

2.111.057

812.650

2.272.359

868.812

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

(551.765)
85.834

(180.957)
19.716

(606.619)
127.623

(195.670)
33.046

Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı

1.645.126

651.409

1.793.363

706.188

Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım
Azınlık payları

1.679.634
(34.508)

653.696
(2.287)

1.788.351
5.012

685.906
20.282

Net dönem karı

1.645.126

651.409

1.793.363

706.188

0,4799

0,1868

0,5110

0,1960

0,4799

0,1868

0,5110

0,1960

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait hisse başına kazanç
(tam Yeni Kuruş) (Dipnot 4)
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait seyreltilmiş hisse başına kazanç
(tam Yeni Kuruş) (Dipnot 4)

İlişikte 6 ile 22‟inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide özkaynak tablosu
(Para birimi - Bin Yeni Türk Lirası (YTL))
Değer artış fonları

Ödenmiş Kardan ayrılan
Ödenmiş sermaye enflasyon
kısıtlanmış
sermaye
düzeltme farkları
yedekler
1 Ocak 2007 bakiyesi

Azınlık
hisseleri
satış
opsiyonu
değerleme
fonu

Hisse bazlı İştirak alımından
ödemeler kaynaklanan rayiç
fonu
değer düzeltme
(Not 14)
farkı

Gerçekleşmemiş
türev zararı

Geçmiş yıl
karı/(zararı)

Net dönem
karı

Azınlık
payları

Toplam
özkaynaklar

3.500.000

(239.752)

426.235

(283.953)

-

(294.065)

-

1.093.649

2.208.349

-

6.410.463

-

-

-

-

-

-

-

(1.689)

-

-

(1.689)

3.500.000

(239.752)

426.235

(283.953)

-

(294.065)

-

1.091.960

2.208.349

-

6.408.774

-

-

390.114

-

-

-

-

2.208.349
(390.114)

(2.208.349)
-

-

-

-

-

-

2.292
-

-

-

-

(2.587.382)
-

1.788.351

319.327
(324.339)
5.012

319.327
(322.047)
(2.587.382)
1.793.363

30 Eylül 2007 bakiyesi

3.500.000

(239.752)

816.349

(281.661)

-

(294.065)

-

322.813

1788.351

-

5.612.035

1 Ocak 2008 bakiyesi

3.500.000

(239.752)

816.348

(436.812)

-

(294.065)

(55.554)

324.499

2.508.197

-

6.122.861

-

-

-

-

-

-

-

(1.689)

36.656

-

34.967

3.500.000

(239.752)

816.348

(436.812)

-

(294.065)

(55.554)

322.810

2.544.853

-

6.157.828

-

-

415.060

-

-

-

-

2.544.853
(415.060)

(2.544.853)
-

-

-

-

-

-

(51.517)
-

9.528
-

-

(9.017)
-

(2.743.605)
-

1.679.634

351.188
(2.099)
(314.581)
(34.508)

351.188
9.528
(11.116)
(366.098)
(2.743.605)
1.645.126

3.500.000

(239.752)

1.231.408

(488.329)

9.528

(294.065)

(64.571)

(291.002)

1.679.634

-

5.042.851

Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler
(Not 2.2)
1 Ocak 2007 bakiyesi (yeniden
düzenlenmiş)
Geçmiş yıl karlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğüne
sınıflandırma öncesi azınlık payları
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğü
Temettü ödemesi (Not 11)
Net dönem karı

Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler
(Not 2.2)
1 Ocak 2008 bakiyesi (yeniden düzenlenmiş )
Geçmiş yıl karlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğüne
sınıflandırma öncesi azınlık payları
Hisse bazlı ödemeler fonu (Not 14)
Gerçekleşmemiş türev zararı
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğü
Temettü ödemesi (Not 11)
Net dönem karı
30 Eylül 2008 bakiyesi

İlişikte 6 ile 22‟inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi - Bin Yeni Türk Lirası (YTL))

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Cari dönem
1 Ocak 30 Eylül 2008

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Önceki dönem
1 Ocak 30 Eylül 2007

Gelir vergisi gideri öncesi dönem karı

2.111.057

2.272.359

Operasyonel faaliyetlerden sağlanan nakit için gelir vergisi gideri öncesi net kara yapılan
düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
Maddi duran varlık satış karı
UFRYK 12 düzeltmesi
Kur farkı gideri/(geliri), net
Faiz gideri ve geliri, net
Şüpheli alacak karşılık gideri
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Dava karşılık gideri/(geri çevrilmesi), net
Türev araç zararı
İzin karşılık gideri/(geri çevrilmesi), net
Diğer karşılıklar
Hisse bazlı ödemeler

1.220.689
(1.831)
551
130.591
(49.823)
147.330
101.444
11.469
(9.017)
(50.405)
15
9.528

1.227.029
(4.661)
(2.682)
(305.248)
(85.337)
40.707
43.535
(10)
(36.499)
(15.402)
-

İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet karı

3.621.598

3.133.791

İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
Bloke hesaplar
Diğer dönen varlıklar ve stoklar
Ticari borçlar ve diğer borçlar
Diğer duran varlıklar
Kısa vadeli diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
Uzun vadeli diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemesi
Vergi ödemesi

(241.303)
(37.946)
(76.418)
(249.576)
(1.813)
21.169
(3.448)
(179.814)
(583.396)

(249.665)
36.587
(60.703)
(242.820)
(504)
164.812
10.461
(123.085)
(575.917)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit

2.269.053

2.092.957

Yatırım faaliyetleri
Alınan faizler
Finansal varlıklardaki sermaye artışı
Bağlı ortaklık alımlarının nakit etkisi
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
Satış amacıyla elde tutulan varlık satış hasılatı/(alımı)

189.937
(641)
2.443
(886.767)
187

218.700
(6.300)
(36.726)
12.275
(529.486)
(7.994)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(694.841)

(349.531)

Finansman faaliyetleri
Banka kredisinden sağlanan nakit
Banka kredisi geri ödemeleri
Diğer finansal araçlardan sağlanan nakit
Finansal kiralama işlemleri temini
Finansal kiralama ana para ödemeleri
Faiz ödemeleri
Temettü ödemeleri

4.675.444
(3.613.772)
4.105
4.231
(5.083)
(157.711)
(2.743.605)

4.104.643
(3.922.513)
(5.242)
(190.295)
(2.587.382)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(1.836.391)

(2.600.789)

(262.179)

(857.363)

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

922.476

1.133.978

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

660.297

276.615

Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış

İlişikte 6 ile 22‟inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(5)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL), diğer bütün para birimleri de aksi
belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

1.

Şirket bilgileri

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (“Türk Telekom” ya da “Şirket”) Türkiye‟de tüzel kişiliğe haiz
anonim şirket şeklinde kurulmuştur. Şirket‟in esası 23 Ekim 1840‟da aslen Bakanlık olarak kurulan
Postane-i Amirane‟ye (Postahane Departmanı) dayanmaktadır. Türkiye genelinde telefon şebekesi
kurma ve işletme izni, 4 Şubat 1924 tarihinde, Posta, Telefon ve Telgraf Genel Müdürlüğü‟ne (“PTT”)
verilmişti. Şirket, önceden her ikisi de PTT tarafından yürütülen telekomünikasyon ve posta
hizmetlerinin ayrılması sonucu 24 Nisan 1995‟de ayrı bir tüzel kuruluş olarak kurulmuş ve PTT‟nin
telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili tüm personel, varlık ve yükümlülükleri, hisselerinin tamamı Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı‟na (“Hazine”) ait olan Şirket‟e transfer olmuştur.
Şirket‟in özelleştirilmesi kapsamında 24 Ağustos 2005 tarihinde Ojer Telekomünikasyon A.Ş.
(“OTAŞ”), Türk Telekom‟un %55 payını almak için Özelleştirme İdaresi Yönetimi‟yle Hisse Devir
Anlaşması imzalamıştır. Bu çerçevede Şirket‟in hisselerinin %55‟lik kısmının blok satışıyla ilgili olarak
Ortaklık Anlaşması ve Hisse Rehin Sözleşmesi 14 Kasım 2005‟de Hazine ve OTAŞ arasında
imzalanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Kurul kaydına alınmasına dair 22/526 sayılı izin belgesi ile Şirket‟in
3.500.000 YTL nominal değerli sermayesinin %15‟ine karşılık gelen ve Hazine‟ye ait 525.000 YTL
nominal değerli sermayesini temsil eden hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Başkanlığı‟nın izni ile 15 Mayıs 2008 tarihinde halka arzolunmuştur.
Şirket‟in %55 hissesine sahip olan OTAŞ hisselerinin %99‟una da Oger Telecom Limited (“Oger
Telecom”) sahiptir. Oger Telekom, Dubai Finans Merkezi‟nin kanunlarına uygun olarak kurulmuş bir
şirkettir.
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Şirket‟i kontrol eden ana ortak Oger Telecom‟un ana
ortağı olan Saudi Oger Ltd (“Saudi Oger”)‟dir.
Şirket ve Türk Telekomünikasyon Kurumu (“TTK”) arasında 14 Kasım 2005 tarihinde imzalanmış bir
imtiyaz sözleşmesi (“İmtiyaz Sözleşmesi”) bulunmaktadır. İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında Şirket‟e 28
Şubat 2001 tarihinden başlamak üzere 25 yıl süre ile her türlü telekomünikasyon hizmetinin
sağlanması, gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulması, bu tesislerin diğer lisanslı operatörler
tarafından kullanılması ve telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlaması ve tedarik hakları
sunulmaktadır.
22 Temmuz 2005 tarihinde Rekabet Kurulu‟nun Türk Telekom‟un özelleştirilmesi konusunda çıkardığı
karar çerçevesinde Türk Telekom‟un internet faaliyetlerinin ayrı bir hukuki kuruma transfer edilmesi
şart koşulmuştur. Bu doğrultuda; 15 Mayıs 2006 tarihi itibariyle Türk Telekom internet faaliyetlerini
bünyesinden ayırarak, tamamına iştirak ettiği TTNet Anonim Şirketi‟ne (“TTNet”) devretmiştir.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Şirket‟in iştiraki, ancak 15 Eylül 2006 tarihinden itibaren Şirket‟in bağlı
ortaklığı olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Şirket‟in GSM operatörü Aycell Haberleşme ve Pazarlama
Hizmetleri (“Aycell”) ile Telecom Italia Mobile S.P.A (TIM) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası‟‟) ve
iştirakleri (“İş Bankası Grubu”)‟nin sırasıyla %49 ve %51 oranlarında birlikte kontrol ettiği İş–Tim
Telekomünikasyon A.Ş. (“İş-TİM”)‟in birleşmesi sonucunda 19 Şubat 2004 tarihinde kurulmuştur.
Kuruluş esnasında Şirket‟in ve İş-TİM‟in Avea‟daki ortaklık payları %40 iken, İş Bankası Grubu‟nun
elinde bulundurduğu ortaklık oranı ise %20‟dir. “Aria” (İş-TİM markası) ve “Aycell” markalarının
kullanılmasına son verilmiş, “Avea” markası 23 Haziran 2004 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır.

(6)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL), diğer bütün para birimleri de aksi
belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

1.

Şirket bilgileri (devamı)

2005 yılı içerisinde, İş-TİM ve Şirket‟in Avea‟daki hisse oranları sermaye artışı yoluyla %0,56 artarak
%40,56‟ya ulaşmıştır. İş Bankası Grubu o tarihte sermaye artışına iştirak etmemiştir.
15 Eylül 2006 tarihinde İş-TİM, Avea‟daki hisselerinin %40,56‟sını 500 milyon ABD doları karşılığında
Şirket‟e satmıştır. Böylelikle, 15 Eylül 2006 tarihinden itibaren Şirket‟in Avea‟daki hisse oranı %81,12‟ye
yükselmiştir.
Şirket, 3 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye‟de yerleşik bir anonim şirket olan Argela Yazılım ve Bilişim
Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi (“Argela”)‟nın %99,96 hissesini satın almıştır. 14 Ocak 2004
tarihinde kurulan Argela, geliştirilmiş iletişim çözümleri, altyapı servis sağlayıcılığı ve telekomünikasyon
hizmet ağları platformu konularında uzmanlaşmış bir firmadır. Argela‟nın, %100 hisse sahipliğinin
bulunduğu Argela-USA, Inc. adı altında Amerika Birleşik Devletleri‟nde kurulu bir bağlı ortaklığı
bulunmaktadır.
1 Ağustos 2007 tarihinde Şirket, Türkiye‟de yerleşik olan Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi
(Innova)‟nin %99,96 hissesini ve oy hakkını satın almıştır. 2 Eylül 1999 tarihinde kurulmuş olan Innova,
bilgisayar kurulumu, onarımı, bilgisayar donanımı ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışları konusunda
uzmanlaşmış bir şirkettir.
23 Ekim 2007 tarihinde Türk Telekom, AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketi
(“AssisTT”) adı altında çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri hizmeti veren yeni bir bağlı ortaklık kurmuştur.
Şirket 17 Aralık 2007 tarihinde kuruluş tarihi 2 Aralık 2005 olan SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
(eski adıyla, IES Bilişim ve Eğitim Teknolojileri “SEBIT”)‟nin %99,96 hissesini ve oy hakkını satın
almıştır. SEBIT, online eğitim sistemi yoluyla matematik ve fizik içerikli eğitim hizmeti vermektedir.
SEBIT‟in %100 hisse sahipliğinin bulunduğu Sebit LLC adı altında Amerika Birleşik Devletleri‟nde
kurulu bir bağlı ortağı bulunmaktadır.
23 Haziran 2007 tarihinde Çalık Enerji Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“Çalık Enerji”) ve
Arnavutluk Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında, Arnavutluk Ekonomi ve Enerji Bakanlığı‟nın sahip
olduğu Albtelecom Sh.A (“Albtelecom”)‟un %76 oranında hissesinin Çalık Enerji‟ye ya da Çalık Enerji
tarafından kontrol edilen başka bir kuruluşa satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır.
1 Haziran 2007 tarihinde, söz konusu hisse satış sözleşmesi öncesinde, Şirket ve Çalık Enerji arasında
Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – (“Cetel“) ismi altında yeni bir şirket
kurulmasını karara bağlayan, “Cetel Hissedarlık Sözleşmesi” imzalanmıştır. Şirket, Cetel‟e %20
oranında iştirak etmiştir.
Cetel Hissedarlık Sözleşmesi, ayrıca %100‟üne Cetel‟in sahibi olduğu ve Albtelecom‟un %76 oranında
hissesini satın alacak yeni bir şirketin kurulmasını da içermektedir (“SPV”). Cetel ve SPV,
Albtelecom‟un satın alınması amacı ile kurulmuş özel amaçlı kuruluşlardır.
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda, TTNet,
Avea, 3 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Argela, 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Innova, 17 Aralık
2007 tarihinden itibaren SEBIT ve 23 Ekim 2007 tarihinden itibaren AsistTT‟nin finansal tabloları
Şirket‟in finansal tabloları ile konsolide edilmiştir. 31 Aralık 2007 ve 30 Eylül 2008 tarihleri itibariyle
Cetel maliyetten taşınarak muhasebeleştirilmiştir.
Bundan böyle Türk Telekom, Avea, TTNet, Argela, Innova, SEBIT ve AsistTT, birlikte “Grup” olarak
anılacaktır.
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1.

Şirket bilgileri (devamı)

Şirket‟in ana faaliyet konusu yerel, uluslararası telekomünikasyon hizmetleriyle, çağrı merkezi, müşteri
ilişkileri yönetimi, teknoloji ve bilgi yönetimi, internet ürün ve hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Şirket‟in resmi kayıtlı adresi Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, Ankara‟dır.
Ara dönem konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 13 Kasım 2008 tarihinde Şirket Yönetim
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul‟un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre
düzenlenmiş finansal tabloları ve bu ara dönem konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı
bulunmaktadır.

2.

Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, UMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardı uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar,
yıllık finansal tablolara nazaran tüm bilgi ve dipnotları içermediğinden 31 Aralık 2007 tarihli yıllık
finansal tablolarla beraber değerlendirilmelidir.
Yurt dışında kurulu olanlar haricinde, Grup, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını
Türkiye‟de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı‟nca yayımlanan Tek Düzen
Hesap Planı (THP) gereklerine göre Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tutmaktadır.
Grup, finansal tabloların hazırlanmasında 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sona eren yıl içerisinde
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)‟nın Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”i esas almıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan
muhasebe standartlarının uygulanması durumunda da, SPK Muhasebe Standartları‟na uyulmuş
sayılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Grup‟un konsolide finansal tabloları, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
yukarıda bahsedildiği üzere SPK'nın izin verdiği alternatif yöntem çerçevesinde hazırlanmıştı.
9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SPK‟nın Seri: XI, No: 29,
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca halka açık
işletmeler 1 Ocak 2008‟den itibaren finansal tablolarını, söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere,
Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama ( UMS/UFRS) standartlarına uygun olarak hazırlamaya
başlamıştır. Yukarıda belirtilen Seri: XI, No: 25 no‟lu Tebliğ uyarınca Grup tarafından 31 Aralık 2007
tarihi itibariyle uygulanan alternatif yöntem ile Seri: XI, No: 29 Tebliğ‟inde öngörülen muhasebe
politikaları arasında herhangi bir fark olmadığından dolayı, Grup‟un cari ve önceki dönem mali
tablolarının hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır.
Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri:XI, No:29
numaralı Tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Ara dönem konsolide finansal tablolar, 1999 yılında var olan ve UMS 16 kapsamında “varsayılan
maliyet yöntemi” ile değerlendirilen maddi varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller ile rayiç bedel ile
yansıtılmış azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğü ve türev finansal araçlar haricinde tarihsel
maliyet yöntemi ile hazırlanmıştır.
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2.

Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2007 yılı mali tablolarında yapılan sınıflamalar
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sunulan konsolide bilançoda SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği
uyarınca birtakım sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanmış
bilançoda 911 YTL tutarında olan stok avansları diğer dönen varlıklar hesabına, maddi duran varlıklar
içerisinde bulunan 21.594 YTL maddi duran varlık avansları diğer dönen varlıklar hesabına, diğer
dönen varlıklar içerisinde bulunan 23.380 YTL tutarındaki alacaklar diğer alacaklar hesabına, uzun
vadeli ticari borçların içerisinde bulunan 13.814 YTL tutarındaki borçlar uzun vadeli diğer borçlara,
13.176 YTL tutarındaki kısa vadeli ticari borçlar ise kısa vadeli diğer borçlar hesabına, kardan ayrılan
kısıtlanmış yedekler hesabı içerisinden 19.184 YTL tutarındaki enflasyon düzeltmesi farkı geçmiş yıllar
karlarına sınıflandırılmıştır. Ayrıca, diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler arasında
geçmiş dönemlerde netleştirilen 14.034 YTL tutarındaki ön ödemeli kartlar ile ilgili tutarlar,
netleştirilmeden ara dönem konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

Yeni standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumlama Komitesi (UFRYK) yorumları dışında bir önceki dönem ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. UFRYK 12 „Hizmet İmtiyaz
Sözleşmeleri‟ haricinde, söz konusu standartlar ve yorumların Grup‟un performansına ve finansal
durumuna bir etkisi bulunmamakta olup, ek açıklamalar sunulmasını gerektirmiştir.
Yeni ve revize uluslararası finansal raporlama standartlarının uygulanması
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni standart, var olan standartlarda değişiklik ve yorumlar
aşağıda yer almaktadır:
UFRYK 11:UFRS 2-‘Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler’
UFRYK 12: ‘Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri’
UFRYK 14: UMS 19- ‘Tanımlanmış Fayda Planlarındaki Limit, Asgari Kaynak Gereksinimleri ve
Bunların Karşılıklı Etkileşimi’
UFRYK 15: ‘Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat Sözleşmeleri’
UFRYK 16: ‘Yabancı İştiraklerdeki Yatırımın Korunması"
UFRYK 12, Kamu hizmeti veren (Hizmet İmtiyazı) işletmelerin kamu hizmet sözleşmelerinin esaslarını
ve nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin altyapılarını mülk,
demirbaş ve ekipman olarak muhasebeleştirmek yerine finansal varlık ve/veya maddi olmayan varlık
olarak yansıtmaları gerektiğini ifade eder.
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2.

Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Bu bağlamda Şirket, UFRYK 12‟yi, finansal tablolarda UFRYK 12‟nin geçici maddesi uyarınca en yakın
tarih olan 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yeniden düzenleyerek uygulamıştır.
Şirket, UFRYK 12 uygulaması sırasında öncelikle UFRYK 12‟nin kapsamına giren maddi duran
varlıkları belirlemiştir. UFRYK 12 uyarınca İmtiyaz Sözleşmesi tarihi itibariyle Şirket‟in sahip olduğu
maddi duran varlıklar UFRYK 12 kapsamının dışında tutulmuştur. İmtiyaz Sözleşmesi sonrasında
alınmış olan arazi ve binalar, şebeke ve diğer cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaşlar ve yapılmakta
olan yatırımların (birlikte şebeke elemanları olarak anılacaktır) ise UFRYK 12‟nin kapsamında
olduğuna karar verilmiştir.
Bu bağlamda Şirket UFRYK 12‟nin geçici maddesi uyarınca UFRYK 12‟nin kapsamına girdiğine karar
verilen maddi duran varlıkların 1 Ocak 2007 tarihindeki 425.118 YTL tutarındaki net defter değerini
maddi olmayan duran varlıklara sınıflandırmış ve İmtiyaz Sözleşmesi boyunca itfa etmeye başlamıştır.
Şirket 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle İmtiyaz Sözleşmesi öncesinde sahip olduğu ve UFRYK 12‟nin
kapsamına girmediğine karar verdiği maddi duran varlıkları ve bu maddi duran varlıklara ilişkin bakım,
onarım ve yenileme işlemlerini UMS 16 uyarınca muhasebeleştirmeye devam etmektedir. 1 Ocak 2007
tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklara sınıflandırılmış olan 425.118 YTL tutarındaki şebeke
elemanları‟na ait yenileme maliyetleri ise İmtiyaz Sözleşmesi gereği zorunlu yenilemeler olmadığı için
ilgili dönemde giderleştirilmiştir. İmtiyaz Sözleşmesi uyarınca zorunlu olan yenilemeler için ise
konsolide finansal tablolarda, söz konusu yenilemenin öngörüldüğü tarih itibariyle karşılık ayrılmaktadır.
Yeni şebeke eleman yatırımları UFRYK 12 uyarınca muhasebeleştirilmektedir. Ancak, Şirket‟e
abonelerini borçlandıracağı ve ek nakit yaratacağı yatırımlar, Şirket‟in bu yatırımları yapması nedeniyle
yeni bir maddi olmayan duran varlık elde etmiş sayıldığından bu işlem UMS 18 ve UMS 11 uyarınca
muhasebeleştirilmektedir. İnşaat maliyetleri ortaya çıktığı anda giderleştirilmektedir. İnşaat
maliyetlerinin üzerine piyasada aynı nitelikte inşaat hizmetleri için uygulanan kar marjı eklenerek tespit
edilen tutar, gelir ve maddi olmayan duran varlık olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.
UFRYK 12‟nin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanması nedeniyle 31 Aralık 2007 tarihli konsolide
finansal tablolarda gerçekleştirilen düzeltme kayıtlarının etkileri aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2007
31 Aralık 2007
(UFRYK 12
(UFRYK 12
uygulaması öncesi) uygulaması sonrası)
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Uzun vadeli borç karşılıkları
Ertelenmiş vergi borcu
Geçmiş yıllar karı
(*)

6.777.231
2.104.824
436.815
305.315

6.240.233 (*)
2.688.926
3.388
445.564
303.626 (*)

Fark
(536.998)
584.102
3.388
8.749
(1.689)

31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilanço üzerinde Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ gereği yapılan
sınıflandırmalar öncesi değerler.

Grup, Avea‟nın imtiyaz sözleşmesinin UFRYK 12‟nin kapsamına girmediğine karar vermiştir.
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2.

Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmamış standartlar
UFRYK 15, "Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat Sözleşmeleri", (1 Ocak 2009 veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük uygulanacaktır).
UFRYK 16, "Yabancı İştiraklerdeki Yatırımın Korunması", (1 Ocak 2008 veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir, geriye dönük veya ileriye dönük uygulanacaktır). Bu yorum
Avrupa Birliği tarafından henüz onaylanmamıştır.

2.3.

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı önemli kararlar
Grup‟un 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi boyunca muhasebe politikalarının
uygulanması sırasında 31 Aralık 2007 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan
kararları uygulamaya devam etmiştir.
Kullanılan tahminler
Grup‟un 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi boyunca muhasebe politikalarının
uygulanması sırasında kullanmış olduğu tahminler UFRYK 12‟nin uygulanması ve azınlık hisseleri
satış opsiyon yükümlülüğünün hesaplaması sırasında kullanılan tahminler haricinde 31 Aralık 2007
tarihi itibariyle kullandığı tahminlerden bir farklılık göstermemektedir. UFRYK 12‟nin uygulanması
sırasında Şirket tarafından kullanılan tahminler aşağıda özetlenmiştir:
a)

Şirket 1 Ocak 2007 tarihinde maddi olmayan duran varlıklara sınıflandırılan ve sonrasında da
maddi olmayan duran varlık olarak finansal tablolara yansıtılan şebeke elemanlarına ilişkin
öngörülen yatırımların %30‟nun İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında zorunlu yenilemeler
olduğunu düşünmektedir. İleriki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen zorunlu yenileme
yatırımları için Grup ara dönem konsolide finansal tablolarında 1.304 YTL tutarında karşılık
ayırmıştır. Sözkonusu karşılık ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek zorunlu yenileme
harcamalarının 30 Eylül 2008 tarihine indirgenmiş tutarıdır. İskonto oranı %13 olarak
belirlenmiştir.

b)

Şirket maddi olmayan duran varlık yatırımlarının maliyetini, ilgili şebeke elemanları inşaat
maliyetlerinin üzerine piyasada aynı nitelikteki inşaat hizmetlerine uygulanan kar marjını
ekleyerek belirlemiştir. Söz konusu kar marjı 30 Eylül 2008 ara dönemi için %13 olarak
uygulanmıştır.
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3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Grup‟un operasyonları, sezona göre önemli bir değişim göstermemektedir.

4.

Hisse başına kazanç

Ana ortaklığa ait hisse başına kar hesaplaması aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
sona eren dokuz aylık ara
döneme ait

30 Eylül 2007 tarihi
itibariyle sona eren dokuz
aylık ara döneme ait

350.000.000.000

350.000.000.000

1.679.634

1.788.351

0,4799

0,5110

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin
ağırlıklı ortalama sayısı (adet)
Ana ortaklığa ait net dönem karı
Elde edilen hisse başına kar
(tam Yeni Kuruş)
(*)

30 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul‟da yapılan Ana Sözleşme değişikliği ile 3.500.000.000.000
olan hisse adedi 350.000.000.000 adet, 0,1 Yeni Kuruş olan hisse başına nominal değer ise 1
Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.
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5.

Bölümlere göre raporlama

Grup‟un iki faaliyet alanı bulunmaktadır: Sabit hat ve GSM hizmetleri, Sabit hat hizmetleri Türk Telekom ve TTNET tarafından sağlanırken, GSM hizmetlerini
Avea yürütmektedir. Bölüm faaliyet sonuçları ve özet bilanço kalemleri aşağıda özetlenmiştir:
Sabit hat
1 Ocak 1 Ocak 30 Eylül 2008
30 Eylül 2007

GSM
1 Ocak 30 Eylül 2008

1 Ocak 30 Eylül 2007

Eliminasyonlar
1 Ocak 1 Ocak 30 Eylül 2008
30 Eylül 2007

Konsolide
1 Ocak 1 Ocak 30 Eylül 2008
30 Eylül 2007

Toplam gelir

6.181.196

5.812.422

1.589.330

1.224.790

(178.424)

(160.820)

7.592.102

6.876.392

Net bölüm faaliyet karı / (zararı)

2.196.900

2.028.469

(4.478)

(119.709)

(1.318)

-

2.191.104

1.908.760

Amortisman ve itfa giderleri

(850.161)

(871.839)

(370.528)

(355.640)

-

-

(1.220.689)

(1.227.479)

Yatırım harcamaları

(698.122)

(390.459)

(271.650)

(194.539)

-

-

(969.772)

(584.998)

Sabit hat
1 Temmuz 1 Temmuz 30 Eylül 2008
30 Eylül 2007

GSM
1 Temmuz 30 Eylül 2008

1 Temmuz 30 Eylül 2007

Eliminasyonlar
1 Temmuz 1 Temmuz 30 Eylül 2008
30 Eylül 2007

Konsolide
1 Temmuz 1 Temmuz 30 Eylül 2008
30 Eylül 2007

2.100.871

1.995.155

572.421

476.786

(58.618)

(58.548)

2.614.674

2.413.393

821.806

704.596

20.091

4.531

(1.318)

-

840.579

709.127

Amortisman ve itfa giderleri

(267.125)

(266.104)

(122.289)

(118.886)

-

-

(389.414)

(384.990)

Yatırım harcamaları

(293.652)

(164.217)

(158.573)

(89.880)

-

-

(452.225)

(254.097)

Toplam gelir
Net bölüm faaliyet karı / (zararı)

Sabit hat
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
Toplam bölüm aktifleri
Toplam bölüm yükümlülükleri

(*)
(**)
(***)

8.229.958
(4.078.613)

8.576.456
(3.520.341)

GSM
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
4.367.518
(2.671.604)

4.305.857(***)
(2.416.143)

802.911 YTL tutarında azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğünü içermektedir.
788.000 YTL tutarında azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğünü içermektedir.
29.695 YTL tutarında şerefiye içermektedir.
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Eliminasyonlar
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
(133.935)
(670.473)(*)

(114.190)
(673.810)(**)

Konsolide
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
12.463.541
(7.420.690)

12.768.123
(6.610.294)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
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6.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit mevcudu
Bankadaki nakit – Vadesiz Hesap
Bankadaki nakit – Vadeli Hesap
Diğer

30 Eylül 2008

31 Aralık 2007

1.168
310.022
797.372
-

1.147
223.865
1.107.676
104

1.108.562

1.332.792

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Grup‟un YTL ve döviz cinsinden tüm vadeli mevduatları en fazla 1 ay
vadelidir ve faiz oranları YTL hesaplar için %13 ve %21, ABD doları hesapları için %1,95 ve %5,5,
Euro hesapları için %4 ve %6,20 arasındadır. (31 Aralık 2007 – %13,00 - %19,36 YTL, %1,00 - %5,60
ABD doları ve %1,00 – %5,04 Euro hesaplar). Yabancı para olarak tutulan vadeli hesaplar Not 13‟te
belirtilmiştir.
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadeli hesapların 249.011 YTL‟lik kısmını (31 Aralık 2007 - 241.981 YTL)
Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Muhabere Sistemi (TSKEMS)‟nden alınan avanslar oluşturmaktadır. Bu
vadeli hesaplardan elde edilen faiz geliri, alınan avanslara eklenmekte ve kuruluşlar arasındaki
anlaşma gereği konsolide gelir tablosuna yansıtılmamaktadır (Not 7). Söz konusu vadeli mevduat
bakiyeleri sadece TSKEMS projeleri için kullanılabilmektedir.
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesiz mevduatların 112.542 YTL‟lik (31 Aralık 2007 – YTL 155.190)
kısmı abone tahsilatlarının belirlenen gün sonunda serbest kalması koşuluyla bankalar ile imzalanan
protokol kapsamında tutulan bloke tutardan oluşmaktadır. Ayrıca, vadesiz mevduatların 4.200 YTL‟lik
(31 Aralık 2007 – 3.809 YTL) kısmı, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle ATM tahsilatlarından oluşan ve
serbest kullanımda olmayan tutardan oluşmaktadır.
Konsolide nakit akım tablosundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Nakit ve nakde eş değer varlıklar
- TSKEMS projeleri
- Tahsilat protokolleri
- ATM tahsilatı
- Diğer

1 Ocak 30 Eylül 2008

1 Ocak 30 Eylül 2007

1.108.562
(249.011)
(187.236)
(4.200)
(7.818)

610.166
(268.489)
(59.306)
(3.401)
(2.355)

660.297

276.615

Avea ile kredi kuruluşları arasında imzalanan “Banka Hesabı Rehin Sözleşmesi”ne göre; Avea yeni
açılan, kapanan veya üzerinden blokaj kaldırılan tüm hesaplarını ilgili bankalara bildirim yapmakla
yükümlüdür. Ayrıca aynı sözleşme gereği Avea‟nın tüm banka hesaplarının üzerinde 30 Eylül 2008
tarihi itibariyle 529.373 YTL, (31 Aralık 2007- 292.401 YTL) kredi kuruluşları lehine verilmiş rehin
bulunmaktadır (Not 8).

(14)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL), diğer bütün para birimleri de aksi
belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

7.

İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar

Grup içi ilişkili kuruluşlar ile yapılan tüm işlem ve bakiyeler, şirketlerarası karlar, gerçekleşmemiş kar ve
zararlar konsolidasyon amacıyla elimine edildiği için bu dipnotta yer verilmemiştir. Grup içi mal ve
hizmet satışları Grup şirketlerinin Grup dışı müşterilerine uyguladıkları fiyatlardan gerçekleşmiştir.
İlişkili taraflardan olan alacaklar, teminatsız olup, nakit olarak ödenecektir.
Grup ile ilişkili taraflar arasındaki 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihindeki bakiyeler aşağıda
sunulmuştur:

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar
Devlet kontrolü altındaki kurumlar
Cell-C Ltd. (1)
PTT
Diğer

İlişkili taraflara ticari borçlar (kısa vadeli yükümlülükler)
Devlet kontrolü altındaki kurumlar
Oger Telekom Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi (OTYH) (2)
PTT
Diğer

İlişkili taraflara diğer borçlar (uzun vadeli yükümlülükler)
Devlet kontrolü altındaki kurumlar

(1)
(2)

Oger Telecom‟un bağlı ortaklığı
Oger Telecom‟un iştiraki
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30 Eylül 2008

31 Aralık 2007

155.595
36
2.345
1.011

74.615
13
8.278
266

158.987

83.172

2.897
3.300
1.003
326

2.919
2.577
1.288
321

7.526

7.105

316

-

316

-
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7.

İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar

Hissedarlarla işlemler:
Şirket, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde Hazine‟ye yaptığı temettü
ödemesi 1.234.622 YTL‟dir (30 Eylül 2007 – 1.164.322 YTL). 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle OTAŞ‟a
yapılan temettü ödemesi 1.508.983 YTL (30 Eylül 2007 – 1.423.060 YTL).
Avea imtiyaz sözleşmesi gereği Hazine‟ye aylık brüt gelirinin %15‟i kadar pay (Hazine Payı) ödemekle
yükümlüdür.
Diğer ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde PTT‟den posta hizmetleri alımı 93.901
YTL (30 Eylül 2007- 89.972 YTL) olup, faturaların tahsil edilmesinden ve diğer hizmetlerden doğan
komisyon giderleri ise 26.380 YTL (30 Eylül 2007- 37.319 YTL)‟dir.
Şirket‟in kuruluşundan sonra PTT ile 1997 yılında yapılan anlaşma gereğince ortak kullanımda bulunan
binaların karşılıklı olarak 49 yıllığına ücretsiz olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 2005 yılında
sözleşmede değişikliğe gidilmiş ve alan kullanımı için 10 yıl boyunca yılda 35.000 YTL ödemesi
kararlaştırılmıştır. (PTT‟nin sahip olduğu ancak Şirket tarafından kullanılan net alan ve Şirket‟in sahip
olduğu ancak PTT tarafından kullanılan net alan). 10. yılın sonunda karşılıklı olarak taraflar sözleşmeyi
müzakere edeceklerdir. Söz konusu bu işlemler PTT ve Türk Telekom arasında piyasa koşullarında ve
muvazaasız işlem olduğundan, rayiç bedelle brüt olarak gösterilmesi yerine net nakit kıstasına göre
konsolide ara dönem finansal tablolarda gösterilmiştir.
İlişkili kuruluşlara sağlanan garantiler
Şirket‟in, Avea‟nın uzun vadeli finansmanını desteklemek amacıyla verdiği garantileri Not 8‟de
açıklanmıştır.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli faydalar
Uzun vadeli tanımlanmış faydalar

30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

11.849
191

4.858
-

12.040

4.858

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde OTYH, Türk Telekom‟a, 18.324 YTL (30
Eylül 2007 – 19.936 YTL) tutarında danışmanlık ücretini ve 223 YTL (30 Eylül 2007- 181 YTL)
tutarındaki masraf yansıtma ücretini OTYH ve Şirket arasında imzalanmış bulunan sözleşme
gereğince fatura etmiştir. OTYH'nin ana hissedarı Saudi Oger‟dir. Bu ücretin büyük çoğunluğu Şirket
üst yönetimine ait maaşları kapsamaktadır. Anlaşma Nisan 2006‟da toplam tutarı 60.000 ABD doları
üzerinden üç sene için imzalanmıştır.
.
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8.

Finansal borçlar

Banka Kredileri
Grup‟un 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde yeni alınan kredi tutarı
4.675.444 YTL‟dir.
Grup‟un 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde yaptığı toplam kredi geri ödeme
tutarı 3.613.772 YTL‟dir.
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle aşağıdaki tutarlardaki finansal borçlar için teminat
paketi sağlanmıştır:

ABD doları
Teminat paketi kapsamındaki
Borçlar

1.451.856

30 Eylül 2008
EURO YTL karşılığı

76.440

1.925.530

ABD doları

1.386.811

31 Aralık 2007
EURO YTL karşılığı

75.375

1.744.125

2007 yılı içerisinde, Avea‟nın kısa vadeli borçları uzun dönemli bir finansman paketi (MTPF) ile yeniden
yapılandırmıştır. Bu finansman için mevcut teminat paketi güncellenmiş ve genişletilmiştir ve bu
çercevede Türk Telekom, Avea‟nın kullandığı kredilere bir takım garantiler sağlamıştır.
Buna göre, güncellenmiş teminat paketi aşağıdaki teminatlardan oluşmaktadır:
-

Ticari İşletme Rehni: İş-TIM‟in sahip olduğu tüm taşınabilir sabit kıymetler (Aycell‟in taşınabilir
sabit kıymetleri hariç) ve Avea ticari markası üzerinde ticari işletme rehni oluşturulmuştur. Ticari
işletme rehni, Avea‟nın borçlarını (Teminatlı Finansal Borç) maksimum 1.000.000 YTL‟ye kadar
teminat altına alacaktır (30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 811.952 ABD doları eş değeri). 30 Eylül
2008 tarihinde Avea‟nın bu kapsamdaki finansal borcu yaklaşık olarak 1.925.530 YTL karşılığıdır
(31 Aralık 2007 - 1.744.125 YTL).

-

Banka Hesapları Rehni: Avea‟nın (hesapların operasyonel olarak işleyişini kısıtlamamakla
birlikte) tüm banka hesapları üzerinde rehin bulunmaktadır (30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 529.373
YTL, 31 Aralık 2007 - 292.401 YTL) (Not 6).

Teminat paketine ilaveten diğer koşullar aşağıda sunulmuştur:
1.

Finansal taahhütler (oranlar):
a)

Eylül 2008 döneminden itibaren Avea‟nın “Borç Servisi Oranı” finansman ile ilgili ödeme
yükümlülüklerinin minimum 1.1 katı olmalıdır. (Son dört hesap döneminde
operasyonlardan sağlanan nakit akışlarının finansman ile ilgili anapara ve faiz
ödemelerine bölünmesiyle hesaplanmaktadır.)

b)

Net Borçlanma/EBITDA oranının maximum 7 olması ve ilerleyen hesap dönemlerinde ise
finansman ile ilgili anlaşmalarda belirlenmiş seviyeleri sağlamalıdır.
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8.

Finansal borçlar (devamı)

2.

Bazı genel taahhütler:
a)

Lisans anlaşması “Avea İmtiyaz Sözleşmesi” devam ettirilmelidir.

b)

Avea‟nın iş akışını, varlıklarının satışı ile sekteye uğratmamak için, kredi sözleşmelerinde
belirtilen bazı istisnai durumlar haricinde, yıllık olarak satılabilecek, kiralanabilecek varlık
değeri 10.000 ABD doları ile sınırlanmıştır.

c)

Avea varlıkları üzerinde kredi verenler lehine güvence sağlamıştır, bu güvencenin aynı
varlıklar üzerinde yaratılacak yeni güvencelerle etkisi azaltılmamalıdır.

d)

Alacakların Temliki: Avea‟nın taraf olduğu ve Avea‟ya yıllık olarak 20.000 ABD doları
tutarının üzerinde gelir ya da maliyet oluşturan önemli anlaşmalar kreditörler lehine
teminat paketinin bir parçası olarak temlik edilmiştir. Temerrüt halinde, anlaşmaların
tarafları tüm yükümlülüklerini, aynen Avea‟ya olduğu gibi, kreditörlere karşı yerine
getireceklerdir.

Şirket, Avea‟nın uzun vadeli finansmanını aşağıdaki şekilde desteklemektedir:
a)

Avea‟nın yarattığı nakdin borç ödemelerini karşılamaması durumunda kullanılmak üzere
300.000 ABD doları tutarında İhtiyati Sermaye Desteği,

b)

Temerrüt durumunda kullanılabilecek 500.000 ABD doları tutarında Şirket garantisi,

c)

Avea‟da sahip olduğu paya ait Hisse Rehni,

d)

Alacakların temlik edilmesi: Avea‟ya sağlanan krediler kapsamında, „Sermaye Benzeri
Kredi‟ anlaşmalarından doğacak tüm hak ve menfaatleri ile kamulaştırma, zorunlu satış
vs. gibi durumlardan doğacak alacaklarını, Yediemin lehine, Avea‟nın yükümlülüklerinin
teminatı olarak ve temerrüt durumunda geçerli olmak üzere temlik etmiştir.

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle, Grup yönetimi, Avea‟nın finansal taahhütlerini ve genel taahhütlerini
gözden geçirmiş ve yukarıda bahsi geçen şartlara uyduğunu belirlemiştir.

9.

Maddi duran varlıklar

30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlıkların
tutarı 894.030 YTL‟dir (30 Eylül 2007 – 513.191 YTL).
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık dönem içerisinde satılan maddi duran varlıkların maliyet
değer 4.384 YTL‟dir (30 Eylül 2007 – 54.882 YTL).
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10.

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Personele borçlar
Ödenecek vergi ve borçlar
Ödenecek sosyal sigorta primleri
Gider tahakkukları
Sabit kıymet yatırım tahakkukları (4)
Türk Telekomünikasyon Kurumu (TTK) katılım payı tahakkukları
Hazine payı tahakkukları
Evrensel hizmet fonu tahakkuku (1)
Ertelenmiş gelirler (2)
Alınan avanslar (3)
Diğer borçlar

30 Eylül 2008

31 Aralık 2007

1.742
293.255
32.202
183.322
91.809
38.751
31.006
70.686
111.339
272.836
22.382

34.790
248.213
27.129
186.692
8.804
45.943
28.444
87.559
81.155
263.447
34.783

1.149.330

1.046.959

1)

16 Haziran 2005 tarihinde yayımlanan 5369 sayılı Evrensel Hizmet Fonu‟na ilişkin yasaya göre,
Türk Telekom ve TTNet her yıl Nisan ayının sonuna kadar bir önceki yıllık net gelirlerinden
%1‟ini Evrensel Hizmet Fonu adı altında Ulaştırma Bakanlığı‟na ödemekle yükümlüdür.

2)

Ertelenmiş gelir ağırlıklı olarak faturalanmış ancak henüz kullanılmamış dakikaların satış
tutarıdır.

3)

Savunma Bakanlığı ve Kuzey Atlantic Paktı Teşkilatı (“NATO”)‟dan alınan bakiyeleri
kapsamaktadır. Şirket NATO projeleri için aracı konumunda olup, alınan avanslardan yüklenici
firmaya yapılan ödemelere aracılık etmekte ve proje yönetimlerini desteklemektedir. Projelerden
doğan harcamalar, harcama tarihinde alınan avanslardan düşülmektedir. Kullanılmayan
avanslar, vadeli hesaplarda tutularak elde edilen faiz geliri taraflar arasındaki anlaşmaya göre
alınan avanslara alacak kaydedilmektedir.

4)

Sabit kıymet yatırım tahakkukları, anlaşma dahilindeki sabit kıymetlerin teslimi sırasında
faturalanacak sabit kıymet alımlarını ifade etmektedir.

11.

Temettü

30 Eylül 2008 itibariyle, 2007 hesap yılına ait dönem karından, hissedarlara hisse başına 0,7839 tam
Yeni Kuruş (toplam temettü 2.743.605 YTL) tutarında temettü taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.
30 Eylül 2007 tarihi itibariyle 2006 yılına ait olan dönem karından, hissedarlara hisse başına 0,7393
tam Yeni Kuruş tutarında temettü taahhüt edilmiş ve 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle 2.587.382 YTL olan
toplam temettü ödenmiştir.
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Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL), diğer bütün para birimleri de aksi
belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

12.

Taahhütler ve yükümlülükler
30 Eylül 2008
Orijinal
para birimi
YTL

31 Aralık 2007
Orijinal
para birimi
YTL

Alınan teminatlar

ABD doları
YTL
EUR

109.596
504.887
73.344
687.828

134.978
504.887
131.859
771.725

77.473
40.685
22.540
140.698

90.233
40.685
38.547
169.465

Verilen teminatlar

ABD doları
YTL
EUR

153.749
68.427
131
222.307

189.357
68.427
236
258.019

151.713
3.110
131
154.954

176.700
3.110
224
180.034

Rekabet Kurulu‟nun 07.05.2007 tarihinde başlattığı, Şirket ve TTNet‟in genişbant erişim hizmetleri
pazarında 4053 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun‟u ihlal edip etmediğine ilişkin
soruşturması halen devam etmektedir. Şirket ve bağlı ortaklığı olan TTNet‟in sözkonusu kanunu ihlal
ettiği konusunda karar verilir ise ortaya cezai müeyyideler çıkabilecektir.

13.

Yabancı para pozisyonu

Toplam bazında;
30 Eylül 2008
(YTL tutarı)

31 Aralık 2007
(YTL tutarı)

A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler

480.033
(2.596.369)

234.765
(2.333.231)

Net döviz pozisyonu (A-B)

(2.116.336)

(2.098.466)
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Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL), diğer bütün para birimleri de aksi
belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

13.

Yabancı para pozisyonu (devamı)

Döviz bazında ayrıntılı;
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Grup‟un yabancı para pozisyonu aşağıda
sunulmuştur :
ABD doları

EURO

Diğer (*)

Toplam YTL
karşılığı

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacak ve varlıklar

233.041
130.006
28.755

46.457
36.850
4.918

4
2

279.502
166.856
33.675

Yabancı para varlıkların toplamı

391.802

88.225

6

480.033

Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borç ve yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar

(529.100)
(96.255)
(131.535)
(1.604.534)

(11.224)
(16.641)
(79.816)
(126.200)

(1.064)
-

(540.324)
(113.960)
(211.351)
(1.730.734)

Yabancı para yükümlülüklerin toplamı

(2.361.424)

(233.881)

(1.064)

(2.596.369)

Net yabancı para pozisyonu

(1.969.622)

(145.656)

(1.058)

(2.116.336)

Toplam İthalat

-

-

-

-

Toplam İhracat

-

-

-

-

Bilanço dışı türev enstrümanlar

-

-

-

-

30 Eylül 2008

Hedge edilme oranı (%)
(*)

-

GBP, JPY, DKK, CHF bakiyelerini içermektedir.

31 Aralık 2007

ABD doları

EURO

Diğer (*)

YTL karşılığı

37.943
62.311

57.886
11.111

-

143.189
91.576

100.254

68.997

-

234.765

Ticari borçlar
Finansal borçlar
İlişkili kuruluşlara borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Diğer cari borçlar

(71.794)
(378.715)
(7)
(1.318.901)
(69.517)

(11.898)
(2.964)
(73.047)
(24.024)

-

(103.966)
(446.157)
(8)
(1.661.048)
(122.052)

Yabancı para yükümlülüklerin toplamı

(1.838.934)

(111.933)

-

(2.333.231)

Net yabancı para pozisyonu

(1.738.680)

(42.936)

-

(2.098.466)

Toplam İthalat

-

-

-

-

Toplam İhracat

-

-

-

-

140.560

-

-

140.560

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Yabancı para varlıkların toplamı

Bilanço dışı türev enstrümanlar
Hedge edilme oranı (%)

6,02
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30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL), diğer bütün para birimleri de aksi
belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

14.

Hisse bazlı ödemeler

26 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 12 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca 15 Mayıs 2008 tarihinde Şirket‟e %45 oranında iştirak eden Hazine‟nin Şirket‟te sahip olduğu
52.500.000.000 adet hisse senedi (ortaklık payının %15‟ine tekabül etmektedir) halka arz yolu ile
satılmıştır. Halka arz yolu ile Hazine‟nin sahip olduğu hisselerin %15‟nin satışı sırasında;
12.299.160.300 adet hisse senedi Şirket ve PTT çalışanları ile küçük yatırımcıya, 5.220.503.800 adedi
ise alım gücü yüksek yurt içi yatırımcılara ayrılmış ve söz konusu hisseler ödeme vadesi ve başvuru
tarihine göre değişkenlik gösteren indirim oranları dikkate alınarak kurumsal yatırımcıya satılan
34.980.335.900 adet hisseye uygulanan fiyattan daha düşük bir fiyata satılmıştır. Şirket‟in halka arz
sırasında Şirket çalışanlarına sağlanmış olan indirimler karşılığında, mal ve/veya hizmet elde etmesi
nedeniyle, bu uygulama UFRS 2‟nin kapsamında muhasebeleştirilmiştir. Bu nedenle Şirket, 30 Eylül
2008 tarihli konsolide ara dönem mali tablolarında, Şirket çalışanlarına sağlanan indirimin rayiç değeri
olan 9.528 YTL‟yi giderleştirmiştir ve aynı tutarı özkaynaklar içerisinde hisse bazlı ödemeler fonu‟na
yansıtmıştır.
Halka arz sırasında oluşan hisse satış fiyatı
Şirket çalışanlarına uygulanan ortalama hisse satış fiyatı
Şirket çalışanlarına satılan toplam hisse adedi (lot)
Çalışanlara sağlanan faydanın toplam tutarı

: 4.60 YTL
: 4.2937 YTL
: 31.104.948
: 9.528 YTL

Şirket yönetimi, Şirket çalışanları haricindeki diğer gruplara (PTT çalışanları, küçük yatırımcı ve alım
gücü yüksek yerli yatırımcı) verilen indirimleri;
a)
b)

Şirket‟in sözkonusu indirimler karşılığında elde ettiği herhangi bir hizmet veya ürün olmadığı ve
Hazine‟nin sözkonusu indirimleri Şirket‟in hissedarı olduğu için değil, halka arz yolu ile
gerçekleşen tüm diğer özelleştirmelerde olduğu gibi, kamu otoritesi konumunda olduğu için
küçük yatırımcıyı teşvik ederek sermayenin tabana yayılmasını gerçekleştirmek amacıyla
verilmiş olduğu nedenlerinden yola çıkarak,

UFRS 2 kapsamında değerlendirmemiştir. Diğer gruplara verilen indirimlerin rayiç değeri yaklaşık
34.000 YTL‟dir.

15.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Şirket 10 Ekim 2008 tarihinde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile sponsorluk sözleşmesi
imzalamıştır. Bu strateji doğrultusunda, Şirket, 2009-2010 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca
Trabzonspor‟un ana sponsorluğunu üstlenecektir.
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