TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Gözde

Bu rapor 77 sayfadır.

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 26 ŞUBAT 2007
KARAR SAYISI: 528
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X 22 NUMARALI TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ
KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 26 Şubat 2007 tarih ve 528 sayılı Yönetim Kurulu
Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle düzenlenen konsolide mali tablolarının
tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih
itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların
ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında
gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Serkan Okandan
Finanstan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Süreyya Ciliv
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihleri İtibariyle
Konsolide Bilançolar
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Yeniden
Düzenlenmiş*
31 Aralık 2005
31 Aralık 2006

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

4
5
7
8
9
10
11
12

3.066.835
2.247.049
86.772
313.852
92.912
96.984
15.081

1.816.874
1.084.379
31.247
320.577
88.977
114.123
11.691

13
14
15

214.185

165.880

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

5.365.371
101.914
152.586
778.213
2.629.074
1.681.028
4.420
18.136

5.015.283
108.544
3.153
421.691
2.782.377
1.676.110
4.475
18.933

8.432.206

6.832.157

TOPLAM VARLIKLAR

* Detaylı açıklama Not 2.1’de verilmiştir.
İlişikteki notlar bu konsolide mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihleri İtibariyle
Konsolide Bilançolar
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL
dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)

6
8
10
7
9
21
13
23
14
15

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı
Geçmiş Yıllar Karları

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Yeniden
Düzenlenmiş*
31 Aralık 2005
31 Aralık 2006
1.788.470
138.354
633.462
3.885
398.663
184.144
8.292

-

-

462.786

105.146

-

-

396.730

316.524

6
8
10
7
9
21
23
14
15

447.673
159.540
9.847
24.806
251.123
2.357

214.240
106.211
13
8.562
22.274
72.427
4.753

24

128.117

85.239

5.557.347
2.200.000
(44.279)
269
3.956
(48.504)
407.117
197.990
177.776
-

4.744.208
1.854.887
4.500
269
1.073
3.158
612.379
132.846
497.161
-

31.351
1.270.352
1.724.157

(17.628)
1.080.661
1.191.781

8.432.206

6.832.157

25
25
26

27

28

TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
* Detaylı açıklama Not 2.1’de verilmiştir.
İlişikteki notlar bu konsolide mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.
2

2.299.069
400
739.450
13
353.898
336.119
9.620
53

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Gelir Tabloları
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

BağımsızDenetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları

ESAS FAALİYET
GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler (net)
BRÜT ESAS FAALİYET
KARI
Faaliyet Giderleri
NET ESAS FAALİYET
KARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir
ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider
ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAALİYET KARI
Net Parasal Pozisyon Karı
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR
VERGİ ÖNCESİ KAR
Vergiler
NET DÖNEM KARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Yeniden
Düzenlenmiş*

31 Aralık 2005

31 Aralık 2006

36
36
36

6.727.703
(3.719.063)
-

6.002.073
(3.552.209)
-

36

-

-

37

3.008.640
(1.404.958)

2.449.864
(1.134.554)

1.603.682

1.315.310

38

383.631

298.354

38
39

(8.488)
(147.394)
1.831.431
61.780
1.893.211
(622.859)
1.270.352

(7.070)
(218.076)
1.388.518
33.144
1.421.662
(341.001)
1.080.661

0,577433

0,491210

40
24
41

42

* Detaylı açıklama Not 2.1’de verilmiştir.
İlişikteki notlar bu konsolide mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Öz Sermaye Değişim Tabloları
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Yabancı
para

Finansal
varlıklar

Özsermaye
enflasyon

çevrim
farkları

değer artış
fonu

düzeltme
farkları

Ödenmiş
sermaye

Emisyon
primi

Yasal
yedekler

Olağanüst
ü
yedekler

1 Ocak 2005 tarihindeki bakiye (1)
Sermaya artırımı
Yasal yedeklere transfer
Olağanüstü yedekler düzeltmesi
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlıklar değer artış fonu
Temettü ödemesi
Net dönem karı

1.474.639
380.248
-

269
-

64.314
68.532
-

816.231
(319.070)
-

(18.703)
1.075
-

1.073
-

192.371
(146.156)
(43.057)
-

1.382.405
(234.092)
(68.532)
362.127
(250.127)
1.080.661

3.911.526
1.075
1.073
(250.127)
1.080.661

31 Aralık 2005 tarihindeki bakiye (1)
Sermaye artırımı
Yasal yedeklere transfer
Olağanüstü yedeklere transfer
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlıklar değer artış fonu
Temettü ödemesi
Net dönem karı

1.854.887
345.113
-

269
-

132.846
65.144
-

497.161
(204.000)
177.776
(293.161)
-

(17.628)
48.979
-

1.073
2.883
-

3.158
(51.662)(2)
-

2.272.442
(89.451)
(65.144)
(177.776)
(215.914)
1.270.352

4.744.208
48.979
2.883
(509.075)
1.270.352

31 Aralık 2006 tarihindeki bakiye (1)

2.200.000

269

197.990

177.776

31.351

3.956

(48.504)

2.994.509

5.557.347

Birikmiş
karlar

Özsermaye
toplamı

(1) Ödenmiş sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ve olağanüstü yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre belirlenen değerleri ile gösterilmiş olup, bu kalemler
ile ilgili 31 Aralık 2004 itibariyle yapılmış olan enflasyon düzeltmeleri “Özsermaye enflasyon düzeltme farkları” hesabı içerisinde yansıtılmıştır.
(2) Sermayeye eklenen özsermaye enflasyon düzeltme farklarının detayı Not 26 Sermaye Yedekleri’nde açıklanmıştır.
İlişikteki notlar bu konsolide mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Net kar
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Vergi gideri
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
Stok karşılıklarındaki artış/(azalış)
Şüpheli alacaklar karşılığındaki (azalış)/artış
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı
Faiz geliri
Ana ortaklık dışı pay
Gelir tahakkukları
Gider tahakkukları
Finansal varlık değerleme farkları
Maddi duran varlık satış karı
Giderleşen kredi alım maliyetleri
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
Stoklardaki (artış) / azalış
Peşin ödenen giderlerdeki (artış)
Diğer cari/cari olmayan dönen varlıklardaki azalış
Diğer alacaklardaki artış/(azalış)
Diğer uzun vadeli alacaklardaki (artış) / azalış
İlişkili taraflara borçlardaki artış
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış
Diğer uzun vadeli borçlardaki (azalış) / artış
Ödenen vergiler
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışı
Satın alınan azınlık payları
Satılmaya hazır yurtdışı yatırım fonlarındaki artış
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlardaki artış
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlardaki azalış
Tahsil edilen faizler
Satılmaya hazır menkul kıymet alımları
Satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki azalış
Temettü geliri
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansal faaliyetler:
Kredi alımları
Kredi anapara ödemeleri
Ödenen temettüler
Kredi alım işlem maliyeti
Finansal kiralama yükümlülükleri ödemeleri
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
Bilanço üzerindeki kur farkları
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

19-20
23
7
16
24

7
9
12
15
15
15
9
7
15
15

19
20

Nakit akım tabloları ile ilgili ilave bilgiler:
Ödenen faizler
Finansal kiralama alımları

31 Aralık 2006
1.270.352

Yeniden
Düzenlenmiş*
31 Aralık 2005
1.080.661

1.281.006
1.004.370
622.859
2.532
465
(12.398)
(132.156)
(230.378)
66.481
(24.218)
(22.244)
(1.787)
(3.965)
11.445

926.516
965.544
341.001
4.996
(2.555)
20.481
(91.519)
(119.241)
(2.535)
35.808
(225.464)
-

19.123
2.695
(3.855)
(23.654)
517
17.139
(149.586)
1.328
151.975
61.247
(1.111)
(90.915)
2.536.261

(76.882)
25.713
7.951
(28.885)
4.697
262.833
3.499
37
(928.410)
313.461
3.609
(134.129)
1.460.671

(520.525)
(329.524)
6.687
(23.603)
(229.720)
(9.006)
13.800
230.378
(82.572)
29.630
30.300
(884.155)

(864.800)
(171.579)
60.940
107.855
(16.500)
(884.084)

1.233.854
(1.213.426)
(509.075)
(73.671)
(3.886)
(566.204)
76.368
1.162.270
1.084.379
2.246.649

526.137
(777.921)
(250.127)
(19.079)
(520.990)
2.169
57.766
1.026.613
1.084.379

61.373
-

111.013
1.290

* Detaylı açıklama Not 2.1’de verilmiştir.
İlişikteki notlar bu konsolide mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotları
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

1

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Turkcell – Ana ortaklık”), 5 Ekim 1993 tarihinde
İstanbul’da kurulmuştur. Turkcell’in ticari adresi, Turkcell Plaza, Meşrutiyet Caddesi No: 153, Tepebaşı
/ İstanbul olarak kayıtlıdır. Turkcell’in faaliyet konuları, T.C. Ulaştırma Bakanlığı (“Bakanlık”) ile
imzalanmış bulunan GSM (Global System for Mobile Communications) Pan Avrupa Mobil Telefon
Sistemi ihalesinde öngörülen iş ve hizmetler ile, PTT kanununa aykırı olmamak üzere, her türlü telefon,
telekomünikasyon ve benzeri hizmetlerdir. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Turkcell’in hisse senetleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) ve New York Hisse Senetleri Borsası’nda (“New York
Stock Exchange” – “NYSE”) işlem görmektedir.
Turkcell, 1993 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ile bir gelir paylaşımı
sözleşmesi imzalamış, bu sözleşme çerçevesinde, GSM standartlarında bir mobil telefon sistemini,
yatırım bedelini de karşılamak suretiyle, gerçekleştirmekle sorumlu kılınmıştır. Abonelere yönelik
ücretlerin tahakkuk ve tahsilatını ise Türk Telekom üstlenmiştir. 15 yıllık bir süreyi kapsayan bu
sözleşmeye göre, Turkcell, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler ve konuşma ücretlerinden elde edilen
gelirler üzerinden %32,9 oranında pay almıştır. Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanlık ile bir lisans
sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca, 500 milyon ABD Doları lisans ücreti karşılığında 25 yıl
süreli bir GSM işletme lisansı (“Lisans”) almaya hak kazanmıştır. Lisans sözleşmesi çerçevesinde,
abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatı Turkcell tarafından yapılmakta ve tahsilat riski
Turkcell tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca, Turkcell, abonelerinden elde ettiği brüt gelirin %15’inin
%90’ını her ay Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’na (“Hazine”) hazine payı ve %10’luk
kısmını da Bakanlık’a evrensel hizmet fonu olarak ödemektedir.
Turkcell, 4673 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca, 23 Temmuz 2001 tarihinde
Telekomünikasyon Kurumu ile yeni bir görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşme
13 Şubat 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanan
sözleşme gereği, yukarıda açıklanan hazine payı ve 30 Haziran 2005’ten itibaren evrensel hizmet fonu
ödemelerine ek olarak, brüt gelirlerden her türlü vergi, resim, harç, fon, hazine payı ve KDV
düşüldükten sonra kalan tutarın %0,35 oranındaki payı yılda bir kez olmak üzere Telekomünikasyon
Kurumu masraflarına katkı payı olarak Telekomünikasyon Kurumu’na ödemekle yükümlü tutulmuştur.
Özelleştirme Uygulamalarının düzenlenmesi hakkında 3 Temmuz 2005 tarihinde çıkarılan kanun
sonucunda, hazine payı hesaplamasına baz olan brüt gelir tanımında değişiklik yapılmıştır. İlgili yasa
değişikliği 21 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili yasa değişikliğiyle yeniden
düzenlenen yeni imtiyaz sözleşmesi 10 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, %15 hazine
payı ve evrensel hizmet fonu hesaplamasına baz olan brüt gelir matrahından, süresinde ödenmeyen
bedeller için abonelere tahakkuk ettirilen gecikme faizi, diğer dolaylı vergiler, harç, resim gibi mali
yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirilen tahakkuk tutarları çıkarılmıştır. Hazine payına
ek olarak, 10 Mart 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni imtiyaz sözleşmesinin 9. maddesine
göre ise Turkcell, elde ettiği brüt gelirin %0,35’ini (onbinde otuzbeş) kurum masraflarına katkı payı
olarak yılda bir kez olmak üzere Telekomünikasyon Kurumu’na ödemekle yükümlü kılmıştır.
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31 Aralık 2006 itibariyle, Turkcell’in ana hissedarları, Sonera Holding BV (“Sonera”), Çukurova Grubu
ve Alfa Telekom Turkey Limited (“Alfa”) sırasıyla yaklaşık olarak 37,1%, 21,2% ve %13,2 hisseye
sahiptir. Turkcell ve bağlı ortaklıklarının (“Şirket”) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle ortaklık yapısı Not
25’te açıklanmıştır.
17 Kasım 2006 tarihinde hissedarlardan Çukurova Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu 64.721 YTL nominal
değerinde Şirket hisse senetleri ile Çukurova Investment N.V.’nin sahibi olduğu 64.674 YTL nominal
değerinde Şirket hisse senetleri, hisse başına 0,0066 YTL’den halka arz suretiyle satılmıştır. Toplam
hisse adedinin %5,88’ini oluşturan halka arz işlemi 21 Kasım 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Şirket,
yukarıda bahsedilen hisse satışından dolayı herhangi bir gelir elde etmemiştir. Satış işlemi sonucunda
Çukurova Grubu’nun Şirket’teki hisse oranı %21,2’ye düşmüştür.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi (“Kıbrıs Telekom”),
Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (“Global”), Corbuss Kurumsal
Telekom Servis Hizmetleri A.Ş. (“Corbuss”), Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (“Turktell”), İyi
Eğlenceler Eğlence ve Turizm A.Ş. (“İyi Eğlenceler”), Turkcell Kurumsal Satış ve Dağıtım Hizmetleri
A.Ş. (“Turkcell Kurumsal”) (31 Aralık 2005: Hayat Boyu Eğitim A.Ş.), Turkcell Teknoloji Araştırma
ve Geliştirme A.Ş. (“Turkcell Teknoloji”) (31 Aralık 2005: İnteraktif Çocuk Programları Yapım ve
Yayıncılığı A.Ş.), İnteltek Internet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“İnteltek”), Bilyoner
İnteraktif Hizmetleri A.Ş. (“Bilyoner”) (31 Aralık 2005: Libero İnteraktif Hizmetleri A.Ş.), Tellcom
İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tellcom”) (31 Aralık 2005: Bilişim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.),
Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. (“Turktell Uluslararası”), Şans Oyunları Yatırım Holding
A.Ş. (“Şans Oyunları”), Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (“Kule”), Euroasia Telecommunications
Holdings B.V. (“Euroasia”), LLC Astelit (“Astelit”) ve East Asian Consortium B.V. (“Eastasia”)
konsolide bağlı ortaklıklardır (31 Aralık 2005: Kıbrıs Telekom, Global, Corbuss, Turktell, İyi
Eğlenceler, Turkcell Kurumsal, Turkcell Teknoloji, Mapco İnternet ve İletişim Hizmetleri Pazarlama
A.Ş. (“Mapco”) (1 Aralık 2006 tarihinde Mapco, Turktell ile birleşmiştir), İnteltek, Bilyoner, Tellcom,
Turktell Uluslararası, Euroasia, Digital Cellular Communication (“DCC”) (1 Ağustos 2006 tarihinde
DCC, Astelit ile birleşmiştir), Astelit ve Eastasia).
Kıbrıs Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (“KKTC”) bir GSM şebekesi kurmuş ve
işletmektedir. Kıbrıs Telekom ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında, 25 Mart 1999’dan
sonraki 10,5 yılı kapsayan bir gelir paylaşım sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmeye göre,
faturalanan tesis ve sabit ücret gelirleri ile konuşma gelirleri %50 oranında paylaşılmaktadır.
Global, veritabanı oluşturulması ve çağrı merkezi hizmetleri vermektedir.
Corbuss, WAP (Wireless Application Protocol) ve katma değerli GSM hizmetleri gibi bilgi teknolojisi
alanında hizmetler sunmak için kurulmuştur.
Turktell, bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri gibi hizmetler sunan şirketlere
iştirak etmek ve bu hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
İyi Eğlenceler, internet üzerinden eğitim hizmetleri sağlamak üzere kurulmuştur. 2006 yılında İyi
Eğlenceler’in faaliyet konusuna “her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre
merkezi, spor aktiviteleri kompleksi inşa etmek, işletmek, kiraya vermek ve kiralamak” eklenmiştir.
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Turkcell Kurumsal, çocuklar için eğitim amaçlı dijital yayın hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuştur.
2006 yılında Turkcell Kurumsal’ın faaliyet konusuna “telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri ürünleri
satışı yapmak, dağıtım ve pazarlama hizmetleri vermek” eklenmiştir.
Turkcell Teknoloji, çocuklar için internet ve televizyon üzerinden eğlence servisleri sağlamak üzere
kurulmuştur. 2006 yılında şirketin faaliyet konusu telekomünikasyon, iletişim ve bilişim konularında
veya genel amaçlarla her türlü yazılım, donanım sistemleri geliştirmek, üretmek, kurmak, montaj, bakım
ve onarım yapmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve danışmanlık yapmak
olarak değiştirilmiştir.
İnteltek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 30 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan sözleşme
çerçevesinde, çoklu erişimli elektronik ortamlar üzerinden müşterek şans oyunları oynatılması için
merkezi sistem kurulması ve bu sistemin işletmeciliği amacıyla kurulmuştur. İnteltek, 2 Ekim 2003
tarihinde Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, kurmuş olduğu futbola
dayalı sabit ihtimalli şans oyunları sisteminde başbayilik hizmeti vermeye ve 30 Temmuz 2002
tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde müşterek şans oyunları merkezi sistemini işletmeye
başlamıştır. İnteltek’in faaliyet konusu ile ilgili devam eden davalar Not 31.14 ve 31.15’de
açıklanmıştır.
Bilyoner, çok amaçlı elektronik ortamlar üzerinde müşterek ve sabit ihtimalli şans oyunlarının
oynatılabilmesi için gerekli altyapı sistemlerini kurmak amacıyla kurulmuştur.
Tellcom, telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırımları yapmak, işletmek ve bu
hizmetleri veren yerli ve yabancı işletmelerin mümessilliğini üstlenmek amacıyla kurulmuştur. Tellcom,
uluslararası ve ulusal toplu ses taşıma, kurumlara özel uluslararası kiralık veri hattı temin etme ve
yurtdışı bağlantılı internet erişim hizmetleri vermektedir.
Turktell Uluslararası, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve bu
hizmetleri veren yatırımlara iştirak etmek amacıyla kurulmuştur.
Şans Oyunları, yurtiçi ve yurtdışında şans oyunları alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş
şirketlere iştirak etmek veya bu alanda faaliyet gösterecek yeni şirketler kurmak amacıyla 22 Kasım
2006 tarihinde kurulmuştur.
Kule, arsa, kule, bina ve çeşitli gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek ve inşaatını yapmak
amacıyla 24 Kasım 2006 tarihinde kurulmuştur.
Euroasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve Ukrayna’da bu
hizmetleri veren ve Astelit adlı şirketin hisselerine sahip olan DCC şirketine iştirak etmek amacıyla
kurulmuştur. DCC’nin Astelit aracılığı ile GSM operasyonlarına başlaması için gerekli olan ortaklık
anlaşması 2 Nisan 2004 tarihinde imzalanmıştır. 1 Ağustos 2006 tarihinde DCC’nin Astelit ile
birleşmesine karar verilerek, birleşme işlemleri tamamlanmıştır. Astelit, 1 Şubat 2005’de GSM 1800
teknolojisiyle ilgili faaliyetlerine başlamıştır. Bununla birlikte, 17 Kasım 2005 tarihinde Astelit, GSM
900 lisansını da almıştır. Bu lisansın kullanım hakkı, 1 Ocak 2006’da başlamıştır.
Eastasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve İran İslam
Cumhuriyeti’nde (“İran”) Irancell ünvanlı, İran kanunlarına göre kurulması planlanan şirkete iştirak
etmek amacıyla kurulmuştur. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Eastasia’nın İran’da operasyonel faaliyeti
yoktur. 22 Şubat 2006 tarihinde, Turkcell, diğer hissedarın elinde bulunan hisseleri de satın alarak
sahiplik oranını %100’e çıkarmıştır.
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Mapco, kablosuz iletişim kanalları üzerinden internet hizmeti sağlamak üzere kurulmuştur. Turkcell’in
katma değerli hizmetler pazarına daha etkin biçimde odaklanması amacıyla Mapco bünyesinde
sürdürülen hizmetler, 8 Ağustos 2005 tarihi itibariyle Turkcell bünyesine dahil edilmiştir. Shubuo
markasıyla Mapco bünyesinde Turkcell hizmeti olarak tüketiciye sunulan katma değerli servisler de,
çalışanları ile birlikte 8 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Turkcell bünyesine alınmıştır. 27 Kasım 2006
tarihinde Mapco’nun Turktell ile birleşmesine karar verilmiş, birleşme işlemi 1 Aralık 2006 tarihinde
tamamlanmıştır.
Çukurova Holding A.Ş. ve Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin (“Yapı Kredi”) 28 Eylül 2005 tarihinde
imzalamış olduğu ve konusu A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. (“A-Tel”) sermayesinin
%50’sini temsil eden Yapı Kredi’nin sahibi olduğu hisse senetlerinin 150 milyon ABD Doları bedel ile
alış veya satış opsiyonu olan A-Tel Opsiyon Sözleşmesi kapsamında Çukurova Holding A.Ş., sahip
olduğu opsiyon hakkını kullanma iradesini Turkcell’e sunmuştur. Turkcell Yönetim Kurulu, 24 Ekim
2005 tarihli toplantısında, A-Tel bünyesinde gerçekleştirilecek vergisel, hukuki ve mali inceleme (“due
diligence”) sonuçlarını içeren raporun ve bu rapora göre yaptırılacak A-Tel’e ilişkin değerlemenin
sonucunda, A-Tel’in %50 hissesinin değerinin 150 milyon ABD Doları tutarında çıkması şartıyla,
sunulan hakkı kabul etmeye karar vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu, 22 Mart 2006 tarihli toplantısında,
24 Ekim 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararına paralel olarak, A-Tel’in sermayesinin %50 oranındaki
payını temsil eden ve Yapı Kredi’nin sahibi bulunduğu hisseler ile ilgili opsiyonunun sözleşme koşulları
çerçevesinde kullanılması konusunda gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir. Bu
doğrultuda, A-Tel Opsiyon Sözleşmesi’ne göre A-Tel sermayesinin %50’sini oluşturan 7.000 YTL
nominal değerli A-Tel hisse senetlerinin 150 milyon ABD Doları bedelle Turkcell’e devredilmesine
ilişkin Hisse Satış Anlaşması Yapı Kredi ile 12 Mayıs 2006 tarihinde imzalanmıştır. Hisse devri
Rekabet Kurulu tarafından 1 Ağustos 2006 tarihinde onaylanmış ve ilgili ödeme 9 Ağustos 2006
tarihinde yapılarak gerekli işlemler tamamlanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklık olan A-Tel’in
kalan %50 hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aittir. A-Tel’in satın alımı ile ilgili detaylar Not
16’da açıklanmıştır.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Turkcell, iştirakleri A-Tel ve Fintur Holdings B.V.’yi (“Fintur”)
özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirmiştir.
31 Aralık 2006 itibariyle Şirket’in ortalama çalışan sayısı 8.199’tir. (31 Aralık 2005: 6.924).
Kategorileri itibariyle bakıldığında, operasyonlar ve teknik kısımda çalışan personel sayısı 4.997 (31
Aralık 2005: 4.416), satış ve pazarlama bölümünde çalışan personel sayısı 1.805 (31 Aralık 2005:
1.243) ve idari işlerde çalışan personel sayısı da 1.397’tir (31 Aralık 2005: 1.265).

2
2.1

MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartları

(a)

Uygunluk Beyanı
Turkcell, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları’na uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolarını da buna uygun olarak Yeni Türk Lirası
bazında hazırlamaktadır.
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Kıbrıs Telekom, Euroasia, Eastasia ve Astelit haricinde konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar,
yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları
hükümlerine uygun olarak Yeni Türk Lirası bazında hazırlamaktadırlar. Kıbrıs Telekom, KKTC’de
kayıtlı olup, yasal muhasebe kayıtlarını KKTC’nin öngördüğü hükümler çerçevesinde Yeni Türk Lirası
bazında, Euroasia ve Eastasia Hollanda’da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Hollanda’da geçerli olan
muhasebe standartlarına göre Euro bazında, Astelit ise Ukrayna’da kayıtlı olup, muhasebe kayıtlarını
Ukrayna’da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Hrivnia bazında hazırlamaktadırlar.
Şirket’in ilişikteki konsolide mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan
muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK,
Seri XI, 25 no’lu “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğinde kapsamlı bir muhasebe
ilkeleri seti yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(“IASB”) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (“IASC”) tarafından çıkarılmış olan
muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı
belirtilmiştir. Şirket 31 Mart 2006 tarihi itibariyle sona eren üç aylık dönemde ilk defa yukarıda
belirtilen alternatif standartları kullanmaya başlamış ve 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle sona eren hesap
dönemine ait mali tablolarını aynı standartta ifade edecek şekilde yeniden düzenlemiştir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB
tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı
(“UMS 29”) uygulamasını kaldırmıştır. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarıda bahsedilen
SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK tarafından 10 Aralık 2004 tarihli duyuru
ile uygulaması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Şirket’in alternatif yöntem hükümlerine uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tabloları, 26 Şubat
2007 tarihinde Şirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

(b)

Mali tabloların hazırlanış şekli
Detayları Not 2.1 (a) uygunluk beyanında belirtilen, SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu karar
doğrultusunda, 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle hazırlanmış ilişikteki konsolide mali
tablolarda, UMS 29 hükümleri uygulanmamıştır.
Özsermaye kalemlerinden, sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ve olağanüstü yedekler
bilançoda Türk Ticaret Kanunu’na göre belirlenen değerleri ile yansıtılmış olup, bu kalemlere ilişkin 31
Aralık 2004 itibariyle yapılmış enflasyon düzeltmesi farkları özsermaye içinde ayrı bir kalem olarak
gösterilmiştir.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle konsolide mali tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar
Organı’nın 10 Aralık 2004 tarih ve 1604 sayılı karar ile açıklanan “Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile
Kullanım Kılavuzu”nda belirtilen esaslar kullanılmıştır.

2.2

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
Not 2.1’de de belirtildiği üzere Şirket, SPK’nın aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermiştir.

2.3

Konsolidasyon Esasları
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin mali tabloları ilişikteki konsolide mali tabloların tarihi itibariyle
hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların mali tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet esasına göre
tutulan kayıtlarına Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine
uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır.
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(i)

Bağlı ortaklıklar
İlişikteki konsolide mali tabloların hazırlanışında, Şirket’in finansal ve faaliyet politikaları üzerinde
kontrol gücüne sahip olduğu bağlı ortaklıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
(a) Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki oy
kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahipse veya,
(b) %50’den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikaları
üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalarını şirketin
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse;
ilgili şirket konsolidasyona dahil edilmiştir.
Kontrol gücü, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını
yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Bağlı ortaklıkların mali tabloları yönetim
kontrolünün başladığı tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar konsolidasyon kapsamına dahil
edilmiştir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak ortak kontrolü altında toplanmış bütün bağlı
ortaklıkların 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle toplam kontrol oranlarını göstermektedir:
(%)
31 Aralık 2006
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
55
55
55
55
-

Kıbrıs Telekom
Global
Turktell
İyi Eğlenceler
Tellcom
Turktell Uluslararası
Turkcell Kurumsal (1)
Eastasia
Turkcell Teknoloji (2)
Şans Oyunları
Kule
Corbuss
İnteltek
Bilyoner (3)
Euroasia
Astelit
Mapco (4)
DCC (5)

(%)
31 Aralık 2005
100
100
100
100
100
100
100
85
60
99
55
55
54
54
100
54

(1) 31 Aralık 2005: Hayat Boyu Eğitim A.Ş.
(2) 31 Aralık 2005: İnteraktif Çocuk Programları Yapım ve Yayıncılığı A.Ş.
(3) 31 Aralık 2005: Libero İnteraktif Hizmetleri A.Ş.
(4) Mapco ve Turktell’İn birleşme işlemleri Aralık 2006’da tamamlanmıştır.
(5) DCC ve Astelit’in birleşme işlemleri Ağustos 2006’da tamamlanmıştır.
Şirket, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırladığı konsolide mali tablolarında Euroasia, Eastasia,
Astelit’in bu tarih itibariyle UFRS’ye uygun olarak hazırlanmış mali tablolarını kullanmıştır.
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(ii)

İştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar
Şirket’in ortak kontrolünde olmayan, ancak finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli derecede
etkisi bulunan şirketler iştirakler olarak tanımlanmıştır. Şirket’in ortak kontrolünde olan ve finansal ve
faaliyet politikaları üzerinde önemli derecede etkisi bulunan şirketler ise müşterek yönetime tabi
ortaktaklıklar olarak tanımlanmıştır. İlişikteki konsolide mali tablolara, Şirket’in başlangıçta elde etme
maliyeti ile kaydettiği iştiraklerin ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların, net varlıklarından şirkete
iştirak oranları doğrultusunda, özsermaye yöntemine göre, kar veya zarar yansıtılmaktadır.
İştirak edenin iştirakteki tüm payının zararlar sonucunda sıfıra inmesi halinde, iştirak eden ortaklık
iştirak adına yükümlülükler üstlendiği veya ödemeler yaptığı ölçüde, bu tutarları bir yükümlülük ve
zarar olarak mali tablolarında izler. İştirakin daha sonraki dönemlerde kar etmeye başlaması durumunda,
bu karın daha önce mali tablolara alınmayan zararları aşan kısmı iştirak edenin mali tablolarına
yansıtılır.
Şirket’in doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olan, teşkilatlanmış piyasalarda işlem
görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen bağlı menkul kıymetler, maliyet
bedelleri ile konsolide mali tablolara finansal duran varlık olarak yansıtılmıştır.
Şirket, uluslararası GSM sektöründe de yer alabilmek için, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve
Moldovya’da faaliyet gösteren bazı GSM operatörlerinde ortaklığı bulunan ve Hollanda’da kurulu olan
Fintur’a iştirak etmiştir. 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, Şirket’in özsermaye yöntemine göre
muhasebeleştirdiği Fintur’da sahip olduğu hisse payı %41,45’tir.
Şirket, Turkcell’in ön ödemeli hatlarının pazarlanması, satışı ve dağıtımı konularında faaliyet gösteren
ve “Muhabbet Kart”ın tek dağıtıcısı konumunda bulunan A-Tel’e 9 Ağustos 2006 tarihinde iştirak
etmiştir. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Şirket’in, özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirdiği ATel’de sahip olduğu hisse payı %50’dir.
Şirket, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırladığı konsolide mali tablolarında, Fintur’un yine bu tarih
itibariyle UFRS’ye uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarını, A-Tel’in ise Not 2.1(a)’da
belirtilen esaslara göre hazırlanmış mali tablolarını özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirmiştir.

(iii) Konsolidasyonda düzeltme işlemleri
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in aktifinde yeralan kayıtlı değerleri ile özsermayelerindeki
payları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan
ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımlar konsolide bilançoda “Ana ortaklık
dışı paylar” kalemi içinde sınıflanmıştır. Yine bağlı ortaklıkların net dönem karlarından veya
zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden
kısımlar, konsolide gelir tablosunda “Ana ortaklık dışı kar/zarar” kalemi içinde sınıflanmıştır.
Konsolidasyona dahil edilen şirketler arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında
silinmiştir. İştirakle ana ortaklık ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları arasında
gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan karlar ve zararlar, ana ortaklığın iştirakteki payı oranında
netleştirilmiştir. Ancak, bu işlemler neticesinde oluşan zararlar, işleme konu varlığın değerinde bir
düşüklüğün gerçekleştiğini gösteriyorsa netleştirilmemiştir.
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2.4

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 3 (“UFRS 3”) “Şirket Birleşmeleri” gereğince önceki
dönemlerde gerçekleşen iktisaplardan kaynaklanan negatif şerefiyenin kayıtlı tutarı mali tablolardan
çıkarılıp, 1 Ocak 2005 açılış birikmiş karına yansıtılmak suretiyle düzenlenmiştir.
Şirket, 31 Aralık 2005 tarihi sonuna kadar mali tablolarını, SPK’nın 15 Kasım 2003 tarih ve 25290
Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri XI, 25 numaralı “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak hazırlamaktaydı. Not 2.1’de açıklandığı üzere
anılan tebliğde, alternatif olarak, IASB ve IASC tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının
uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. Şirket Yönetim
Kurulu, 22 Şubat 2006 tarihinde aldığı karar ile 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap
döneminden başlamak üzere ara dönem ve yıllık konsolide mali tablolarını, yukarıda anılan alternatif
yöntemi seçerek SPK’ya sunma kararı almıştır. Not 2.1’de açıklandığı üzere, Şirket, SPK’nın 17 Mart
2005 tarihinde almış olduğu karar gereği 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamasına son vermiştir.

2.5

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Şirketin konsolide mali tabloları, Şirket’in mali durumu, performansı ve nakit akımındaki eğilimleri
belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır.
Not 2.4’te belirtildiği üzere, Şirket, 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminden
itibaren konsolide mali tablolarını Seri XI, 25 numaralı tebliğ hükümleri çerçevesindeki alternatif
yöntemi seçerek sunma kararı almıştır. Buna bağlı olarak Şirket, önceki dönem mali tablolarını önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak vermek amacıyla, 31 Aralık 2005 tarihli konsolide bilanço, konsolide
gelir tabloları, konsolide öz sermaye değişim tabloları, konsolide nakit akım tablosu ve ilgili geçmiş
döneme ait konsolide mali tablo dipnotlarını da yukarıda ifade edilen çerçevede yeniden düzenlemiştir.

2.6

Netleştirme/Mahsup
Şirket’in finansal varlıkları ve borçları netleştirmek için hukuki bir hakkı olduğunda ve söz konusu
finansal varlıkları ve borçları netleştirmek suretiyle kapatma veya varlığın mali tablolara alınmasını ve
borcun ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, Şirket finansal varlıkları ve
borçları netleştirerek bilançoda net tutarları ile göstermektedir.
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3

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI

3.1

Hasılat
Haberleşme gelirleri, faturalı ve ön ödemeli hatlardan elde edilen konuşma ve kısa mesaj servisinin de
dahil olduğu katma değerli GSM hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir. Haberleşme gelirleri, ilgili
hizmetler müşteriye sunulduğu anda gelir olarak kaydedilir (Not 36).
Faturalı ve ön ödemeli hatlardan elde edilen gelirler, cihaz, katma değerli hizmetler ve/veya başka servis
ve ürünler ile beraber fiyatlandırılarak da satılmaktadır. Bu durumda paket içindeki her unsur, makul
değerlerinin bulunması ve her birinin hasılat unsurlarının gerçekleşmiş olması şartıyla ayrı ayrı
muhasebeleştirilirler. Paketten elde edilen toplam bedel, paket içindeki unsurların makul değerleri
nispetinde ürün ve hizmetlere dağıtılarak hasılat kaydedilir. Ürün ve hizmetlerin maliyeti, ilgili hasılat
kaydedildiği anda gider olarak kaydedilir.
Komisyon gelirleri, İnteltek’in futbola dayalı sabit ihtimalli şans oyunlarının başbayiliği karşılığında
elde edilen net hasılat gelirlerinden ve müşterek şans oyunları merkezi sisteminin işletilmesi karşılığında
elde edilen komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Söz konusu gelirler, oyunlar oynandıktan sonra
kazananlara ikramiyeleri dağıtıldığı anda gelir olarak kaydedilir (Not 36).
Simkart satış gelirlerinin, eğer varsa, satılan simkartların maliyetlerinin üzerinde kalan kısmı ortalama
abone ömrü boyunca gelir kaydedilir (Not 36).
Tesis ve sabit ücret gelirleri faturalı hatlara her ay kullanım oranına bakılmaksızın sabit olarak fatura
edilir. Bu gelirler fatura edildiği aylarda gelir kaydedilir (Not 36).
Çağrı merkezi gelirleri Global’in verdiği çağrı merkezi hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir. Söz
konusu gelirler, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğu anda gelir olarak kaydedilir (Not 36).

3.2 Stoklar
Stoklar, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. Stokların değeri için net gerçekleşebilir
değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı esas alınmaktadır. Stokların maliyeti stokların satışa
sunulması sırasında oluşan tüm masraflardan oluşur. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan
çıkarılmaktadır ve bunlara ait giderler ilgili dönemde konsolide gelir tablosunda giderleşmektedir.

3.3 Maddi Varlıklar
(i) Sabit kıymetler
1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan sabit kıymetler, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları
düşülerek; 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan sabit kıymetler ise maliyet değerlerinden
birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır. Maddi duran varlığın maliyet
değeri, alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan satın alma vergileri, maddi duran
varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflar ve söz konusu maddi duran varlığın edinimi
amacıyla kullanılmış kredilerin, söz konusu maddi duran varlığın yatırım aşamasındayken katlanılmış
faiz giderlerinden oluşmaktadır.
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(ii) Sonradan ortaya çıkan giderler
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri
ile birlikte aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki
ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına
göre gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

(iii) Amortisman
Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya
montaj tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman metodu kullanılarak ayrılmıştır. Özel maliyetler
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ilgili kira süresince amortismana tabi tutulmaktadır. Bu
şekilde hesaplanmış amortisman giderleri konsolide gelir tablosunda satışların maliyeti kalemi
içerisinde gösterilmiştir. Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden dolayı
amortismana tabi tutulmamaktadır.
Şirket’in kullandığı amortisman oranları aşağıdaki gibidir:
GSM hizmetleri malzemeleri
Çağrı merkezi malzemeleri
Şans oyunları terminalleri
Binalar
Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler

% 12,5 -% 16,7
% 12,5 -% 20,0
% 12,0 -% 15,0
% 2,0 - % 4,0
% 20,0 - % 25,0
% 20,0 - % 25,0
% 20,0

(iv) Elden çıkarma
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına
dahil edilirler, maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir.

3.4

Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları, bilgisayar
yazılımları, transmisyon hatları, merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı ve DCC ile Astelit’in
iktisabından kaynaklanan müşteri listesinden oluşmaktadır. 1 Ocak 2005 tarihinden önce aktife giren
maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş
maliyetlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak; 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren aktife giren maddi olmayan duran varlıklar ise maliyet değerlerinden, birikmiş itfa payları ile
kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler.
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(i) İtfa payları
Maddi olmayan duran varlık itfa payları konsolide gelir tablolarında, ilgili varlıkların tahmini ekonomik
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir.
Bu şekilde hesaplanmış itfa tutarları konsolide gelir tablosunda satışların maliyeti kalemi içerisinde
gösterilmiştir. Şirket’in kullandığı itfa oranları aşağıdaki gibidir:
GSM ve diğer telekomünikasyon
işletme lisansları
Transmisyon hatları
Bilgisayar yazılımları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Diğer (müşteri listesi)

% 4,0 - % 25,0
% 10,0
% 12,5 - % 33,3
% 20,0 - % 25,0
% 50,0

Turkcell, GSM İşletme Lisansı’nı 27 Nisan 1998 tarihinde imzaladığı lisans sözleşmesi ile almıştır.
Detayları Not 1’de anlatılan lisans sözleşmesi uyarınca, Şirket ilgili lisansı 25 yıl süresince
kullanacaktır.
Astelit, GSM 900 ve DCS 1800 olmak üzere iki adet işletme lisansına ve ikisi GSM 900, ikisi DCS
1800 olmak üzere dört adet de GSM frekans lisansına sahip bulunmaktadır. GSM işletme lisansıyla
ilgili haklar sırasıyla 8 Haziran 2008 ve 10 Kasım 2020; DCS 1800 frekans lisansına ilişkin haklar 8
Haziran 2008 ve 3 Mart 2019; GSM 900 frekans lisansına ilişkin haklar ise 17 Aralık 2020’de
tarihlerinde sona ermektedir.
Astelit ve DCC’nin birleşmesinin ardından 4 Ağustos 2006 tarihinde, Astelit yine aynı tarihte DCC’nin
işletme ve lisanslarını kendi adına yeniden çıkarmıştır. Astelit’in bu nedenle DCC ile birleşmesi sonucu
edindiği sabit hatlı, yerel, uzun mesafe ve uluslararası telefon işletme lisansı olmak üzere toplam dört
adet daha lisansı bulunmaktadır. Bu lisanslar ile ilgili haklar sırasıyla 22 Eylül 2010, 17 Haziran 2013,
30 Ekim 2017 ve 15 Aralık 2018 tarihlerinde sona ermektedir. Bunlara ek olarak Astelit’in 6 adet de
mikrodalga lisansı bulunmaktadır.
Tellcom, Uluslararası Uzun Mesafeli Trafik Taşıma Hizmeti Lisansı (“UMTH Lisansı”)’nı 19 Kasım
2004’te, Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletişimi Lisansı’nı 16 Haziran 2005’te, Altyapı İşletmeciliği
Lisansı’nı 3 Mart 2006 tarihlerinde almıştır. Şirket son olarak Arabağlantı Lisansı’nı 20 Temmuz 2006
tarihinde Türk Telekom’la imzaladığı lisans sözleşmesi ile almıştır. Şirket UMTH Lisansı’nı 15 yıl,
diğer lisanslarını ise 25 yıl süresince kullanacaktır.

3.5

Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, ilgili bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı
tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı
değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana
gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek
bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden
çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer
düşüklüğü kayıpları konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri
kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir.
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Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki
yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının mali tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı
değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamaktadır.

3.6

Borçlanma Maliyetleri
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunan borçlanma
maliyetleri o özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Özellikli bir varlığın
amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen
bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Bunun dışındaki
borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içerisinde gider olarak konsolide mali tablolara alınır.

3.7

Finansal Araçlar

(i)

Sınıflandırma
Şirket’in finansal varlıkları, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, ilişkili taraflardan
alacaklar ve diğer alacaklardan oluşmaktadır. Finansal borçlar, finansal kiralama işlemlerinden borçlar,
diğer finansal yükümlülükler, ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar ise finansal borçlar olarak
sınıflanmıştır.
Şirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yeteneğinde olduğu belirli veya sabit
ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz
oranındaki değişimler gözetilerek satılabilecek olan kısa vadelerde alınıp satılan finansal araçlar alım
satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Her iki sınıflandırmaya da girmeyen finansal
araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden
sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme
sermayesinin arttırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi
halde dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. Şirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırılmasını satın
alındıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden
geçirmektedir.

(ii) Muhasebeleştirme
Finansal varlıklar Şirket’e transfer edildikleri gün, borçlar ise Şirket’ten transfer edildikleri gün
muhasebeleştirilirler.

(iii) Değerleme
Bir finansal varlık ya da finansal borç ilk defa mali tablolara alınırken maliyeti üzerinden değerlenir. Bu
maliyet, verilen (bir varlık olması durumunda) veya alınan (bir yükümlülük olması durumunda) bedelin
makul değeridir. Elde etme veya ihraçla doğrudan ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri, finansal varlığın
veya finansal borcun ilk değerlemesine dahil edilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kar ve zararlar,
gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüklüğü ve kur farklarına ilişkin olanlar hariç, dönem
sonuçları ile ilişkilendirilmeden söz konusu finansal varlık bilanço dışına çıkıncaya kadar, doğrudan
özsermaye içinde muhasebeleştirilir. Finansal varlığın bilanço dışına çıkarılması sırasında, özkaynaklar
altında önceden muhasebeleştirilmiş olan kazanç ve kayıplar gelir tablosuna aktarılır. Bununla birlikte,
finansal varlık bilanço içinde izlendiği sürece, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmış faizler gelir
tablosunda muhasebeleştirilir.
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Vadesine kadar elde tutulacak finansal araçlar etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle iskonto edilmiş
maliyeti üzerinden ve alım satım amaçlı finansal araçlar ise piyasa fiyatları ile kaydedilmiştir.
Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun
olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamaması ve makul değerin
güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığı kayıtlı değeri elde etme maliyeti
tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.

(iv) Makul değer ile değerlendirme prensipleri
Finansal varlıklar ve borçlar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, satışta veya benzeri elden çıkarma
durumlarında oluşabilecek işlem maliyetleri dikkate alınmaksızın makul değerleri üzerinden değerlenir.
Ancak, aktif bir pazarda kote edilmiş bir piyasa fiyatı yoksa makul değer fiyatlandırma modelleri veya
iskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur.
İskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanıldığında, tahmini nakit akımları Şirket yönetiminin en iyi
tahminlerine dayanmakta ve kullanılan iskonto oranı da bilanço tarihindeki benzer vadeler ve koşullara
sahip bir enstrüman için geçerli olan piyasa oranına dayanmaktadır. Fiyatlandırma modellerinde ise
bilanço tarihinde geçerli olan piyasa verileri ölçü olarak kullanılır.

(v) Muhasebe kayıtlarından çıkarılma
Finansal varlıklar, Şirket bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe
kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından feragat
edildikleri zaman gerçekleşir. Finansal borçlar ise, yükümlülükler yerine getirildiği, iptal edildiği veya
süresi dolduğunda kayıtlardan çıkarılır.

(vi) Türev enstrümanları
Şirket, operasyonel ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yabancı para riskine karşı korunmak için
türev enstrümanları kullanmaktadır. Türev enstrümanları ilk defa mali tablolara alınırken maliyetleri
üzerinden değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenir.

(vii) Finansal risk yönetimi
Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket risk
yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği olası olumsuz etkilerin en aza
indirgenmesini amaçlamıştır.
Faiz oranı riski
Şirket, faiz oranı bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin
etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Şirket bu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetmektedir.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi çeşitli finansal kuruluşlardan
yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.
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Kredi riski
Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari
alacakların önemli bir kısmı abonelerden, distribütörlerden, bayilerden ve ilişkili şirketlerdendir. Ayrılan
karşılıkların Şirket’in ticari alacaklarının tahsilatındaki geçmiş deneyimlerine bakıldığında, öngörülen
sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yönetim ayrılan karşılıklar dışında Şirket’in ticari
alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir.
Döviz kuru riski
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk Lirası’na çevrilmesinden
dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski,
döviz pozisyonunun sürekli analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Ayrıca, Şirket
döviz kuru riskini daha etkili yönetebilmek için vadeli döviz işlemlerine ve opsiyon sözleşmelerine taraf
olmaktadır.

3.8

İşletme Birleşmeleri

(i)

İktisapların muhasebeleştirilmesi
Şirket tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleştirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet esas
alınarak kayıtlara yansıtılır. Şirket iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği işletmenin faaliyet
sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil etmektedir. Ayrıca, bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin
tanımlanabilir her bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan şerefiyeyi
bilançosuna alır.

(ii) Şerefiye
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” çerçevesinde, iktisap edilen
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerinin satın alma bedelini
aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana
tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha
sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur.
Satın alma bedeli, iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul
değerinden düşük olması durumunda söz konusu fark gelir kaydedilir.

3.9

Kur Değişiminin Etkileri
Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri YTL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili
kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar
bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak YTL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan
işlemlerin YTL’ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider
veya gelirleri ilgili dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Makul değerleri ile gösterilen
yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar ve borçlar makul değerlerinin belirlendiği
günün kurundan YTL’ye çevrilmektedir.
Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmayan bağlı ortaklıkların, varlık,
yükümlülükler ve dönemin mali tablolara alınmış gelir ve gideri sonucunda oluşanlar hariç özsermaye
kalemleri bilanço tarihi itibariyle oluşan kapanış kurları üzerinden YTL’ye dönüştürülür. Dönem içinde
mali tablolara alınan gelir ve giderler de işlem tarihindeki kurlar esas alınarak YTL’ye dönüştürülür. Bu
işlem sonucunda oluşan diğer tüm farklar özsermayede “yabancı para çevrim farkları” içinde gösterilir.
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3.10 Hisse Başına Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili yıl içerisinde piyasada
mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlarından ve özsermaye enflasyon düzeltme
farklarından, sermayedeki payları oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler.
Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse
senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır.

3.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide
mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki
düzeltme gerektirmeyen olayların önemli olması durumunda konsolide mali tablo dipnotlarında
açıklanmıştır.

3.12 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Şirket yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün
bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden
çıkmasının muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin
edebildiği durumlarda, ilişikteki konsolide mali tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık
ayırmaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma
ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi
tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç,
mali tablo dipnotlarında açıklanır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi
halinde, şarta bağlı varlıkla ilgili olarak mali tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın
işletmeye gireceğinin kesine yakın hale gelmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir
değişikliğinin olduğu tarihte mali tablolara alınır.

3.13 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Şirket benzer nitelikteki işlemleri, diğer olayları ve durumları tutarlı olarak konsolide mali tablolara alır,
değerler ve sunar. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
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3.14 Kiralama İşlemleri
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket’e ait olduğu kiralama işlemleri
finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler
Şirket’in bilançosunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari finansal kiralama ödemelerinin bugünkü
değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise asgari finansal kiralama ödemelerinin
bugünkü değeri tutarında bir yükümlülük olarak izlenir. Bilançodaki finansal kiralama yükümlülüğü
anapara geri ödemeleri yoluyla azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi
boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen
maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın
Şirket tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan
kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması
durumunda ise faydalı ömrü içinde amortismana tabi tutulur.
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu
kiralama işlemleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

3.15 İlişkili taraflar
Konsolide mali tablolarda ve bu raporda, iştirakler, Şirket’in ortakları ve Şirket’in ortaklarının şirketleri;
ayrıca bu şirketler tarafından kontrol edilen veya onlarla ilgili olan diğer şirketler ve bunların yönetici
ve direktörleri ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla
bazı iş ilişkilerine girilebilir.

3.16 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir coğrafi veya endüstriyel bölümdür.
Coğrafi bölümler, Şirket’in belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda
açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere
sahip bölümlerdir. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya
hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özelliklere
sahip bölümlerdir.
Bir coğrafi bölümün veya endüstriyel bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için
gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan
kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen
işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az
%10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin
toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az
%10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu
oluşturmasıdır.
Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle faaliyet gösterdiği ekonomik çevrelerden etkilenmesi sebebiyle,
bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birinci format olarak coğrafi bölümler belirlenmiştir.
Endüstriyel bölümler bazındaki bilgiler, Şirket’in faaliyetlerinin, konsolide mali tablolar genelinde ve
parasal önemsellik kavramında, ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklar açısından raporlanabilir bölüm
özelliği göstermediğinden dolayı konsolide mali tablolarda ikincil format olarak raporlanmıştır (Not 33).

3.17 İnşaat Sözleşmeleri
Yoktur.
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3.18 Durdurulan Faaliyetler
Yoktur.

3.19 Devlet Teşvik ve Yardımları
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri,
elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafından
elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alınır.

3.20 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur.

3.21 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönem karı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi
içermektedir.
Cari dönem yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli
olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir.
Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal
vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında yürürlükte
olan vergi oranları kullanılmaktadır. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin mali tablolardaki ve vergi
kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden ve maddi duran varlıklar ile
ilgili aktifleşme ve amortisman farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki
konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi
avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı
anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.

3.22 Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas
alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak
yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki konsolide mali tablolarda
yansıtılmıştır.

3.23 Emeklilik Planları
Turkcell, 2005 yılı içinde çalışanları için belirli katkılı bir plana bağlı emeklilik sistemine başlamıştır.
Şirket’in bağlı ortaklıklarından İnteltek ve Bilyoner de 2006 yılı içinde çalışanları için aynı emeklilik
sistemine başlamıştır. Turkcell, İnteltek ve Bilyoner’in tek yükümlülüğü belirli sabit katkı paylarını
ödemektir. Yapılan ödemeler ilgili olduğu dönemde gider olarak kaydedilir.

3.24 Tarımsal Faaliyetler
Yoktur.
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3.25 Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in
faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Şirket işletme faaliyetlerine
ilişkin nakit akımlarını, net kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş ya da gelecek işlemlerle ilgili
nakit giriş ve çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman ile ilgili nakit
akımlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylı yönteme göre
gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan
varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit akım tablosundaki, nakit ve nakit benzeri değerler, kasa, alınan çekler, banka mevduatları ile diğer
hazır değerler bakiyesinden faizsiz spot kredilere ait bakiyenin çıkartılması suretiyle bulunur.

3.26 Giderler
Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Satışların maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili
giderlerin oluştuğu anda kaydedilirler. İşletme kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama
süresince, eşit tutarlarda konsolide gelir tablosuna gider olarak yansıtılır (Notlar 36, 37, 38 ve 39).

3.27 Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, maliyet değerlerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Ertelenmiş
finansman geliri netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların
izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır.
Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması
durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Şirket, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiş yıllardaki
tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar için şüpheli
alacak karşılığı ayırmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak
tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli
alacak karşılığından düşülerek konsolide gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

3.28 Ticari ve Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari ve diğer finansal yükümlülükler maliyet değerlerinden, vade farkları düşülerek gösterilmektedir.
Ertelenmiş finansman gideri netleştirilmiş ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan borçların
izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır.
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4

HAZIR DEĞERLER
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, hazır değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Kasa
Alınan çekler
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Tahvil ve bonolar
Hazır Değerler
Faizsiz spot krediler
Nakit akım tablosundaki hazır değerler bakiyesi

31 Aralık 2006
160
12.150

31 Aralık 2005
135
34.151

189.811
2.044.251
677
2.247.049
(400)
2.246.649

153.233
896.717
143
1.084.379
1.084.379

31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, vadeli mevduatın vadelerine kalan süreler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
1.793.820
250.431
2.044.251

1 aya kadar
1-3 ay

31 Aralık 2005
366.317
530.400
896.717

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle YTL, ABD Doları ve Euro cinsinden vadeli mevduatın ortalama etkin
faiz oranları sırasıyla %23,1, %5,6 ve %3,7’dir (31 Aralık 2005: %18,9, %4,8 ve %2,4). 31 Aralık 2006
tarihi itibariyle vadeli mevduatın ortalama vadesi 28 gündür (31 Aralık 2005: 120 gün).
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, 35.155 YTL tutarındaki mevduat (31 Aralık 2005: 31.758 YTL) ilişkili
taraflar kapsamına giren bankalardaki mevduattan oluşmaktadır.

5

MENKUL KIYMETLER
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle menkul kıymetlerin detayı aşağıdaki gibidir.

Satılmaya hazır menkul kıymetler
Yurtdışı yatırım fonları
Hazine bonoları, devlet tahvilleri
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
Hazine bonoları, devlet tahvilleri
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76.870
47.797
29.073
9.902
9.902
86.772

31 Aralık 2005
17.573
15.681
1.892
13.674
13.674
31.247
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31 Aralık 2006 tarihi itibariyle faiz getiren satılmaya hazır hazine bonoları ve devlet tahvilleri YTL,
ABD Doları ve Euro cinsinden olup sırasıyla 26.653 YTL, 2.036 YTL ve 384 YTL’dir. (31 Aralık 2005
tarihi itibariyle faiz getiren satılmaya hazır hazine bonoları ve devlet tahvilleri ABD Doları ve Euro
cinsinden olup kayıtlı değerleri sırasıyla 1.571 YTL ve 321 YTL’dir). Faiz oranları ise sırasıyla %20,61
(31 Aralık 2005: yoktur), Libor+1% - Libor+1,6% (31 Aralık 2005: Libor+1,6%) ve Euribor+1,80%’dir
(31 Aralık 2005: Euribor+1,80%).
Vadesine kadar elde tutulacak YTL borç senetlerinin kayıtlı değerleri 9.902 YTL (31 Aralık 2005:
13.674 YTL) ve faiz oranları %22,14 (31 Aralık 2005: %19,94) olup 1 yıl vadeleri bulunmaktadır (31
Aralık 2005: 1 yıl).

6

FİNANSAL BORÇLAR

Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Kısa vadeli teminatlı banka kredileri
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredileri
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739.450
268.146
471.304
159.540
8.040
151.500
898.990

31 Aralık 2005
771.816
62.681
75.673
260.808
372.654
106.211
106.211
878.027
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31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006

Teminatlı banka kredileri
Teminatlı banka kredileri
Teminatlı banka kredileri
Teminatlı banka kredileri
Teminatlı banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri

Para birimi
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
TRY

Vade
2011*
2006
2006
2008
2006
2007-2012*
2008
2006
2006
2006-2007
2006-2008

Faiz türü
Değişken
Değişken
Sabit
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Sabit
Sabit
Değişken
Değişken

Faiz oranı
Libor+1.5%-4.5%
Euribor+0.8%
Libor+2.6%-3.5%
Euribor+0.7%
-

31 Aralık 2005
YTL
471,305
151,500
268,145
8,040
898,990

Faiz oranı
Libor+3.0%-5.0%
6.0%
Euribor+2.8%-7.0%
11.5%-12.0%
10.3%-12.0%
Libor+3.4%-4.5%
Tryibor-0.2%

YTL
174,217
75,673
198,437
14,321
43,609
314,344
57,426
878,027

* Astelit’in, 31 Aralık 2006 tarihli mali tablolarındaki sonuçlara göre, uzun vadeli öncelikli sendikasyon kredi sözleşmesinde yer alan bazı kriterlerin karşılanamaması dolayısıyla
Astelit’in 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle 465.371 ABD Doları tutarındaki uzun vadeli kredisi, kısa vadeli kredilerin arasında sınıflandırılmıştır.
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Astelit, 30 Aralık 2005 tarihinde ING Bank N.V. ve Standard Bank London Ltd ile 390.000 ABD
Doları tutarında uzun vadeli öncelikli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzalamıştır. İlgili sendikasyon
kredisinin 368.732 ABD Doları tutarındaki kısmı 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle kullanılmıştır. Bu
anlaşmalarda, Euroasia ve Astelit’i kısıtlayan birtakım önemli maddeler bulunmaktadır. Bu kısıtlayıcı
maddeler aşağıda özetlenmiştir:
•

Astelit, finansman süresi boyunca sözleşmede belirlenen bazı finansal oranları sağlamak
zorundadır;

•

Astelit, aktifleri üzerine rehin koyduramaz (tedarik sözleşmeleri ve önemli sigorta sözleşmeleri
kapsamında sahip olduğu haklar dahil);

•

Euroasia, Astelit üzerindeki hisselerini başkalarına rehin veremez;

•

Euroasia, Astelit’e verilen hiçbir krediye rehin koyamaz;

•

Astelit’in varlık satışları üzerinde sınırlamalar mevcuttur;

•

Euroasia ve sendikasyon kredisini verenlerin izinleri olmadan, Astelit, başkalarından finansman
sağlayamaz;

•

Finansal kiralama işlemleri ve tedarikçi kredi sözleşmeleri üzerine birtakım sınırlamalar
konmuştur;

•

Astelit, sendikasyon kredisini verenlerin rızaları olmadan telekomünikasyon ve benzer
operasyonlar dışında başka operasyonlarda bulunamaz;

•

Astelit, sendikasyon kredisini verenlerin rızaları olmadan başka şirketlerle birleşemez (DCC
birleşmesi 9 Mayıs 2006’da alınan feragat mektubunda belirtildiği üzere kapsam dışıdır);

•

İştirak satınalmalarında sınırlamalar mevcuttur;

•

Astelit tarafından verilecek garantiler üzerinde sınırlamalar mevcuttur;

•

Astelit, mevcut hissedarlarından finansal destek almak dışında başka bir amaçla hisse senedi
ihraç edemez;

•

Astelit, birtakım finansal rasyoları karşılayamadığı müddetçe, temettü ödemesi yapamaz.

Yukarıda bahsedilen kredi anlaşmasında yer alan bir finansal oranın karşılanamaması nedeniyle,
kredinin alacaklısı olan bankaların çoğunluğunun talep etmesi durumunda, kredinin tümünün kısa
vadede ödenmesi söz konusu olabilecektir. Bu durum aynı zamanda diğer kredi verenlerin de verdikleri
kredileri geri çağırmalarına neden olabilir. Şirketin muhasebe politikalarına göre herhangi bir borcun
geri istenebilir duruma gelmesi halinde, uzun vadeli kredilerin, kısa vadeli kredi olarak sınıflanması
gerekmektedir.
Astelit’in, 31 Aralık 2006 tarihli mali tablolarındaki sonuçlara göre, uzun vadeli öncelikli sendikasyon
kredi sözleşmesinde yer alan bazı kriterlerin karşılanamaması dolayısıyla Astelit’in 31 Aralık 2006
tarihi itibariyle 465.371 ABD Doları tutarındaki uzun vadeli kredisi, kısa vadeli kredilerin arasında
sınıflandırılmıştır. Bu nedenle, öncelikli sendikasyon kredisinin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle henüz
kullanılmayan kısımlarının kullanılabilmesi için 23 Şubat 2007 tarihinde, kredinin alacaklısı olan
taraflardan feragat mektubu alınmıştır. Bu feragat mektubunun alınması ile birlikte Yeniden
Yapılandırma Anlaşması yapılabilmesi için en son tarih 30 Mart 2007’ye uzatılmış olmaktadır.
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Astelit kredinin alacaklısı olan taraflar ile kredi sözleşmesini yeniden yapılandırmak amacıyla
görüşmelere başlamıştır. 11 Ocak 2007 tarihinde Turkcell ve System Capital Management, Astelit’e
toplam 250.000 ABD Doları tutarında ilave hissedar desteği vermeye karar vermişlerdir. Toplam
bedelin 150.000 ABD Doları 2007 yılı içerisinde sermaye artışına iştirak edilmesi suretiyle nakden
ödenecek ve geri kalan 100.000 ABD Doları ise Astelit tarafından talep edilmesi durumunda ek sermaye
olarak nakit olarak aktarılacaktır. İlave hissedar desteği Turkcell’in ve System Capital Management’ın
Astelit’deki payları oranında paylaşılacaktır. Aynı karar ile bağlantılı olarak Turkcell, 21 Şubat 2007
tarihinde Astelit’e 50.000 ABD Doları tutarındaki ilave hissedar desteğine de 2007 yılı içerisinde
hissedarlık oranında katılmaya karar vermiştir.
Ayrıca, Turkcell yönetimi sözkonusu sendikasyon kredisi ile ilgili olarak, Astelit’in asıl alacaklılarından
biri veya birkaçının, Astelit’in finansal durumunun yeniden yapılandırma sürecine katılmaması
durumunda, katılmayan asıl alacaklıların tanımlanmış hak ve mükellefiyetlerini ilgili şartlar
çerçevesince kısmen veya tamamen devralmaya; bu itibarla Astelit’in mevcut mükellefiyetlerini
zamanında ve eksiksiz yerine getirmesine destek vermesine; ve bu bağlamda Hizmet Acentesi olarak
görev yapan bankaya ‘İyi Niyet Mektubu’ verilmesine karar vermiştir.
Geri çağrılabilir uzun vadeli kredilerin kısa vadeli krediler arasına sınıflanmasından sonra kredilerin
vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yıl
2006
2007
2008

31 Aralık 2006

31 Aralık 2005

739.450
159.540
898.990

771.816
93.246
12.965
878.027

Astelit yukarıda bahsedilen sendikasyon kredisinin yanısıra, Garanti Bankası ve Akbank T.A.Ş.’den
150.000 ABD Doları tutarında, tamamı Turkcell garantili, 6 yıl vadeli önceliksiz sendikasyon kredisi de
temin etmiştir. 31 Aralık 2006 itibariyle, belirtilen kredinin tamamı kullanılmıştır.
Şirketin bağlı ortaklıklarından Tellcom, Calyon Bank’tan 5 Ekim 2006 tarihinde 3.000 Euro ve 19
Aralık 2006 tarihinde 1.500 Euro olmak üzere toplam 4.500 Euro tutarında kredi kullanmıştır. Kredinin
vadesi 2 yıl olup faiz ödemesi altı ayda bir yapılacaktır.
21 Haziran 2006 tarihinde West LB A.G. Londra Şubesi’nden 2 yıl vadeli 80.000 Euro tutarında kredi
kullanılmıştır.
24 Ağustos 2005’te Turkcell, West LB A.G.’den 50.000 YTL tutarında 3 yıl vadeli , Tryibor – 0,15
faizli ve erken ödeme opsiyonlu kredi temin etmiştir. Kredinin kullanılmasında Şirket’in bilançosundaki
kur riskini düşürmesi amaçlanmıştır. Ancak, Mayıs ayında başlayan faizlerdeki artış ve kurlardaki
dalgalanma nedeni ile kredinin kapatılmamasının önümüzdeki dönemlerde yüksek faiz yükü getireceği
beklentisi ile, ilgili kredi 29 Ağustos 2006 tarihinde kapatılmıştır.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, yukarıda belirtilenler dışında, Şirket’in kredi sözleşmelerinden
kaynaklanan başka bir sınırlaması bulunmamaktadır.
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7

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
407.239
74.840
19.582
(187.809)
313.852

Abonelerden alacaklar
Ticari alacaklar ve alınan çekler
Türk Telekom’dan alacaklar
Şüpheli alacak karşılığı

31 Aralık 2005
392.328
106.578
21.878
(200.207)
320.577

Ticari alacaklar ve alınan çekler, bayilerden alacaklar ve uluslararası dolaşım (roaming) alacaklarından
oluşmaktadır.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Türk Telekom’dan olan alacaklar, Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği
Sözleşmesi’nden kaynaklanmaktadır. Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi, Türk Telekom’un
sabit hatlarından başlayıp Turkcell şebekesinde sonlanan çağrılar için Turkcell’e ödeme yapmasını
gerekli kılmaktadır.
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, senetli ve senetsiz alacaklara karşılık olarak alınan
teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
39.224
3.416
2.772
45.412

Teminat mektupları
Teminat çekleri
Teminat senetleri

31 Aralık 2005
58.821
3.019
2.655
64.495

Şüpheli ticari alacak karşılığının, 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
200.207
43.977
(56.375)
187.809

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Defterlerden silinen alacaklar
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2005
179.728
32.692
(12.213)
200.207

Kısa vadeli ticari alacaklar hesabında 27.719 YTL değerinde ABD doları cinsinden (31 Aralık 2005:
25.431 YTL) ve 855 YTL değerinde Euro cinsinden (31 Aralık 2005: 1.006 YTL) alacak
bulunmaktadır.

Uzun vadeli ticari alacaklar (net)
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
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Kısa vadeli ticari borçlar (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
97.547
49.903
188.669
336.119

Arabağlantı borçları
Ericsson şirketlerine borçlar
Diğer

31 Aralık 2005
25.183
49.251
109.710
184.144

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, arabağlantı borçları, diğer operatörlerin şebekesinde sonlanan
çağrılardan kaynaklanmaktadır.
Ericsson Telekomünikasyon A.Ş. (“Ericsson Türkiye”), Ericsson Radio Systems AB (“Ericsson İsveç”)
ve Ericsson AB’ye olan ticari borçlar yapılan sabit kıymet alımları, varlığın yerleştirileceği yerin ve
arsanın hazırlanmasına ilişkin oluşan maliyetler ve alınan diğer hizmetlerden kaynaklanmaktadır.
Turkcell, Ericsson Türkiye ile yapılan tedarik sözleşmelerinin tarafıdır. Bu sözleşmelere istinaden
Ericsson Türkiye, Turkcell’e kurulmuş ve çalışan bir GSM şebekesi, yedek parça, eğitim ve
dökümantasyon sağlamayı taahhüt etmektedir. Tedarik anlaşmaları, Turkcell’e GSM yazılımları için
Turkcell’e münhasır olmayan sınırlı yazılım lisansı sağlamaktadır. Tedarik sözleşmeleri kapsamında,
Ericsson İsveç, Ericsson Türkiye’nin Turkcell’e olan tüm taahhütlerine kefil olmaktadır.
Turkcell, ayrıca Ericsson İsveç ile de bir GSM hizmet sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme kapsamında
Ericsson İsveç, Turkcell’e, sorun raporu işleme hizmeti, donanım hizmeti, danışmanlık hizmeti ve acil
durum hizmeti sağlamaktadır. Taraflar 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren bir ek sözleşme
imzalamışlar ve GSM hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresini 31 Aralık 2006 tarihine kadar
uzatmışlardır.
Kısa vadeli ticari borçlar hesabında 78.752 YTL değerinde ABD doları cinsinden (31 Aralık 2005:
55.273 YTL), 20.332 YTL değerinde Euro cinsinden (31 Aralık 2005: 23.044 YTL) ve 19.123 YTL
değerinde İsveç Kronu cinsinden (31 Aralık 2005: 49.406 YTL) borç bulunmaktadır.

Uzun vadeli ticari borçlar (net)
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
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8

FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, Şirket’in finansal kiralama alacağı yoktur.
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, finansal kiralama borçlarının toplamı ve vadeleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2006
13
13
(13)
-

1 yıldan az
1-4 yıl arası
Toplam kira ödemeleri
Faiz tutarı
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
Uzun vadeli finansal kiralama borçları

9

31 Aralık 2005
4.020
13
4.033
(135)
(3.885)
13

İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
İlişkili taraflardan alacaklar (net) – kısa vadeli
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

A-Tel
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.(“Baytur”)
KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. (“KVK Teknoloji”)
ADD Production Medya A.Ş. (“ADD”)
Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Digital Platform”)
Genel Sigorta A.Ş. (“Genel Sigorta”)
Superonline Uluslararasi Elektronik Bilgilendirme
Telekomunikasyon ve Haberlesme Hiz. A.Ş. (“Superonline”)
Diğer

31 Aralık 2006
26.990
21.178
13.268
11.651
9.957
2.495

31 Aralık 2005
9.111
7.906
40.958
9.619
13.664
1.558

1.723
5.650
92.912

208
5.953
88.977

Turkcell ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun %50-%50 hisse payları ile ortak teşebbüsleri olan
A-Tel’den alacaklar firmaya yapılan simkart ve hazırkart satışlarından kaynaklanmaktadır.
Baytur’dan alacaklar, Şirket’in konut projesiyle ilgili olarak Baytur’a verdiği avanslardan oluşmaktadır.
KVK Teknoloji’den alacaklar, firmaya yapılan simkart ve hazırkart satışlarından kaynaklanmaktadır.
ADD’den alacaklar, Şirket’in reklam yeri alma ve sponsorluk hizmetleri için peşin ödediği tutarlardan
oluşmaktadır.
Digital Platform’dan alacaklar, esas olarak, çağrı merkezi hizmetlerinden doğan alacaklar ile yeniden
yapılandırma sözleşmesi kapsamında doğan alacaklardan kaynaklanmaktadır.
Genel Sigorta’dan alacaklar Şirket çalışanları adına yapılan sağlık ve hayat sigortaları için peşin ödenen
tutarlardan oluşmaktadır.
Superonline’dan alacaklar,
kaynaklanmaktadır.

firmaya

sağlana

arabağlantı
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Uzun vadeli ilişkili taraflardan alacaklar (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ilişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
98.979
2.935
101.914

Digital Platform
Diğer

31 Aralık 2005
105.015
3.529
108.544

Kısa vadeli ilişkili taraflara borçlar (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ilişkili kuruluşlara olan borçlar aşağıdaki gibidir:
Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. (“Hobim”)
Betting Organization Operation and Promotion Company SA
(“Betting SA”)
Kyivstar GSM JSC (“Kyivstar”)
Telia Sonera International Carrier AB (“Telia AB”)
Diğer

31 Aralık 2006
3.675

31 Aralık 2005
2.817

1.704
1.626
179
2.436
9.620

1.698
1.780
1.997
8.292

Hobim’e olan borçlar bu şirketten alınan fatura basım hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
Betting SA’ya olan borçlar, İnteltek’in bu şirketten olasılık hesaplamaları için aldığı danışmanlık
hizmetlerinden oluşmaktadır.
Kyivstar’a olan borçlar, bu şirketin şebekesinde sonlanan çağrılar için alınan hizmetlerden
kaynaklanmaktadır.
Telia AB’ye olan borçlar, bu şirketin şebekesinde sonlanan çağrılar için alınan hizmetlerden
kaynaklanmaktadır.
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İlişkili taraflar ile yapılan işlemler
Üst düzey idari personel ile yapılan işlemler
Üst düzey idari personel, Şirket’in direktör ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Şirket’in direktör ve üst düzey yöneticilerinin Şirket’ten
kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır.
Şirket direktör ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta ve
emeklilik planlarına katkıda bulunmaktadır. Şirket, emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir
oranında katkıda bulunmakla yükümlüdür.
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle üst düzey idari personele yapılan toplam ödemeler sırasıyla
5.581 YTL ve 3.811 YTL’dir.

Diğer ilişkili taraflar ile yapılan işlemler
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki ilişkili kuruluşlarla önemli işlemler
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
Gelirler :
KVK Teknoloji’ye satışlar
Simkart ve ön ödemeli kart satışları
A-Tel’e satışlar
Simkart ve ön ödemeli kart satışları
Yapı Kredi’den gelirler*
Faiz geliri
Digital Platform’dan gelirler
Çağrı hizmetleri ve faiz geliri
Millenicom Telekomunikasyon A.Ş.'den gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Kyivstar'dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Superonline'dan gelirler
Çağrı hizmetleri ve arabağlantı gelirleri

31 Aralık 2005

767.913

640.346

298.203

375.366

28.381

9.386

18.071

14.925

17.153

3.933

12.206

1.000

2.795

2.167

*Çukurova Grubu’nun, 28 Ekim 2005 tarihinde Yapı Kredi’deki hisselerini Koç Grubu’na devretmesi sebebiyle, 31 Aralık
2005 tarihi itibariyle Yapı Kredi ilişkili taraflar tanımından çıkarılmıştır.
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31 Aralık 2006
Giderler:
ADD’den alışlar
Reklam ve sponsorluk hizmetleri
A-Tel’den alışlar *
Satış primleri
KVK Teknoloji’den alışlar
Kampanya hizmetleri ve aktivasyon primi
Kyivstar'dan giderler
Telekomünikasyon servisleri
Betting SA'dan alışlar
Danışmanlık hizmetleri
Hobim’den alışlar
Faturalama ve arşivleme hizmetleri
Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’den alışlar
Telekomünikasyon servisleri
Baytur'dan alışlar
Konut proje giderleri
Milleni.com’dan alışlar
Telekomünikasyon servisleri

31 Aralık 2005

192.356

167.524

82.067

100.223

26.138

19.080

19.266

733

19.156

12.355

18.898

13.496

15.718

1.541

12.484

12.920

1.240

12.251

* 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren beş aylık döneme ilişkin olarak, A-Tel ile olan işlemler Şirket’in A-Tel’deki
sahipliği oranında elimine edilmiştir.

Şirket’in ilişkili kuruluşlar ile olan önemli sözleşmeleri aşağıdaki gibidir:
KVK Teknoloji ile sözleşmeler:
23 Ekim 2002 tarihinde kurulan KVK Teknoloji’nin ana hissedarları aynı zamanda Turkcell’in ana
hissedarlarından olan Çukurova Grubu’dur. Simkart ve Hazırkart satış sözleşmeleri dışında, Turkcell ile
KVK Teknoloji arasında farklı süreleri kapsayan reklam destek protokolleri yapılmıştır. Bu protokoller
çerçevesinde KVK Teknoloji, çeşitli gazetelerde ve dergilerde Turkcell servislerinin reklamını vermekle
yükümlüdür. Bu sözleşmelerin amacı, Turkcell Hazırkart ve simkart taşıyan mobil telefon cihaz
satışlarını özendirmek ve arttırmak, böylece Turkcell’in pazar payının korunmasını sağlamaktır. Bu
sözleşmelerin fiyatlandırması, KVK Teknoloji’nin katlandığı reklam maliyetleri ve Turkcell’in
reklamlardan sağladığı faydaya göre belirlenmektedir. Distribütörün kampanya projeleri ve pazar payı
da konu ile ilgili bütçe tahsislerini etkilemektedir.
A-Tel ile sözleşmeler:
A-Tel, Turkcell’in ön ödemeli hatlarının pazarlanması, satışı ve dağıtımı konularında faaliyet
göstermektedir. A-Tel, Turkcell ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun %50-%50 hisse payları ile
ortak teşebbüsleridir. A-Tel, Turkcell’in tek Muhabbet Kart distribütörü olarak çalışmaktadır ve kontör
satışları üzerinden prim almaktadır. Simkart ve Muhabbet Kart satışlarının yanı sıra Turkcell ve A-Tel
arasında satış kampanyaları ve abone aktivasyonları ile ilgili muhtelif sözleşmeler de vardır.
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Yapı Kredi ile sözleşmeler:
Çukurova Grubu elindeki Yapı Kredi hisselerini 28 Ekim 2005 tarihinde Koç Grubuna devredene kadar
Yapı Kredi, Turkcell’in ana hissedarlarından birine aitti. Bu gelişme ile birlikte Şirket’in Yapı Kredi ile
sahiplik ilişkisi sona ermiş ve 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Yapı Kredi, ilişkili taraf tanımından
çıkmıştır. Şirket’in Yapı Kredi’de faturalı abonelerinden tahsilat yaptığı vadesiz hesapları, faiz gelir elde
ettiği vadeli ve yatırım hesapları bulunmaktadır.
Digital Platform ile sözleşmeler:
Digiturk markası altında dijital yayın ve dijital platform işletmeciliği yapan Digital Platform’un ana
ortağı, Turkcell’in de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu’dur. Türkiye Turkcell Süper Futbol
Ligi (“TSFL”) yayın hakları ile ilgili 15 Temmuz 2004 tarihinde yapılan ihale sonucunda Digital
Platform TSFL’nin yayın haklarını 31 Mayıs 2008’e kadar kazanmıştır.
23 Aralık 2005 tarihinde, Digital Platform ve Turkcell arasında, Şirket’in Digital Platform’dan olan
alacaklarının yeniden yapılandırılması ve Şirket’in Digital Platform altyapısından sponsorluk ve reklam
yeri kullanımı ile ilgili koşulları düzenleyen “Yeniden Yapılandırma Çerçeve Sözleşmesi”
imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında Digital Platform, Şirket’e olan borçlarını, ödeme dönemi
içerisinde tahakkuk edecek faizleri ile birlikte kısmen nakit, kısmen de sponsorluk sözleşmeleri
kapsamında Şirket tarafından alınacak hizmetlere istinaden takas ve mahsup yoluyla 15 Temmuz 2011
tarihine kadar ödemeyi taahhüt etmektedir. Ayrıca Turkcell’in Digital Platform’a sağladığı Grup SMS
hizmetleri ve Turkcell’in bağlı ortaklıklarından Global tarafından sağlanan çağrı merkezi hizmetleri ile
ilgili sözleşmeler mevcuttur.
Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile sözleşmeler:
Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin çoğunluk hissesine sahip olan European
Telecommunications Holding AG (“ETH”), Turkcell’in de ana hissedarlarından olan Çukurova
Grubu’nun bağlı ortaklığıdır. Turkcell ile Millenicom Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. birbirlerinden çağrı
sonlandırma ve uluslararası trafik taşıma hizmeti almaktadırlar.
Kyivstar ile sözleşmeler:
Kyivstar’ın çoğunluk hissesine sahip olan Alfa Grubu, Turkcell’in azınlık hissedarları içerisinde yer
almaktadır. Astelit ile Kyivstar birbirlerinden karşılıklı çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taşıma
hizmeti almaktadır.
Superonline ile sözleşmeler:
Superonline’nın ana hissedarları aynı zamanda Turkcell’in ana hissedarlarından olan Çukurova
Grubu’dur. Global ile Superonline arasında Global tarafından sağlanan çağrı merkezi hizmetleri ile ilgili
bir sözleşme mevcuttur. Şirket, aynı zamanda Superonline’a arabağlantı hizmeti vermektedir.
ADD ile sözleşmeler:
Bir medya planlama ve pazarlama şirketi olan ADD’nin ana ortağı, Turkcell’in de ana hissedarlarından
olan Çukurova Grubu’dur. Turkcell ile ADD arasında yıllık genel satın alma sözleşmesi
imzalanmaktadır. Bu sözleşme ile Turkcell, ADD’ye mecralarla yazılı veya sözlü, proje bazında ya da
yıllık mecra yayın ya da sponsorluk anlaşmaları ve sözleşmeleri yapması konusunda yetki vermektedir.
1 Eylül 2006 tarihinde ilgili sözleşmenin süresi, 31 Ağustos 2008’e kadar uzatılmıştır. Ayrıca ADD,
Digital Platform ile Turkcell arasında imzalanan “Yeniden Yapılandırma Çerçeve Sözleşmesi”nin
ayrılmaz parçası olan sponsorluk ve reklam sözleşmelerine taraf olmuştur.
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Betting SA ile yapılan sözleşme:
Betting SA’nın sahibi, İnteltek’in ana hissedarlarından birine aittir. İnteltek, 11 Mart 2004 tarihinde
Betting SA ile yaptığı anlaşmaya istinaden, olasılık hesaplamalarıyla ilgili danışmanlık hizmeti
almaktadır. Betting SA bu hizmet karşılığında sabit ihtimalli şans oyunlarından elde edilen brüt gelirden
%0,95 pay almaktadır.
Hobim ile sözleşmeler:
Sektörünün önde gelen data işlem ve uygulama hizmetleri sağlayıcı kuruluşlarından biri olan Hobim’in
ana ortağı, Turkcell’in de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu’dur. Turkcell ile Hobim arasında,
aylık fatura basım hizmetlerini, faturaların kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini kapsayan süresiz
sözleşmeler mevcuttur.
Baytur ile yapılan sözleşme:
Bir inşaat şirketi olan Baytur’un ana ortağı Turkcell’in de hissedarlarından olan Çukurova Grubu’dur.
Turkcell, Baytur ve arsa sahibi arasında 19 Ekim 2004 tarihinde imzalanan bir anlaşma kapsamında,
Baytur Turkcell’e, 484 konutluk bir proje yapmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme 39.650 ABD Doları
tutarındadır. Projenin 2007 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Şirket 2004 yılından 31
Aralık 2006 tarihine kadar bu anlaşma kapsamında Baytur’a 34.770 ABD Doları tutarında ödeme
yapmıştır.
Milleni.com ile sözleşmeler:
Milleni.com Turkcell’in ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu’nun bağlı ortaklığıdır. 21 Haziran
2004 tarihi itibariyle, Milleni.com ile Turkcell arasında yürütülen arabağlantı hizmetlerine karşılıklı
olarak son verilmiştir. 21 Şubat 2005 tarihinde Tellcom ve Milleni.com birbirlerine telekomünikasyon
hizmetleri sağlamak üzere anlaşmışlardır. Milleni.com ve Tellcom kendilerine yönlenen çağrıları,
yönlerine göre belirlenen farklı ücretler karşılığında birbirlerinin santrallerine taşımaktadırlar.

10

DİĞER ALACAKLAR VE FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli diğer alacaklar (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 itibariyle kısa vadeli diğer alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir:

Devreden KDV
İran başarı primi gelir karşılığı*
Verilen avanslar
Personelden alacaklar
Peşin ödenen vergiler
Bloke mevduat
Diğer

31 Aralık 2006

31 Aralık 2005

53.770
22.218
10.722
1.697
577
150
7.850
96.984

37.805
10.279
2.432
4.738
45.762
13.107
114.123

* İran’da kurulması planlanan İrancell ile ilgili olarak önceki yıllarda BNP’ye ödenen başarı priminin 2007 yılında
geri alınması ile ilgili olarak hesaplanan tutardan oluşmaktadır.
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Uzun vadeli diğer alacaklar (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
148.120
3.198
1.268
152.586

Bloke mevduat
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer

31 Aralık 2005
2.303
850
3.153

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle bloke mevduat, kullanılan kredileri garanti etmek amacıyla bankalarda
tutulan 20 Haziran 2008 vadeli mevduattan oluşmaktadır.
Kısa vadeli diğer finansal yükümlülükler (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 itibariyle kısa vadeli diğer finansal yükümlülükler tablosu aşağıdaki gibidir:
Ödenecek vergi karşılığı ve diğer kesintiler
Hazine Payı ve Evrensel Hizmet Fonu
Sabit ihtimalli şans oyuncularına ödenecek ikramiye
Diğer

31 Aralık 2006
274.278
60.514
9.022
10.084
353.898

31 Aralık 2005
235.379
147.282
10.192
5.810
398.663

Uzun vadeli diğer finansal yükümlülükler (net)
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle uzun vadeli diğer finansal yükümlülükler 9.847 YTL’dir (31 Aralık
2005: 8.562 YTL).

11

CANLI VARLIKLAR
Yoktur.

12

STOKLAR
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle bakiyeler, simkart ve kontör kart stoklarından oluşmaktadır.

13

DEVAM EDEN
BEDELLERİ

İNŞAAT

SÖZLEŞMELERİ

ALACAKLARI

VE

HAKEDİŞ

Yoktur.

14

ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya alacağı, varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen değerleri
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı,
söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi
oranları dikkate alınarak konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar.
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Şirket, ertelenmiş vergi alacaklarının mali tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdiği sektördeki
gelişmeler, ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin ve iştiraki bulunan ülkelerin
genel ekonomik ve politik durumu ve/veya Şirket’i etkileyebilecek uluslararası genel ekonomik ve
politik durum gibi faktörleri dikkate almaktadır. Şirket, Türkiye’nin şu andaki genel ekonomik ve
politik durumunda belirgin olumlu gelişmeler olduğunu ve yakın gelecekte önemli bir olumsuz gelişme
beklenmediğini düşünmekte ve ilerideki dönemlerde yeterli tutarda vergiye tabi kar edeceğini tahmin
etmektedir. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, mali tablolara yansıtılmamış olan ertelenmiş vergi alacakları
70.246 YTL’dir. ( 31 Aralık 2005: 27.991 YTL)
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergi alacakları ve borçlarını doğuran kalemler
aşağıdaki gibidir:
Ertelenen Vergi
Varlıkları
31 Aralık 31 Aralık
2006
2005

Maddi ve maddi olmayan duran
varlıklara ilişkin amortisman ve
aktifleştirme farkları
Finansal varlıklar
Borç ve gider karşılıkları
Diğer
Yatırım indirimi
Ertelenen vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)
Netleştirme
Net ertelenen vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)

Ertelenen Vergi
Yükümlülükleri
31 Aralık 31 Aralık
2006
2005

Net Ertelenen Vergi
Yükümlülükleri
31 Aralık 31 Aralık
2005
2006

65.527
17.578
7.414

96.888
29.045
388.592

(296.091)
(40.695)
(432)
(4)
-

(581.966)
(492)
(19)
-

(296.091)
(40.695)
65.095
17.574
7.414

(581.966)
96.396
29.026
388.592

90.519
(86.099)

514.525
(510.050)

(337.222)
86.099

(582.477)
510.050

(246.703)
-

(67.952)
-

4.420

4.475

(251.123)

(72.427)

(246.703)

(67.952)
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15

DİĞER CARİ/CARİ
YÜKÜMLÜLÜKLER

OLMAYAN

VARLIKLAR

VE

KISA/UZUN

VADELİ

Diğer cari/dönen varlıklar
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle diğer cari varlıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
134.496
63.857
15.173
659
214.185

Tahakkuk eden hizmet gelirleri
Peşin ödenen giderler
Abone elde etmek için peşin ödenen giderler
Diğer

31 Aralık 2005
110.278
51.470
2.956
1.176
165.880

Tahakkuk eden hizmet gelirleri, henüz faturalanmamış olan hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Şirket,
yüksek abone sayısı ve görüşme hacmi sebebiyle farklı faturalama dönemleri kullanmaktadır. Şirket, her
dönem sonunda tahakkuk eden ancak henüz faturalanmayan tutarlar için gelir tahakkuku ayırmaktadır.
Diğer cari olmayan/duran varlıklar
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle diğer cari olmayan varlıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
17.823
313
18.136

Peşin ödenen giderler
Diğer
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18.772
161
18.933
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Kısa vadeli diğer yükümlülükler (net)
31 Aralık 2006 ve 2005 itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
259.104
50.058
22.802
13.606
13.296
10.855
4.681
22.328
396.730

Ertelenmiş gelir
Satış pazarlama giderleri karşılığı
Telekomünikayon Kurumu Payı
Şebekelerarası irtibat gider karşılığı
Türk Telekom ceza karşılığı
Altyapı ve transmisyon kira gider karşılığı
Arabağlantı gider karşılığı
Rekabet Kurumu ceza karşılığı
Diğer

31 Aralık 2005
165.864
41.103
16.550
16.572
13.296
9.842
19.933
6.973
26.391
316.524

Ertelenmiş gelirin önemli tutardaki kısmı satılan fakat raporlama tarihi itibariyle ön ödemeli hat
aboneleri tarafından kullanılmamış kontörlerden oluşmaktadır.
Şirket, Ankara Vergi Dairesi’nin 4 Ağustos 2006 tarihli ödeme emri uyarınca, Rekabet Kurumu Ceza
Karşılığı olarak ayırdığı 6.973 YTL’yi 25 Eylül 2006 tarihinde ödemiş ve ilgili karşılık
sonlandırılmıştır.
Uzun vadeli diğer yükümlülükler (net)
31 Aralık 2006 itibariyle Şirket’in 2.357 YTL tutarında uzun vadeli yükümlülüğü bulunmaktadır (31
Aralık 2005: 4.753 YTL).

16

FİNANSAL VARLIKLAR

16.1 Özsermaye yöntemine göre değerlenen iştirakler
Şirket’in özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirdiği iştiraki Fintur’un 31 Aralık 2006 tarihindeki
kayıtlı değeri 523.177 YTL’dir (31 Aralık 2005: 383.964 YTL).
Şirket, 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle hazırladığı konsolide mali tablolarında, Fintur’un yine
bu tarihler itibariyle UFRS’ye uygun olarak ABD Doları cinsinden hazırlanmış konsolide mali
tablolarını özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirmiştir.
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31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, Fintur’un varlıklar, yükümlülükler ve özsermaye toplamları
ile aynı dönemlere ilişkin özet gelir tabloları aşağıdaki gibidir (Aşağıdaki özet mali tablolar bin ABD
Doları cinsinden ifade edilmiştir):
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Ana ortaklık dışı pay
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve Özsermaye

Satış gelirleri (net)
Satışların malieti (net)
Vergi öncesi kar (*)
Net kar

31 Aralık 2006
310.410
1.103.420
1.413.830

31 Aralık 2005
242.481
862.145
1.104.626

255.319
47.445
429.957
681.109
1.413.830

247.758
41.062
351.226
464.580
1.104.626

31 Aralık 2006
1.161.432
(463.277)
340.201
194.790

31 Aralık 2005
853.571
(348.239)
212.665
162.311

*Özet konsolide gelir tablosunu karşılaştırmalı olarak sunabilmek amacıyla, 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren
hesap döneminlerinde vergi öncesi kar hesaplarına ana ortaklık dışı kar/zarar tutarları dahil edilmiştir.

Detayları Not 1’de anlatıldığı gibi, Turkcell Yönetim Kurulu A-Tel bünyesinde gerçekleştirilen vergisel,
hukuki ve mali inceleme neticesinde, A-Tel sermayesinin %50 oranındaki payını temsil eden 7.000
YTL nominal değerli A-Tel hisse senetlerinin 150.000 ABD Doları bedelle devralınmasına karar
vermiştir. Hisse devrinin Rekabet Kurulu tarafından onaylanmasının ardından, A-Tel hisseleri Ağustos
2006 tarihinde 218.715 YTL karşılığında satın alınmıştır.
A-Tel, Turkcell’in ön ödemeli hatlarının pazarlanması, satışı ve dağıtımı konularında faaliyet
göstermektedir. A-Tel, Turkcell’in tek Muhabbet Kart distribütörü olarak çalışmakta ve kontör satışları
üzerinden prim almaktadır. Simkart ve Muhabbet Kart satışlarının yanı sıra Turkcell ve A-Tel arasında
satış kampanyaları ve abone aktivasyonları ile ilgili muhtelif sözleşmeler de vardır.
1999 yılından bu yana A-Tel ile sürdürülen işbirliği, Turkcell’in satış ve pazarlama gücüne önemli
katkıda bulunmuştur. Muhabbet Kart markası rekabet koşulları çerçevesinde doğru kampanya kurguları
ile önemli başarılar elde etmiştir. Şirket yönetimi, %50 A-Tel hissesinin Şirket bünyesine katılmasıyla
değişmekte olan rekabet şartlarına daha iyi şekilde uyum gösterilebileceğine ve satış ve pazarlama
etkinliğinin optimum düzeye çıkartılması yönünde önemli faydalar sağlanabileceğine inanmaktadır.
İlk iktisap anında A-Tel’in tanımlanabilir varlık ve borçlarının tamamının makul değerlerinin
belirlenmesi işlemi henüz tamamlanmamıştır. Makul değerin tespiti için Şirket’in, A-Tel’in satın alım
tarihi olan Ağustos 2006’dan itibaren bir sene süresi bulunmaktadır. Bu nedenle, ilk iktisap anındaki bu
işlemin düzeltmesi iktisaptan sonraki dönemde başlayan ilk mali yıl içerisinde yapılacaktır.
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Şirket’in özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirdiği A-Tel’in 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren
beş aylık dönem itibariyle faaliyet sonuçları %50 sahiplik oranı kullanılarak konsolide mali tablolara
dahil edilmiştir. Eylül ayı içerisinde, A-Tel Genel Kurul’u kar dağıtım kararı almıştır ve buna bağlı
olarak Şirket, payına düşen 30.300 YTL tutarındaki kar dağıtımını A-Tel’in kayıtlı değerinden
düşmüştür. A-Tel’in 31 Aralık 2006 tarihindeki kayıtlı değeri 207.421 YTL’dir.
Şirket, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırladığı konsolide mali tablolarında, A-Tel’in yine bu tarih
itibariyle Not 2.1(a)’da belirtilen esaslara göre hazırlanmış konsolide mali tablolarını özsermaye
yöntemine göre muhasebeleştirmiştir.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, A-Tel’in varlıklar, yükümlülükler ve özsermaye toplamı ile 31 Aralık
2006 tarihinde sona eren beş aylık ara hesap dönemine ilişkin özet gelir tablosu aşağıdaki gibidir
(Aşağıdaki özet mali tablolar bin YTL cinsinden ifade edilmiştir):
31 Aralık 2006
145.403
145
145.548

Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve Özsermaye

17.290
347
127.911
145.548
31.12.2006 tarihinde
sona eren 5
aylık dönem
46.112
(7.132)
46.606
35.469

Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (net)
Vergi öncesi kar
Net kar

16.2 Bağlı menkul kıymetler
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, bağlı menkul kıymetler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006

Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aks TV)
T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (T Medya)
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31 Aralık 2005

Defter
değeri

Pay
oranı
(%)

Defter
Değeri

Pay
oranı (%)

32.706

6,24

25.518

6,24

14.909
47.615

8,23

12.209
37.727

5,91

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotları
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

2003 yılında, Şirket’in konsolide bağlı ortaklıklarından olan İyi Eğlenceler, Çukurova Grubu ile grubun
medya şirketlerinden azınlık payı satın almak için görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda, İyi
Eğlenceler, Çukurova Grubu’nun Aks TV’de sahip olduğu %6,24 oranındaki hisseyi ve T Medya’da
sahip olduğu %8,23 (31 Aralık 2005: %5,91) oranındaki hisseyi, 6 Mayıs 2003 tarihli Ernst & Young
Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’nin değerleme raporunda yer alan piyasa değerleri üzerinden
satın almıştır. Bu şirketlerin hisse senetleri için aktif bir fiyat kotasyonu bulunmadığı ve 31 Aralık 2006
tarihi itibariyle güvenilir bir makul değeri bulunamadığı için, Şirket, bu iştiraklerini maliyet bedelleri
üzerinden konsolide mali tablolarına yansıtmıştır.
Aks TV’nin, 21 Nisan 2006 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sermayesinin 35.602 YTL’si
olağanüstü yedeklerden, 14.398 YTL’si ise emisyon primli ve nakden olmak üzere toplam 50.000 YTL
arttırılmasına karar verilmiştir. İyi Eğlenceler sermaye artırımına 7.188 YTL nakit ödeme yaparak
katılmış ve sahiplik oranında bir değişiklik olmamıştır.
T Medya, 24 Haziran 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, şirket ünvanı,
T
Medya olarak değiştirilmiştir. Aynı olağan genel kurul toplantısında T Medya’nın sermayesinin
arttırılmasına karar verilmiş, ancak İyi Eğlenceler rüçhan hakkını kullanmamış, T Medya’daki sahiplik
oranı da %5,91’e düşmüştür. İyi Eğlenceler, 2 Ocak 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
T Medya’nın sermaye artırımına 2.700 YTL nakit ödeme yaparak katılmış ve T Medya’daki sahiplik
oranı tekrar %8,23’e yükselmiştir.

16.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

17

POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

18

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur.
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19

MADDİ VARLIKLAR
31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak
2006
Operasyonel maddi duran
varlıklar
GSM hizmetleri malzemeleri
Çağrı merkezi malzemeleri
Bahis terminali
Yapılmakta olan yatırımlar
Diğer
Birikmiş amortismanlar
Operasyonel maddi duran
varlıklar,net

Birikmiş amortismanlar ve
kalıcı değer düşüklükleri
Operasyonel olmayan
maddi duran varlıklar net
Maddi duran varlıklar net

Çıkışlar

Yabancı
para çevrim
farkları

31 Aralık
2006

5.359.178
42.448
22.691
476.441
12.621
5.913.379

7.897
1.184
2.267
644.053
8.953
664.354

592.299
4.362
(754.390)
(157.729)

(1.105)
(752)
(2.619)
(4.476)

15.630
(3.471)
(481)
11.678

5.973.899
47.242
24.958
362.633
18.474
6.427.206

(3.439.575)

(639.004)

-

3.788

(509)

(4.075.300)

2.473.804

25.350

(157.729)

(688)

11.169

2.351.906

Çıkışlar

Yabancı
para çevrim
farkları

1 Ocak
2006
Operasyonel olmayan
maddi duran varlıklar
Araziler
Binalar
Döşeme demirbaş tesis
ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

Girişler

Transfer
*

Girişler

Transfer*

31 Aralık
2006

1.202
320.640

220
5.501

15.288

(523)
-

143

899
341.572

376.791
24.460
176.649
32.548
932.290

9.199
828
765
8.972
25.485

10.759
20
(37.652)
(11.585)

(2.228)
(1.483)
(51)
(4.285)

867
12
470
869
2.361

395.388
23.837
177.833
4.737
944.266

(623.717)

(45.886)

-

2.861

(356)

(667.098)

308.573
2.782.377

(20.401)
4.949

(11.585)
(169.314)

(1.424)
(2.112)

2.005
13.174

277.168
2.629.074

* Geriye kalan transfer tutarı olan toplam 169.314 YTL, maddi olmayan duran varlıklar ile ilgilidir.
Şirket, aktifleştirdiği reel finansman giderlerini, maddi duran varlığın kalan ekonomik ömrü süresince itfa
etmektedir. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren dönemde, maddi varlığın edinimi amacıyla kullanılmış
kredilerin, söz konusu maddi duran varlığın yatırım aşamasındayken katlanılmış reel finansman
maliyetinin aktifleştirilmesi yoluyla maddi duran varlığın değerine eklenen tutar 9.946 YTL’dir (31
Aralık 2005: 502 YTL).
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31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, finansal kiralama yoluyla elde edilen binaların net defter değeri 110.586
YTL (31 Aralık 2005: 116.986 YTL), şans oyunları terminallerinin net defter değeri 14.231 YTL (31
Aralık 2005: 17.224 YTL), döşeme, demirbaş, tesis ve cihazların net defter değeri 55 YTL (31 Aralık
2005: 179 YTL) ve motorlu taşıtların net defter değeri 27 YTL’dir (31 Aralık 2005: 34 YTL). 31 Aralık
2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
2.282.602
11.351
809.738
3.103.691

GSM hizmetleri malzemeleri
Nakil vasıtaları
Diğer

31 Aralık 2005
1.936.721
11.340
799.752
2.747.813

31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, İzmir Plaza’da ve Davutpaşa Plaza’da sırasıyla 1.500 YTL
ve 500 YTL ipotek tesisi mevcuttur. Buna ek olarak, imzalanan sendikasyon kredi anlaşmasına göre
Astelit varlıkları üzerinde varlık satışlarını sınırlayan kısıtlamalar mevcuttur.

20

MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap döneminde, maddi olmayan duran varlık hareketleri
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
2006

Girişler

GSM ve diğer telekomünikasyon
işletme lisansları
1.211.219
341
Bilgisayar yazılımları
1.872.578
18.774
Transmisyon hatları
40.781
1.808
Merkezi bahis sistemi işletim
Hakkı
5.174
283
Yapılmakta olan yatırımlar
139.000
Diğer
1.789
4
3.131.541
160.210
Birikmiş itfa payları ve
kalıcı değer düşüklükleri
(1.455.431) (319.480)
Maddi olmayan duran
varlıklar net
1.676.110 (159.270)
*Not 19.

Yabancı Para
Çevrim
Çıkışlar
Farkları

Transfer*

31 Aralık
2006

10.648
229.945
-

(285)
(519)

(3.580)
76
-

1.218.628
2.121.088
42.070

(71.279)
169.314

(804)

(863)
89
(4.278)

5.457
66.858
1.882
3.455.983

-

196

(240)

(1.774.955)

169.314

(608)

(4.518)

1.681.028

Şirket, aktifleştirdiği reel finansman giderlerini, maddi olmayan duran varlığın kalan ekonomik ömrü
süresince itfa etmektedir. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap döneminde, maddi olmayan duran
varlığın edinimi amacıyla kullanılmış kredilerin, söz konusu maddi olmayan duran varlığın yatırım
aşamasındayken katlanılmış reel finansman maliyetinin aktifleştirilmesi yoluyla maddi olmayan duran
varlığın değerine eklenen tutar 18 YTL’dir (31 Aralık 2005: 177 YTL).
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21

ALINAN AVANSLAR
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle kısa vadeli alınan avanslar 53 YTL’dir (31 Aralık 2005: Yoktur).

22

EMEKLİLİK PLANLARI
Şirket direktör ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta ve
emeklilik planlarına katkıda bulunmaktadır. Şirket, emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir
oranında katkıda bulunmakla yükümlüdür. Şirket’in, 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap
döneminde emeklilik planları kapsamında oluşan gideri 1.450 YTL’dir (31 Aralık 2005 tarihinde sona
hesap dönemi: 1.115 YTL).

23

BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç karşılıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
434.991
27.795
462.786

Vergi karşılığı (Not 41)
Personel prim karşılığı

31 Aralık 2005
81.145
24.001
105.146

Uzun vadeli borç karşılıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karşılıkları, çalışanlar için ayrılan kıdem
tazminatı karşılığı tutarından oluşmaktadır.
Şirket’in muhasebe politikaları, Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için aktüer
değerleme yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların
emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre
hesaplanmış ve ilişikteki mali tablolarda yansıtılmıştır. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
31 Aralık 2006
%5,7
%96

İskonto oranı
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı
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31 Aralık 2005
%5,5
%96
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Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğü 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren 1,857 YTL
üzerinden hesaplanmaktadır (31 Aralık 2005: 1,727 YTL). 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, çalışanlar
için ayrılan karşılık tutarı, iskonto edilmiş ihbar tazminatı tutarı ve kullanılmayan tatil karşılıklarını da
kapsamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
22.274
8.189
(5.657)
24.806

Açılış bakiyesi
Dönem içerisindeki artış
Ödemeler
Kapanış bakiyesi
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31 Aralık 2005
17.278
7.500
(2.504)
22.274

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan
paylara isabet eden kısımlar konsolide bilançoda “Ana ortalık dışı paylar” kalemi içinde
sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle bilançoda “Ana ortaklık dışı paylar” kalemi içinde
sınıflandırılan tutarlar sırasıyla 128.117 YTL ve 85.239 YTL’dir. Yine bağlı ortaklıkların net dönem
karlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara
isabet eden kısımlar, konsolide gelir tablosunda “Ana ortaklık dışı kar/zarar” kalemi içinde
sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren oniki hesap döneminde “Ana ortaklık
dışı kar/zarar” kalemi içinde sınıflandırılan tutarlar sırasıyla 61.780 YTL ve 33.144 YTL’dir.
Ana ortaklık dışı payların 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
85.239
(23.603)
(61.780)
128.261
128.117

Açılış bakiyesi
Ana ortaklık dışı pay alımları
Ana ortaklık dışı kar
Ana ortaklık dışı paydaki değişim
Kapanış bakiyesi
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87.774
(33.144)
30.609
85.239
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25

SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 YTL nominal değerde
2.200.000.000 adet (31 Aralık 2005: 2.200.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı olan 2.200.000 YTL’dir.
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Turkcell Holding A.Ş. (Turkcell Holding)
Halka arz edilen paylar
Sonera
Diğer
Toplam
Enflasyondan kaynaklanan sermaye
düzeltmesi
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye

31 Aralık 2006
31 Aralık 2005
%
%
ortaklık
ortaklık
payı
Hisse tutarı
payı
Hisse tutarı
51,00
1.122.000 51,00
945.993
23,39
514.458 16,55
306.792
13,07
287.632 13,07
242.511
12,54
275.910 19,38
359.591
100,00

2.200.000
(52.352)
2.147.648

100,00

1.854.887
(690)
1.854.197

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, çeşitli kuruluşlarca rehin olarak tutulan Şirket hisseleri toplam
162.835.758 adettir (31 Aralık 2005: 182.436.179). Yapı Kredi’nin 24 Ocak 2007 tarihli yazısı ile
TMSF’ye Yapı Kredi lehine rehnedilmiş 17.626.228 adet hisse senedi üzerindeki rehinin kaldırıldığı
bildirilmiştir.
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26

SERMAYE YEDEKLERİ
Özsermaye enflasyon farkları
Enflasyon düzeltmesi sonucunda öz sermaye kalemlerine bilançoda tarihi maliyet değerleri ile yer
verilmiştir. Bu hesap kalemlerine ilişkin düzeltme farkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2006
(52.352)
288
3.405
155
(48.504)

Sermaye
Emisyon primi
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

31 Aralık 2005
(690)
288
3.405
155
3.158

Not 2.1 ve Not 2.4’te belirtildiği üzere Şirket 2006 yılının ilk çeyreğinden başlamak üzere konsolide
mali tablolarını ilgili notlarda belirtilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde ve
yine SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu karara istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren,
IASB tarafından yayımlanmış UMS 29’u uygulamayarak hazırlamaya başlamıştır. Buna bağlı olarak
Şirket daha önce Seri XI, 25 numaralı “Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”
(SPK Tebliğ 25) hükümlerine uygun olarak hazırladığı 31 Aralık 2005 tarihli konsolide mali
tablolarını yukarıda belirtilen şekilde yeniden düzenlemiştir. SPK Tebliğ 25 hükümlerine uygun
olarak hazırlanan 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolardaki 51.662 YTL tutarındaki özsermaye
enflasyon düzeltme farkları, SPK’nın izin verdiği çerçevede yeniden düzenlenen mali tablolarda
3.158 YTL olarak gerçekleşmiştir. 48.504 YTL tutarındaki farkın iki nedeni bulunmaktadır:
a) SPK Tebliğ 25’e göre düzenlenen mali tablolarda sermaye endekslemesi sermaye tescil
tarihinden, yukarıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenen mali tablolarda ise ödeme
tarihlerinden gerçekleştiğinden, yeniden düzenlenen mali tablolarda özsermaye enflasyon
düzeltme farklarını 9.039 YTL tutarında arttırıcı yönde etkilemiştir.
b) Şirketin 2000 yılında gerçekleştirdiği iştirak satışından elde ettiği iştirak satış kazancı SPK
Tebliğ 25’e göre hazırlanan mali tablolarında sermayeye ilave edilirken, yukarıda belirtilen
şekilde hazırlanan mali tablolarda sermayeye ilave edilmemiştir. Dolayısıyla yeniden
düzenlenen mali tablolarda özsermaye enflasyon düzeltme farkları 57.543 YTL tutarında
düşük gerçekleşmiştir.

Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit
girişlerini ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride
yapılacak sermaye artışlarında kullanılabilir.

Finansal varlıklar değer artış fonu
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklar makul değerleri üzerinden konsolide
mali tablolara yansıtılmıştır. Bu doğrultuda satılmaya hazır finansal varlığın bilançoda taşınan
değerinde oluşan 3.956 YTL (31 Aralık 2005: 1.073 YTL) tutarındaki fark ve ertelenmiş vergi
etkileri konsolide mali tablolarda özsermaye hesabı altında “Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu”
hesabına yansıtılmıştır.

49

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotları
(Para birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

27

KAR YEDEKLERİ
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar
yasal dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, SPK Tebliğ 25’e
göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm nakit kar payı
dağıtımlarının 1/10’u oranında, yasal kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda ise Şirket
sermayesinin %5’ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/11’i oranında ayrılmaktadır. Birinci ve
ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak
ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 31 Aralık
2006 itibariyle, Şirket’in yasal yedekler toplamı 197.990 YTL’dir (31 Aralık 2005: 132.846 YTL).
Turkcell Yönetim Kurulu, 24 Kasım 2004 tarihli toplantısında, Şirket’in operasyonel performansı,
mali durumu ve diğer gelişmeleri gözetmek suretiyle, 2004 yılı mali kazançlarından başlamak üzere
%50 oranında nakit kar payı dağıtılması politikasını benimsemiştir. Ancak, bu oranın, Şirket’in nakit
akışı gerekliliklerine, yönetim kurulu ile hissedarlar genel kurulunun onayına ve bunlarca
yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata tabi olup, değişime konu
olabileceği belirtilmiştir.
SPK’nın 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı ile, halka açık şirketlerin temettü dağıtımı
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
SPK’nın düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden, SPK’nın asgari kar dağıtım
zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamının yasal kayıtlarda yer alan
net dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanamaması
durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması, SPK’nın
düzenlemelerine göre, hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde, dönem
zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması esastır.
Ayrıca, aynı karar uyarınca, Tebliğ hükümleri kapsamında konsolidasyona dahil edilen bağlı
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı
alınmış olması durumunda, söz konusu işletmelerin anılan düzenlemelere göre düzenlenmiş mali
tabloları çerçevesinde ana ortaklığın konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst sınır olmak üzere,
genel kurullarda alınan kar dağıtımı kararına bağlı olarak söz konusu işletmelerden ana ortaklığa
intikal edecek kar tutarının ana ortaklığın dağıtılabilir karında dikkate alınması gerekmektedir.
SPK, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap döneminden geçerli olmak üzere, asgari kar dağıtım
oranını %30 olarak belirlemiştir. Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak
nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %30’undan (2005: %30) aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse
senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle
gerçekleştirilebilecektir.
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Turkcell’in 22 Mayıs 2006 tarihli Yönetim Kurulu ve Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in
2005 yılındaki faaliyetleri neticesinde oluşan 1.045.446 YTL tutarındaki dağıtılabilir karından,
kanunlara göre ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçelerin düşülmesinden sonra kalan
1.018.150 YTL tutarındaki karın tamamının Turkcell hissedarlarına dağıtılmasına; dağıtılacak tutarın
509.075 YTL’lik kısmının ise nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, dağıtılabilir net
kardan, dağıtılan nakit temettü, ikinci tertip yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe düşüldükten
sonra kalan 293.450 YTL ve Şirket’in SPK Tebliğ 25 hükümlerine uygun olarak hazırlanan 31
Aralık 2005 tarihli mali tablolardaki 51.662 YTL tutarındaki özsermaye enflasyon düzeltme
farklarının sermayeye ilavesi suretiyle toplam 345.113 YTL tutarında ihraç edilecek hisse
senetlerinin bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak
olan 345.113 YTL’nin 89.451 YTL’si 2005 yılı dağıtılabilir karından, 204.000 YTL’si önceki yıllar
karından ve 51.662 YTL’si özsermaye enflasyon düzeltme farkının sermayeye ilavesinden
kaynaklanmaktadır. Bu suretle 1 YTL nominal değerinde beher hisse için ihraç edilecek bedelsiz
hisse senedi oranının %18,6055 olmasına karar verilmiştir.
Nakit temettü dağıtımına 29 Mayıs 2006 tarihinde, bedelsiz hisse dağıtımına ise 12 Haziran 2006
tarihinde başlanmıştır.
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GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI
31 Aralık 2006
1.724.157

Geçmiş yıl karları
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31 Aralık 2005
1.191.781

YABANCI PARA POZİSYONU
Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD Doları,
Euro ve İsveç Kronu’dur. 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, Şirket’in net pozisyonu
aşağıdaki yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır:
Yabancı para bazlı varlıklar
Hazır değerler
Menkul kıymetler
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Diğer cari olmayan/duran varlıklar
Yabancı para bazlı borçlar
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer cari /cari olmayan yükümlülükler
Net pozisyon
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31 Aralık 2006

31 Aralık 2005

1.177.474
50.217
28.574
130.650
797
148.297
1.536.009

213.121
17.572
26.437
125.219
52.116
26.628
461.093

899.003
9.847
103.811
3.970
14.693
1.031.324
504.685

824.499
8.857
68.768
10.690
53.839
966.653
(505.560)
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DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Şirket’in gelecek yıllarda yararlanabileceği yatırım indirimi tutarı
1.762.446 YTL’dir (31 Aralık 2005: 3.857.380 YTL). 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap
dönemi ile ilgili yasal geçici vergi hesaplamasında 2.351.246 YTL (31 Aralık 2005: 523.345 YTL)
tutarında yatırım indirimi dikkate alınmıştır.
30 Mart 2006 tarihinde kabul edilip 8 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 5479 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu'nun 3. maddesiyle eklenen geçici 69. madde (1 Ocak 2006 tarihinden geçerli
olmak üzere) uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut
olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları
için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19. maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce
başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten
sonra yapılan yatırımları nedeniyle,
Yatırım İndirimi ile ilgili uygulama 1 Ocak 2006 tarihinde sona ermektedir. 31 Aralık 2005 tarihinde
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını,
yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
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KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31.1 Taahhütler ve yükümlülükler
(a) Verilen banka teminat mektupları ve garantiler
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, verilen banka teminat mektupları ve garantiler aşağıdaki
gibidir:

A) Banka teminat mektupları
B) Garantiler
Digital Platform
BNP—Brüksel (Alıcı kredisi)
BNP—Macaristan (Alıcı kredisi)

31 Aralık 2006

31 Aralık 2005

71.874
-

55.441
7.271
7.271
5.387
1.884

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Şirket’in, gümrüklere, muhtelif özel şirketlere ve muhtelif kamu
kuruluşlarına verdiği 71.874 YTL (31 Aralık 2005: 55.441 YTL) tutarında, banka teminat mektubu
bulunmaktadır.
Detayları Not 6’da anlatıldığı gibi Turkcell, Astelit’in 6 yıl vadeli önceliksiz sendikasyon kredisinin
tamamına garantör olmuştur.
Suudi Arabistan’da gerçekleşecek olan Üçüncü GSM Lisansı İhalesi kapsamında İhale Kurulu’na
teslim edilmesi gereken 300.000 Suudi Riyal’i tutarındaki (yaklaşık 80.000 USD) geçici teminat
mektubu 21 Şubat 2007 tarihinde alınmıştır. Teminat mektubu riski ihale sürecindeki ortaklık
yapısına göre belirlenecektir.
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Digital Platform için verilen teminatlar çeşitli teknik yatırımlar (set-top box, head-end ve uplink
ithali) ve işletme sermayesi için alınan krediler ile ilişkilidir. İlgili teminatlar, 27 Şubat 2006 tarihi
itibariyle, Digital Platform’un kredilerini geri ödemesi üzerine sona ermiştir.
(b) Satınalım taahhütleri
23 Aralık 2005 tarihinde, Digital Platform ve Turkcell arasında imzalanan Yeniden Yapılandırma
Çerçeve Sözleşmesi’ne istinaden, Şirket, 31 Aralık 2005 tarihinden itibaren, bu sözleşme
kapsamında ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, Digital Platform’dan 15 Temmuz 2011’e
kadar KDV hariç 107.959 ABD Doları tutarında sponsorluk ve reklam yeri satın almayı taahhüt
etmiştir. Şirket, bu anlaşma kapsamında 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Digital Platform’dan KDV
hariç 26.174 ABD Doları tutarında hizmet almış, taahhüt tutarı 81.785 ABD Doları’na (31 Aralık
2005: 99.785 ABD Doları) düşmüştür.
19 Ekim 2004 tarihinde Turkcell, Baytur ve arsa sahibi arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında,
Baytur Turkcell’e, 484 konutluk bir proje yapmayı ve Turkcell de bu proje karşılığında 39.650 ABD
Doları ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Projenin 2007 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 31
Aralık 2006 tarihi itibariyle Turkcell 34.770 ABD Doları (31 Aralık 2005: 18.550 ABD Doları)
ödeme yapmıştır ve taahhüt tutarı 4.880 ABD Doları’na (31 Aralık 2005: 21.100 ABD Doları)
düşmüştür.
Bu anlaşmalara ek olarak 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Astelit’in ekipman ve servis almak üzere
Ericsson AB’den 2.496 ABD Doları tutarında satınalım taahhütü bulunmaktadır.
(c) Faaliyet kiralamaları
Şirket, çeşitli firmalarla faaliyet kiralama sözleşmeleri imzalamıştır. 31 Aralık 2006 ve 2005
tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, bu sözleşmeler kapsamında giderleşen tutarlar sırasıyla
214.376 YTL ve 183.584 YTL’dir. 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Şirket’in bu
sözleşmeler kapsamında önemli bir yükümlülüğü yoktur.
31.2 İmtiyaz Sözleşmesi
Turkcell’in, 27 Nisan 1998 tarihinde imzalamış olduğu Lisans sözleşmesi 4673 sayılı kanunun geçici
2. maddesi uyarınca yenilenmiş ve 13 Şubat 2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu tarafından
da imzalanarak yürürlüğe girmiş ve İmtiyaz Sözleşmesi adını almıştır. İmtiyaz Sözleşmesi
çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilatı Turkcell tarafından yapılmakta ve
tahsilat riski Turkcell tarafından üstlenilmektedir. Turkcell abonelerinden elde ettiği brüt gelirinin
%15’inin %90’lık kısmını Hazine’ye hazine payı ve %10’luk kısmını da Bakanlık’a evrensel hizmet
fonu olarak her ay ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, İmtiyaz Sözleşmesi ile Turkcell yılda bir kez
olmak üzere brüt gelirden her türlü vergi, resim, harç, fon, hazine payı ve KDV düşüldükten sonra
kalan tutarın %0,35’ini Telekomünikasyon Kurumu masraflarına katkı payı olarak ödemekle
yükümlü tutulmuştur.
Özelleştirme Uygulamalarının düzenlenmesi hakkında 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen kanun
sonucunda, hazine payı hesaplamasına baz olan brüt gelir tanımında değişiklik yapılmıştır. İlgili
bakanlık ve kurumların çalışmalarını tamamlamaları sonrası yeni düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi’ne
göre, 10 Mart 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 hazine payı hesaplamasına baz olan brüt
gelir matrahından, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelere tahakkuk ettirilen gecikme faizi,
diğer dolaylı vergiler, harç, resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirilen
tahakkuk tutarları çıkarılmıştır.
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Turkcell, 21 Nisan 2006 tarihinde, yukarıda bahsi geçen ilgili kanunun Resmi Gazete’de
yayınlandığı 21 Temmuz 2005 tarihinden, Turkcell ile Telekomünikasyon Kurumu arasında
imzalanan yeni İmtiyaz Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 10 Mart 2006 tarihine değin Turkcell’in,
“süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdiği gecikme faizi ile vasıtalı vergiler;
harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdiği tahakkuk
tutarları”nı da dahil etmek suretiyle ve ihtirazi kayıtla Hazine Müsteşarlığı’na fiilen ödediği hazine
payı tutarı ile ilgili kanunun 15. maddesi kapsamında yapması gereken ödemeler arasındaki fark
olarak hesaplanan 102.649 YTL anapara ile bu anaparaya davanın açıldığı tarihe kadar işlemiş 8.667
YTL tutarında temerrüt faizi olmak üzere toplam 111.316 YTL’nın, fiili ödeme tarihine kadar
işleyecek temerrüt faizi ile birlikte Hazine’den tahsiline karar verilmesi istemiyle esas hakkında dava
açmıştır. Bununla birlikte Turkcell, 5 Mayıs 2006 tarihinde ilgili kanunun, 21 Temmuz 2005
tarihinde yürürlüğe girmesine karşın Telekomünikasyon Kurumu’nun Turkcell ile arasında mevcut
imtiyaz sözleşmesini 10 Mart 2006 tarihinde yenilemek suretiyle Turkcell’in kanunla öngörülen
yönteme göre Hazine’ye fazladan ödenen 102.649 YTL anapara ve davanın açıldığı tarihe kadar
işlemiş 9.668 YTL tutarındaki temerrüt faizi ve fiili ödeme tarihine kadar işleyecek temerrüt faizi ile
birlikte Telekomünikasyon Kurumu’ndan tahsili talebiyle dava açmıştır. Şirket yönetiminin kararı
üzerine, davanın açıldığı tarihe değin işlemiş 9.668 YTL tutarındaki temerrüt faizi ve fiili ödeme
tarihine değin işleyecek temerrüt faizinin davalıdan tahsiline karar verilmesi yönündeki talepten
feragat edilmiştir.
10 Mart 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni İmtiyaz Sözleşmesi’nin 9. maddesine göre
Turkcell, elde ettiği brüt gelirin %0,35’ini Telekomünikasyon Kurumu masraflarına katkı payı olarak
yılda bir kez ödemekle yükümlü tutulmuştur. Kurum masrafına katkı payının hesaplamasına baz olan
matrahın yeni sözleşmede değiştirilmesi nedeniyle Turkcell, 12 Nisan 2006 tarihinde, 10 Mart 2006
tarihinde imzalanan “İmtiyaz Sözleşmesi’nin 9. maddesinin iptali” talebiyle dava açmıştır. Ancak
dosyada Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. Anılan karara,
Turkcell tarafından itiraz edilmiştir.
Telekomünikasyon Kurumu 21 Haziran 2006 tarihinde, 2006 yılında yapılacak kurum masraflarına
katkı payı ödemesinin, bu ödemenin tahakkuk ettiği 2005 yılında geçerli olan 13 Şubat 2002 tarihli
İmtiyaz Sözleşmesi’ne göre değil, ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 10 Mart 2006 tarihli
İmtiyaz Sözleşmesi’nin 9. maddesine göre hesaplanması gerektiğini iddia etmiş ve buna bağlı olarak
Turkcell tarafından 2005 yılı kurum masraflarına katkı payı adı altında yapılan ödemenin, 4.011
YTL eksik yapıldığını belirterek, bu eksik ödemenin gecikme zammı ile birlikte ödenmesini talep
etmiştir. Bunun üzerine Turkcell, ilgili ödemeyi yapmış ancak 28 Ağustos 2006 tarihinde,
Telekomünikasyon Kurumu’nun 21 Haziran 2006 tarihli işleminin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle dava açmıştır. Danıştay Turkcell’in itirazının reddine karar vermiştir.
İmtiyaz Sözleşmesi, GSM standartlarında bir mobil telefon sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve
işletilmesine ilişkin hüküm ve şartlar içermektedir. Turkcell’in sözleşmede öngörülen şartlara uygun
faaliyette bulunması esas olup, söz konusu şartların ihlal edilmesi ve İmtiyaz Sözleşmesi’nde
öngörülen mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi halinde önemli ceza ve tedbirlerle karşı karşıya
kalması olasılığı mevcuttur. Bunlardan biri de (verilen süre içerisinde aykırılığı gidermemesi
halinde), sözleşmenin feshidir. İmtiyaz Sözleşmesinde, sözleşmenin feshini gerektiren diğer sebepler
aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
-

İşletmeci hakkında yargı yerlerince verilmiş iflas ve konkordato kararı olması;

-

İşletmecinin kendisine tahsis edilen frekanslar ya da GSM sisteminde kullanılması için
işletmeciye tahsis edilecek diğer frekanslar dışında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi,
verilen süre içerisinde bu faaliyetine son verilmemesi.
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Turkcell’in 4501 sayılı kanunun tanıdığı haktan yararlanarak yapmış olduğu müracaat üzerine
Bakanlar Kurulu kararı ve Danıştay İdari İşler Kurulu’nun 5 Nisan 2001 tarih ve 2001/51 sayılı
kararı gereğince, İmtiyaz Sözleşmesine “Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı
bir ilave madde eklenmiş ve bu madde, 4673 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince yenilenen
sözleşmenin 51. maddesi olarak yerini bulmuştur. Buna göre taraflar sözleşmenin kapsamı,
uygulanması ve feshi ile ilgili konularda çıkan uyuşmazlıkları öncelikle Lisans Koordinasyon
Kurulu’nda görüşmelerle çözümleyeceklerdir. Söz konusu uyuşmazlık Lisans Koordinasyon
Kurulu’nda 30 gün içinde çözümlenemezse, taraflardan biri diğerine uyuşmazlığın doğduğunu,
uyuşmazlığın yapısını, ana hatlarıyla nedenlerini ve uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi
niyetinde olduğunu yazı ile bildirecek, yapılacak bildirimi takip eden 15 gün içinde uyuşmazlığın
çözümlenememesi halinde, uyuşmazlık Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tahkim kuralları
çerçevesinde seçilecek üç hakem tarafından tahkim yoluyla çözümlenecektir. Ancak, İmtiyaz
sözleşmesinin olağanüstü durumlarda işletmenin askıya alınmasını düzenleyen 26. maddesi ile
haberleşmenin gizliliği, milli güvenlik ve kamu düzeni konularını düzenleyen 46. maddesinden
doğan uyuşmazlıklar tahkim kapsamı dışında tutulmuştur.
31.3 Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Anlaşması
24 Nisan 1998 tarihinde, Turkcell, Türk Telekom ile şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlayan ve
Turkcell’in GSM şebekesinin santral, baz istasyonu, baz istasyon kontrol istasyonu ve ilgili diğer
teçhizatı için Türk Telekom’un mevcut yer, bina, tesis, kule, enerji, devre, klima ve benzeri altyapı
imkanlarından yararlanmasını sağlayan bir şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesi imzalamıştır.
Söz konusu sözleşme, İmtiyaz Sözleşmesi yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır.
Türk Telekom’un sözleşmede tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirememesi, sözleşme
hükümlerine uymaması veya sözleşmede tanımlanan ödemeleri yapamaması durumunda Turkcell’in
servis kalitesi ve finansal pozisyonu olumsuz yönde etkilenebilir.
Türk Telekom ve Turkcell, 23 Mayıs 2003 tarihinde yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı
Yönetmeliği uyarınca 24 Nisan 1998 tarihinde imzalamış oldukları Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği
Anlaşması'nın bazı hükümlerini, adı geçen yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca 20 Eylül 2003
tarihinde ek bir protokol ile tadil etmişlerdir. İmza tarihi itibariyle yürürlüğe giren ek protokol
anlaşmanın çağrı sonlandırma ücretleri ile ilgili bölümünü yenilemiş ve yeni ücretleri belirlemiştir.
Türk Telekom ile Şirket arasında yenilenen ek protokolde 31 Aralık 2004 tarihinden sonra
uygulanacak çağrı sonlandırma ücretleri konusunda tarafların 28 Şubat 2005 tarihine kadar
anlaşamamaları durumunda konunun Telekomünikasyon Kurumu’na aktarılacağı belirtilmiştir.
Tarafların 28 Şubat 2005 tarihine kadar yeni arabağlantı ücretleri ile ilgili uzlaşamamaları
sonucunda, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere uzlaştırma prosedürünün
işletilmesi için konu Telekomünikasyon Kurumu’na aktarılmıştır. Telekomünikasyon Kurumu,
Turkcell ve Türk Telekom arasındaki arabağlantı anlaşmazlığına ilişkin işletilen uzlaştırma
prosedürü çerçevesinde geçici sonlandırma ücretlerini belirlemiş ve uygulamaları için taraflara tebliğ
etmiştir. Bu ücretler tebliğ tarihinden, yani 10 Ağustos 2005’ten itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
7 Ekim 2005 tarihinde Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu’nun, “Turkcell Şebekesinde
Sonlandırma Ücretleri”ni belirlediği kararı ve yine Telekomünikasyon Kurumu’nun “GSM
Şebekesinde Sonlandırma Ücretini (Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecileri İçin)” belirlediği
kararının, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve daha sonra iptali talebi ile dava açmıştır. Ancak
Danıştay Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir.
Telekomünikasyon Kurumu, 1 Haziran 2006 tarihinde Türk Telekom ve Etkin Piyasa Gücüne Sahip
GSM İşletmecileri İçin Standart Arabağlantı Referans Ücretlerini ve Turkcell ile Türk Telekom
arasında 1 Mart 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak nihai çağrı sonlandırma ücretlerini
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belirlemiştir. Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu’nun 1 Haziran 2006 tarihli kararı ile belirlenen
ve Türk Telekom ile Turkcell arasında uygulanacak nihai ücretleri ihtiva eden ücret tablosunun
Turkcell için çağrı sonlandırma ücretlerinin 14 YKr./dk. olarak belirlendiği bölümünün ve bu işlemin
dayanağını oluşturan referans arabağlantı ücret tablosunun Turkcell için çağrı sonlandırma
ücretlerinin 14 YKr./dk. olarak belirlendiği bölümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebiyle, 10 Temmuz 2006 tarihi itibariyle iptal davası açmıştır. Turkcell, ayrıca, 14 Ağustos 2006
tarihinde, Telekomünikasyon Kurumu’nun 26 Temmuz 2006 tarihli kararının Turkcell için geçerli
olacak çağrı sonlandırma ücretinin belirlendiği bölümün yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Mahkeme, 18 Ağustos 2006 tarihli kararı ile
bu davanın, Turkcell’in 10 Temmuz 2006 tarihinde açtığı diğer dava ile bağlantısının bulunduğuna
ve bu iki davanın birleştirilmesine karar vermiştir. 9 Ekim 2006 tarihinde İdari Mahkeme Turkcell’in
yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Turkcell bu karara itiraz etmiştir. Mahkeme 22 Kasım
2006 tarihinde Turkcell’in itirazını reddetmiştir.
Türk Telekom’un, Turkcell ile Türk Telekom arasında uygulanacak geçici çağrı sonlandırma
ücretlerinin belirlendiği 25 Temmuz 2005 tarihli Telekomünikasyon Kurumu kararında öngörülen
çağrı sonlandırma ücretlerini, uluslararası çağrılar için uygulamamak suretiyle, Ağustos 2005
döneminden Ekim 2005 dönemine kadar Şirket’ten tahsil etmiş olduğu 11.274 YTL tutarındaki
anapara ile bu anaparaya tahsil tarihinden 22 Aralık 2005 tarihine kadar tahakkuk etmiş 521 YTL
tutarındaki gecikme faizi ve 175 YTL tutarındaki gecikme cezasından oluşan toplam 11.970
YTL’nin, tahsil tarihine değin işleyecek gecikme faizi ve gecikme cezası ile tahsil tarihindeki KDV
ve ÖİV’si ile birlikte Türk Telekom’dan tahsili talebiyle, 22 Aralık 2005 tarihi itibariyle Turkcell
tarafından alacak davası açılmıştır. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vermiştir.
Dava süreci halen devam etmektedir. 19 Aralık 2006 tarihinde Turkcell, Türk Telekom’a Kasım
2005-Ekim 2006 tarihleri arasında Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenen uluslararası
çağrı sonlandırma fiyatlarını kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme faizi ve gecikme cezası da
dahil olmak üzere toplam 23.726 YTL’lik alacak davası açmıştır. Dava süreci hala devam
etmektedir.
Diğer GSM işletmecileri ile yenilenen protokollerde 30 Haziran 2004 tarihinden sonra uygulanacak
çağrı sonlandırma ücretleri konusunda tarafların 30 Ağustos 2004 tarihine kadar anlaşamamaları
durumunda konunun Telekomünikasyon Kurumu’na aktarılacağı belirtilmiştir. Konu uzlaştırma
prosedürünün işletilmesi için Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Telsim”) ve Avea
İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Avea”) tarafından Telekomünikasyon Kurumu’na aktarılmıştır.
Telekomünikasyon Kurumu, 26 Temmuz 2006 tarihli kararı ile nihai çağrı sonlandırma ücretlerini
belirlenmiştir. Kurul kararı uyarınca bu ücretler, 1 Mart 2006-24 Mayıs 2006 tarihleri arasında
Turkcell ve Telsim arasında, Telsim hisselerinin Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.(“Vodafone”)’ye
devir tarihi olan 24 Mayıs 2006 tarihi itibariyle de Turkcell ile Vodafone arasında geçerli olacaktır.
Ancak, Turkcell Temmuz 2006’da Vodafone ile yeni bir arabağlantı sözleşmesi imzalamıştır. Bu
sözleşme ile belirlenen çağrı ve SMS sonlandırma ücretleri geriye dönük olarak 24 Mayıs 2006
tarihinden itibaren geçerli olup Telekomünikasyon Kurumu tarafından yayınlanan sonlandırma
ücretlerine göre Turkcell’in lehinedir. Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu’nun 1 Haziran 2006
tarihli kararının Turkcell için çağrı ve SMS sonlandırma ücretlerinin; hem Vodafone (24 Mayıs 2006
öncesi için Telsim) ile Turkcell arasındaki uzlaşmazlık giderme prosedürü çerçevesinde hem de
referans çağrı sonlandırma ücreti olarak 14 Yeni Kuruş/dk. olarak belirlendiği bölümlerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, 23 Ağustos 2006 tarihi itibariyle iptal davası açmıştır.
Aynı davada ayrıca, Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu’nun 26 Temmuz 2006 tarihli kararı ile
Turkcell ile Telsim arasında geçerli olacak çağrı sonlandırma ücreti (14 Yeni Kuruş/dk.) ve SMS
sonlandırma ücretlerinin (2,97 Yeni Kuruş/adet) belirlendiği bölümlerinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali talebinde bulunmuştur. Dava süreci halen devam etmektedir.
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Telekomünikasyon Kurumu 29 Haziran 2006 tarihli kararı ile Turkcell ve Avea arasında geçerli
olacak nihai çağrı sonlandırma ücretlerini de belirlemiştir. Turkcell, Telekomünikasyon
Kurumu’nun, 1 Haziran 2006 tarihinde yayınladığı “Türk Telekom ve Etkin Piyasa Gücüne Sahip
GSM İşletmecileri için Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri” ve 29 Haziran 2006 tarihli
kararıyla belirlediği Turkcell ve Avea arasında geçerli olacak nihai çağrı sonlandırma ücretlerinin,
Turkcell için geçerli olacak çağrı sonlandırma ücretlerinin 14 Yeni Kuruş/dk olarak belirlendiği
bölümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 14 Ağustos 2006 tarihinde
Telekomünikasyon Kurumu aleyhine dava açmıştır.
Şirket, ayrıca, 29 Ağustos 2006 tarihinde, Telekomünikasyon Kurumu’nun, 29 Haziran 2006 tarihli
kararı ile, Avea ve Şirket arasında uygulanacak çağrı sonlandırma ücretlerinin belirlenmiş olması
nedeniyle, bu kararda belirtilen ücretlerin, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin, İşletmecilerin,
uzlaşmazlık prosedürü çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu tarafından nihai ücretin
belirlenmesinden sonra, geriye dönük olarak bu ücret üzerinden mahsuplaşacaklarını öngören 21.
maddesi çerçevesinde, anılan kararın Şirket’e tebliğ edildiği 07 Temmuz 2006 tarihinden, 30 Haziran
2004 tarihine değin geçmişe dönük olarak uygulanması suretiyle hesaplanan toplam 32.334 YTL
tutarındaki anapara, gecikme faiz ve cezalarının tahsili talebiyle Avea aleyhine dava açmıştır.
Mahkeme 20 Şubat 2007 tarihinde davanın reddine karar vermiştir. Turkcell tarafından anılan karar
süresi içerisinde temyiz edilecektir.
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31.4 Hazine payı üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ile ilgili ihtilaf
Turkcell, Haziran 2003 döneminden itibaren hazine payı üzerinden sorumlu sıfatı ile hesaplanan
katma değer vergisini beyan etmeye başlamıştır. Turkcell, Haziran 2003 ve sonrası için ödemelerini
ihtirazi kayıt ile gerçekleştirmiştir ve yine aynı dönemle ilgili vergi dairesi aleyhine Turkcell
tarafından dava açılmıştır. İstanbul Vergi Mahkemesi, 31 Aralık 2003 tarihinde anılan işlemin
iptaline ve tahakkuk ettirilen dava konusu KDV’nin terkinine karar vererek, Turkcell lehine karar
vermiştir. İlgili Vergi Dairesi bu kararı temyiz etmiştir. Bu karara istinaden Turkcell’in, Şubat 2004
döneminden itibaren, %15 oranındaki hazine payları üzerinden, sorumlu sıfatı ile katma değer
vergisi ödemesi yapması gerekmemektedir. Danıştay, 28 Mart 2006 tarihinde alt mahkemenin
kararının onanmasına karar vermiştir. Yukarıda belirtilen gelişmeler sonucunda, 31 Aralık 2006
tarihi itibariyle, Turkcell yönetimi ve hukukçularının görüşleri doğrultusunda ilişikteki mali
tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
31.5 Türk Telekom ile özel devre kiraları ihtilafı
Turkcell, yukarıda madde 31.3’de belirtilen Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi
kapsamında, tarifeleri Türk Telekom tarafından belirlenen transmisyon hatlarını kiralamakta ve
bunlar üzerinden iletişim sağlamaktadır. Söz konusu transmisyon hatları için Türk Telekom’un kendi
tarifeleri üzerinden Turkcell’e uyguladığı %60 oranındaki indirim yine Türk Telekom tarafından 1
Temmuz 2000 tarihinden geçerli olmak üzere tek taraflı olarak kaldırılmış ve yerine birtakım şartlara
bağlı olmak kaydıyla, %25 oranında indirim uygulamaya başlamıştır. Turkcell, bu yeni tarifeye göre
ödemelerini yapmakta ve giderlerini muhasebeleştirmektedir.
İlgili döneme ait toplam nominal 29.125 YTL tutarındaki kira farkları Türk Telekom tarafından
Turkcell’e fatura edilmiş ve Turkcell alacaklarına mahsup edilmek suretiyle tahsil edilmiştir.
Turkcell sözü edilen kira farkları için Türk Telekom tarafından fatura edilmesi muhtemel gecikme
bedeline istinaden 31 Aralık 2000 tarihli mali tablolarında 9.670 YTL (tarihi maliyet değeri: 3.023
YTL) tutarında karşılık ayırmıştır. Ancak Türk Telekom’un 9 Mayıs 2002 tarihinde yazılı olarak
talepte bulunduğu faiz tutarında uyuşmazlık söz konusu olunca Turkcell tarafından dava açılmıştır.
Dava süreci halen devam etmektedir.
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi’nin vadesinde yapılmayan ödemelere uygulanacak
gecikme bedelini düzenleyen maddesi gereği, ilişikteki 31 Aralık 2006 tarihli mali tablolarda
yukarıdaki paragrafta belirtilen tutar dahil toplam 13.296 YTL tutarında karşılık ayrılmıştır.
31.6 Rekabet Kurulu soruşturması
Rekabet Kurul’u Ekim 1999’da Turkcell ve diğer operatörlerin işleyişine ilişkin bir inceleme
başlatmış ve Turkcell’in GSM hizmetleri piyasasında hakim durumda olduğu, 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkındaki Kanun’un 6(a), 6(b) ve 6(d) bentlerinde yer alan yasak eylemlerde
bulunduğu ve Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oy çokluğu ile karar vermiş ve Kanun’un 4 ve 6.
maddelerinin ihlali nedeniyle Turkcell’in toplam nominal 6.973 YTL idari para cezası ile
cezalandırılmasına Danıştay yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Danıştay 13. Dairesi, 15 Kasım
2005 tarihli kararı ile dava konusu Rekabet Kurulu kararının Turkcell’e ilişkin kısmının iptaline
karar vermiş ve karar Turkcell’e tebliğ edilmiştir. Danıştay’ın verdiği iptal kararı üzerine, 29 Aralık
2005 tarihinde Rekabet Kurumu Turkcell hakkında aynı kararı vermiştir.
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Rekabet Kurumu’nun bu kararı üzerine, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Turkcell’e gönderdiği 4
Ağustos 2006 tarihli ödeme emri ile 6.973 YTL tutarındaki para cezasının ödenmesini talep etmiştir.
Turkcell, ilgili cezayı 25 Eylül 2006 tarihinde ödemiş ancak aynı tarihte söz konusu ödeme emrinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Yapılan
ödeme neticesinde 31 Aralık 2006 tarihli mali tablolarda daha önceki dönemlerde ayrılan 6.973 YTL
tutarındaki karşılık yer almamaktadır.
10 Mart 2006 tarihinde Turkcell, Danıştay 13. Dairesi’nde, Rekabet Kurumu’nun 29 Aralık 2005
tarihli bahsi geçen kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmıştır. Danıştay
13. Dairesi, yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiştir. Turkcell bu karara itiraz
etmiştir. Danıştay Turkcell’in itirazının reddine karar vermiştir.
31.7

Telekomünikasyon Kurumu ile faturasız hatlı abonelerin telsiz ruhsat ve kullanım ücretleri
ihtilafı
Turkcell, 8 Ocak 2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu’na başvurarak faturasız hatlı abonelerin
telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin abonelerden tahsilinin imkansız olduğunu ve süregelen
uygulamanın (abonelerden herhangi bir tahsilat yapılmadığı halde tahsil edilmiş gibi toplam abone
sayısı üzerinden tahakkuk ettirilen telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin Telekomünikasyon
Kurumu’na ödenmesi) Turkcell’e haksız bir ek maliyet yüklediğini belirterek Telekomünikasyon
Kurumu’ndan uygulamanın gözden geçirilmesini ve uygun bir tahsilat yöntemi bulmasını talep
etmiştir.
Telekomünikasyon Kurumu, Turkcell’in bu talebini 1 Şubat 2002 tarihli yazısı ile yanıtlamış ve
özetle, faturasız hatlı abonelerin telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin süregelen uygulamadaki gibi
tahsilat riski de Turkcell tarafından üstlenilmek üzere toplanması ve bir yıllık toplam nominal 52.336
YTL’nin Telekomünikasyon Kurumu’na ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine, Turkcell
konuyu yargıya intikal ettirmiştir. Ayrıca, Telekomünikasyon Kurumu, Ankara 24. İcra
Müdürlüğü’nün 28 Nisan 2003 tarihli ödeme emri ile, nominal 76.191 YTL tutarındaki 2003 yılı
telsiz ruhsat ve kullanım ücretinin ve 27 Nisan 2003 tarihi itibariyle hesaplanan nominal 10.667 YTL
tutarındaki gecikme faizinin ödenmesini talep etmiştir.
Yargıtay’ın bozma kararı kendisine intikal eden ilk derece mahkemesi, Yargıtay 13. Hukuk
Dairesinin bozma kararına uymuştur ve dosya karşı davada alacağın hesaplanması için bilirkişiye
tevdi edilmiştir. 13 Eylül 2005 tarihinde mahkeme, Turkcell tarafından açılan davanın reddine,
karşılık dava yönünden ise, talep edilen alacağın tahsil edilmiş olduğu gerekçesiyle karar verilmesine
yer olmadığına karar vermiştir. Karar süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Ayrıca karar,
Telekomünikasyon Kurumu tarafından da Şirket’ten eksik faiz tahsil edildiği beyan edilerek temyiz
edilmiş olup, bu temyiz talebine Turkcell tarafından süresi içerisinde yanıt verilmiştir. Dava, temyiz
incelemesi nedeniyle Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’ne gönderilmiştir. Yargıtay 29 Haziran 2006
tarihinde temyiz isteminin reddi ile yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir. Turkcell ve
Telekomünikasyon Kurumu, Yargıtay kararına ilişkin karar düzeltme müracaatında bulunmuşlardır.
Turkcell, 5 Mayıs 2003 tarihinde toplam nominal 90.569 YTL tutarında anapara ve faiz bedeli ile
dava masrafı için ödeme yapmıştır.
Turkcell, 28 Şubat 2004 tarihinde nominal 125.955 YTL tutarındaki 2004 yılına ait telsiz kullanım
ücretleri ile ilgili ödemeyi de ihtirazi kayıtla yapmıştır.
Turkcell, 20 Nisan 2004 tarihinde 2002 yılına ait telsiz kullanım ücretleri ve ilgili faiz ve diğer
masraflar için toplam nominal 145.644 YTL tutarındaki ödemeyi ihtirazı kayıtla yapmıştır.
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31.8 Ulusal dolaşım ihtilafı
2001 yılı içinde, Turkcell Türkiye’de Mart 2001 tarihinden itibaren faaliyet göstermekte olan GSM
operatörü İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“İş-Tim”) ile ulusal dolaşım görüşmelerinde
bulunmuştur. Bu görüşmelerin olumlu sonuç vermemesi üzerine, Telekomünikasyon Kurumu 19
Ekim 2001 tarihinde, Turkcell’e, belirlediği koşullarda bir roaming sözleşmesi imzalaması için 15
Kasım 2001 tarihine kadar süre vermiş, taraflara bir çözüm önerisi getirmiş ve tarafların 15 Kasım
2001 tarihine kadar anlaşmalarını talep etmiştir. Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu’nun bu
konuya müdahelede yetkili olmaması ve önerilerinin teknik açıdan imkansız ve ekonomik açıdan
kabul edilemez nitelikte olması gerekçeleriyle konuyu yargıya taşımıştır.
26 Kasım 2001 tarihinde Turkcell, ulusal roaming sağlama yükümlülüğünün bulunmadığının tespiti
için Ulaştırma Bakanlığı ve Telekomünikasyon Kurumu aleyhine ICC Uluslararası Tahkim
Mahkemesi nezdinde bir dava açmıştır. Tahkim heyeti 25 Kasım 2003 tarihinde veriği karar ile
davayı görev yönünden reddetmiştir. Turkcell bu karara karşı iptal istemi ile dava açmıştır. Yargıtay,
yerel mahkemenin kararını temyiz etmiştir. 13 Eylül 2006 tarihinde yerel mahkeme tarafından
Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar verilmiştir. Dava süreci halen devam etmektedir.
Telekomünikasyon Kurumu, dava süreci devam ederken, 14 Mart 2002 tarihli yazısı ile Turkcell’e
yeniden 30 günlük süre vererek GSM 1800 işletmecileriyle daha önce belirlemiş olduğu hüküm ve
koşullarla sözleşme imzalamaya zorlamıştır. Konu Turkcell tarafından tekrar yargıya taşınmıştır.
Danıştay 13. Dairesi, 14 Mart 2006 tarihinde, Telekomünikasyon Kurumu’nun 14 Mart 2002 tarihli
işleminin iptaline ve Ulusal Dolaşım Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in iptali talebi yönünden ise davanın reddine karar vermiştir. Karar, Telekomünikasyon
Kurumu tarafından temyiz edilmiştir.
Turkcell’in GSM 1800 işletmecileri ile Telekomünikasyon Kurumu’nun belirlediği hüküm ve
koşullar altında roaming sözleşmesi yapmayı reddetmesinin, 4054 sayılı kanunun uygulaması
bakımından hakim durumun kötüye kullanılması teşkil ettiğinden bahisle Rekabet Kurulu tarafından
açılan soruşturma sonuçlanmış ve Turkcell’in hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçe
gösterilerek 21.822 YTL tutarında para cezası verilmiştir. Danıştay, 28 Mart 2006 tarihli kararı ile
söz konusu Rekabet Kurulu kararının ve bu karar uyarınca verilen para cezasının tahsiline yönelik
işlemin iptaline karar vermiştir. Tarafca temyiz edilmeyen karar böylece kesinleşmiştir.
10 Aralık 2004 tarihinde, Ankara Defterdarlığı 21.822 YTL tutarında ödeme emri çıkarmıştır. 30
Aralık 2004 tarihinde Turkcell ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava
açmıştır. İlk derece mahkemesi, 25 Kasım 2005 tarihli kararı ile dava konusu ödeme emrinin iptaline
karar vermiş bulunmaktadır. Dosyada verilen karar Rekabet Kurumu ve Veraset ve Harçlar Vergi
Dairesi tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 02 Ekim 2006 tarihli kararı ile temyiz talebinin
reddine karar vermiştir. Rekabet Kurumu, anılan karara karşı karar düzeltme müracaatında
bulunmuştur. Turkcell yönetimi, bu dava ile ilgili olarak hukukçularının görüşlerini göz önüne alarak
ilişikteki mali tablolarda karşılık ayrılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
Telekomünikasyon Kurumu, Turkcell’e roaming sağlama yükümlülüğünü öngören 406 sayılı Telgraf
ve Telefon Kanununun 10. maddesi gereğince çıkarılan Ulusal Dolaşım (Roaming) anlaşması
yapılması ile ilgili yönetmeliğe, uymadığı gerekçesiyle toplam nominal 21.822 YTL para cezası
vermiştir. Turkcell bu tutarı bir günlük gecikme faizi ile beraber 7 Nisan 2004 tarihinde
Telekomünikasyon Kurumu’na ödemiştir.
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Turkcell ilgili ceza işlemi ile, Telekomünikasyon Kurumu’nun bu işlemin dayanağını oluşturan
kararı ve “Ulusal Dolaşım (Roaming) Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında”
Yönetmeliğin tamamının iptali talebi ile dava açmıştır.
Danıştay’ın, 1 Aralık 2004 tarihinde Turkcell’e idari para cezası verilmesine ilişkin kararının dava
sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması kararına bağlı olarak, Telekomünikasyon Kurumu,
3 Ocak 2005 tarihinde daha önce Turkcell’den tahsil etmiş olduğu 21.822 YTL tutarındaki para
cezasını Turkcell’e geri ödemiştir. Danıştay 13. Dairesi, 13 Aralık 2005 tarihinde “Ulusal Dolaşım
Anlaşması Yapılması İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in iptali istemi yönünden
davanın reddine, Şirket’e 21.822 YTL idari para cezası verilmesine ilişkin Telekomünikasyon
Kurumu kararına ilişkin işleminin ise iptaline karar vermiştir. Karar Telekomünikasyon Kurumu
tarafından temyiz edilmiştir. Telekomünikasyon Kurumu’nun temyiz talebine Şirket tarafından yanıt
verilmiş olup temyiz süreci halen devam etmektedir. Turkcell yönetimi, bu dava ile ilgili olarak
hukukçularının görüşlerini gözönüne alarak ilişikteki mali tablolarda karşılık ayrılmasına gerek
olmadığı sonucuna varmıştır.
27 Ekim 2006 tarihinde Telecom Italia SPA ve TIM International N.V. yaptıkları roaming
taleplerinin karşılanmamasının rekabet hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Turkcell aleyhine 2.000
ABD Doları tutarında alacak davası açmıştır. Dava süreci halen devam etmektedir. Turkcell
yönetimi, bu dava ile ilgili olarak hukukçularının görüşlerini gözönüne alarak ilişikteki mali
tablolarda karşılık ayrılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
Şirket, ekonomik ve teknik açıdan uygun olmayan bir ulusal dolaşım anlaşması yapmak zorunda
kalırsa, Turkcell’in mali durumu ve/veya gelecekteki faaliyet sonuçları ve nakit akışı olumsuz olarak
etkilenebilecektir.
31.9 Bankalardaki mevduat ile ilgili ihtilaf
Turkcell’in iki bankadaki bazı hesapları ile ilgili olarak, bu bankalardaki bir takım usulsüzlüklerden
kaynaklandığı tahmin edilen anlaşmazlıklar mevcut bulunmaktadır ve bu husus ile ilgili karşılıklı
davalar açılmıştır. 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle nominal 3.814 YTL tutarındaki mevduatın ilgili
banka tarafından bloke edildiği bildirilmiştir. Turkcell, bloke edilen söz konusu tutarı ilişikteki mali
tablolarına gider olarak yansıtmıştır. Söz konusu banka, bu tutara ilave olarak, faiz hariç olmak üzere
nominal 3.785 YTL daha talep etmektedir. Turkcell yukarıda belirtilen tutarların toplamı kadar diğer
banka aleyhine dava açmıştır. Söz konusu banka ile ilgili davada, mahkeme, 27 Nisan 2004
tarihinde, Turkcell’in, 2.629 ABD Doları anapara ve bu tutarın %40’ı oranında icra inkar tazminatı
ödemesine karar vermiştir. 11 Ekim 2004 tarihinde de bu karar kesinleşmiştir. Turkcell 10 Aralık
2004 tarihinde söz konusu dava ile ilgili olarak İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’ne 7.615 YTL tutarında
ödeme yapmıştır. Diğer banka aleyhine Turkcell tarafından açılan davada mahkeme 1 Mart 2005
tarihinde Turkcell lehine karar vermiştir. İlgili banka kararı temyiz etmiş, Turkcell tarafından da
temyize yanıt verilmiştir. Dava, temyiz incelemesi nedeniyle Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’ne
gönderilmiştir. Yargıtay, 3 Nisan 2006 tarihinde yerel mahkeme kararının davalı banka (TMSF)
lehine bozulmasına karar vermiştir. Yargıtay’ın ilgili kararı üzerine davalı tarafından karar düzeltme
müracaatında bulunulması üzerine dosya tekrar Yargıtay’a gönderilmiştir. Turkcell, 31 Aralık 2006
tarihli mali tablolarında bu konu ile ilgili herhangi bir gelir karşılığı yansıtmamıştır.
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31.10 Yeniden değerleme fonu ile ilgili ihtilaf
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Turkcell’in, 2001/10-12. dönem geçici vergi beyannamesinde
yeniden değerlemeden yararlanma talebini, Turkcell’in imtiyazlı şirket statüsünde olması nedeniyle
reddetmiştir. Turkcell, yeniden değerlemeden yararlanma talebinin reddi üzerine, Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi Başkanlığı’na ihtirazi kayıtla verilen tahakkukun iptali ve yürütmenin durdurulması
talebi ile dava açmıştır. 24 Haziran 2002 tarihinde, Mahkeme tahakkukun iptaline ve bu suretle
İmtiyaz Sözleşme süresi bitiminde nominal 2.163.268 YTL tutarındaki devri yapılmayacak iktisadi
kıymetler üzerinden yeniden değerleme hakkından yararlanabileceğine karar vermiştir. Davalı vergi
dairesi, kararı temyiz etmiştir. Dava süreci devam etmektedir.
Turkcell, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne göndermiş olduğu yazı ile, 31 Aralık 2002 tarihli mali
tablolarında 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle elinde bulundurduğu ve İmtiyaz Sözleşmesi’ne konu
olmayan maddi duran varlıklarına yeniden değerleme uygulayacağını bildirmiş ve Boğaziçi
Kurumlar Vergi Dairesi’nin görüşünü talep etmiştir. Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nin 3 Şubat
2003 tarihli yazısı ile Turkcell’in İstanbul 4. Vergi Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda işlem
yapılması gerektiği ve ilgili yılda yeniden değerleme hükmünden yararlanılmaması halinde bu
hakkın sonraki yıllarda kullanılmasının mümkün bulunmayacağını bildirmiştir.
Turkcell yönetimi, Turkcell avukatlarının görüşü ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nin 3 Şubat
2003 tarihli yazısı neticesinde, İmtiyaz Sözleşmesi’ne konu olmayan maddi duran varlıklar üzerine
yeniden değerleme uygulama kararı almıştır ve yeniden değerleme etkisi olarak nominal 497.146
YTL tutarındaki yeniden değerleme fonu ile nominal 112.205 YTL tutarındaki ilave amortisman
gideri 31 Aralık 2002 tarihli mali tablolara yansıtılmıştır.
Turkcell, 5 Şubat 2003 tarihli yazısı ile SPK Muhasebe Standartları Dairesi’ne İmtiyaz Sözleşmesi
dışında kalan iktisadi kıymetlerin 2002 yılı için yeniden değerlemesinin yapıldığı ve oluşan yeniden
değerleme tutarının 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali
tablolarında yeniden değerleme fonuna aktarıldığını bildirmiştir.
31.11 Telekomünikasyon Kurumu abone sayısı bildirim soruşturması
23 Ekim 2003 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu, Turkcell’in abone sayılarını eksik bildirmek
suretiyle kendisini mali açıdan zarara uğratmakta olduğu iddiasıyla, Turkcell’den nominal 16.005
YTL kullanım ücreti ve nominal 10.762 YTL faiz olmak üzere toplam nominal 26.767 YTL tahsil
edilmesine karar vermiştir. İlave olarak, Telekomünikasyon Kurumu, Turkcell’e nominal 63.462
YTL tutarında idari para cezası verilmesine karar vermiştir. Turkcell, Telekomünikasyon
Kurumu’nun bu kararlarının iptaline ilişkin dava açmıştır. Mahkeme, 26 Kasım 2004 tarihli kararı ile
davanın reddine karar vermiştir. Turkcell, karar düzeltme müracatında bulunmuştur. Danıştay 13.
Dairesi, 3 Mayıs 2006 tarihli kararı ile yerel mahkeme kararının telsiz kullanım ücreti ve bu ücretin
faizine ilişkin kısmının bozulmasına, kararın diğer kısımlarına ilişkin olarak temyiz isteklerinin
reddiyle yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiş ve bu karara karşı Turkcell tarafından
karar düzeltme müracaatında bulunulmuştur. 12 Ekim 2005 tarihinde, Vergi Dairesi, Şirket’e
göndermiş olduğu bir yazı ile daha önce ödemiş olduğu 63.463 YTL’nin ödenmesini talep etmiştir. 8
Kasım 2005 tarihinde Turkcell, Vergi Dairesi’nin işleminin iptali için dava açmıştır. Mahkeme, 31
Mart 2006 tarihinde, para cezasının ödenmiş olması nedeniyle konusuz kalan davada yürütmenin
durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiş olup, bu karara
Turkcell tarafından itiraz edilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi 19 Haziran 2006 tarihinde Turkcell’in
itirazını kabul ederek yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Turkcell, konu ile ilgili olarak, 16
Nisan 2004 tarihinde faiz ve masrafları ile beraber nominal 103.740 YTL ödemiştir.
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31.12 Özel iletişim vergisinin iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplanması ile ilgili ihtilaf
T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün Turkcell’e gönderdiği 18 Eylül 2003 tarihli
vergi inceleme raporunda Turkcell’in Haziran–Aralık 2002 döneminde bayiler aracılığıyla yapmış
olduğu ön ödemeli kart satışlarında iskontolu satış yöntemi uyguladığı ve özel iletişim vergisini
iskonto sonrası tutar üzerinden hesapladığı belirtilmiştir. Bu rapora istinaden Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi, söz konusu özel iletişim vergisinin, abone satış bedelleri esas alınarak hesaplanması
gerekirken, iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplanarak vergi ziyaına sebep olduğu iddiasıyla,
nominal 6.992 YTL vergi aslı ve kalan nominal 9.875 YTL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam
nominal 16.867 YTL talep etmiştir. Turkcell, ilgili vergi mahkemesinde konu ile ilgili olarak dava
açmıştır. Mahkeme 19 Haziran 2006 tarihinde Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebinin
kabulüne karar vermiştir. Turkcell yönetimi, hukukçularının da görüşünü alarak, ilişikteki mali
tablolarda karşılık ayrılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
31.13 Telekomünikasyon Kurumu’nun Turkcell’in uluslararası trafiğinin taşınması ile ilgili
soruşturması
Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom’un müracaatı üzerine, Turkcell’in uluslararası trafiğini
Türk Telekom altyapısını kullanmadan taşıdığı iddiasıyla ve bunun Türk Telekom’un altyapı tekelini
ihlal anlamını taşıdığı gerekçesiyle soruşturma açmıştır. Soruşturma sonlandırılmış ve
Telekomünikasyon Kurumu, 5 Mart 2004 tarihli kararı ile, Turkcell’in Türk Telekom dışında başka
kaynaklardan altyapı ihtiyacını karşılamak suretiyle imtiyaz sözleşmesinde kendisine verilen
yetkinin sınırını aştığı ve 4502 sayılı kanunun 2. maddesinin Türk Telekom’un tekelini düzenleyen
(c) bendi ile imtiyaz sözleşmesinin 14. ve 29. maddelerine aykırı faaliyette bulunduğu iddiası ile
toplam nominal 31.731 YTL idari para cezası vermiştir.
Turkcell konuyla ilgili olarak dava açmış ve Turkcell, 9 Nisan 2004’te konu ile ilgili ödemeyi
yapmıştır. Danıştay, 5 Kasım 2004 tarihinde Turkcell’e tebliğ edilen karar ile Telekomünikasyon
Kurulu’nun Turkcell’e idari para cezası verilmesine ilişkin kararının dava sonuçlanıncaya kadar
yürütmesinin durdurulmasına ve Turkcell’in dava konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması
istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Danıştay’ın yukarıda bahsi geçen
kararına bağlı olarak, Telekomünikasyon Kurumu, 26 Ocak 2005 tarihinde 18.000 YTL geri ödeme
yapmış ve geriye kalan 13.731 YTL’lik kısmını ise Aralık ayı telsiz ruhsat ve kullanım ücreti
ödemelerinden mahsup etmiştir. Telekomünikasyon Kurumu, karara itiraz etmiş, Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulu Telekomünikasyon Kurumu’nun yürütmenin durdurulması kararına itirazını
reddetmiştir. Dava süreci halen devam etmektedir.
Türk Telekom, 2 Mart 2005 tarihinde, Şirket’in Milleni.com ile imzaladığı uluslararası arabağlantı
sözleşmesi nedeniyle zarara uğradığı gerekçesiyle, 219.149 YTL anapara ve (31 Aralık 2004 tarihine
kadar hesaplanan) 178.365 YTL faiz olmak üzere toplam 397.514 YTL’lik tutarın 7 Mart 2005
tarihine kadar ödenmesi gerektiğini yazılı olarak bildirmiştir. Turkcell yönetimi ve hukukçuları, Türk
Telekom’un talebinin hukuki dayanağının olmadığına dair düşüncelerini Türk Telekom’a yazılı
olarak bildirmişlerdir.
Ayrıca, Türk Telekom 5 Ağustos 2005 tarihinde aynı konu ile ilgili olarak anapara ve faiz olmak
üzere toplam 450.931 YTL tutarındaki zararının tahsili ve ihtiyati tedbir talebiyle Şirket aleyhine
dava açmıştır. Mahkeme bu aşamada Türk Telekom’un ihtiyati tedbir isteminin reddine karar
vermiştir. Bununla birlikte, Danıştay, 13 Aralık 2005 tarihinde verdiği karar ile Turkcell ile
Milleni.com arasında imzalanan uluslararası arabağlantı sözleşmesinin iptal edilmesi yönündeki Türk
Telekom talebinin reddine karar vermiştir. Anılan kararın, Turkcell lehine olacağı düşünülmektedir.
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31.14 Sabit ihtimalli şans oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği
verilmesine ilişkin ihalenin iptali ile ilgili ihtilaf
Reklam Departmanı Basın Yayın Prodüksiyon Yapımcılık Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi
(Reklam Departmanı), Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 2003 tarihinde açılan ve
İnteltek’in lehine sonuçlanan “Futbola dayalı sabit ihtimalli şans oyunlarının risk yönetimi merkezi
kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesine ilişkin ihale”’nin iptali için Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü (GSGM) aleyhine dava açmıştır. İnteltek, davaya, davalı Spor Toto Genel
Müdürlüğü yanında müdahil olarak katılmıştır. İdare mahkemesi, 21 Şubat 2005 tarihli kararı ile
davanın ehliyet yönünden reddine karar vermiştir. Reklâm Departmanı bu kararı temyiz etmiştir.
Danıştay 14 Aralık 2005 tarihli kararı ile, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar
vermiştir. GSGM tarafından karar düzeltme müracaatında bulunulmuş ve Danıştay karar düzeltme
talebinin reddine karar vermiştir. Dosya yerel mahkemeye gönderilmiştir. 18 Ağustos 2006 tarihinde
yerel mahkeme Reklam Departmanı yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiştir.
Dava süreci halen devam etmektedir. İnteltek mali tablolarında 31 Aralık 2006 itibariyle konuyla
ilgili karşılık ayrılmamıştır.
Yukarıda bahsedilen Danıştay kararı üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir ihale yapılana
kadar İnteltek’in operasyonlarına devam etmesine dair bir yasa tasarısı hazırlayıp Cumhurbaşkanı
onayına sunmuştur. İnteltek mali tablolarında 31 Aralık 2006 itibariyle konuyla ilgili karşılık
ayrılmamıştır.
GTECH, “Futbola Dayalı Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetimi Kurdurulması
İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine İlişkin Sözleşme”nin ve bu sözleşmenin İnteltek
imzalanmasına ilişkin işlemin iptali için, GSGM aleyhine dava açmıştır. İdare Mahkemesi
konuyla ilgili adli yargının görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. GTECH’in
kararı temyiz etmiştir. Temyiz süreci halen devam etmektedir.

ve
ile
bu
bu

Yukarıda bahsi geçen davalarda “Futbola Dayalı Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetimi
Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine İlişkin Sözleşme”nin feshine ilişkin herhangi
bir karar alınması durumunda İnteltek’in şu andaki operasyonlarına devam etmesi mümkün
olmayacaktır.
Şirket hukukçuları bu davaların sonucu hakkında görüş oluşturmamışlardır. Şirket yönetiminin ve
hukukçularının görüşü doğrultusunda 31 Aralık 2006 itibariyle hazırlanan mali tablolarda karşılık
ayrılmamıştır.
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31.15 Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ile olan ihtilaf
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne izafeten Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, 15 Nisan
2005 tarihinde İnteltek’e tebliğ edilen ihtarname ile, kurulan sistem yazılımının eksikliği, bayilerin
anlık satışlarının görülememesi ve kontrol mekanizmasının mevcut olmaması nedeni ile tahsil
edilemeyen 1.434 YTL tutarındaki meblağı %5 gecikme faizi ile talep etmiştir. İnteltek yönetimi 26
Nisan 2005 tarihinde gönderdiği cevabi nitelikteki resmi yazıda, sözleşmedeki tahsilat riskinin Spor
Toto’ya ait olduğu ibaresine dayanarak talep edilen tutarı ödemeyi reddettiğini bildirmiştir.
Spor Toto, 2 Kasım 2005 tarihinde konuyla ilgili ikinci bir resmi yazı göndererek İnteltek’in tahsil
edilemeyen alacaklardan kaynaklanan borcunun 1.710 YTL’ye yükseldiğini bildirmiştir. Şirket
yönetimi 7 Aralık 2005 tarihinde gönderdiği resmi yazıda tutarı ödemeyi reddettiğini ikinci kez
bildirmiştir.
Spor Toto, 9 Kasım 2005 tarihli mektubunda İnteltek’in mutabakat yöntemi farklılığından dolayı
3.292 YTL borçlu olduğunu bildirmiştir. Spor Toto, mutabakat dönemlerinin kümülatif değil, 6 aylık
bağımsız dönemler olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. İnteltek yönetimi 7 Aralık
2005 tarihinde gönderdiği cevabi nitelikteki yazıda, mutabakat döneminin kontratta 16 bağımsız
dönem olarak tanımlanmadığını, dolayısıyla kümülatif bazda mutabakat yapılması gerektiğini
savunmuştur. İnteltek, talep edilen meblayı ödemeyi reddetmiş; ancak ihtiyatlılık gereği
finansallarında 3.292 YTL tutarında karşılık ayırmıştır.
Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından, İnteltek aleyhine tesbit ve alacak davası açılmıştır. Bu
dava ile Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, süresi içinde Teşkilat Müdürlüğü hesabına yatırılmayan
hasılatlar nedeniyle İnteltek’in sorumlu olduğunun, hasılat riskinin İnteltek’e ait olduğunun dava
tarihine kadar yatırılmayan ve tahsil edilmeyen 1.527 YTL tutarındaki hasılattan İnteltek’in sorumlu
olduğunun ve altı aylık mutabakat dönemlerinin birbirinden bağımsız dönemler kabul edilerek her
altı aylık mutabakat sonunda kesin hesabın çıkarılması gerektiğinin belirlenmesi talep edilmiştir.
Mahkeme 22 Şubat 2007 tarihinde davanın reddine karar vermiştir.
31.16 Çağrı Sonlandırma Ücretleri ile ilgili ihtilaflar
Telsim, Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenen referans arabağlantı ücretlerinin Turkcell
tarafından uygulanmadığı iddiası ile, 1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde,
Telekomünikasyon Kurumu tarafından üst sınır olarak onaylanan ücretten daha yüksek arabağlantı
ücreti tahakkukunun durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve Ocak – Haziran 2005
dönemi için ana para, faiz ve gecikme cezası toplamı olan 26.109 YTL’nin Şirket’ten tahsili talebiyle
dava açmıştır. Şirket’in Telsim’e uyguladığı çağrı sonlandırma ücretleri, Telsim ile imzalanan
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Anlaşmasında öngörülmektedir. Mahkeme 6 Nisan 2006 tarihinde
sabit olmayan davanın reddine karar vermiştir. Karar, Telsim tarafından temyiz edilmiştir. Erişim ve
Arabağlantı Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere uzlaşma prosedürünün işletilmesi için konu Telsim
tarafından Telekomünikasyon Kurumu’na aktarılmış; Telekomünikasyon Kurumu nezdinde
uzlaştırma süreci tamamlanmış ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenen çağrı
sonlandırma ücretleri 1 Mart 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Telekomünikasyon Kurumu’nun kararına göre belirlenen ücretler Telsim ile Turkcell arasında 1
Mart 2006 ile 24 Mayıs 2006 (Telsim hisselerinin Vodafone’a devir tarihi ) tarihleri arasında geçerli
olacaktır. Turkcell yönetimi, bu dava ile ilgili olarak hukukçularının görüşlerini gözönüne alarak
ilişikteki mali tablolarda karşılık ayrılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
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31.17 Yönetim Kurulu Kararının İptali
Turkcell Yönetim Kurulu, 23 Haziran 2005 tarihinde Alfa tarafından Turkcell bünyesindeki bir
hukuki ve mali inceleme yapılmasına izin verilmesine ve Turkcell yönetiminin bu konuyla ilgili
olarak görevlendirilmesine karar vermiştir. Sonera, 1 Temmuz 2005 tarihinde, Turkcell’i taraf
göstererek, Turkcell Yönetim Kurulu’nun 23 Haziran 2005 tarihli kararının geçersizliğinin tespiti ve
bu kararın uygulanmasının tedbiren durdurulması talebiyle dava açmıştır. Beyoğlu 2. Asliye Ticaret
Mahkemesi, 4 Temmuz 2005 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vermiştir. 28
Aralık 2005 tarihinde, Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Turkcell’e tebliğ ettiği karar ile dava
şartı olan hukuki menfaat yokluğu nedeni ile Sonera tarafından açılan davanın reddine karar
vermiştir. Sonera, 24 Şubat 2006 tarihinde kararı temyiz etmiştir.
31.18 Uluslararası Roaming Anlaşmalarıyla ilgili verilen KDV cezası
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından Şirket aleyhine düzenlenmiş olan “Şirketin
yurtdışındaki GSM operatörleri ile yapmış olduğu uluslararası roaming anlaşmalarına dayanarak bu
operatörler vasıtasıyla abonelerine vermiş olduğu haberleşme hizmetlerinden yurt içinde
faydalanıldığı, yabancı GSM operatörleri tarafından Ocak-Aralık 2000 dönemlerinde Turkcell’e
fatura edilen roaming hizmet faturaları üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi
uyarınca Şirket tarafından sorumlu sıfatıyla KDV kesintisi yapılıp yatırılması gerekirken bu
sorumluluğun yerine getirilmediği” gerekçesiyle KDV dahil toplam 19,791 YTL tutarında vergi
ziyai cezası tahakkuk ettirmiştir. Şirket, 6 Nisan 2006 tarihinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nin
bu işlemine karşı iptal davası açmıştır. Ayrıca, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi yine aynı konu ile
ilgili olarak Ocak-Aralık 2001 ve Ocak-Aralık 2002 dönemleri için de KDV dahil sırasıyla 15,972
YTL ve 23,863 YTL tutarında vergi ziyai cezası tahakkuk ettirmiştir. Şirket, 13 Temmuz 2006
tarihinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nin bu işlemlerine karşı iptal davası açmıştır. 31 Aralık
2006 itibariyle, Turkcell yönetimi ve hukukçularının görüşleri doğrultusunda ilişikteki mali
tablolarda karşılık ayılmamıştır.
31.19 SMS sonlandırma ücretleriyle ilgili ihtilaf
Avea, SMS sonlandırma ücretleri konusunda Turkcell ile arasında karşılıklı olarak ücret almama
hususunda bir mutabakat ve sözleşme olmasına rağmen, Turkcell’in kendi şebekesinde sonlanan her
bir SMS için tek taraflı iradesiyle, Avea’ya, net 0.026878 YTL SMS sonlandırma ücreti tahakkuk
ettirdiği ve ayrıca Avea tarafından da aynı miktar üzerinden SMS faturası kesildiğini kabul ederek
SMS faturalarını karşılaştırıp doğan farktan oluşan SMS alacağını Avea’ya olan arabağlantı
borçlarına mahsup etmek suretiyle, mahsup edilen SMS ücretleri karşılaştırılmasından doğan fark
kadar Avea’yı zarara uğrattığı iddiası ile; “Turkcell’in SMS ücreti hakkında Arabağlantı Sözleşmesi
ve 21 Eylül 2004 tarihli Ek Protokol’deki hükümlere riayet etmesi ve bu konudaki muarazanın
önlenmesi” ve “Şubat 2005-Aralık 2005 dönemlerini kapsayan 12.275 YTL’nin tahsili tarihinden
iade tarihine kadar işleyecek faizi ile birlikte Turkcell’den tahsili için 28 Şubat 2006 tarihinde alacak
davası açmıştır. 10 Ekim 2006 tarihinde Mahkeme tarafların birbirlerinde SMS sonlandırma ücreti
talep ve tahsil edilmesinin sözleşme hükümlerine aykırı olduğuna ve Turkcell’in Şubat 2005-Aralık
2005 dönemlerine ilişkin tahsil ettiği 12.275 YTL’nin tahsil tarihinden iade tarihine kadar işleyecek
faiz ile birlikte Avea’ya ödemesine karar vermiştir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiştir.
Turkcell, Şubat 2005-Aralık 2005 dönemine ilişkin eksik ödendiği tespit edilen dava karşılığı tutarı,
6 Kasım 2006 tarihinde ödemiştir.
22 Aralık 2006 tarihinde Avea, yukarıda bahsedilen dava konusu ile aynı olmak üzere Ocak 2006Ağustos 2006 dönemine ilişkin Turkcell’in arabağlantı borçlarından mahsup edilen 6.480 YTL’nin
iade tarihine kadar işleyecek faizi ile birlikte Turkcell’den tahsili için alacak davası açmıştır.
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Mahkeme kararı doğrultusunda ilişikteki mali tablolarda Şubat 2005 tarihinden itibaren Turkcell ile
Avea arasındaki SMS sonlandırma ile ilgili herhangi bir arabağlantı gelir ve gideri bulunmamaktadır.
Ayrıca, Ocak 2006-Ağustos 2006 dönemlerine ilişkin ödenen eksik tutarlar için 31 Aralık 2006
tarihine kadar 933 YTL tutarında faiz tahakkuku yapılmıştır.
Turkcell, ayrıca Avea ile arasında SMS ücretleri konusunda arabağlantı ücreti belirlemesi hususunda
Telekomünikasyon Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.
31.20 İran GSM İhalesi’yle ilgili ihtilaf
Turkcell, İran GSM İhalesi’ni, iştiraklerinden Eastasia’nın katılmış olduğu konsorsiyum kazandığı
ve İran Parlamentosu onayladığı halde, İran Hükümeti’nin ihalenin gerekliliklerini tam olarak yerine
getirmediğini düşünmektedir. Bunun sonucunda, Şirket, İran Mahkemeleri’nde, İran Hükümeti
aleyhine dava açmıştır. Nisan 2006’da davanın reddine karar verilmiştir.
31.21 Olağan Genel Kurul’un İptali
Sonera, 22 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Şirket’in kar dağıtımı ve Yönetim Kurulu üyelerinin
atanmasını içeren olağan gündemiyle toplanan Olağan Genel Kurulu’nun iptali ve bu Genel Kurul’da
alınmış olan tüm kararların yok hükmünde olduğu iddiası ile Beyoğlu 2. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nde 21 Ağustos 2006 tarihinde dava açmıştır.
31.22 Türk Telekom transmisyon tarifeleri ihtilafı
19 Ocak 2007 tarihinde Turkcell, Türk Telekom’a 1 Haziran 2004 ve 1 Temmuz 2005 tarihleri
arasında fiber optik kablo, bakır kablo ve radyolink üzerinden verilen hizmetlerin bağlantı ücretlerini
yanlış uyguladığı gerekçesiyle dava açma tarihine kadar tahakkuk etmiş faizler de dahil olmak üzere
toplam 8.136 YTL’nin tahsili talebiyle dava açmıştır. Dava süreci halen devam etmektedir.

32

İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Şirket’in dolaylı iştiraklerinden DCC’nin 1 Ağustos 2006 tarihinde Astelit ile birleşmesine karar
verilmiş ve birleşme işlemleri tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak Astelit, 4 Ağustos 2006 tarihinde
DCC’nin işletme ve lisanslarını kendi adına yeniden çıkarmıştır.
Şirket’in dolaylı iştiraklerinden Mapco’nun 9 Ekim 2006 tarihinde Turktell ile birleşmesine karar
verilmiş ve 1 Aralık 2006 tarihinde birleşme işlemleri tamamlanmıştır.
Not 1 ve Not 16’da açıklandığı gibi Şirket 2006 yılı içinde A-Tel hisselerinin %50’sini satın almıştır.
İşlemin detayları Not 16’da verilmiştir.
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BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlama Şirket’in coğrafi ve endüstriyel bölümlerine göre yapılmıştır. Temel
raporlama biçimi olan coğrafi bölümler Şirket’in risk ve fayda kaynakları, iç raporlama yapısı göz
önünde bulundurularak belirlenmiştir. Şirket’in ana faaliyet konusu olan telekomünikasyon hizmetleri,
Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere üç coğrafi bölgede
gerçekleşmektedir.
İkincil raporlama biçimi olan endüstriyel bölümler ise Şirket’in operasyonel faaliyetlerine göre
belirlenmiştir. Şirket telekomünikasyon ve şans oyunları olmak üzere iki endüstriyel bölüme göre
raporlama yapmıştır.
Bölüm sonucu, bölüm varlıkları ve yükümlülükleri raporlanan bölüm ile eşleştirilebilen sonuç, varlık
ve yükümlülükleri içermektedir. Bölümlerle ilişkilendirilemeyen gider, varlık ve yükümlülüklerin
önemli bölümü finansal varlıklar ve bunlarla ilgili gelirler, finansal borçlar ve bunlarla ilgili giderler ve
ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinden oluşmaktadır.
Bölümlere göre sabit kıymet alımları dönem içinde alınan, şerefiye hariç, maddi ve maddi olmayan
duran varlıklardan oluşmaktadır.
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Temel raporlama biçimi - Coğrafi bölümler

Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

Ukrayna

Bölümler arası
eliminasyonlar

Diğer

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Bölüm dışı gelirler
Bölümler arası gelirler

6.504.259
1.791

5.876.153
997

126.309
-

61.143
-

97.135
7.706

64.777
10.331

-

-

Gelirler

6.506.050

5.877.150

126.309

61.143

104.841

75.108

-

Bölüm sonucu
Bölümlerle
ilişkilendirilmeyen
giderler

1.813.688

1.448.341

(222.508)

(143.249)

10.752

7.740

-

2006

Konsolide

2005

2006

2005

(9.497)

(11.328)

6.727.703
-

6.002.073
-

-

(9.497)

(11.328)

6.727.703

6.002.073

-

1.750

2.478

1.603.682

1.315.310

1.603.682

1.315.310

273.285
110.346

206.797
91.557

Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden
Gelir ve Karlar
İştiraklerden gelirler
Diğer Faaliyetlerden
Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
Ana ortaklık dışı
kar/zarar
Vergiler

(3.920)

-

-

-

-

-

114.266

91.557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.488)
(147.394)

(7.070)
(218.076)

61.780
-

33.144
-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.780
(622.859)

33.144
(341.001)

1.270.352

1.080.661

Net dönem karı
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Türkiye
Bölüm varlıkları
Finansal Varlıklar
(net)
Bölümlerle
ilişkilendirilmeyen
varlıklar
Toplam varlıklar
Bölüm
yükümlülükleri
Bölümlerle
ilişkilendirilmeyen
yükümlülükler
Toplam
yükümlülükler
Sabit kıymet
alımları
Amortisman ve itfa
payı giderleri

Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti

Ukrayna

Diğer

Eliminasyonlar

Konsolide

2006
4.313.785

2005
4.658.744

2006
804.677

2005
594.628

2006
49.385

2005
35.554

2006
-

2005
-

2006
(792)

2005
(3.300)

2006
5.167.055

2005
5.285.626

207.421

-

-

-

-

-

523.177

383.964

-

-

730.598

383.964

2.346.748

997.354

11.676

15.774

19.628

19.964

156.501

129.475

-

-

2.534.553

1.162.567

6.867.954

5.656.098

816.353

610.402

69.013

55.518

679.678

513.439

(792)

(3.300)

8.432.206

6.832.157

1.035.547

923.080

107.884

51.056

18.263

13.105

166

144

(635)

(3.230)

1.161.225

984.155

929.101

511.483

654.125

506.154

2.291

918

-

-

-

-

1.585.517

1.018.555

1.964.648

1.434.563

762.009

557.210

20.554

14.023

166

144

(635)

(3.230)

2.746.742

2.002.710

550.618

664.647

281.452

363.025

17.979

8.707

-

-

-

-

850.049

1.036.379

891.853

901.255

103.336

56.448

9.181

7.841

-

-

-

-

1.004.370

965.544
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İkincil raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler
Telekomünikasyon

Şans Oyunları

Diğer Operasyonlar

Konsolide

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Bölüm dışı gelirler

6.471.070

5.835.020

240.733

149.399

15.900

17.654

6.727.703

6.002.073

Bölüm varlıkları

5.099.256

5.206.145

32.041

41.617

35.758

37.864

5.167.055

5.285.626

835.040

1.021.029

4.637

5.969

10.372

9.381

850.049

1.036.379

Sabit kıymet alımları
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34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
9 Ocak 2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Şirket’in 3.000.000 ABD Doları
tutarındaki teminatsız sendikasyon kredisi için Akbank T.A.Ş., Citibank N.A., T. Garanti Bankası A.Ş.,
HSBC Bank plc, J.P. Morgan plc ve Standard Bank plc’yi lider bankalar olarak yetkilendirmiştir. Söz
konusu kredi her biri 1.000.000 ABD Doları tutarında 3, 5 ve 7 yıl vadeli üç dilimden oluşacak şekilde
yapılanmıştır ve uluslararası yatırımlarda kullanılacaktır. Kredi anlaşması 26 Şubat 2007 tarihinde
imzalanmıştır.
24 Ocak 2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 2006 faaliyet yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nın 23 Mart 2007 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Turkcell’in 18 Euro sermayeyle (31 Aralık 2006 itibariyle 33 YTL) %100 sahip olduğu Financell B.V.,
finansal kuruluşlardan kredi sağlamak ve bağlı ortaklıklara fon sağlamak amacıyla aracı finans şirketi
olarak hizmet vermek üzere 19 Şubat 2007 tarihinde Hollanda’da kurulmuştur.
35

DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur.
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36

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

36.1 Hasılat
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, hasılat aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
Yurtiçi hasılat
Haberleşme gelirleri
Şans oyunları komisyon gelirleri
Tesis ve sabit ücret gelirler
Simkart satış gelirleri
Çağrı merkezi gelirleri
Diğer satış gelirleri
Yurtdışı hasılat
Haberleşme gelirleri
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Toplam hasılat

31 Aralık 2005

6.077.531
240.733
64.574
64.404
14.651
44.070
6.505.963

5.663.321
149.399
57.369
62.297
13.562
4.203
5.950.151

688.911

468.892

(430.612)
(36.559)
6.727.703

(364.687)
(52.283)
6.002.073

36.2 Satışların maliyeti
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona hesap dönemlerinde, satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
Amortisman, itfa payı ve kalıcı değer düşüklüklüğü
karşılığı (Not 19 ve 20)
Hazine payı (Not 10 ve 31)
Arabağlantı giderleri
Radyo giderleri
Transmisyon, baz istasyon kira ve bakım onarım giderleri
Personel giderleri
Şebekelerarası irtibat giderleri
Evrensel hizmet fonu (Not 10 ve 31)
Satılan simkart maliyeti
Faturalama giderleri
Diğer
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31 Aralık 2005

(1.004.370)
(987.140)
(507.324)
(249.813)

(965.544)
(1.037.067)
(577.714)
(210.252)

(213.138)
(195.135)
(139.077)
(105.921)
(62.580)
(48.499)
(206.066)
(3.719.063)

(189.183)
(171.278)
(89.177)
(77.074)
(66.027)
(39.340)
(129.553)
(3.552.209)
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37

FAALİYET GİDERLERİ

37.1 Pazarlama ve satış giderleri
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, pazarlama ve satış giderleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
(338.325)
(333.454)
(227.414)
(143.895)
(96.233)
(43.811)
(1.183.132)

Abone elde etme giderleri
Genel pazarlama giderleri
Telsiz ruhsat ve kullanım ücreti karşılıkları
Satış promosyon giderleri
Personel giderleri
Diğer

31 Aralık 2005
(225.564)
(353.045)
(183.234)
(60.845)
(72.021)
(35.621)
(930.330)

37.2 Genel yönetim giderleri
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2006
(92.631)
(43.977)
(19.961)
(8.372)
(8.086)
(6.802)
(3.310)
(1.680)
(37.007)
(221.826)

Personel giderleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı gideri
Tahsilat giderleri
Kira giderleri
Bakım onarım giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Sigorta giderleri
Danışmanlık giderleri
Diğer
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(73.400)
(32.692)
(17.987)
(5.011)
(3.813)
(1.906)
(3.779)
(17.905)
(47.731)
(204.224)
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38

DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
180.325
110.346
41.746
16.832
4.407
29.975
383.631

Mevduat faiz geliri
İştiraklerden gelirler
Geç ödeme faiz geliri
Opsiyon prim geliri
Menkul kıymet satış geliri
Diğer

31 Aralık 2005
119.241
91.557
44.500
77
15.173
27.806
298.354

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap döneminde Şirket’in diğer faaliyetlerden gider ve
zararları sırasıyla 8.488 YTL ve 7.070 YTL’dir.

39

FİNANSMAN GİDERLERİ
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansman giderleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2006
(78.171)
(52.805)
(3.722)
(12.696)
(147.394)

Faiz giderleri
Kur farkı geliri / (gideri), net
Dava konusu faiz giderleri
Digital Platform’dan alacakların iskonto geliri
Diğer
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31 Aralık 2005
(90.640)
(19.894)
(113.378)
13.456
(7.620)
(218.076)

NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre
düzeltilmesi uygulamasına son verildiğini kamuoyuna duyurmuştur (Not 2). Dolayısıyla, 31 Aralık
2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde Şirket’in herhangi bir parasal kazancı ya da
kaybı oluşmamıştır.
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41

VERGİLER
21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %30'dan %20'ye indirilmiştir.
Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları %20 oranında
kurumlar vergisine tabidir. 1 Ocak 2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde %30 oranına göre
hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin anılan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutarı aşan
kısmının, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla 2006 yılının ilk üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kazançlar üzerinden, yeni Kanun o
tarihlerde henüz yürürlüğe girmemiş olması nedeniyle %30 oranında hesaplanan geçici verginin, %20
oranına göre hesaplanan tutarı aşan kısmı 2006 yılının izleyen geçici vergi dönemleri için hesaplanacak
geçici vergiden mahsup edilebilecektir.
Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın
onbeşinci günü akşamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili
makamlar geriye dönük olarak beş yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili
görüşlerini değiştirebilir.
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin, bağlı ortaklık ve iştiraklerini konsolide ettiği mali
tabloları üzerinden vergi beyannamesi düzenlemesine olanak tanımamaktadır. Bu nedenle, konsolide
mali tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan şirketler için ayrı ayrı
hesaplanmıştır.
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, hesaplanan gelir vergisi, aşağıda
gösterilen ve vergi öncesi kara yasal vergi oranı uygulanarak bulunan tutardan farklıdır:
Vergi öncesi kar
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi gideri
Vergi oranı değişikliği
Yurtdışı bağlı ortaklıklardaki vergi oranı
farklarının etkisi
İndirilemeyen giderler ve geçici olmayan
farklar
Yatırım indirimi
Bağlı ortaklıkların dağıtılmamış karlarından
kaynaklanan vergi etkileri
Ana ortaklık dışı vergi etkileri
Bilançoya yansıtılmayan net ertelenmiş vergi
varlıkları
Geçmiş yıllarda bilançoya yansıtılmamış net
ertelenmiş vergi varlıklarının dönemde
kullanımı
Diğer

%20
%12

31 Aralık 2006
1.893.211
(378.642)
(234.267)

%30
-

31 Aralık 2005
1.421.662
(426.499)
-

(%1)

12.866

-

(5.994)

(%2)

(9.011)
43.425

(%6)

1.895
81.375

%1
(%1)

(21.824)
12.356

(%1)

9.986

%3

(52.089)

%1

(10.883)

(%1)
-

9.835
(5.508)
(622.859)

-

3.767
5.352
(341.001)

Özkaynaklarla ilişkili toplam ertelenen vergi 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle 939 YTL ve 310 YTL’dir.
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42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hisse başına kazanç tutarları,
1.270.352 YTL ve 1.080.661 YTL tutarındaki karın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay
adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır.
31 Aralık 2006
Net kar
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı:
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
Nominal değeri 0,001 YTL
olan hisse başına kar
(kısaltılmamış tam YTL)
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31 Aralık 2005

1.270.352

1.080.661

2.200.000.000

2.200.000.000

0,577433

0,491210

NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit Akım Tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmiştir.
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MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ
OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
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