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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihli Konsolide Bilanço
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki
para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız denetimden geçmiş
Dipnot
referansları

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

6
7
10
37
11
13
26

6.154.759
4.929.783
1.042
623.001
96.806
16.959
28.937
458.231

4.715.935
3.605.096
32.865
455.828
61.126
163.084
26.739
371.197

37
11
7

5.972.423
68.581
10.961
50.616

5.054.117
80.214
8.401
47.615

16
18
19
20
35
26

468.749
3.139.870
1.791.200
369.973
1.775
70.698

768.099
2.545.262
1.558.580
2.917
43.029

12.127.182

9.770.052

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar

Duran varlıklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihli Konsolide Bilanço
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız denetimden geçmiş
Dipnot
KAYNAKLAR
referansları
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Kısa vadeli yükümlülükler
3.183.457
2.606.374
Finansal borçlar
8
998.542
724.070
Ticari borçlar
10
482.833
336.129
İlişkili taraflara borçlar
37
31.807
20.939
Diğer borçlar
11
494.577
370.209
Dönem karı vergi yükümlülüğü
35
191.435
516.188
Borç karşılıkları
22
124.537
82.800
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
26
859.726
556.039

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

8
24
35
26

ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Katkı sermaye
Azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonu
Finansal varlık değer artış fonu
Yabancı para çevrim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karı
Net dönem karı/zararı
Azınlık payları

27

27

TOPLAM KAYNAKLAR

771.662
196.630
40.404
183.779
6.790
344.059

331.933
163.529
31.713
136.691
-

8.172.063
8.084.175
2.200.000
269
27.527
(433.913)
183
112.666
517.573
3.347.069
2.312.801
87.888

6.831.745
6.670.916
2.200.000
269
6.383
(49.092)
347.435
2.407.296
1.758.625
160.829

12.127.182

9.770.052

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız denetimden geçmiş
Dipnot
referansları
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

28
28

8.844.643
(4.314.716)
4.529.927

8.186.949
(3.992.400)
4.194.549

29
29
31
31

(1.722.208)
(393.850)
20.187
(19.984)
2.414.072

(1.472.335)
(325.080)
10.803
(26.517)
2.381.420

16
32
33

132.518
568.145
(219.511)
2.895.224

70.414
398.430
(705.456)
2.144.808

(703.615)
(714.517)
10.902

(427.016)
(540.558)
113.542

DÖNEM KARI

2.191.609

1.717.792

Dönem karının dağılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları

(121.192)
2.312.801

(40.833)
1.758.625

Hisse başına kazanç /Hisse başına seyreltilmiş
kazanç

1,051273

0,799375

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
FAALİYET KARI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
VERGİ ÖNCESİ KARI
Vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gelir/gideri

35
35

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Öz Sermaye Değişim Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Ana ortaklığa ait özkaynaklar

1 Ocak 2007 tarihindeki bakiye (1)
Yasal yedeklere transfer
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlıklar makul
değer artışı (net)
Satın alınan azınlık payları
Temettü ödemesi
Azınlık paylarındaki değişim
Net dönem karı
31 Aralık 2007 tarihindeki bakiye(1)
Yasal yedeklere transfer
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlıklar makul
değer artışı (net)
Temettü ödemesi
Azınlık hisseleri satış opsiyon
yükümlülüğü
Azınlık paylarındaki değişim
Katkı sermaye
Net dönem karı
31 Aralık 2008 tarihindeki bakiye (1)
(1)

Azınlık
hisseleri satış
opsiyonu
değerleme
fonu
-

Sermaye
2.200.000
-

Hisse
senedi
ihraç
primleri
269
-

Katkı
Sermaye
-

2.200.000
-

269
-

-

-

-

-

-

2.200.000

269

27.527
27.527

Finansal
varlık
değer
artış fonu
3.956
-

Yabancı
para
çevrim
farkları
31.351
(80.443)

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
197.990
149.445
-

Birikmiş
karlar
3.123.781
(149.445)
-

Toplam
5.557.347
(80.443)

Azınlık
payları
128.117
(11.518)

Toplam
özkaynaklar
5.685.464
(91.961)

-

2.427
6.383
-

(49.092)
161.758

347.435
170.138
-

(567.040)
1.758.625
4.165.921
(170.138)
-

2.427
(567.040)
1.758.625
6.670.916
161.758

(1.056)
(62.927)
149.046
(40.833)
160.829
12.094

2.427
(1.056)
(629.967)
149.046
1.717.792
6.831.745
173.852

-

(6.200)
-

-

-

(648.714)

(6.200)
(648.714)

(68.730)

2.312.801
5.659.870

(433.913)
-

(6.200 )
(717.444 )
(433.913)
104.887
27.527
2.191.609
8.172.063

(433.913)
(433.913)

183

112.666

517.573

Sermaye, hisse senetleri ihraç primleri ve kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmiştir.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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27.527
2.312.801
8.084.175

104.887
(121.192)
87.888

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Net dönem karı
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
Stok karşılıklarındaki artış/ (azalış)
Vergi gideri
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı
Maddi duran varlık satış zararı / (karı)
İştirak satış karı
Net finansal gelir
Giderleşen kredi alım maliyetleri

31 Aralık 2008
2.191.609

31 Aralık 2007
1.717.792

982.648
841.313
8.731
(97)
703.615
(194.622)
(9.113)
(7.148)
(360.835)
804

1.399.583
998.084
6.908
574
427.016
(130.809)
4.534
86.631
6.645

10
37
13
26
26
11
11
37
10
26
26
11
26
22

(160.746)
3.464
(361)
(85.646)
(21.023)
183
(2.560)
(9.679)
107.990
(17.687)
181.086
125.706
86.110
42.205
(1.038.018)
134.949
2.520.230

(202.210)
53.486
(12.232)
(3.361)
5.083
30.761
11.319
10
(31.823)
74.780
10.803
(12.204)
24.878
(461.578)
15.603
2.620.690

18
19

(912.776)
(292.206)
18.346
(7.051)
24.226
535.673
(71.908)
32.744
(369.054)
(1.042.006)

(657.894)
(241.076)
22.724
(10.897)
8.451
328.191
10.000
(139)
45.111
21.845
(473.684)

908.892
(759.926)
109.191
27.527
(717.444)
(7.234)
(438.994)
127.309
1.166.539
154.012
3.602.621
4.923.172

580.797
(521.511)
(267)
136.472
13.957
(629.968)
(79)
(420.599)
(50.441)
1.675.966
(319.994)
2.246.649
3.602.621

18-19
35

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
Stoklardaki artış
Diğer dönen varlıklardaki artış
Diğer duran varlıklardaki azalış
Diğer alacaklardaki azalış
Diğer uzun vadeli alacaklardaki artış
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/ artış
Ticari borçlardaki artış
Peşin ödenen giderlerdeki artış
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
Diğer kısa vadeli borç karşılıklarındaki artış
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
Borç karşılıklarındaki artış
Ödenen vergiler
Temettü geliri
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımı
Maddi olmayan duran varlık alımı
Opsiyon prim gelirleri
Opsiyon prim ödemeleri
Maddi duran varlık satışı
Tahsil edilen faizler
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlardaki azalış
Satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki artış
Satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki azalış
İktisap edilen bağlı ortaklık net nakit etkisi
Temettü geliri
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansal faaliyetler:
Kredi alımları
Kredi anapara ödemeleri
Kredi alım işlem maliyeti
Ana ortaklık dışı paydaki değişim
Katkı sermaye
Ödenen temettüler
Finansal kiralama yükümlülükleri ödemeleri
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
Bilanço üzerindeki kur farkları
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki kur farkları
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

27

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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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: 71,
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 2008 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 T.C Ulaştırma
Bakanlığı (“Bakanlık”) ile bir lisans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme uyarınca, 500 milyon
Amerikan 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.
Hazine payına ek olarak, Turkcell, elde ettiği brüt gelirin %0,35’ini (onbinde otuzbeş) kurum
masraflarına katkı payı olarak yılda bir kez olmak üzere Telekomünikasyon Kurumu’na (mali tablo
dipnotlarında bundan sonra yeni ünvanıyla “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu”) ödemekle
yükümlüdür.
Şirket Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2000/UMTS hizmet ve altyapılarının
yetkilendirilmesine yönelik dört adet lisansın verilmesi için yapılan 3. Nesil ihalesinde, 358 milyon
Euro (KDV hariç) karşılığında en geniş frekans bandını içeren A tipi lisansını aldı. Lisans ile ilgili
onaylar tamamlandıktan sonra Lisans bedelinin ödemesi yapılacak olup Mart 2009’da gerçekleşmesi
beklenmektedir.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Turkcell’in ana hissedarları, Sonera Holding B.V. (“Sonera”), Çukurova
Grubu ve Alfa Telekom Turkey Limited’dir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Sonera ve Çukurova Grubu
dolaylı ve dolaysız olarak, sırasıyla %37,1 ve %13,8 paya sahiptir. Alfa Telekom Turkey Limited’in
sahiplik oranı %13,2’dir. Fakat basında yer alan haberlere göre, Alfa Grup elinde bulundurduğu dolaylı
hisselerin %50’sini Ocak 2008 tarihi itibariyle Nadash International Holding Inc’e devretmiştir.
Turkcell ve bağlı ortaklıklarının (“Şirket”) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ortaklık yapısı Not 27.1’de
açıklanmıştır.
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Bağlı ortaklıklar
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon
Limited Şirketi (“Kıbrıs Telekom”)
Global Bilgi Pazarlama Danışma ve
Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (“Global”)
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.
(“Turktell”)
Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.
(“Tellcom”)
Turktell Uluslararası Yatırım
Holding A.Ş. (“Turktell Uluslararası”)
Turkcell Kurumsal Satış ve Dağıtım
Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Kurumsal”)
East Asian Consortium B.V. (“Eastasia”)
Turkcell Teknoloji Araştırma ve
Geliştirme A.Ş. (“Turkcell Teknoloji”)
Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş.
(“Şans Oyunları”)
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
(“TurkKule”)
Financell B.V. (“Financell”)
Rehberlik Hizmetleri A.Ş.
(“Rehberlik Hizmetleri”)
Corbuss Kurumsal Telekom Servis
Hizmetleri A.Ş. (“Corbuss”)
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve
Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“İnteltek”)
Euroasia Telecommunications
Holdings B.V. (“Euroasia”)
LLC Astelit (“Astelit”)
Surtur B.V. (“Surtur”)
Beltur B.V. (“Beltur”)
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell Gayrimenkul”)
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
(“Beltel”)
Belarusian Telecommunications Network
(“Belarussian Telecom”)
Superonline Uluslararası Elektronik
Bilgilendirme Telekomünikasyon ve
Haberleşme Hizmetleri A.Ş. ("Superonline")
UkrTower LLC. (“Kule Ukrayna”)

Ülke
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (“KKTC”)
Türkiye
Türkiye

Faaliyet konusu
Telekomünikasyon
Müşteri ilişkileri yönetim
merkezi
Bilgi teknolojisi, eğlence ve
katma değerli GSM hizmetleri
yatırımları

Türkiye

Telekomünikasyon

Türkiye

Telekomünikasyon yatırımları

Türkiye
Hollanda

Telekomünikasyon
Telekomünikasyon yatırımları

Türkiye

Araştırma geliştirme

Türkiye

Şans oyunları yatırımları
Telekomünikasyon alt yapı
işletmeciliği
Finansman şirketi

Türkiye
Hollanda
Türkiye
Türkiye

Telekomünikasyon
WAP ve katma değerli
GSM hizmetleri

Türkiye

Şans oyunları

Hollanda
Ukrayna
Hollanda
Hollanda

Telekomünikasyon
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon yatırımları
Telekomünikasyon yatırımları

Türkiye

Gayrimenkul Yatırım Şirketi

Türkiye

Telekomünikasyon yatırımları

Belarus

Telekomünikasyon

Türkiye
Ukrayna

Telekomünikasyon
Telekomünikasyon alt yapı
işletmeciliği
Müşteri ilişkileri yönetim
merkezi
Faaliyet konusu
Ön ödemeli hatların
satışı ve dağıtımı

Global Bilgi LLC. (“Global Ukrayna”)

Ukrayna

Müşterek yönetime tabi ortaklıklar
A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri
A.Ş. (“A-Tel”)

Ülke
Türkiye
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İştirakler

Ülke

Faaliyet konusu

Fintur Holdings B.V. (“Fintur”)

Hollanda

Telekomünikasyon

Kıbrıs Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (“KKTC”) bir GSM şebekesi kurmuş ve
işletmektedir. Kıbrıs Telekom, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile 27 Nisan 2007 tarihinde
GSM Sayısal, Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans verilmesine
ilişkin yeni bir sözleşme imzalamış ve lisans sözleşmesi ile GSM 900, GSM 1800 frekans bantlarının
kullanım haklarını ve bazı şartlara bağlı olarak IMT/2000/UMTS frekans bandının kullanım hakkını
elde etmiştir. Yeni Lisans sözleşmesine göre Kıbrıs Telekom, aylık olarak süresinde ödenmeyen
bedeller için abonelerine tahakkuk ettirilen gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi finansal
yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirilen tahakkuk tutarları, katma değerli hizmetlerden
elde edilen gelirlerin, bu hizmetlerin içeriği karşılığında ilgili üçüncü şahıslara ödenecek olan bölüm,
diğer işletmecilerden elde edilen arabağlantı gelirleri ile yurt dışında bulunduğu sürece dolaşım
aracılığıyla telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında abonelerden tahsil edilen
ücretlerin, dolaşım yapılan yurtdışı operatörüne ödenen bölümü hariç olmak üzere aylık brüt gelirin
%15'ini her ay KKTC Gelir ve Vergi Dairesine ödemekle yükümlü tutulmuştur. Sözleşme imza
tarihinden itibaren 18 yıl geçerli olacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2007 tarihinden
itibaren 25 Mart 1999 tarihinde imzalanmış bulunan gelir paylaşımı sözleşmesi yürürlükten kalkmıştır.
Ayrıca, Kıbrıs Telekom 14 Mart 2008 tarihinde 3. nesil altyapı lisansını almıştır.
Global ve Global Ukrayna, müşteri ilişkileri yönetim merkezi olarak hizmet vermektedir.
Turktell, bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri gibi hizmetler sunan şirketlere
iştirak etmek ve bu hizmetlerin geliştirilmesi 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.
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.
Eastasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve İran İslam
Cumhuriyeti’nde (“İran”) İrancell ünvanlı, İran kanunlarına göre kurulması planlanan şirkete iştirak
etmek amacıyla kurulmuştur. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Eastasia’nın İran’da operasyonel faaliyeti
yoktur.
Turkcell Teknoloji’nin 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 yapmaktır. Şirket
Nisan 2007 ayında Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest bölgesinde faaliyetine
başlamıştır.
Şans Oyunları, yurtiçi ve yurtdışında şans oyunları alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş
şirketlere iştirak etmek veya bu alanda faaliyet gösterecek yeni şirketler kurmak amacıyla kurulmuştur.
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TurkKule ve Kule Ukrayna, telekomünikasyon ve medya sektörüne, özel ve kamu kurum ve
kuruluşlarına kulelerde yer kiralayarak alt yapı işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. TurkKule,
müşterilerine gerekli her türlü izinin alınması, yer ve saha kiralanması, kule yatırımının yapılması, orta
gerilim enerjisi sağlanması, dönemsel bakımlarını yapılmasını (kule, çit, enerji hattı, ulaşım yolu) içeren
paket hizmetler sunmaktadır.
Financell, finansal kuruluşlardan kredi alarak bağlı ortaklıklara fon sağlamak amacıyla aracı finans
şirketi olarak 19 Şubat 2007 tarihinde Hollanda’da kurulmuştur.
Rehberlik Hizmetleri, Telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi,
rehberlik ve katma değerli hizmetler vermek ve bu hizmetlere ilişkin altyapı kurmak ve işletmek
amacıyla 19 Temmuz 2007 tarihinde kurulmuştur.
Corbuss, WAP (Wireless Application Protocol) ve katma değerli GSM hizmetleri gibi bilgi teknolojisi
alanında hizmetler sunmak için kurulmuştur.
İnteltek, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (“GSGM”) 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,
GSGM ile 2 sabit ihtimalli şans oyunlarının risk yönetim merkezi kurulması ve işletmeciliği başbayiliği
verilmesi amacıyla Ekim 2011 tarihine kadar geçerli olacak bir sözleşme daha imzalamıştır. Inteltek’in
mevcut sözleşmeleri 1 Mart 2009 tarihine kadar geçerlidir. Şans oyunları işletmeciliğinin tüzel kişilere
verilmesi için 28 Ağustos 2008 tarihinde yapılan yeni ihalede İnteltek en iyi teklifi vermiş ve 29
Ağustos 2008 tarihinde Spor Toto ile 10 yıl süreli yeni bir sözleşme imzalamıştır. Yeni sözleşme
kapsamında İnteltek’in komisyon oranı %1,4’dür (önceki oran %7). İnteltek’in faaliyet konusu ile ilgili
devam eden davalar Not 22.10, 22.11 ve 22.12’te açıklanmıştır.
Euroasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve Ukrayna’da bu
hizmetleri veren Astelit’e iştirak etmek amacıyla kurulmuştur.
Astelit, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak ve bunları işletmek için Ukrayna’da
kurulmuştur.
Surtur, Beltur ve Beltel, telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak, bunları işletmek ve bu
hizmetleri veren yatırımlara iştirak etmek amacıyla kurulmuştur.
Belarussian Telecom telekomünikasyon ve ileri teknoloji yatırımları yapmak ve bunları işletmek için
Belarus’ta kurulmuştur.
Turkcell Gayrimenkul, her türlü gayrimenkulleri kendi adına veya müşterileri adına almak, satmak,
kiraya vermek; kendisine veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine her türlü inşaatları yapmak
amacıyla kurulmuştur.
Superonline, bireysel ve kurumsal internet servisleri geliştirmek amacıyla satın alınmıştır.
31 Aralık 2008 itibariyle Şirket’in çalışan sayısı 10.594’dir. (31 Aralık 2007: 9.989). Kategorileri
itibariyle bakıldığında, operasyonlar ve teknik kısımda çalışan personel sayısı 7.335 (31 Aralık 2007:
6.652), satış ve pazarlama bölümünde çalışan personel sayısı 1.737 (31 Aralık 2007: 1.926) ve idari
işlerde çalışan personel sayısı da 1.522’dir (31 Aralık 2007: 1.411).
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2
2.1
(a)

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
Turkcell, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları’na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Yeni Türk Lirası
(“YTL”) bazında hazırlamakta ve finansal tablolarını bin YTL’ ye yuvarlanmış olarak sunmaktadır.
Kıbrıs Telekom, Euroasia, Financell, Eastasia, Belarussian Telecom, Astelit, Global Ukrayna ve Kule
Ukrayna haricinde konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen
Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları hükümlerine uygun olarak YTL bazında
hazırlamaktadırlar. Kıbrıs Telekom, KKTC’de kayıtlı olup, yasal muhasebe kayıtlarını KKTC’nin
öngördüğü hükümler çerçevesinde YTL bazında, Euroasia ve Financell Hollanda’da kayıtlı olup
muhasebe kayıtlarını Hollanda’da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Amerikan Doları (“ABD
Doları”) bazında, Eastasia Hollanda’da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Hollanda’da geçerli olan
muhasebe standartlarına göre Avro bazında, Astelit, Global Ukrayna ve Kule Ukrayna Ukrayna’da
kayıtlı olup, muhasebe kayıtlarını Ukrayna’da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Hrivnia
bazında, Belarussian Telecom Belarus’ta kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Belarus’ta geçerli olan
muhasebe standartlarına göre Belarus Rublesi (“BYR”) bazında hazırlamaktadırlar.
Şirket’in ilişikteki konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 9 Nisan 2008
tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Tebliğ’in 5. Maddesine göre işletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak Tebliğ’de yer alan
Geçici Madde 2’ye göre Tebliğ’in 5. maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul
edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye
kadar UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS’ler uygulanır. Bu kapsamda Şirket 31 Aralık 2008
tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide mali tablolarını UMSK tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’lere uygun olarak hazırlamıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla,Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından
kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal
tablo hazırlayan şirketler için 10 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamasının geçerli olmadığını ilan etmiştir. Konsolide finansal tabloda, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” uygulanmamıştır.
Şirket’in UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS’lere uygun olarak hazırlanmış konsolide mali
tabloları, 25 Şubat 2009 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

(a)Finansal tabloların hazırlanış şekli
Özsermaye kalemlerinden, sermaye, hisse senedi ihraç primleri ve yasal yedekler yasal kayıtlardaki
tutarları üzerinden gösterilmiştir.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar
Organı’nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve
Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıştır.
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Şirket, yukarıdaki paragrafta bahsedilen duyuruda belirtilen esasları kullanarak 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle hazırladığı konsolide finansal tablolar ve dipnotları uyumlu hale getirmek amacıyla, geçmiş
döneme ait finansal tablolarda ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri yapmıştır.
(b)

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 finansal tablolara alınmasını
ve borcun ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, Şirket finansal varlıkları
ve borçları netleştirerek bilançoda net tutarları ile göstermektedir.

(d)

Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin finansal tabloları ilişikteki konsolide finansal tabloların tarihi
itibariyle hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet
esasına göre tutulan kayıtlarına Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflamalar yapılmıştır.

(i)

Bağlı ortaklıklar
İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, 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 finansal tabloları yönetim
kontrolünün başladığı tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar konsolidasyon kapsamına dahil
edilmiştir.
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Aşağıdaki tablo, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak ortak kontrolü altında toplanmış bütün bağlı
ortaklıkların 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle toplam kontrol oranlarını
göstermektedir:
(%)
31 Aralık 2008
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
80
55
55
55
-

Kıbrıs Telekom
Global
Turktell
Tellcom
Turktell Uluslararası
Turkcell Kurumsal
Turkcell Gayrimenkul
Eastasia
Turkcell Teknoloji
Şans Oyunları
TurkKule
Financell
Rehberlik Hizmetleri
Surtur
Beltur
Beltel
Global Ukrayna
Kule Ukrayna
Superonline
Corbuss
Belarussian Telecom
İnteltek
Euroasia
Astelit
Bilyoner

(%)
31 Aralık 2007
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
55
55
55
55

(ii) İştirakler, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetler
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
ortaklıklar olarak tanımlanmıştır. İlişikteki konsolide finansal 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 finansal tablolarında izler. İştirakin daha sonraki dönemlerde kar etmeye başlaması
durumunda, bu karın daha önce finansal tablolara alınmayan zararları aşan kısmı iştirak edenin finansal
tablolarına yansıtılır.
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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 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Şirket’in özsermaye
yöntemine göre muhasebeleştirdiği Fintur’da sahip olduğu hisse payı %41,45’tir. Fintur’un 31 Aralık
2008 ve 2007 tarihleri itibariyle UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS’lere uygun olarak
hazırlanmış mali tabloları kullanılarak, Şirket tarafından kabul edilen özsermaye metoduna göre
muhasebeleştirilmiştir.
Fintur’un benzer işlemler ve koşullardaki olaylar için Şirket’in kullandığından farklı olan muhasebe
politikaları kullanması durumunda iştirakin muhasebe politikalarını Şirket’in muhasebe politikaları ile
uyumlu hale getirmek için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Azınlık hisseleri satış opsiyonunun
muhasebeleştirilmesinde Fintur’un seçtiği ana ortaklık dışı payların kayıtlardan çıkarılmasıyla satış
opsiyonuna ilişkin olarak kaydedilen finansal yükümlülüğün rayiç değeri arasındaki fark şerefiyede artış
meydana getirecek şekilde kaydedilmiştir. Şirket, satış opsiyonuna ilişkin muhasebeleştirilen finansal
yükümlülüğün rayiç değeri ile kayıtlardan çıkarılan ana ortaklık dışı payların arasındaki farkı özsermaye
kalemlerinde “azınlık hakları satış opsiyonu değerleme fonu”nda muhasebeleştirmiştir. Fintur’un benzer
işlemler için kullandığı farklı muhasebe politikası özsermaye metoduna göre muhasebeleştirilmesi
sırasında Şirket’in muhasebe politikasıyla uyumlu hale getirilmiştir.
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 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Şirket’in, özsermaye yöntemine göre
muhasebeleştirdiği A-Tel’de sahip olduğu hisse payı %50’dir.
(iii) Bağlı menkul kıymetler
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 finansal tablolara finansal duran varlık olarak yansıtılmıştır.
(iv)

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 kısımları konsolide bilançoda “Azınlık
payları” kalemi içinde sınıflanmıştır. Yine bağlı ortaklıkların net dönem karlarından veya zararlarından
ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımları, konsolide
gelir tablosunda “Azınlık payları” 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.
Bağlı ortaklıklarla ilgili olarak azınlık paylarına isabet eden zararın tutarının bağlı ortaklıklardaki azınlık
payı tutarını aşması durumunda, azınlık pay sahiplerinin zararı karşılamaya yönelik herhangi bir
bağlayıcı yükümlülüğün olmaması ve zararı karşılamak için gerekli ilave yatırımları yababilme gücünün
yeterli olması durumu dışında; söz konusu azınlık payını aşan kısım bağlı ortaklıklardaki çoğunluk
payından mahsup edilir. Bağlı ortaklığın daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen
tutarlara ulaşıncaya kadar tüm karlar çoğunluk payına ilave edilir.
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29 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan, Beltel’in alıcı Belarus Cumhuriyeti Devlet Varlık Komitesi’nin
(“Belarus Cumhuriyeti”) satıcı olduğu Belarussian Telecom şirketinin hisse alım satım sözleşmesine
istinaden Beltel, Belarussian Telecom’un azınlık ortağı olan Belarus Cumhuriyeti’nin sahip olduğu
hisseler üzerinden hisse satış opsiyonu vermiştir. Hisse satış opsiyonuna konu olan yükümlülükler rayiç
değerinden mali tablolara kaydedilmiştir. Hisse satış opsiyonuna konu olan ana ortaklık dışı paylar mali
tablolardan çıkarılmıştır. Rayiç değerden kaydedilen hisse satış opsiyonuyla ilgili yükümlülük ve mali
tablolardan çıkarılan ana ortaklık dışı paylar arasındaki fark özkaynaklar kalemlerinden “azınlık hakları
satış opsiyonu değerleme fonu” hesabına yansıtılmıştır.

2.2

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket muhasebe
politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Şirket benzer nitelikteki işlemleri, diğer olayları ve durumları tutarlı olarak konsolide finansal tablolara
alır, değerler ve sunar. 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.

2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

(a)

Satış Gelirleri
Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülebilen ve işin normal akışı
içinde hizmet satışına ilişkin indirimler düşüldükten sonra kalan tutarı ifade eder.
Haberleşme gelirleri, faturalı ve ön ödemeli hatlardan elde edilen konuşma ve kısa mesaj servisinin de
dahil olduğu katma değerli GSM hizmetlerinden elde edilen gelirler, arabağlantı gelirleridir.
Haberleşme gelirleri, ilgili hizmetler müşteriye sunulduğu anda gelir olarak kaydedilir (Not 28).
Cihaz satışlarından doğan gelirler, malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya
devredildiği, hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği, satışa ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek
olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçüldüğü, satışa ilişkin tahsilatın muhtemel olması ve Şirket’in
satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim
etkinliği sürdürmediği anda gelir olarak kaydedilir.
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. Bu kapsamda oluşan cihaz gelirleri diğer
gelirler içinde gösterilmektedir. 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. Komisyon gelirleri 15 Mart 2007 tarihine kadar brüt
hasılatın %12’si kadarken, yenilenen sözleşme kapsamında %7’ye inmiştir. Söz konusu gelirler, oyunlar
oynandıktan sonra kazananlara ikramiyeleri dağıtıldığı anda gelir olarak kaydedilir (Not 28).
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Simkart satışları, iade ve indirimlerden arındırılmış şekilde abonelere sunulduktan sonra gelir
kaydedilmektedir. Simkart maliyetleri de aynı şekilde aboneye sunulduktan sonra gider
kaydedilmektedir.
Tesis ve sabit ücret gelirleri faturalı hatlara her ay kullanım oranına bakılmaksızın sabit olarak fatura
edilir. Bu gelirler fatura edildiği aylarda gelir kaydedilir (Not 28).
Çağrı merkezi gelirleri Global’in verdiği çağrı merkezi hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir. Söz
konusu gelirler, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğu anda gelir olarak kaydedilir (Not 28).

(b)

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. 31
Aralık 2008 tarihi itibariyle stoklar simkart, kazı konuş kart ve cihazlardan oluşmaktadır.

(c)

Maddi Duran Varlıklar
1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi duran varlıklar, 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 maddi duran varlıklar 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.

(i) Sonradan ortaya çıkan giderler
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri
ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer
gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

(ii) Amortisman
Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre kullanıma hazır
oldukları 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 - % 33,3
% 12,5 - % 20,0
%10,0 - %100,0
% 2,0 - % 4,8
% 20,0 - % 25,0
% 20,0 - % 25,0
% 20,0
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(iii) Elden çıkarma
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar, kayıtlı değeri ile tahsil edilen
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir, ilgili dönemde gelir ve gider hesaplarına dahil edilir ve
maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir.

(ç)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları, Superonline marka
değeri, Belarussian Telecom hisse alım sözleşmesinde yer alan vergi muafiyet hakları, bilgisayar
yazılımları, transmisyon hatları, merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı ve 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.

(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
Marka değeri
Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları
Müşteri listesi

% 4,0 - % 33,3
% 10,0
% 12,5 - % 33,3
% 100,0
% 10,0
%22,7
%12.5-%50,0

Turkcell, GSM İşletme Lisansı’nı 27 Nisan 1998 tarihinde imzaladığı lisans sözleşmesi ile almıştır.
Detayları Not 1’de anlatılan lisans sözleşmesi uyarınca, Turkcell ilgili lisansı 25 yıl süresince
kullanacaktır.
Kıbrıs Telekom, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile 27 Nisan 2007 tarihinde GSM Sayısal,
Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans verilmesine ilişkin yeni bir
sözleşme imzalamış ve lisans sözleşmesi ile GSM 900, GSM 1800 frekans bantlarının kullanım
haklarını ve bazı şartlara bağlı olarak IMT/2000/UMTS frekans bandının kullanım hakkını elde etmiştir.
Ayrıca, Kıbrıs Telekom 14 Mart 2008 tarihinde 3. nesil GSM altyapı lisansını almıştır.
Astelit, GSM 900 ve DCS 1800 olmak üzere iki adet işletme lisansı, bir kısmı bölgesel, bir kısmı ulusal
(tüm Ukrayna için geçerli) olmak üzere yirmi adet GSM 900 ve DCS 1800 GSM frekans lisansına sahip
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Astelit’in sabit hatlı, yerel, uzun mesafe ve uluslararası telefon işletme
lisansı olmak üzere toplam dört adet daha lisansı bulunmaktadır.
Tellcom, Uluslararası Uzun Mesafeli Trafik Taşıma Hizmeti Lisansı (“UMTH Lisansı”), Karasal Hatlar
Üzerinden Veri İletişimi Lisansı, İnternet Servis Sağlayıcılığı Lisans’ı ve Altyapı İşletmeciliği
Lisansı’na sahiptir. UMTH Lisansı 15 yıl, diğer lisanslar ise 25 yıl süresince kullanılacaktır.
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Superonline, Uluslararası Uzun Mesafeli Trafik Taşıma Hizmeti Lisansı (“UMTH Lisansı”), Karasal
Hatlar Üzerinden Veri İletişimi Lisansı, Uydu Lisansı ve İnternet Servis Sağlayıcılığı Lisans’ına
sahiptir. UMTH Lisansı 15 yıl, diğer lisanslar ise 25 yıl süresince kullanılacaktır.
Belarussian Telecom, iktisap tarihi olan 26 Ağustos 2008 tarihinden başlamak üzere 10 yıllık özel GSM
hizmetleri lisansına sahiptir. Bu lisans süresi 10 yıllık bir süre daha uzatılabilecek olup, Satıcı bununla
ilgili düzenlemeyi en geç 31 Aralık 2009 tarihine kadar yapacaktır
(ii) Elden çıkarma
Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılması sonucu oluşan kar ve zararlar, kayıtlı değeri ile tahsil
edilen tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve ilgili dönemde gelir ve gider hesaplamalarına yansıtılır.
Maliyetleri ve birikmiş itfa payları ilgili hesaplardan silinir.
(d)

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.
Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki
yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak
kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamaktadır.

(e)

Borçlanma Maliyetleri
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşaası 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 finansal tablolara alınır.

(f)

Finansal Araçlar

(i)

Sınıflandırma
Şirket’in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar, ticari alacaklar, ilişkili
taraflardan alacaklar ve diğer alacaklardan oluşmaktadır. Finansal borçlar, ticari borçlar, ilişkili taraflara
borçlar ve diğer borçlar ise finansal borçlar olarak sınıflanmıştır.
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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, Şirket Yönetimi’nin 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.
Bazı anlaşma şartları gereğince Şirket, konsolide olan iştiraklerdeki azınlık hisselerini, bu azınlıklar
satmak isterlerse almakla yükümlüdür ve bu yükümlülük “Diğer Yükümlülükler” kalemi altında “Satış
Opsiyonu” olarak gösterilmektedir.

(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 finansal 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.
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 yapılamadığı ve makul değerin
güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda, finansal varlığın 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.
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İskonto edilmiş nakit akım teknikleri kullanıldığında, tahmini nakit akımları Şirket Yönetimi’nin 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.
Şirket’in Belarussion Telecom azınlık hisseleri satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülükleri
sözleşmeye istinaden iskonto edilmiş nakit akım teknikleri ve piyasa yaklaşımı kullanılarak bulunan
değerlerin ortalaması alınarak, bilanço tarihine iskonto edilerek mali tablolarda yansıtılmıştır. Satış
opsiyonuyla ilgili finansal yükümlülük izleyen dönemlerde bahsi geçen yöntem kullanılarak
değerlenerek değişim özsermaye içinde, “azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonunda”
gösterilmiştir.

(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 finansal tablolara alınırken maliyetleri
üzerinden değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenir.

(g) 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.
İktisap edilen tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerlerinin veya birleşme maliyetinin sadece geçici olarak belirlendiği durumlarda, birleşmenin
gerçekleştiği dönemin sonunda birleşmenin ilk defa muhasebeleştirilmesinde geçici olarak yapılma
zorunluluğu ortaya çıkarsa, Şirket söz konusu geçici değerler üzerinden birleşme işlemini
muhasebeleştirir. Belarussian Telecom iktisabıyla ilgili olarak ilk defa 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
geçici olarak muhasebeleştirilen iktisap edilen tanımlanabilir varlıklar, yükümlülükler ve koşullu
yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle, birleşme tarihinden itibaren tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu
yükümlülüklerin ilk muhasebesinin tamamlanabilmesini teminen düzeltilen kayıtlı değerleri, sanki
birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri iktisap tarihinden itibaren muhasebeleştirilmiş gibi
hesaplanmıştır.

(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.
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Satın alma bedelinin, iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
makul değerinden düşük olması durumunda söz konusu fark gelir kaydedilir.

(ğ)

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 cinsinden parasal varlıklar ve borçlar
bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak YTL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan
işlemlerin veya parasal kalemlerin YTL’ye çevrilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili
dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Makul değerleri ile gösterilen yabancı para birimi
cinsindeki 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,
varlıkları, yükümlülükleri ve dönemin finansal tablolara alınmış gelir ve gideri sonucunda oluşanlar
hariç özsermaye kalemleri bilanço tarihi itibariyle oluşan kapanış kurları üzerinden YTL’ye çevrilir.
Dönem içinde finansal tablolara alınan gelir ve giderler de işlem tarihindeki kurlar esas alınarak YTL’ye
çevrilir. Bu işlem sonucunda oluşan diğer tüm farklar özsermayede “Yabancı Para Çevrim Farkları”
içinde gösterilir

(h)

Hisse Başına Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili dönem 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.

(ı)

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
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki
düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, konsolide finansal tablo dipnotlarında
açıklanmıştır.

(i)

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
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
edilebildiği durumlarda, ilişikteki konsolide finansal 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,
finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi
halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın
işletmeye gireceğinin kesine yakın hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir
değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır.
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(j)

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.

(k)

İlişkili Taraflar
Konsolide finansal tablolarda ve bu raporda, iştirakler, ortaklar, üst düzey idari personel ve Yönetim
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve
ortaklıklar, ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili
taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir.

(l)

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 bölümleridir. 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 bölümleridir.
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 temel raporlama biçimi coğrafi bölümler olarak
belirlenmiştir. Endüstriyel bölümler bazındaki bilgiler, Şirket’in faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar
genelinde ve parasal önemsellik kavramında, ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklar açısından
raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı konsolide finansal tablolarda ikincil format olarak
raporlanmıştır (Not 5).
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(m) 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 finansal tablolara alınır.

(n)

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 finansal 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 finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Başlıca geçici farklar, gelir ve
giderlerin finansal 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 finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi
avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı
anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.

(o)

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 finansal tablolarda
yansıtılmıştır.

(ö) Emeklilik Planları
Emeklilik planlarına ilişkin varlıklar Şirket’in konsolide finansal tablolarından ayrı tutulmuştur.
Turkcell ve bağlı ortaklıklarının emeklilik planlarına ilişkin yükümlülüğü belirli sabit katkı paylarını
ödemektir. Yapılan ödemeler ilgili olduğu dönemde gider olarak kaydedilir.

(p)

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.

22

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

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.

(r)

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 28.2, 29, 31 ve 33).

(s)

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.

(ş)

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.

(t)

Finansal risk yönetimi
Şirket finansal araçların kullanımından dolayı aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:
•

Kredi riski

•

Likidite riski

•

Piyasa riski

Bu not, Şirket’in maruz kaldığı yukarıdaki her bir riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili
hedefleri, politikaları ve süreçleri ve Şirket’in sermaye yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Bahsi
geçen risklere ilişkin analizler Not 38’de verilmiştir.
Şirket’in risk yönetim sürecinin kurulması ve takibi konusundaki tüm sorumluluk Şirket Yönetimi’ne
aittir.
Şirket’in risk yönetim politikaları, Şirket’in karşılaştığı riskleri tespit ve analiz etmek, uygun risk
limitleri ve kontrolleri belirleyerek bu limitlere bağlılığını gözlemlemek üzere kurulmuştur. Risk
yönetim politika ve sistemleri, Şirket’in faaliyetleri ve piyasa koşullarındaki değişimleri yansıtacak
şekilde sürekli gözden geçirilmektedir.
Küresel finans piyasalarındaki krizin etkisi Türkiye, Ukrayna ve Belarus’ta ilk olarak döviz kurlarındaki
sert yükselişle görülmüştür. YTL’nin ABD Doları ve Avro karşısındaki değer kaybı, 31 Aralık 2008
itibariyle 31 Aralık 2007’ye göre %29,8 ve %25,2 olmuştur. Şirket’in döviz kuru hassasiyeti ile ilgili ek
bilgiler, Not 38’de görülmektedir.
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Kredi riski
Bir müşterinin ya da karşı tarafın finansal enstrümanlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine
getirememesinden kaynaklanmakta olup Şirket’in alacakları ve finansal yatırımlarından doğabilecek
finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır.
Şirket Yönetimi’nin kredi riskini gözlemlemek için mevcut bir kredi risk politikası bulunmaktadır.
Şirket finansal varlıklarına karşılık teminat alabilmektedir. Ayrıca, Şirket belli projeler ve sözleşmeler
için ilişkili olmayan taraflardan gerekli olması durumunda teminat mektubu talep etmekte ve finansman
sağlamak amacıyla verdiği krediler için ipotek talep edebilmektedir.
Şirket, abonelerden alacaklardan kaynaklanan kredi riskini gözlemleyebilmek için, aboneleri bireysel
veya kurumsal olarak, ödeme vadeleri ve Şirket’in tahsilatta daha önce yaşadığı finansal zorluklar ve
yaşlandırma profillerini göz önünde bulundurarak gruplara ayırmaktadır. Ticari alacaklar ve tahakkuk
eden hizmet gelirlerinin büyük bir kısmı abonelerden alacaklarla ilişkilidir. Şirket’in ticari
alacaklarındaki kredi riski büyük oranda faturalı müşterilerinin kişisel ödeme özelliklerinden
kaynaklanmaktadır.
Yatırımlar, sadece likiditesi yüksek finansal enstrümanlarda ya da kredi derecesi Şirket’in kredi
derecesine eşit ya da daha yüksek olan taraflarla yapılabilmektedir. Tahsilat yapılan bazı bankaların
kredi dereceleri belirlenmemiş ya da derecelerinin Şirket’in kredi derecesinden düşük olması
durumunda Şirket, karşı tarafın ödenmiş sermaye ve sermaye yeterlilik oranlarını kontrol etmektedir.
Türev ve benzeri enstrümanlarla ilgili işlemler Şirket’in sözleşme imzaladığı ve kredi dereceleri yeterli
olan taraflarla yapılmaktadır.
Raporlama tarihi itibariyle, Şirket’in belirli bir taraftan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.
Şirket’in maruz kaldığı azami kredi riski, türev enstrümanlar dahil olmak üzere finansal varlıkların
tümünün Not 38’de bilançoda kayıtlı değerleriyle gösterilmesiyle yansıtılmıştır.
Şirket abonelerden alacaklar bakiyesi için, tahmini uğradığı zararı göstermek amacıyla şüpheli alacak
karşılığı ayırmaktadır. Bu karşılık, abonelerinden kaynaklanan olası tahsilat problemleri ve ticari
alacakların tahsilatındaki geçmiş deneyimleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Değer
düşüklüğü karşılığı 31 Aralık 2008 tarihinde sonra eren hesap döneminde hasılatın %0,9’una karşılık
gelmektedir. Değer düşüklüğü karşılığı hasılatın %1,5’ine karşılık gelseydi, 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle 48.787 YTL daha yüksek olup net dönem karını olumsuz yönde etkileyecekti.
Likidite riski
Likidite riski Şirket’in ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Şirket’in
likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz
durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Şirket’i zarara uğratmayacak ya da
itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.
Piyasa riski
Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören
enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Şirket’in gelirinin ya da sahip olduğu
finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı
kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi amaçlamaktadır.
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Döviz kuru riski
Şirket, yabancı para birimleri üzerinden olan, uluslararası dolaşım gelirleri ve giderleri, bazı
operasyonel giderler, şebeke maliyetleri gibi çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı
para borç, alacak ve finansal borçlar ve Belarussian Telecom iktisabına ilişkin ertelenen ödemeler ve
azınlık hissesi satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülükler sebebiyle döviz kuru riskine maruz
kalmaktadır. Şirket’in işlemlerini gerçekleştirdiği diğer para birimlerinin büyük çoğunluğu ABD Doları,
Avro, ve İsveç Kronu’ndan oluşmaktadır.
Şirket, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan doğan riski kontrol altına almak amacıyla çeşitli “forward”
(vadeli sözleşme) ve opsiyon sözleşmelerine taraf olmaktadır. Vadeli döviz işlemleri sözleşmeleri
gerektiği durumlarda vade tarihlerinde tekrar yenilenmektedir.
Şirket, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle döviz kuru riskini dengelemek için herhangi bir türev enstrüman
kullanmamıştır.
Şirket’in özsermaye yöntemine göre değerlenen iştiraki Fintur’daki yatırımının ve Ukrayna ve
Belarus’ta bulunan bağlı ortaklıklarının net aktiflerinden doğan döviz kuru riski Şirket tarafından
yönetilmemektedir.
Faiz oranı riski
Şirket, faiz içeren varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket Yönetimi’nin genel politikası, yatırımcı, alacaklı ve piyasa
güveninin devamlılığını sağlamak ve Şirket’in gelecek faaliyetlerini geliştirerek güçlü sermaye yapısını
sürdürmektir.
Şirket, 31 Aralık 2008 itibariyle faiz oranı riskini dengelemek için herhangi bir türev enstrümanı
kullanmamıştır.
2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların UMSK tarafından yayınlanan UFRS’ye uygun olarak hazırlanması, Şirket
Yönetimi’nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider
kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili
sonuçlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleşebilir.
Tahmin ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden
kaynaklanan etkiler, cari dönemde ve bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır.
Şirket’in konsolide finansal tablolarına önemli etkisi olan koşullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili
tahmin, belirsizlik ve önemli değerlendirmelere ilişkin muhasebe politikalarının uygulanmasına ilişkin
bilgiler Not 22’de verilmiştir. Şüpheli alacaklar, amortismana tabi varlıkların gelecekteki ekonomik
faydalarının beklenen tüketim tutarları ve ekonomik ömürleri ile ilgili muhasebe tahmin ve
değerlendirmelerinin detaylı analizi aşağıda verilmiştir.
Şirket’in muhasebe politikalarının uygulanmasıyla ilgili önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları aşağıda özetlenmiştir:
Şüpheli ticari alacak karşılığı
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Şirket Yönetimi’nin ticari alacaklar
tutarının miktarı, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine
dayanmaktadır. Eğer ekonomik koşullar, tahsilat eğilimleri veya diğer belirgin sektör eğilimleri Şirket
Yönetimi’nin tahminlerinden daha kötü gerçekleşirse, konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli
ticari alacak karşılığı tutarı gerçekleşen şüpheli alacakları karşılamayabilir.
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Varlıkların faydalı ömürleri
Şirket’in varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket Yönetimi tarafından
belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o
varlığın tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket’in benzer
varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Şirket ayrıca piyasadaki
değişimler veya gelişmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi
durumunu da gözönünde bulundurur. Lisans’ın faydalı ömrü ise Lisans sözleşmesinin geçerlilik süresine
bağlıdır.
26 Ağustos 2008 tarihinde iktisap edilen iştiraklerden Belarussian Telecom’a ait GSM lisansı 17 Mart
2015’e kadar geçerlidir. İmzalanan satınalma sözleşmesine göre Belarus Cumhuriyeti lisans süresini 26
Ağustos 2008 tarihinden itibaren 10 yıl olacak şekilde 31 Aralık 2009 tarihine kadar gerekli işlemleri
yaparak uzatmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca lisans süresinin cüzi bir bedel karşılığında ek olarak 10 yıl
daha uzatılması taahhüt edilmiş ve imza altına alınmıştır. Konsolide finansal tablolarda itfa tutarı
lisansın süresinin uzatılacağı varsayımına göre kaydedilmiştir.
Komisyon gelirleri
Komisyon ücretleri, sabit ihtimalli şans oyunları işlemlerinde İnteltek’in işletmeci değil aracı olarak yer
aldığı hizmetlerle ilgilidir. UFRS/UMS’de aracı ve işletmeci tanımları arasındaki ayrım konusunda
belirgin bir açıklama bulunmaması sebebiyle Şirket Yönetimi aşağıda belirtilen hususları dikkate
almıştır:
•
•

•

Şirket oyunların yerine getirilmesinin sorumluluğunu üzerine almaz.
Şirket son müşteriden tahsilat yapmaz ve böylelikle herhangi bir kredi riski taşımaz.
Şirket toplam ciro üzerinden belirli bir yüzde alır.

Gelirin muhasebeleşmesi
Birden fazla unsur içeren sözleşmelerde, 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.
Gelir vergisi
Vergi Kuruluşları ile ilgili herhangi bir uzlaşmazlık olması durumunda, ilgili mercilerden karar gelene
kadar ya da yasal süreç sonuna kadar vergi hesaplama yöntemi tam olarak belirlenemeyen kalemler için
vergi gideri hesaplanması tahmin ve değerlendirmeler yapılmasını gerektirir.
Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinin bir parçası olarak, Şirket operasyon sürdürülen her
bir ülke için gelir vergisini tahmin etmekle yükümlüdür. Bu süreç, cari vergi giderlerini, ertelenmiş gelir
ve tahakkuklar gibi raporlama amacıyla yapılan düzeltme işlemlerinden hesaplanan geçici zamanlama
farklarının değerlendirerek ertelenmiş vergi varlığını veya yükümlülüğünü tahmin etmeyi içermektedir.
Şirket Yönetimi ertelenmiş vergi varlıklarını gelecekteki vergilendirilebilir gelirden tazmin edebileceği
veya indirebileceği durumlarda kaydeder.
Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda
ayrılır. Bu nedenle ertelenmiş vergi alacağının ayrılması, gelecek dönemlerdeki finansal performansın
tahmin edilmesine bağlıdır.
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İşletme Birleşmeleri
Şirket işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde satınalma yöntemini uygulamıştır. Hisse alım
satım sözleşmelerinde yer alan koşula bağlı olayların gerçekleşme olasılıkları eldeki bilgilerin
güvenilirliklerine dayanarak birleşme işleminin ilk defa finansal tablolara kaydedilmesinde tahmin
edilerek birleşme maliyetine düzeltme olarak kaydedilir. Şirket iktisap edilen tanımlanabilir varlıkların,
yükümlülüklerin ve koşullu yükümlülüklerin birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerini, uygun
olan değerleme metodlarını kullanarak belirlemiştir.
Azınlık Hissesi Satış Opsiyonuyla İlişkili Finansal Yükümlülükler
Şirket, Belarussian Telecom’un azınlık hissesi satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülüğü 20
Temmuz 2008 tarihinde Belarus Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşma uyarınca iskonto edilmiş nakit
akım teknikleri ve piyasa yaklaşımı kullanılarak bulunan değerlerin ortalamasını alarak hesaplamıştır.
Her iki yaklaşımında hesaplanmasında Şirket, iktisap tarihinde geçerli olan bilgilere dayanarak eldeki
en uygun değerleme metodlarının içinde kullanılan veri ve analizlerle ilgili tahmin ve varsayımlarda
bulunmuştur.
2.6

Rayiç Değerlerin Belirlenmesi
Şirket, bir kısım muhasebe politikaları ve dipnotlarda yaptığı açıklamalar uyarınca finansal ve finansal
olmayan varlıkların ve yükümlülüklerin rayiç değerlerini belirlemektedir. Rayiç değerler, finansal ve
finansal olmayan varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolardaki değerlerinin bulunması ve/veya
dipnotlarda yapılan açıklamalar için aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Gerekli
olması durumunda rayiç değerler belirlenirken kullanılan varsayımlar ilgili dipnotlarda açıklanmıştır.

(i) Maddi duran varlıklar
İktisaplarda ortaya çıkan maddi duran varlıkların rayiç değerleri belirlenirken, piyasa değerleri
kullanılmıştır. Maddi duran varlıkların piyasa değeri, değerleme tarihinde hazır bir alıcının ve satıcının
makul piyasa koşullarında her iki tarafında bilgili, basiretli ve zorlama olmadan maddi duran varlığı el
değiştirmelerinde ortaya çıkan değeridir. Maddi duran varlıkların piyasa değeri benzer varlıklar için
kote edilmiş piyasa değerleri esas alınarak belirlenmiştir.
(ii) Maddi olmayan duran varlıklar
Superonline iktisabında ortaya çıkan markanın piyasa değeri, Superonline markasına sahip olmanın
sonucu olan telif ücreti ödemekten kaçınmanın maliyetinin iktisap tarihine indirgenmesiyle
belirlenmiştir. Aynı şekilde, Superonline iktisabında ortaya çıkan müşteri listesiyle ilgili hakların rayiç
değeri çoklu dönem artık kazanç yöntemine uygun olarak değerlemeye konu olan nakit akımlarından,
müşteri listesiyle ilgili olan diğer varlıkların makul getirisinin düşülmesiyle tespit edilmiştir.
Belarussian Telecom iktisabında ortaya çıkan kontrata dayalı vergi muafiyetinin rayiç değeri, artık nakit
akım (maliyet tasarrufu) yöntemine göre belirlenmiştir. Aynı şekilde, Belarussian Telecom mobil
telefon lisansının rayiç değeri lisans değerlemede yaygın olarak kullanılan yöntemlerden olan
Greenfield yöntemine göre belirlenmiştir.
Diğer maddi olmayan duran varlıkların rayiç değeri ilgili varlığın kullanımı ve ileride satışı sonucu elde
edilecek indirgenmiş nakit akım tekniklerinin kullanılmasıyla tayin edilmiştir.
(iii) Finansal Yatırımlar
Vadeye kadar elde tutulacak, alım satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerleri
borsada kote edilmiş satış fiyatlarına dayanarak ya da tezgah üstü olarak adlandırılan borsada kote
edilmemiş piyasada işlem gören değerleri baz alınarak belirlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlıkların rayiç değeri dipnotlarda bilgilendirme amaçlı sunulmuştur.
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(iv)

Ticari ve diğer alacaklar / ilişkili taraflardan alacaklar
Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacakların rayiç değerleri gelecekteki nakit akımlarının bugünkü
değerlerinin piyasa faiziyle bilanço tarihine indirgenmesiyle belirlenmektedir.

(v)

Türevler
Vadeli döviz alım, satım ve opsiyon sözleşmelerinin rayiç değerleri eğer mümkünse kote edilmiş piyasa
değerlerine göre belirlenmektedir. Kote edilmiş piyasa değerleri mevcut değilse rayiç değer, vadeli
döviz alım satım kontratına konu olan vadeli fiyat ile bilanço tarihi itibariyle mevcut olan vadeli alıma
ya da satıma konu olan kontratların vadeli fiyatlarının arasındaki farkın bilanço tarihine risksiz
yatırımların getirisi olan faiz oranıyla indirgenmesiyle ya da opsiyon fiyatlama modelleri kullanılarak
belirlenmektedir.

(vi) Türev olmayan finansal yükümlülükler
Dipnotlarda bilgilendirme amacıyla sunulan rayiç değerler, gelecekte ortaya çıkacak ana para ve
faizlerle ilgili nakit akımların piyasa faiz oranıyla bilanço tarihine indirgenmesiyle belirlenmektedir.
Finansal kiralama yükümlülükleriyle ilgili rayiç değerler, benzer finansal kiralama sözleşmelerindeki
faizler baz alınarak belirlenmektedir.
(vii) Azınlık hisseleri satış opsiyonuna konu olan finansal yükümlülükler
Şirket, azınlık hisselerinin satış opsiyonuna ilişkin finansal yükümlülüğün ifa edilmesi muhtemel
değerini, satış opsiyonuna konu olacak tutarın bilanço tarihi itibariyle indirgenmiş değeri olarak
belirlemektedir. Satış opsiyonuna konu olan azınlık hisselerinin değeri, hisse alım satım sözleşmesine
göre tespit edilmiş olan indirgenmiş nakit akım ve karşılaştırılabilir piyasa çarpanları yöntemlerinin
basit ortalaması alınarak bulunan değerin bilanço tarihine indirgenmesiyle belirlenmiştir.
2.7

Uygulamada Olmayan Yeni Muhasebe Standartları ve Yorumlar
Şirket, 31 Aralık 2008 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan UMSK tarafından çıkarılan tüm
standartları ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesinin (“UFRYK”) tüm
yorumlarını uygulamıştır.
Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren
dönemde henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar;
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasında “yönetimsel bakış
açısını” getirmektedir. Buna göre Şirket’in operasyonel karar vericisinin Şirket’in performansını
izlemekte kullandığı iç raporlamalar baz alınır. Bu iç raporlarda her bir bölüm için aynı muhasebe
politikalarının uygulanmış olması gerekmez. Eğer karar vericinin performans değerlemesi farklı
bölümler için ayrı muhasebe politikalarının uygulanmasına olanak veriyorsa, bu durumda yapılacak
bölümsel raporlamayla finansal tabloların bir mutabakatı gerekecektir. UFRS 8 Şirket’in 2009 yılı
konsolide finansal tablolarında zorunlu olacaktır.
Revize UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” borçlanma maliyetlerinin gider yazılması seçeneğini ortadan
kaldırmakta ve bir kuruluşun varlıklarının doğrudan devralma, inşa veya üretimine ilişkin borçlanma
maliyetlerini bu varlıkların maliyetlerinin bir parçası olarak aktifleştirmesini gerektirmektedir. Revize
UMS 23 Şirket’in 2009 yılı konsolide finansal tablolarında zorunlu olacaktır ve mali tablolar üzerinde
bir etkisi olması beklenmemektedir.
Revize UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”, UFRS 3’ün kapsamında değişiklikler yaparak, iş tanımını revize
etmiş, satın alınan değerlerin muhasebeleştirme prensiplerinde birtakım revizyonlar yapmış ve bilgi
verme şartlarını genişletmiştir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, Şirket’in aynı dönemde UMS 27’yi de uygulaması kaydı ile,
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30 Haziran 2007 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak erken uygulama seçeneği
de mevcuttur.
Revize UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar”, büyük ölçüde, kontrol yetkisi olmayan
hakların ve bir yan kuruluşunun kontrolünün elden çıkmasına ilişkin muhasebe unsurlarını
değiştirmektedir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerli olup, Şirket’in aynı dönemde UFRS 3’ü de uygulaması kaydı ile erken uygulama
seçeneği mevcuttur.Konsolide finansal tablolarda önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme” (Değişiklik) - “Hakkın Kazanılması ve İptal edilmesi” (1 Ocak 2009
tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir): Standart iki konuya açıklık
getirmektedir: “Hakediş Koşulu” tanımını ve “hak etmeme” Koşulu tanımını, performans ve hizmet
koşullarından farklı olarak ortaya koymaktadır. Aynı zamanda gerek Grup gerekse karşı taraf (çalışan
veya hizmet sağlayan) tarafından iptal edilen menfaatlerin aynı şekilde muhasebeleştirileceğini ifade
etmektedir. UFRS 2’nin Grupun konsolide finansal tablolara etkisinin olmayacağı beklenmektedir.
UMS 32 “Finansal Araçlar Standardında Değişiklik”: Sunum ve UMS 1 “Mali Tabloların Sunumu –
Tasfiyeyi Müteakip Gerçekleşen Finansal Araçlar ve Yükümlülükler” adi hisseye benzer özellikler
taşıyan ancak halihazırda finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılan finansal araçların belirli türlerine
yönelik muhasebe uygulamalarını geliştirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu
tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur ve
konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRYK 13 “Müşteri Bağlılık Programları” müşterileri için bağlılık programları uygulayan ve bu
programlara katılan şirketlerle ilişkilidir. Müşterilerin ücretsiz ya da indirimli ürünler ya da hizmetler
gibi ödüller hak ettiği programlarla ilgilidir. Şirket’in 2009 yılı finansal tablolarında zorunlu olacak olan
UFRYK 13’ün Şirket’in konsolide finansal tablolarına önemli oranda etki etmesi beklenmemektedir.
Revize UMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu”(2007), diğer UFRS’ler tarafından öngörülen
muhasebeleştirme kıstaslarına ya da işlem açıklamalarına değişiklik getirmemektedir. Revize standart,
“kapsamlı gelir tablosu”nu da bir finansal tablo olarak getirmektedir. Revize standart 1 Ocak 2009 ve
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği de
mevcuttur.
UFRYK 3 Temmuz 2008 tarihinde UFRYK 15 “Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları” yorumunu
yayınlamıştır. Bu yorum, inşaat projeleri tamamlanmadan, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin
ürünlerinin satışıyla ilgili gelir kaydının muhasebe uygulamalarını standartlaştıracaktır. Bu yorum 1
Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan mali yıllar için geçerlidir ve Şirket’in konsolide finansal
tablolarına bir etkisi olmayacağı tahmin edilmektedir.
Uygun Korumalı Enstrümanlar (UMS 39 “Finansal Enstrümanlar Değişikliği: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” 1) Korunan enstrümanlarda tek taraflı risk, 2) Finansal koruma enstrümanlarında enflasyon
konularında korunma muhasebesinin nasıl yapılacağına dair uygulanacak prensipleri belirtmektedir. Bu
değişiklik, 1 Temmuz 2009 tarihinde başlayan ya da sonrasındaki mali yıllar için geriye dönük olarak
uygulanacaktır ve Şirket’in konsolide finansal tablolarına önemli bir etkisi olmayacağı tahmin
edilmektedir.
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3 Temmuz 2008 tarihinde UFRYK 16 “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal
Riskten Korunmasına” İlişkin yorumunu yayınlamıştır. Bu yorum , yurtdışındaki bir işletmede
bulunan net yatırımlardan kaynaklanan döviz kuru riskine karşı kendini koruyan işletmelere
uygulanır ve UMS 39 çerçevesinde finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasını amaçlar.
UFRYK 16, Ekim 2008 tarihinden sonra başlayan senelik dönemler için geçerli olacaktır. Şirket
UFRYK 16’nın konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını
düşünmektedir.
UFRYK 27 Kasım 2008 tarihinde UFRYK 17 “ Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı”
yorumunu yayınlamıştır. UFRYK 17 temettü borçlarının uygun bir şekilde onaylandığında ve Şirket’in
temettü üzerindeki tasarrufunun ortadan kalktığında kaydedilmesini, ödenecek temettünün dağıtıma
konu olan net varlıkların makul değerinden ölçülmesini ve makul değerle net defter değeri arasındaki
farkın gelir tablosunda kaydedilmesini gerektirmektedir. UFRYK 17, 1 Temmuz 2009 tarihi veya bu
tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup ileriye dönük olacak uygulanacaktır. Şirket,
yorumun konsolide finansal tablolara etkisini değerlendirecektir.
UFRYK 29 Ocak 2009 tarihinde UFRYK 18 “ Müşterilerden Varlık Transferi” yorumunu yayınlamıştır.
UFRYK 18 müşterilerden edinilen maddi duran varlıkların veya ilgili maddi duran varlığın inşa
edilmesi için alınan nakit tutarın ilgili müşteriyi bir şebekeye bağlaması ya da ürün veya servislere
sürekli erişimini sağlaması ya da her ikisi için verilmesi durumunda nasıl muhasebeleştirileceğini
yorumlamaktadır. UFRYK 18 1 Temmuz 2009 tarihi veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri
için geçerlidir. Şirket UFRYK 18 ‘in konsolide tablolar üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını
düşünmektedir.

3

İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Belarussian Telecom İktisabı
29 Temmuz 2008 tarihinde Beltel GSM teknolojileri alanında hizmet veren Belarusian Telecom’un %80
oranındaki hissesini satın almak için satın alma sözleşmesi imzalamıştır. 26 Ağustos 2008 itibariyle
Belarussian Telecom’un hisselerinin %80’ini devir almak üzere belirlenen koşullar yerine getirilmiş ve
500.000 ABD Doları karşılığında hisse devri gerçekleştirilmiştir.
Toplam ödemenin 300.000 ABD Doları resmi imza gününde yapılmıştır. 31 Aralık 2009 ve 2010
tarihlerinde herbiri 100.000 ABD Dolar tutarında olmak üzere 2 ödeme daha yapılacaktır. Belarussian
Telecom’un tüm bir mali yıl için net kar açıklayacağı ilk yıl 100.000 ABD Doları tutarında ek bir ödeme
daha yapılacaktır.
Şirket, Belarussian Telecom’un 31 Aralık 2008 tarihinde sonra eren döneme ait bilanço ve (20.161)
YTL tutarındaki dört aylık döneme ait gelir tablosunu tam konsolidasyon yönetimi kullanarak konsolide
etmiştir. Eğer iktisap 1 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşseydi, Şirket Yönetimi konsolide gelirin 8.845.503
YTL ve ana ortaklık payı dönem karının 2.285.981 YTL olacağını tahmin etmektedir. Bu rakamlar
tahmin edilirken Şirket iktisap edilen varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin makul değerleme
düzeltme kayıtlarının 1 Ocak 2008 tarihinde de aynı olacağı varsayımını yürütmüştür.
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İktisap edilen varlık ve yükümlülüklerin iktisap tarihi itibariyle kayıtlı değerleri ve piyasa değerleri YTL
cinsinden aşağıda verilmiştir:

Not
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal borçlar
Diğer yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Tanımlanabilir varlık ve
yükümlülükler (net)
Tanımlanabilir varlık ve
yükümlülükler üzerindeki iktisap
payı (%80)
İktisaptan dolayı ortaya çıkan şerefiye

İktisap
öncesi kayıtlı
değerler

Makul değer
düzeltmesi

205.205
28.719
4.791
29
(25.325)
(4.197)
-

7.027
215.178
562
(58.543)

212.232
243.897
4.791
29
(24.763)
(4.197)
(58.543)

209.222

164.224

373.446

18
19

İktisap değeri

298.757
337.282

Nakit ödeme
Elde edilen nakit
Net nakit çıkışı

(353.970)
29
(353.941)

Belarussian Telecom iktisabına ilişkin
ertelenmiş ödemeler

(282.069)

İktisap sözleşmesine istinaden Beltel azınlık hissedara, elindeki tüm hisseleri iktisap tarihinden 5 yıl
sonra makul değerden Beltel’e satabilmesine olanak tanıyan bir satış opsiyonu vermiştir. Şirket, satış
opsiyonuna ilişkin ortaya çıkan finansal yükümlülüğü makul değerinden kayıtlarına almış ve “Azınlık
Payları” nı kayıtlardan çıkartmıştır. Ortaya çıkan 18.604 YTL tutarındaki fark özsermaye kalemleri
içinde azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonunda gösterilmiştir.
İktisap öncesi kayıtlı değerler iktisap tarihinden hemen önce geçerli olan Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na göre hesaplanmıştır.
Şirket 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle iktisap edilen Belarussian Telecom’un tanımlanabilir varlık,
yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin makul değerlerini iktisap tarihi itibariyle
muhasebeleştirmiştir. Tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin makul değerleri bulunurken kullanılan
metodlar ve varsayımlar Not 2.6’da tanımlanmıştır.
Belarussian Telecom iktisabında ortaya çıkan şeferiye bu iktisap sonrası ortaya çıkması beklenen
Şirket’in bölgede yaratacağı sinerjiyle ilişkilidir.
Superonline İktisabı ve Bilyoner Hisselerinin Satışı
Şirket, %100 iştiraki olan Turktell vasıtasıyla dolaylı olarak iştirak ettiği Bilyoner İnteraktif Hizmetleri
A.Ş’de (“Bilyoner”) sahip olduğu %55 oranındaki hissesini satmak ve diğer yandan Superonline’daki
hisselerin tamamını Turktell vasıtasıyla satın almak üzere 21 Mayıs 2008 tarihinde Hisse Satış
Sözleşmeleri imzalamıştır. 23 Eylül 2008’de %55 oranındaki Bilyoner hisselerinin devri karşılığında
Superonline’ın kontrolü Şirket’e geçmiştir.
Şirket Superonline iktisabını UFRS 3’e uygun olarak kayıtlara almış olup, iktisap tutarı Bilyoner
hisselerinin rayiç değeri olarak belirlenmiştir. Şirket Bilyoner hisselerinin satışından, satılan hisselerin
rayiç değerleri üzerinden kar kaydetmiştir.
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Şirket, Superonline’ın (6.141) YTL tutarındaki üç aylık döneme ait gelir tablosunu tam konsolidasyon
yönetimi kullanarak konsolide etmiştir. Eğer iktisap 1 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşseydi, Şirket
Yönetimi konsolide gelirin 8.881.947 YTL ve ana ortaklık payı dönem karının 2.303.942 YTL olacağını
tahmin etmektedir.
İktisap edilen varlık ve yükümlülüklerin iktisap tarihi itibariyle kayıtlı değerleri ve piyasa değerleri YTL
cinsinden aşağıda verilmiştir:

Not
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer varlıklar
Nakit ve nakit nenzerleri
Toplam yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Tanımlanabilir varlık ve yükümlülükler (net)
Tanımlanabilir varlık ve Yükümlülükler
üzerindeki iktisap payı (%100)

18
19

İktisap
öncesi kayıtlı
değerler

Makul değer
düzeltmesi

2.445
177
12.338
772
(47.108 )
(31.376)

(1.271)
15.241
(2.794)
11.176

İktisap
değeri
1.174
15.418
12.338
772
(47.108)
(2.794)
(20.200)
(20.200)

Şerefiye
Devredilen Bilyoner hisselerinin rayiç değeri
Devredilen nakit
Elde edilen nakit
Nakit hareketi, net

32.691
12.491
(15.882)
772
(15.110)

İktisap öncesi kayıtlı değerler iktisap tarihinden hemen önce geçerli olan Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na göre hesaplanmıştır.
Şirket 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle iktisap edilen Superonline’ın tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve
koşullu yükümlülüklerinin makul değerlerini iktisap tarihi itibariyle muhasebeleştirmiştir.
Tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin makul değerleri bulunurken kullanılan metodlar ve
varsayımlar Not 2.6’da tanımlanmıştır.

4

İŞ ORTAKLIKLARI
Şirket’in ortak kontrolünde olan ve finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli derecede etkisi
bulunan şirketler iş ortaklıkları olarak tanımlanmıştır. İlişikteki konsolide finansal tablolara, Şirket’in
başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydettiği iş ortaklıklarının, 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 finansal tablolarında izler. İştirakin daha sonraki dönemlerde kar etmeye başlaması
durumunda, bu karın daha önce finansal tablolara alınmayan zararları aşan kısmı iştirak edenin finansal
tablolarına yansıtılır.
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5

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, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Belarus olmak üzere dört 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 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

Belarus

Konsolide

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Bölüm dışı gelirler
Bölümler arası
gelirler

8.189.230

7.751.424

556.934

327.062

97.890

108.463

589

-

-

-

-

-

8.844.643

8.186.949

5.310

6.824

2.509

1.591

11.546

7.755

2

-

-

-

(19.367)

(16.170)

-

-

Gelirler

8.194.540

7.758.248

559.443

328.653

109.436

116.218

591

-

-

-

(19.367)

(16.170)

8.844.643

8.186.949

Bölüm sonucu
Diğer faaliyet
gelirleri/(giderleri)

2.487.878

2.518.604

(86.456)

(139.246)

29.620

17.829

(20.332)

-

(197)

(116)

3.356

63

2.413.869

2.397.134

203

(15.714)

2.414.072

2.381.420

132.518

70.414

568.145

398.430

Finansal giderler (-)

(219.511)

(705.456)

Vergi gideri
Dönem karı

(703.615)

(427.016)

2.191.609

1.717.792

Esas faaliyet karı
İştiraklerden gelirler,
giderler

(62.088)

(56.481)

194.606

Finansal gelirler
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31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 Tarihleri İtibariyle

Bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlar
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen
varlıklar

Türkiye
2008
2007
4.762.109
4.258.803
161.385

173.898

Ukrayna
2008
2007
897.102
824.673
-

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti
2008
2007
99.172
81.901

-

-

-

Belarus
2008
886.573
-

2007
-

Diğer
2008
2007
4
145.664
307.364

594.201

Toplam varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen
yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

2.169.572

1.277.404

184.495

106.641

14.752

14.785

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti
2008
2007
26.539
42.978

14.862

768.099

5.013.473

3.690.912

12.127.182

9.770.052

2.384.739

1.398.886

1.570.380
3.955.119

1.539.421
2.938.307

Sabit kıymet alımları

2007
629.230

Ukrayna
2008
2007
235.559
239.885

Amortisman ve itfa payı giderleri

692.868

877.637

127.751

110.275

9.406

10.172

11.288

-

-

-

841.313

998.084

32.691

-

-

-

-

-

337.282

-

-

-

369.973

-
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-

Diğer
2008
-

56

468.749

Türkiye
2008
935.697

Şerefiye

Belarus
2008
495.885

1.058

Konsolide
2008
2007
6.644.960
5.311.041

2007
-

Konsolide
2008
1.693.680

2007
912.093
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İkincil raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler
Telekomünikasyon

Bölüm dışı gelirler
Sabit kıymet alımları
Şerefiye

Şans Oyunları

Diğer Operasyonlar

Konsolide

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

8.597.169
1.612.167
369.973

7.930.152
884.462
-

224.623
33.128
-

234.986
1.577
-

22.851
48.385
-

21.811
26.054
-

8.844.643
1.693.680
369.973

8.186.949
912.093
-

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 Tarihleri İtibariyle
Telekomünikasyon

Bölüm varlıkları

Şans Oyunları

Diğer Operasyonlar

2008

2007

2008

2007

2008

6.505.335

5.084.051

44.884

23.929

94.741
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6

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Kasa
Alınan çekler
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Tahvil ve bonolar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Faizsiz spot krediler
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri bakiyesi

31 Aralık 2008
6.906
905

31 Aralık 2007
239
1.164

225.558
4.696.347
67
4.929.783

216.111
3.387.361
221
3.605.096

(6.611)
4.923.172

(2.475)
3.602.621

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle YTL, ABD Doları ve Avro cinsinden vadeli mevduatın ortalama etkin faiz
oranları sırasıyla %24,7, %5,7 ve %6,2’dir (31 Aralık 2007: %19,5, %5,7 ve %5,8). 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle vadeli mevduatın ortalama vadesi 36 gündür (31 Aralık 2007: 74 gün).
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, 75.615 YTL tutarındaki mevduat (31 Aralık 2007: 69.882 YTL) ilişkili
taraflar kapsamına giren bankalardaki mevduattan oluşmaktadır.
Şirket’in finansal varlıkları ve yükümlülükleri için faiz oranı riski ve duyarlılık analizleri Not 38’de
belirtilmiştir.
7

FİNANSAL YATIRIMLAR

Kısa vadeli finansal yatırımlar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:

Satılmaya hazır hazine bonoları, devlet tahvilleri
Satılmaya hazır yurtdışı fonlar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.042
1.042

2.024
30.841
32.865

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle satılmaya hazır hazine bonoları ve devlet tahvilleri ABD Doları ve Avro
cinsinden olup sırasıyla 610 YTL ve 432 YTL’dir. (31 Aralık 2007 tarihi itibariyle faiz getiren satılmaya
hazır hazine bonoları ve devlet tahvilleri ABD Doları ve Avro cinsinden olup kayıtlı değerleri sırasıyla
1.677 YTL ve 347 YTL’dir). Faiz oranları ise sırasıyla, Libor +%1.0 ve Euribor+ %1.8 (31 Aralık 2007:
Libor+1% - Libor+1,6%) olup vade süreleri 1 ve 2 yıl arasındadır. (31 Aralık 2007: 2-3 yıl)
Şirket’in finansal yatırımlar ile ilgili kur riski, kredi ve faiz oranı riskleri Not 38’de belirtilmiştir.
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Uzun vadeli finansal yatırımlar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
Pay oranı
Defter
(%)
değeri
Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Aks TV”)
T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“T Medya”)

31 Aralık 2007
Pay oranı
Defter
(%)
değeri

6,24

32.706

6,24

32.706

10,23

17.910
50.616

9,23

14.909
47.615

Şirket Çukurova Grubu’nun Aks TV’de sahip olduğu %6,24 oranındaki hisse ve T Medya’da sahip
olduğu %8,23 oranındaki hisse, 6 Mayıs 2003 tarihli Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık
A.Ş.’nin değerleme raporunda yer alan piyasa değerleri üzerinden satın almıştır. 27 Haziran 2007 tarihi
itibariyle, Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin T Medya tarafından devir alınması sonucunda
Şirket’in T Medya’da sahip olduğu hisse oranı %8,23’ten %9,23’e çıkmıştır. Superonline hisse devrinin
gerçekleşmesi ve Superonline’ın elinde bulunan %1 oranındaki hisse ile toplam sahiplik oranı %10,23
olmuştur. Bu şirketlerin hisse senetleri için aktif bir fiyat kotasyonu bulunmadığı ve 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle güvenilir bir makul değeri bulunamadığı için, Şirket bu iştiraklerini maliyet bedelleri üzerinden
konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır.

8

FİNANSAL BORÇLAR

Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli
kısımları
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli
kısımları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

31 Aralık 2008
998.542

31 Aralık 2007
724.070

967.265
26.301
4.976
196.630

577.950
146.039
81
163.529

188.138
8.492
1.195.172

163.529
887.599

Şirket kredilerinin önemli kısmı Financell tarafından kullanılmıştır.
Haziran 2008 vadeli ve kayıtlı değeri 80.000 Avro olan teminatlı banka kredisi 24 Ocak 2008’de erken
ödenerek kapatılmıştır.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket’in finansal borçları ile ilgili olarak yükümlü bulunduğu finansal
sözleşme veya oran bulunmamaktadır.
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31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibari ile finansal kiralama işlemlerdinden borçların geri ödeme tablosu
aşağıdaki gibidir:
2008
Gelecekte
yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemeleri
Bir yıldan önce
Bir beş yıl arası
Beş yıldan sonra

5.777
9.204
14.981

Faiz

2007
Yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemelerinin
bilanço tarihi
itibariyle

801
712
1.513

4.976
8.492
13.468

39

Gelecekte
yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemeleri

Faiz

Yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemelerinin
bilanço tarihi
itibariyle

84

3

81

84

3

81
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(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008

Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri*
Teminatsız banka kredileri*
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatlı banka kredileri***
Diğer teminatsız banka kredileri

Para birimi

Vade

Faiz türü

Faiz oranı

ABD Doları
ABD Doları
YTL
YTL
Avro
BYR
BYR
ABD Doları
ABD Doları
Avro
YTL

2009
2012
2008
2009
2008
2020
2010
2009
2008
2008

Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken

Libor+%1,25
Libor+%2,3
RR**+%2
1/2RR
Libor+%0,6
-

*

Faizsiz spot kredilerden oluşmaktadır.

**

Belarus Ulusal Bankası yeniden finanse etme oranı

***

Kredinin orijinal vadesi Haziran 2008 olup, Şirket 24 Ocak 2008’de erken ödeme yaparak borçlarını kapatmıştır.
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31 Aralık 2007
YTL
890.940
228.922
6.611
26.239
9.302
19.690
1.181.704

Faiz oranı
Libor+%2,3
Euribor+%0,7
Libor+%0,6
Libor+%0,6-%0,8
Euribor+%0,8

YTL
163.483
2.475
27.453
24.093
523.442
146.039
533
887.518

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

9

DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur.

10

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
737.437
171.081
11.857
(297.374)
623.001

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

31 Aralık 2007
534.906
101.955
30.646
(211.679)
455.828

Ticari alacaklar ve alınan çekler, bayilerden alacaklar ve uluslararası dolaşım (roaming) alacaklarından
oluşmaktadır.
31 Aralık 2008 ve 2007 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 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, senetli ve senetsiz alacaklara karşılık olarak alınan
teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
127.419
119.605
2.974
249.998

Teminat mektupları
Teminat çekleri
Teminat senetleri

31 Aralık 2007
57.557
67.329
2.441
127.327

Şüpheli ticari alacak karşılığının, 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
211.679
83.883
4.344
(2.532)
297.374

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
İşletme birleşmesinden doğan karşılık
Defterlerden silinen alacaklar
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2007
187.809
45.344
(21.474)
211.679

Kısa vadeli ticari alacaklar hesabı ile ilgili kur riski ve kredi riski Not 38’de açıklanmıştır.
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birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Uzun vadeli ticari alacaklar
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).

Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
160.691
24.755
297.387
482.833

Ericsson şirketlerine borçlar
Arabağlantı borçları
Diğer

31 Aralık 2007
99.801
8.484
227.844
336.129

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, 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. 1 Temmuz 2007’de yapılan yeni bir ek sözleşme ile de GSM hizmet sözleşmesinin
geçerlilik süresi 1 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmıştır.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihi itibariyle, arabağlantı borçları, diğer operatörlerin şebekesinde sonlanan
çağrılardan ve kısa mesajlardan kaynaklanmaktadır.
Diğer kısa vadeli borçlar Şirket’in faaliyetlerinin olağan seyri kapsamında oluşan borçlardır.
Kısa vadeli ticari borçlar hesabı ile ilgili kur riski ve likidite riski Not 38’de açıklanmıştır.

Uzun vadeli ticari borçlar
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).

11

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2008 ve 2007 itibariyle kısa vadeli diğer alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
13.848
3.111
16.959

Verilen avanslar
Bloke mevduat
Diğer
42

31 Aralık 2007
16.534
145.942
608
163.084

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bloke mevduat, kullanılan kredileri garanti etmek amacıyla bankalarda
tutulan 20 Eylül 2008 vadeli mevduattan oluşmaktadır. Ancak sözü edilen bloke mevduat 24 Ocak
2008 tarihinde ilgili kredilerin kapatılmasıyla çözülmüştür.
Uzun vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer alacaklar tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
8.832
2.129
10.961

Verilen depozito ve teminatlar
Diğer

31 Aralık 2007
6.547
1.854
8.401

Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2008 ve 2007 itibariyle kısa vadeli diğer borçlar tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
396.181
73.856
12.540
1.247
2.439
8.314
494.577

Ödenecek diğer vergi ve diğer kesintiler
Hazine Payı ve Evrensel Hizmet Fonu
Bayilerden alınan depozito ve teminatlar
KKTC Vergi Dairesi'ne borçlar
Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'na borçlar
Diğer

31 Aralık 2007
301.152
47.981
9.661
3.494
7.921
370.209

Uzun vadeli diğer borçlar
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).

12

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur.

13

STOKLAR
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle simkart, kontör kart ve cep telefonu stoklarından
oluşmaktadır.

14

CANLI VARLIKLAR
Yoktur.

15

DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur.

16

ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde Şirket’in özkaynak yöntemiyle
değerlediği yatırımlarının karlarındaki payları sırasıyla 132.518 YTL ve 70.414 YTL’dir.
Şirket’in özsermaye yöntemiyle değerlediği yatırımı Fintur’un 31 Aralık 2008 tarihindeki kayıtlı değeri
307.364 YTL’dir (31 Aralık 2007: 594.201 YTL).
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Şirket, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırladığı konsolide mali tablolarında, Fintur’un yine bu tarihler
itibariyle UFRS’ye uygun olarak ABD Doları cinsinden hazırlanmış konsolide finansal tablolarını
özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirmiştir.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, özsermaye yöntemiyle değerlenen yatırımların mali tabloları
Şirket’in benzer işlemler ve koşullardaki olaylar için uyguladığı farklı muhasebe politikalarına uyumlu
hale getirilmiştir. Bu kapsamdaki yatırımlardan biri olan Fintur’un varlıklar, yükümlülükler ve
özsermaye toplamları ile 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin özet
gelir tabloları aşağıdaki gibidir (Aşağıdaki özet finansal tablolar ABD Doları cinsinden ifade
edilmiştir):
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Ana ortaklık dışı pay
Özkaynaklar
Toplam kaynaklar

31 Aralık 2008
492.587
1.786.728
2.279.315

31 Aralık 2007
418.485
1.390.361
1.808.846

443.808
962.823
411.055
461.629
2.279.315

235.264
31.355
572.882
969.345
1.808.846

31 Aralık 2008

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

1.823.095
(739.410)
364.545

31 Aralık 2007

1.486.390
(609.494)
262.850

Fintur, 2008 yılında 200.000 ABD Doları tutarında temettü dağıtım kararı almıştır. Şirket, kendi
payına düşen 82.900 ABD Doları temettü tutarını nakden Aralık 2008’de tahsil etmiş ve konsolide
mali talolarında Fintur iştirakini 82.900 ABD Doları tutarında düşürmüştür.
Nisan 2008’de Azerbaycan Devleti’nin sahip olduğu %35,7 oranındaki Azercell Telekom B.M.
(“Azercell”) (Fintur’un %51 iştiraki) hisselerinin özelleştirmesi tamamlanmıştır. Azercell’in azınlık
hissedarları Azerbaycan Devleti’nin %35,7 oranındaki hissesini satın alarak sahiplik oranlarını %49’a
çıkarmışlardır. Bu işlemler neticesinde Fintur azınlık hissedarlarından birine, elindeki %42,2
oranındaki hissesiyle ilişkili hisse satış opsiyonu vermiştir. Şirket’in muhasebe politikaları
doğrultusunda Fintur’un azınlık hisseleri satış opsiyonuyla ilişkili kaydettiği finansal yükümlülük ile
kayıtlarından çıkardığı azınlık payları arasındaki fark öz sermaye içindeki “azınlık hisseleri satış
opsiyonu değerleme fonu” hesabına kaydedilmiştir. Bu işlem sebebiyle Şirket’in Fintur iştiraki
415.308 YTL tutarında düşürülmüştür.
Şirket’in özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirdiği A-Tel’in 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren
dönem itibariyle faaliyet sonuçları %50 sahiplik oranı kullanılarak konsolide finansal tablolara dahil
edilmiştir. Mart 2008 ve Şubat 2007 tarihlerinde A-Tel Genel Kurulu kar dağıtım kararı almıştır ve
buna bağlı olarak Şirket, sırasıyla payına düşen 12.543 YTL ve 37.448 YTL tutarlarındaki kar
dağıtımını 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle A-Tel’in kayıtlı değerinden düşmüştür. A-Tel’in 31 Aralık
2008 tarihindeki kayıtlı değeri 161.385 YTL’dir (31 Aralık 2007: 173.898 YTL). Şirket, 31 Aralık
2008 tarihi itibariyle hazırladığı konsolide finansal tablolarında, A-Tel’in yine bu tarih itibariyle Not
2.1(a)’da belirtilen esaslara göre hazırlanmış mali tablolarını özsermaye yöntemine göre
muhasebeleştirmiştir.
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31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, A-Tel’in varlıklar, yükümlülükler ve özsermaye toplamı ile
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin özet gelir tabloları aşağıdaki
gibidir (Aşağıdaki özet finansal tablolar YTL cinsinden ifade edilmiştir):

Dönen varlıklar*
Duran varlıklar*
Toplam varlıklar

31 Aralık 2008
111.795
313.563
425.358

31 Aralık 2007
99.550
335.189
434.739

33.508
67.938
323.912
425.358

18.564
67.211
348.964
434.739

31 Aralık 2008
124.296
(106.571)
34

31 Aralık 2007
119.998
(122.062)
10.111

Kısa vadeli yükümlülükler*
Uzun vadeli yükümlülükler*
Özkaynaklar*
Toplam kaynaklar
*Rakamlar satınalma sonucunda oluşan rayiç değer farklarını içermektedir.

Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (net)
Net kar
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17

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur.

18

MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
2007
Operasyonel maddi duran varlıklar
GSM hizmetleri malzemeleri
Çağrı merkezi malzemeleri
Sabit ihtimalli şans oyunları terminali
Yapılmakta olan yatırımlar
Diğer
Birikmiş amortismanlar ve kalıcı değer düşüklüğü
Operasyonel maddi duran
Varlıklar, net
Operasyonel olmayan maddi duran varlıklar
Araziler
Binalar
Döşeme demirbaş tesis
ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortismanlar ve kalıcı değer düşüklüğü
Operasyonel olmayan maddi duran varlıklar, net
Maddi duran varlıklar, net

Girişler

Transfer

Çıkışlar

Yabancı para
çevrim farkları

31 Aralık 2007

5.973.899
47.242
24.958
360.020
18.474
6.424.593
(4.123.434)

55.272
8.363
380
515.287
26.125
605.427
(629.902)

530.758
6.148
(536.906)
-

(439.401)
(277)
(10)
(439.688)
430.326

(73.579)
(2)
(11.820)
(85.401)
20.391

6.046.949
61.474
25.328
326.581
44.599
6.504.931
(4.302.619)

2.301.159

(24.475)

-

(9.362)

(65.010)

2.202.312

899
341.572

603
33.725

-

(89)
(38)

(8.457)

1.413
366.802

395.388
23.837
177.833
7.350
946.879
(618.964)
327.915
2.629.074

17.320
954
1.519
11.469
65.590
(40.822)
24.768
293

3.088
(3.088)
-

(9.609)
(5.658)
(217)
(15.611)
14.984
(627)
(9.989)

(5.348)
(42)
(7.280)
9.120
(12.007)
2.901
(9.106)
(74.116)

400.839
19.091
171.855
24.851
984.851
(641.901)
342.950
2.545.262
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31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
2008
Operasyonel maddi duran
varlıklar
GSM hizmetleri malzemeleri
Çağrı merkezi malzemeleri
Sabit ihtimalli şans oyunları terminali
Yapılmakta olan yatırımlar
Diğer
Birikmiş amortismanlar ve kalıcı değer düşüklükleri
Operasyonel maddi duran
varlıklar, net
Operasyonel olmayan maddi duran varlıklar
Araziler
Binalar
Döşeme demirbaş tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortismanlar ve kalıcı değer
düşüklükleri
Operasyonel olmayan
maddi duran varlıklar, net
Maddi duran varlıklar, net

Çıkışlar

Bağlı
ortaklık
satışlarından
kaynaklanan
çıkışlar

İşletme
birleşmesinden
doğan sabit
kıymet

Yabancı
para
çevrim
farkları

31 Aralık
2008

Girişler

Transfer

6.046.949
61.474
25.328
326.581
44.599
6.504.931
(4.302.619)

29.236
4.315
17.810
589.242
231.958
872.561
(494.633)

473.600
1.712
8.157
(483.469)
-

(76.465)
(1.917)
(4)
(4.608)
(82.994)
72.304

(1.240)
(1.240)
687

40.707
164.646
384
205.737
-

(98.389)
37.549
3.861
(56.979)
61.643

6.415.638
65.584
51.291
634.549
274.954
7.442.016
(4.662.618)

2.202.312

377.928

-

(10.690)

(553)

205.737

4.664

2.779.398

1.413
366.802
400.839
19.091
171.855
24.851
984.851

3.127
7.216
12.911
2.435
4.476
27.252
57.417

12.530
4.900
17.889
(35.319)
-

(464)
(399)
(7.312)
(1.544)
(716)
(10.435)

(144)
(144)

4.474
1.238
1.049
6.761

(1.804)
(2.622)
294
(417)
1
(4.548)

4.076
388.819
409.810
21.325
193.087
16.785
1.033.902

(641.901)

(42.925)

-

6.191

62

-

5.143

(673.430)

342.950
2.545.262

14.492
392.420

-

(4.244)
(14.934)

(82)
(635)

6.761
212.498

595
5.259

360.472
3.139.870

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde amortisman giderleri sırasıyla 537.558 YTL ve 670.724 YTL dir.
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31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, finansal kiralama yoluyla elde edilen binaların net defter değeri
98.633 YTL (31 Aralık 2007: 104.185 YTL), döşeme demirbaş tesis ve cihazların net defter değeri
277 YTL (31 Aralık 2007: 0 YTL), GSM hizmet malzemelerin net defter değeri 160 YTL (31
Aralık 2007: 143 YTL), şans oyunları terminallerinin net defter değeri sıfırdır (31 Aralık 2007:
2.258 YTL), diğer operasyonel maddi duran varlıkların net defter değeri sıfırdır (31 Aralık 2007:
152 YTL).
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, İzmir Plaza’da ve Davutpaşa Plaza’da
sırasıyla 1.500 YTL ve 500 YTL ipotek tesisi mevcuttur.

19

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde, maddi olmayan duran varlık hareketleri
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
2007
GSM ve diğer
telekomünikasyon
işletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Transmisyon hatları
Müşteri Tabanı
Merkezi şans oyunları
sistemi işletim hakkı
Yapılmakta olan
yatırımlar
Diğer
Birikmiş itfa payları ve
kalıcı değer
Düşüklükleri
Maddi olmayan duran
varlıklar net

Girişler

Transfer

Yabancı
Para
Çevrim
Farkları

Çıkışlar

31 Aralık
2007

1.218.628
2.121.088
42.070
1.765

34.909
15.596
2.233
-

19.376
219.123
-

(3.854)
-

(21.120)
(16.752)
-

1.251.793
2.335.201
44.303
1.765

5.457

64

-

-

-

5.521

66.858
117
3.455.983

187.988
286
241.076

(238.522)
23
-

(3.854)

(11.458)
(315)
(49.645)

4.866
111
3.643.560

(1.774.955)

(327.360)

-

858

16.477

(2.084.980)

1.681.028

(86.284)

-

(2.996)

(33.168)

1.558.580
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31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde, maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
2008
GSM ve diğer telekomünikasyon işletme
lisansları
Bilgisayar yazılımları
Transmisyon hatları
Marka değeri
Müşteri tabanı
Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları
Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı
Yapılmakta olan yatırımlar
Diğer
Birikmiş itfa payları
Maddi olmayan duran
varlıklar net

Girişler

Transfer

Çıkışlar

Bağlı ortaklık
satışlarından
kaynaklanan
çıkışlar

1.251.793
2.335.201
44.303
1.765
5.521
4.866
111
3.643.560
(2.084.980)

11.149
2.961
1.326
2.384
272.606
1.780
292.206
(303.755)

37.220
240.081
171
(277.472)
-

(884)
-

(75)
(2.167)
-

(13)
(55)
(952)
773

1.558.580

(11.549)

-

(179)

İşletme
birleşmesinden
doğan sabit
kıymet

31 Aralık 2008

3.997
(18.768)
-

(8)
(2.250)
1.566

137.899
1.028
7.040
7.870
77.280
27.550
331
258.998
-

6.486
440
(7.845)
(6.121)

1.441.983
2.557.452
45.629
7.040
9.635
77.280
8.063
34.036
2.599
4.183.717
(2.392.517)

(684)

258.998

(13.966)

1.791.200

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde itfa payları sırasıyla 303.755 YTL ve 327.360 YTL ‘dir
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ŞEREFİYE
Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle detaylarını Not 3’de açıkladığı Belarussian Telecom ve
Superonline iktisabıyla ilgili sırasıyla, 337.282 YTL ve 32.691 YTL tutarlarında mali tablolarına
yansıttığı şerefiyeleri bulunmaktadır. Her iki iktisap da 2008 mali yılı içerisinde yapıldığı için ve 31
Aralık 2008 tarihine kadar değer düşüklüğüne sebep olacak bir unsur ortaya çıkmadığı için her iki
şerefiye de 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle değer düşüklüğü testine tabi tutulmamıştır.

21

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur.

22

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

22.1 Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Personel prim karşılığı
Türk Telekom ceza karşılığı (Not 22.4)
Özel İletişim Vergisi (“ÖİV”) davası faiz gider
karşılığı (Not 22.8)
Diğer

31 Aralık 2008
57.604
66.497

31 Aralık 2007
52.691
13.296

436
124.537

16.813
82.800

22.2 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 Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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 (onbinde otuzbeş) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu masraflarına katkı payı olarak
ödemekle yükümlü tutulmuştur.
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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 yenilenen 10 Mart 2006 tarihli 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 finansal yükümlülükler ve raporlama amacıyla
muhasebeleştirilen tahakkuk tutarları çıkarılmıştır. Turkcell, 21 Nisan 2006 tarihinde, yukarıda bahsi
geçen ilgili kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı 21 Temmuz 2005 tarihinden, Turkcell ile Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında imzalanan yeni İmtiyaz Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 10
Mart 2006 tarihine kadar Turkcell’in, “süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdiği
gecikme faizi ile vasıtalı vergiler; harç ve resim gibi finansal yükümlülükler ve raporlama amacıyla
muhasebeleştirdiği tahakkuk tutarları”nı da dahil etmek suretiyle ve itirazi 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’nin,
fiili ödeme tarihine kadar işleyecek temerrüt faizi ile birlikte Hazine’den tahsiline karar verilmesi
istemiyle esas hakkında dava açmıştır. 9 Mayıs 2007 tarihinde Mahkeme, davayı inceleme kararının
idari yargıya ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş ve bu karar Turkcell tarafından temyiz
edilmiştir. Yargıtay, 13 Mart 2008 tarihinde yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir.
Turkcell karar düzeltme müracaatında bulunmuş ancak bu müracaat reddedilmiştir.
Ayrıca Turkcell, 9 Haziran 2008 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na fazladan ödenen 102.649 YTL
anapara ile bu anaparaya davanın açıldığı tarihe kadar işlemiş 68.276 YTL tutarında temerrüt faizi
olmak üzere toplam 170.925 YTL’nin fiili ödeme tarihine kadar işleyecek temerrüt faizi ile birlikte
Hazine’den tahsiline karar verilmesi istemiyle idari yargıda dava açmıştır. İdari yargı davayı
reddetmiştir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiştir.
Bununla birlikte Turkcell, 5 Mayıs 2006 tarihinde ilgili kanunun, 21 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe
girmesine karşın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Turkcell ile arasında mevcut İmtiyaz
Sözleşmesi’ni 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 Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan tahsili talebiyle dava açmıştır. Şirket Yönetimi’nin kararı
üzerine, davanın açıldığı tarihe kadar işlemiş olan 9.668 YTL tutarındaki temerrüt faizi ve fiili ödeme
tarihine kadar işleyecek temerrüt faizinin davalıdan tahsiline karar verilmesi yönündeki talepten feragat
edilmiştir. 22 Mart 2007 tarihinde mahkeme, Danıştay’ın görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı
vermiştir. 12 Mart 2008 tarihinde Şirket 102.649 YTL tutarındaki anaparadan da tüm hüküm ve
sonuçları ile feragat etme kararı almıştır. 21 Mart 2008 tarihinde Mahkeme, feragat nedeniyle dava
hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.
10 Mart 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni İmtiyaz Sözleşmesi’nin 9. maddesine göre
Turkcell, elde ettiği brüt gelirin %0,35’ini (onbinde otuzbeş) Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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
verilmiş olup bu karara Turkcell tarafından yapılan itiraz da reddedilmiştir.
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Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ödemesi Nisan 2006’da yapılan 2005 yılına ilişkin
kurum masraflarına katkı payı ödemesinin, 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’ne 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, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun bu tarihli işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştır.
Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebi hem alt mahkeme hem de Ankara Bölge İdare Mahkemesi
tarafından reddedilmiştir.
Aynı şekilde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun talebi doğrultusunda, Nisan 2007’de yapılan
kurum masraflarına katkı payı ödemesinin 1 Ocak 2006 ile 9 Mart 2006 tarihleri arasındaki döneme
ilişkin bölümü 13 Şubat 2002 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi’ne göre değil, ödemenin yapıldığı tarihte
yürürlükte olan 10 Mart 2006 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi’ne göre hesaplanmıştır. Ancak Turkcell 2 Ekim
2007 tarihinde bu işlemin de yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır. Turkcell’in
yürütmenin durdurulması talebi hem alt mahkeme hem de Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından
reddedilmiştir.
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 Sözleşmesi’nde, 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.
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 Sözleşmesi’ne “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 Sözleşmesi’nin 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.
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22.3 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 Turkcell arasında yenilenen ek protokolde 31 Aralık 2004 tarihinden sonra
uygulanacak çağrı sonlandırma ücretleri konusunda tarafların 28 Şubat 2005 tarihine kadar
anlaşamamaları durumunda konunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aktarılacağı
belirtilmiştir. Tarafların 28 Şubat 2005 tarihine kadar yeni arabağlantı ücretleri ile ilgili uzlaşamamaları
sonucunda, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere uzlaştırma prosedürünün
işletilmesi için konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aktarılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim 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, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, “Turkcell Şebekesinde
Geçici Sonlandırma Ücretleri”ni belirlediği kararı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
“Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri” tablosunun “GSM Şebekesinde Sonlandırma Ücreti
(Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecileri İçin)” bölümünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve
daha sonra iptali talebi ile dava açmıştır.Ancak Mahkeme Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini
reddetmiştir. Turkcell karara itiraz etmiştir ancak Mahkeme Turkcell’in itirazını reddetmiştir. 4
Temmuz 2007 tarihinde Mahkeme, bu konuyla ilgili Danıştay’ın görevli olduğu gerekçesiyle
görevsizlik kararı vermiştir. Danıştay, Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir.
Turkcell’in bu karara itirazı da reddedilmiştir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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 belirlemiştir.
Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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./dakika olarak belirlendiği bölümünün ve bu işlemin dayanağını
oluşturan referans arabağlantı ücret tablosunun Turkcell için çağrı sonlandırma ücretlerinin 14
YKr./dakika olarak belirlendiği bölümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, 10 Temmuz
2006 tarihi itibariyle iptal davası açmıştır. 9 Ekim 2006 tarihinde İdare Mahkemesi, Turkcell’in
yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Turkcell bu karara itiraz etmiştir. Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 22 Kasım 2006 tarihinde Turkcell’in itirazını reddetmiştir. İdare Mahkemesi bu konu ile
ilgili Danıştay’ın görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş ve dosyayı Danıştay’a
göndermiştir. Danıştay, Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Turkcell bu karara
itiraz etmiştir. Turkcell’in bu karara itirazı da reddedilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
ayrıca, bu kararı ile birebir aynı yönde ikinci bir karar daha tesis etmiştir.
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Turkcell, 14 Ağustos 2006 tarihinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 26 Temmuz 2006
tarihli bu kararının Turkcell için geçerli olacak çağrı sonlandırma ücretinin belirlendiği bölümün
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde bir dava daha açmıştır. 28
Aralık 2006 tarihinde Mahkeme, bu konuyla ilgili Danıştay’ın görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik
kararı vermiş ve dosyayı Danıştay’a göndermiştir. 21 Eylül 2007 tarihinde, Turkcell’in yürütmenin
durdurulması talebi reddedilmiştir. İlgili karara Turkcell tarafından itiraz edilmiş ancak bu itiraz da
reddedilmiştir.
Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 20 Haziran 2007 tarihli kararı ile bildirilen ve
Türk Telekom ile Turkcell arasındaki çağrı sonlandırma ücretlerinin 13,6 YKr./dakika olarak
belirlendiği bölümü ile bu işlemin dayanağını oluşturan standart arabağlantı referans ücret tarifeleri
tablosunun Turkcell için çağrı sonlandırma ücretlerinin 1 Ocak 2007 ve 28 Şubat 2007 tarihleri arasında
14 YKr./dakika, 1 Mart 2007 tarihinden itibaren ise 13,6 YKr./dakika olarak belirlendiği bölümünün
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 12 Eylül 2007 tarihinde Danıştay’da dava açmıştır.
Mahkeme Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Karara Turkcell tarafından itiraz
edilmiştir. Turkcell’in bu karara itirazı da reddedilmiştir.
Türk Telekom’un, Turkcell ile Türk Telekom arasında uygulanacak geçici çağrı sonlandırma
ücretlerinin belirlendiği 25 Temmuz 2005 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararında
öngörülen çağrı sonlandırma ücretlerini, uluslararası çağrılar için uygulamamak suretiyle, Ağustos 2005
döneminden Ekim 2005 dönemine kadar Turkcell’den 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 kadar 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 dönemleri arasında Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen uluslararası çağrı sonlandırma fiyatlarını
kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme faizi ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam
23.726 YTL tutarında alacak davası açmıştır. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar
vermiştir. Dava süreci halen devam etmektedir. Mahkeme, Turkcell tarafından 22 Aralık 2005 ve 19
Aralık 2006 tarihlerinde açılan iki davanın birleştirilmesine karar vermiştir.
2 Kasım 2007 tarihinde Turkcell, Türk Telekom’a Kasım 2006-Mart 2007 dönemleri arasında Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen uluslararası çağrı sonlandırma fiyatlarını
kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme faizi ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 6.836
YTL tutarında alacak davası açmıştır. Mahkeme, bu davanın da 22 Aralık 2005 tarihinde açılan ilk dava
dosyası ile birleştirilmesine karar vermiştir.
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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 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aktarılacağı belirtilmiştir. Konu
uzlaştırma prosedürünün işletilmesi için Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Telsim”)
ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Avea”) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
aktarılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 26 Temmuz 2006 tarihli kararı ile nihai çağrı
sonlandırma ücretlerini belirlemiştir. Kurul kararı uyarınca bu ücretler, 1 Mart 2006-24 Mayıs 2006
tarihleri arasında Turkcell ve Telsim arasında, Telsim hisselerinin Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye
(“Vodafone”) devir tarihi olan 24 Mayıs 2006 tarihinden itibaren 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 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
yayınlanan sonlandırma ücretlerine göre Turkcell’in lehinedir. Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
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 YKr./dakika olarak belirlendiği
bölümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, 23 Ağustos 2006 tarihi itibariyle iptal davası
açmıştır. Aynı davada ayrıca, Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 26 Temmuz 2006
tarihli kararı ile Turkcell ile Telsim arasında geçerli olacak çağrı sonlandırma ücreti (14 YKr./dakika) ve
SMS sonlandırma ücretlerinin (2,97 YKr./adet) belirlendiği bölümlerinin yürütmesinin durdurulması ve
iptali talebinde bulunmuştur. Mahkeme 1 Mayıs 2007 tarihinde Turkcell’in yürütmenin durdurulması
talebini reddetmiş ve bu karara Turkcell tarafından itiraz edilmiştir. Turkcell’in itirazı Danıştay İdari
Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir.
Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 1 Nisan 2008 tarihi itibariyle “GSM İşletmecileri
için Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri”ni belirleyip onayladığı kararının, Turkcell için
uygulanacak referans ücretlerin 9,1 YKr/dk. olarak belirlendiği bölümü ve Telekomünikasyon
Kurulu’nun 26 Ağustos 2008 tarihli kararı ile bildirilen ve Turkcell ile Vodafone arasındaki çağrı
sonlandırma ücretlerinin 1 Nisan 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 9,1 YKr./dakika olarak
belirlendiği bölümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 22 Ekim 2008 tarihinde dava
açmıştır. Mahkeme, Turkcell’in yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir. Turkcell tarafından bu
karara itiraz edilecektir. Dava süreci halen devam etmektedir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 29 Haziran 2006 tarihli kararı ile Turkcell ve Avea arasında
geçerli olacak nihai çağrı sonlandırma ücretlerini de belirlemiştir. Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim 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 YKr./dk olarak belirlendiği bölümlerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 14 Ağustos 2006 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu aleyhine dava açmıştır. 19 Aralık 2006 tarihinde Ankara İdare Mahkemesi davanın görev
yönünden reddi ile davanın Danıştay’a gönderilmesine karar vermiştir.
Danıştay, 21 Eylül 2007 tarihli kararı ile Turkcell’in yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar
vermiştir. Turkcell, karara itiraz etmiştir. Turkcell’in itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu
tarafından reddedilmiştir.
Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 31 Temmuz 2007 tarihli kararı ile bildirilen ve
Turkcell ile Avea arasındaki çağrı sonlandırma ücretlerinin 13,6 YKr./dakika olarak belirlendiği
bölümün yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 26 Eylül 2007 tarihinde dava açmıştır. Mahkeme
Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş ve bu karara Turkcell tarafından itiraz
edilmiştir. Dava süreci halen devam etmektedir.
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Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 1 Nisan 2008 tarihi itibariyle “GSM İşletmecileri
için Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri”ni belirleyip onayladığı kararının, Turkcell için
uygulanacak referans ücretlerin 9,1 YKr/dk. olarak belirlendiği bölümü ve Telekomünikasyon
Kurulu’nun 26 Ağustos 2008 tarihli kararı ile bildirilen ve Turkcell ile Avea arasındaki çağrı
sonlandırma ücretlerinin 1 Nisan 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 9,1 YKr./dakika olarak
belirlendiği bölümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 27 Ekim 2008 tarihinde dava
açmıştır. Dava süreci halen devam etmektedir.
Turkcell, ayrıca, 29 Ağustos 2006 tarihinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, 29 Haziran
2006 tarihli kararı ile Avea ve Turkcell arasında uygulanacak çağrı sonlandırma ücretlerinin belirlenmiş
olması nedeniyle, bu kararda belirtilen ücretlerin, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin, işletmecilerin,
uzlaşmazlık prosedürü çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından nihai ücretin
belirlenmesinden sonra, geriye dönük olarak bu ücret üzerinden mahsuplaşacaklarını öngören 21.
maddesi çerçevesinde, anılan kararın Turkcell’e tebliğ edildiği 7 Temmuz 2006 tarihinden, 30 Haziran
2004 tarihine kadar 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 temyiz
edilmiştir.
16 Ocak 2007 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom ve GSM operatörleri için
“Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri” yayınlamıştır. Yayınlanan referans tarifelere göre 16
Ocak 2007-28 Şubat 2007 tarihleri arasında uygulanacak referans arabağlantı ücreti 14 YKr./dakika, 1
Mart 2007 tarihinden itibaren ise 13,6 YKr/dakika olarak belirlenmiştir. Yukarıda bahsedilen “Standart
Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri” ni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uzlaştırma
prosedüründe açıkça belirtilmediği sürece, Turkcell’in yürürlükte olan veya gelecekteki arabağlantı
sözleşmelerinde uygulaması zorunlu değildir. 1 Mart 2007 tarihinden itibaren Turkcell ile Türk
Telekom arasında arabağlantı ücreti olarak 13,6 YKr/dakika uygulanmaya başlanmıştır.
1 Nisan 2008 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom ve GSM operatörleri için
“Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri” yayınlamıştır. Yayınlanan referans tarifelere göre 1
Nisan 2008 tarihinden itibaren uygulanacak referans arabağlantı ücreti 9,1 YKr./dakika olarak
belirlenmiştir. Yukarıda bahsedilen “Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri”, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu tarafından uzlaştırma prosedüründe açıkça belirtilmediği sürece, Turkcell’in
yürürlükte olan veya gelecekteki arabağlantı sözleşmelerinde uygulaması zorunlu değildir. Turkcell, 1
Nisan 2008 tarihinden itibaren arabağlantı gelir ve giderlerini “Standart Arabağlantı Referans Ücret
Tarifeleri”ne göre hesaplamıştır.

22.4 Türk Telekom ile özel devre kiraları ihtilafı
Turkcell, Madde 22.3’te 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 uygulanmaya başlanmıştır. 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 finansal tablolarında 9.670 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. Mahkeme, 25 Aralık 2008 tarihinde davanın reddine
karar vermiştir. Alınan karar Turkcell tarafından temyiz edilecektir.
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Turkcell yönetiminin görüşleri doğrultusunda, ilişikteki 31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal
tablolarda yukarıdaki paragrafta belirtilen tutar dahil toplam 66.497 YTL tutarında karşılık ayrılmıştır.

22.5 Rekabet Kurulu soruşturması
Rekabet Kurulu 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 karar
vermiştir. Turkcell Rekabet Kurulu’nun bu kararının iptali için dava açmıştır. Davada, Turkcell’in
yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş olup bu karara yapılan itiraz da Danıştay İdari
Dava Daireleri Genel Kurulu’nun kararı ile reddedilmiştir. Mahkeme, Turkcell tarafından açılan
davanın reddine karar vermiş ve bu karar Turkcell tarafından temyiz edilmiştir.
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. Mahkeme,
Turkcell’in ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetmiştir. Karara Turkcell tarafından
itiraz edilmiş olup, itiraz reddedilmiştir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiştir.

22.6 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, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bu
konuya müdahele yetkisi olmadığı ve önerilerinin teknik açıdan imkansız ve ekonomik açıdan kabul
edilemez nitelikte olması gerekçeleriyle dava açmıştır. Danıştay, daha önce vermiş olduğu bir karar ile
dava konusu işlem iptal edilmiş olduğundan, davada karar verilmesine yer olmadığına karar vermiş ve
bu karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz süreci halen
devam etmektedir.
26 Kasım 2001 tarihinde Turkcell, ulusal roaming sağlama yükümlülüğünün bulunmadığının tespiti için
Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aleyhine ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi
nezdinde bir dava açmıştır. Tahkim heyeti 25 Kasım 2003 tarihinde verdiği karar ile davayı görev
yönünden reddetmiştir. Turkcell bu karara karşı iptal istemi ile dava açmıştır. Mahkeme davanın reddine
karar vermiş, bu karar aleyhine yapılan temyiz başvurusu sonucunda Yargıtay anılan kararın
bozulmasına karar vermiştir. 13 Eylül 2006 tarihinde yerel mahkeme tarafından Yargıtay’ın bozma
kararına uyulmasına karar verilmiştir. 22 Mayıs 2007 tarihinde Mahkeme davayı reddetmiştir. Karar
temyiz edilmiştir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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.
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Turkcell, İş-Tim ya da başka bir GSM işletmecisiyle bir roaming sözleşmesi imzalama yükümlülüğünün
doğmamış olduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirtilen süre içerisinde bir
roaming sözleşmesi imzalamaması halinde kendisine herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı yönünde
karar alınması talebiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aleyhine ICC Uluslararası Tahkim
Mahkemesi nezdinde bir dava daha açmıştır. Tahkim heyeti 23 Ocak 2004 tarihinde verdiği karar ile
davayı görev yönünden reddetmiştir. Turkcell bu karara karşı iptal istemi ile dava açmıştır. Mahkeme
davanın reddine karar vermiş, bu karar aleyhine yapılan temyiz başvurusu sonucunda Yargıtay, anılan
kararın bozulmasına karar vermiştir. Mahkeme, 18 Eylül 2007 tarihinde, Yargıtay kararı doğrultusunda
ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından verilen kararı iptal etmiştir. Karar Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, kendisine 30 gün içerisinde roaming sözleşmesi
imzalama yükümlülüğü getiren işleminin iptali talebiyle dava açmıştır. Danıştay 13. Dairesi, 14 Mart
2006 tarihinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 14 Mart 2002 tarihli işleminin iptaline ve
Turkcell’in Ulusal Dolaşım Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
iptali talebi yönünden ise davanın reddine karar vermiştir. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz süreci halen devam etmektedir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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 Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ödemiştir. Turkcell ilgili ceza işlemi ile Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’nun bu işlemin dayanağını oluşturan kararı ve “Ulusal Dolaşım (Roaming) Anlaşması
Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 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, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
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 Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu kararına ilişkin işlemin ise iptaline karar vermiştir. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından temyiz edilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun temyiz talebine
Turkcell tarafından yanıt verilmiş olup temyiz süreci halen devam etmektedir. Turkcell yönetimi, bu
dava ile ilgili olarak ilişikteki konsolide finansal 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 ilişikteki konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmasına gerek olmadığı sonucuna
varmıştır. Mahkeme 23 Temmuz 2007 tarihli kararı ile dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına
karar vermiştir. Bilirkişi heyeti raporu Mahkeme’ye sunmuştur. Sunulan rapor Turkcell lehinedir. 29
Aralık 2008 tarihinde, Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Telecom Italia SPA ve TIM
International N.V. kararı temyiz etmiştir.
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22.7 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 konsolide
finansal 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 lehine bozulmasına karar vermiştir.
Yargıtay’ın bu kararına karşı davalı tarafından karar düzeltme müracaatında bulunulması üzerine dosya
tekrar Yargıtay’a gönderilmiştir. Yargıtay, davalı bankanın karar düzeltme talebinin reddine karar
vermiştir. İlk derece mahkemesi Yargıtay kararına uyulmasına karar vermiştir. Turkcell, 31 Aralık 2008
tarihli konsolide mali tablolarında bu konu ile ilgili herhangi bir gelir karşılığı yansıtmamıştır.

22.8 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. Vergi Dairesi
kararı temyiz etmiştir. Danıştay, Vergi Mahkemesi’nin kararının bozulmasına hükmetmiştir. Bu karara
karşı Turkcell karar düzeltme talebinde bulunmuştur. 25 Haziran 2007 tarihinde Turkcell’in karar
düzeltme talebi reddedilmiştir. Mahkeme, 28 Eylül 2007 tarihinde Danıştay’ın bozma kararına uyarak
davanın vergi aslı yönünden reddine, vergi ziyaı cezasının bir kat uygulanması gerektiğinden bahisle,
davanın vergi ziyaı cezasının bir katı aşan kısmı yönünden ise kabulüne karar vermiştir. Karar, Turkcell
tarafından temyiz edilmiştir. Bu davaya ilişkin olarak Turkcell ve Vergi Dairesi arasında yapılan
uzlaşma görüşmeleri neticesinde uzlaşma sağlandığından, davadan feragat edilmiştir.
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3 Aralık 2007 tarihinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı, aynı konuya ilişkin olarak vergi
ceza ihbarnamelerini tanzim ederek Turkcell’e tebliğ etmiş ve Turkcell’den 6.992 YTL vergi aslı, 6.992
YTL vergi ziyaı cezası ve 16.813 YTL gecikme faizi ödemesini talep etmiştir. Turkcell, vergi aslı ve
vergi ziyaı cezası toplam tutarı olan 13.984 YTL tutarındaki ödemeyi 28 Aralık 2007 tarihinde
yapmıştır. Ayrıca, Turkcell, 28 Aralık 2007 tarihinde 16.813 YTL tutarındaki gecikme faizinin iptali
hususunda dava açmıştır. Mahkeme, Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Karara
Turkcell tarafından itiraz edilmiştir, ancak Mahkeme Turkcell’in itirazını kabul etmemiştir. Bu davaya
ilişkin olarak Turkcell ve Vergi Dairesi arasında yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde uzlaşma
sağlandığından, davadan feragat edilmiştir.
28 Ocak 2008 tarihinde Turkcell, Vergi Dairesi’nin Turkcell tarafından yapılan ödemenin vergi aslı ve
vergi cezasına sayılmaması yönünde verilen kararının iptali talebiyle dava açmıştır. Mahkeme,
yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Turkcell tarafından bu karara itiraz
edilmiştir. Bu davaya ilişkin olarak Turkcell ve Vergi Dairesi arasında yapılan uzlaşma görüşmeleri
neticesinde uzlaşma sağlandığından, davadan feragat edilmiştir.
Turkcell, özel iletişim vergisi hakkında Vergi Dairesi tarafından tanzim edilen ödeme emirlerinin iptali
istemi ile 12 Şubat 2008 tarihinde Vergi Mahkemesi’nde dava açmıştır. Mahkeme, Turkcell’in
yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Turkcell, karara itiraz etmiştir. Bu davaya ilişkin olarak
Turkcell ve Vergi Dairesi arasında yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde uzlaşma sağlandığından,
davadan feragat edilmiştir.
5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun” 27 Şubat 2008
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, vergi borçlularına yeni uzlaşma fırsatı ve borçlarını ödeme
koşullarında kolaylıklar getirmiştir. İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilmiş fakat Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle uzlaşma veya dava açma süresi geçmemiş veya uzlaşma talep edilmiş fakat
uzlaşma toplantısı henüz yapılmamış ya da yapılmış ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi
geçmemiş, dava konusu yapılmış ve henüz kesinleşmemiş vergi alacaklarının yeni bir uzlaşmaya konu
edilmesi ve uzlaşılan tutarın da uygun koşullarla taksitlendirilmesi hükme bağlanmıştır. 26 Mart 2008
tarihinde Turkcell, özel iletişim vergisinin iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplanması ile ilgili
ihtilaflar için Vergi Dairesine yazılı başvuruda bulunmuştur.
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nun
18 Kasım 2008 tarihinde verdiği karar uyarınca 13.984 YTL olarak 28 Aralık 2007 tarihinde ödediği
tutarı uzlaşma sonrası 2.750 YTL olarak belirlemiştir. Ayrıca, gecikme faizi olarak belirlenen 16.813
YTL, uzlaşma sonrası 7.044 YTL olarak belirlenmiştir. Turkcell, davaya konu olan tutarların uzlaşma
sonrası kazanımlarını her ay ödediği Özel iletişim Vergisi’nden mahsup yoluyla tahsil etmiştir.
Turkcell, 31 Aralık 2008 tarihinde konusu Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ödemeli
hatların satışı sırasında Turkcell tarafından tahakkuk ettirilen Özel İletişim Vergisi’nin yanlış bir
yöntemle hesaplandığı gerekçesiyle, 2003 yılı için 47.130 YTL olarak uygulanan vergi tarhiyatının iptal
edilmesi talebiyle İstanbul Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açmıştır. Turkcell yönetiminin görüşlerine
göre dava konusu tutar uzlaşmaya konu edilerek herhangi bir finansal risk oluşturmayacaktır. Turkcell,
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide mali tablolarında herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
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22.9

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Turkcell’in uluslararası trafiğinin taşınması ile ilgili
soruşturması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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 Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5 Mart 2004 tarihli kararı ile, Turkcell’in Türk Telekom dışında başka
kaynaklardan altyapı ihtiyacını karşılamak suretiyle İmtiyaz Sözleşmesi’nde kendisine verilen yetkinin
sınırını aştığı ve 4502 sayılı kanunun 2. maddesinin Türk Telekom’un tekelini düzenleyen (c) bendi ile
İmtiyaz Sözleşmesi’nin 14. ve 29. maddelerine aykırı faaliyette bulunduğu iddiası ile toplam nominal
31.731 YTL idari para cezası vermiştir.
Turkcell konuyla ilgili olarak dava açmış ancak 9 Nisan 2004’te konu ile ilgili ödemeyi yapmıştır.
Danıştay, 5 Kasım 2004 tarihinde Turkcell’e tebliğ edilen karar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’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, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, karara itiraz etmiş, Danıştay
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yürütmenin durdurulması
kararına itirazını reddetmiştir. 26 Aralık 2006 tarihinde Danıştay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun Turkcell’e 31.731 YTL para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptaline, para cezasının
dayanağı yönetmelik hükümlerinin iptali talebinin ise reddine karar vermiştir. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu kararı temyiz etmiştir. Temyiz süreci halen devam etmektedir.
Türk Telekom, 2 Mart 2005 tarihinde, Şirket’in Millenicom Telekomünikasyon A.Ş.(“Millenicom”) ile
imzaladığı uluslararası arabağlantı sözleşmesi nedeniyle zarara uğradığı gerekçesiyle, 219.148 YTL
anapara ve (31 Aralık 2004 tarihine kadar hesaplanan) 178.364 YTL faiz olmak üzere toplam 397.512
YTL’lik tutarın 7 Mart 2005 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini yazılı olarak bildirmiştir.
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. 5
Haziran 2006 tarihinde dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verilmiştir. Ekim 2007’de bilirkişi
tarafından düzenlenen rapora göre Turkcell tarafından Türk Telekom ile imzalanan Şebekelerarası
İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi’nin ihlal edildiği ve bu nedenle Türk Telekom’un zararının toplam
288.400 YTL veya 279.227 YTL olduğu bildirilmiştir. Turkcell, bilirkişi raporuna itiraz etmiştir. 6
Kasım 2007 tarihinde Mahkeme, bilirkişilerden ek rapor alınmasına karar vermiştir. Alınan ek rapor
taraflara gönderilmiştir. Bir önceki rapor ile aynı olan ek rapora Turkcell tarafından itiraz edilmiş ve
yeniden belirlenecek yeni bir bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınması talep edilmiştir. 27 Kasım
2008 tarihinde Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar vermiştir.
Ayrıca, 23 Ekim 2007 tarihinde bağımsız bir hukukçudan dava ile ilgili görüş alınmıştır. Alınan görüş
Turkcell yönetiminin görüşlerini desteklemektedir. Dava süreci halen devam etmektedir. 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle, Turkcell yönetiminin görüşleri doğrultusunda ilişikteki konsolide finansal tablolarda
konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır.
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22.10 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”) ve Gtech Avrasya Teknik Hizmet ve Müşavirlik A.Ş (“Gtech”), İnteltek’in
kazandığı Spor Toto “Futbola Dayalı Sabit İhtimalli Şans Oyunlarının Risk Yönetimi Merkezi
Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine İlişkin İhale”nin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemi ile dava açmışlardır.
Gtech tarafından açılan davada Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararının ardından 5583 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve anılan
Kanun’la Spor Toto’ya yeni bir ihale yapması ve 1 Mart 2008 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir
sözleşme imzalaması için yetki verilmiştir. 15 Mart 2007 tarihinde GSGM yeni bir ihale düzenlemiş ve
İnteltek 1 Mart 2008 tarihine kadar işletmeciliğe devam etmeye hak kazanmıştır. Bununla birlikte
İnteltek GSGM aleyhine 2 Ekim 2003 tarihli “Futbola Dayalı Sabit İhtimalli Şans Oyunlarının Risk
Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine İlişkin Sözleşme”nin iptalinin
hukuki temelden yoksun ve geçersiz olduğunun ve anılan sözleşmenin hukuken geçerli ve yürürlükte
olduğunun tespiti ile sözleşmenin aynen devam etmesine ilişkin iki adet dava açmıştır. İlk dava ile ilgili
olarak mahkeme 10 Temmuz 2007 tarihinde verdiği karar ile İnteltek’in istemini reddetmiş, karar
İnteltek tarafından temyiz edilmiştir. İnteltek’in temyiz müracaatı Yargıtay tarafından verilen 5 Şubat
2008 tarihli kararla reddedilmiştir. İnteltek bu karara karşı karar düzeltme müracaatında bulunmuştur.
Yargıtay, bu başvuruyu reddetmiştir. Mahkeme, ikinci davayı da reddetmiştir, alınan karar İnteltek
tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir.
Spor Toto’ya yeni bir ihale yapabilmesi için imkan tanıyan yeni bir kanun 27 Şubat 2008 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun kapsamında, Spor Toto’nun bir yıl
içerisinde şans oyunları işletmeciliğinin tüzel kişilere verilmesi için yeni bir ihale düzenlemesi
gerekmektedir. Yeni ilahe düzenlenene kadar, oyunların devamlılığını sağlamak amacıyla İnteltek ile
mevcut sözleşme ile aynı şartlarda 1 Mart 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme
imzalanmıştır.
Spor Toto tarafından 28 Ağustos 2008 tarihinde düzenlenen yeni ihalede İnteltek %1,4 komisyon oranı
ile en iyi teklifi vermiştir. 29 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile İnteltek 10 yıllık süre
boyunca işletmeciliğe devam etmeye hak kazanmıştır. Yeni komisyon oranı Mart 2009’dan itibaren
geçerli olacaktır.
Şirket yönetiminin görüşleri doğrultusunda 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal
tablolarda karşılık ayrılmamıştır.

22.11 Spor Toto ile olan ihtilaf I
GSGM’ye izafeten Spor Toto, 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.
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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.
Spor Toto tarafından, İnteltek aleyhine tespit ve alacak davası açılmıştır. Bu dava ile Spor Toto, aynı
zamanda 15 Nisan 2005 tarihinde İnteltek’e tebliğ edilen ihtarname ile talep ettiği süresi içinde 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 belirlenmesini
talep etmiştir. Mahkeme 22 Şubat 2007 tarihinde davanın reddine karar vermiştir ve hasılat riskinin
tamamının GSGM’ye ait olduğuna, tahsil edilemeyen 1.527 YTL tutarındaki hasılattan İnteltek’in
sorumlu olmadığına ve altı aylık mutabakat dönemlerinin birbirinden bağımsız dönemler halinde
uygulanması, hesaplamanın kümülatif olarak yapılamayacağı yönündeki tespit taleplerinin reddine karar
vermiştir. GSGM kararı temyiz etmiştir. Yargıtay, GSGM’nin temyiz istemini reddetmiştir. GSGM
karar düzeltme müracatında bulunmuştur. GSGM’nin karar düzeltme müracaatı da reddedilmiş ve
mahkeme kararı kesinleşmiştir. Yargıtay kararı doğrultusunda, daha önce finansal tablolarda ayrılmış
olan 3.292 YTL tutarındaki anapara ve 1.844 YTL tutarındaki faiz için ayrılmış olan karşılık ters
çevrilmiştir. İnteltek, ayrıca 1. ve 3. mutabakat dönemlerinde yapılan 2.344 YTL anapara ve 977 YTL
faiz ödemesinin tahsilini talep etmiş ve 21 Şubat 2008 tarihinde konu ile ilgili dava açmıştır. Mahkeme,
3 Aralık 2008 tarihinde bilirkişi raporu alınmasına karar vermiştir. Dava süreci halen devam etmektedir.

22.12 Spor Toto ile olan ihtilaf II
Spor Toto 29 Ocak 2007 tarihinde bayilik sistemi operasyon idare maliyetleri adı altında fazla ve
mükerrer ödeme yapıldığı gerekçesiyle bu ödemelerin emanet bir hesapta tutulacağına dair bir yazı
göndermiştir. Bu yazıyı takiben 27 Şubat 2007 tarihinde, İnteltek mevcut sözleşmelerde yer alan
hükümler çerçevesinde İnteltek’e yapılmakta olan ödemelerin mükerrer ve fazla ödeme niteliği
taşımadığı, hukuka ve sözleşmelere uygun olduğunun karara bağlanması talebiyle dava açmıştır. Dava
süreci halen devam etmektedir. Dava devam ederken GSGM, İnteltek’in emanet hesaba alınan
alacaklarını İnteltek’e iade etmiştir. Mahkeme, 29 Nisan 2008 tarihinde, konusuz kalan davada karar
verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Karar İnteltek tarafından temyiz edilmiştir.

22.13 Çağrı Sonlandırma Ücretleri ile ilgili ihtilaflar
Telsim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen referans arabağlantı ücretlerinin
Turkcell tarafından uygulanmadığı iddiası ile 1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından üst sınır olarak onaylanan ücretten daha yüksek
arabağlantı ücreti tahakkukunun durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve Ocak –
Haziran 2005 dönemi için anapara, faiz ve gecikme cezası toplamı olan 26.109 YTL’nin Turkcell’den
tahsili talebiyle dava açmıştır.
Turkcell’in Telsim’e uyguladığı çağrı sonlandırma ücretleri, Telsim ile imzalanan Şebekelerarası İrtibat
ve İşbirliği Anlaşması’nda öngörülmektedir. Mahkeme 6 Nisan 2006 tarihinde sabit olmayan davanın
reddine karar vermiştir. Karar, Telsim tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay, 11 Aralık 2007 tarihinde
yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir. Telsim, karar düzeltme müracaatında
bulunmuştur. Telsim’in müracaatı Yargıtay tarafından reddedilmiştir ve böylece karar kesinleşmiştir.
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere uzlaşma prosedürünün işletilmesi için konu
Telsim tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aktarılmış; Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu nezdinde uzlaştırma süreci tamamlanmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
belirlenen çağrı sonlandırma ücretleri 1 Mart 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
63

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 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
geçerlidir. Turkcell yönetimi, bu dava ile ilgili ilişikteki konsolide finansal tablolarda karşılık
ayrılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
Turkcell ile Avea arasında Mart 2005 ve Temmuz 2006 tarihleri arasında uygulanan arabağlantı
ücretleri ile ilgili bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Avea bahsedilen dönemde Turkcell tarafından kesilen
faturalara, Turkcell’in o dönemde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen referans
arabağlantı ücretlerini uygulamadığı gerekçesiyle itiraz etmiş ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından kabul edilen azami ücretleri aşan arabağlantı ücretleri için dava açmıştır. Mart 2005 ve
Temmuz 2006 tarihleri arasında, Avea, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kabul edilen
azami ücretleri aşan kısım için 78.030 YTL tutarında iade faturası kesmiştir. Turkcell, Avea tarafından
kesilen iade faturalarını kayıtlarına almıştır. Turkcell Yönetimi, Avea ile 9 Mart 2001 tarihinde
imzalanan Arabağlantı Sözleşmesi’nin bağlayıcı olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, Telsim tarafından
Turkcell’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen referans arabağlantı ücretlerini
kullanması gerektiği iddiasıyla açtığı dava 6 Nisan 2006 tarihinde reddedilmiş ve 11 Aralık 2007
tarihinde Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle, Turkcell Kasım 2007’de vergiler dahil 78.030
YTL tutarındaki faturaları iade etmiş ve 31 Aralık 2007 itibariyle hazırlanan konsolide finansal
tablolarda 54.566 YTL tutarında gelir kaydetmiştir.
22.14

Uluslararası Roaming Anlaşmalarıyla ilgili verilen KDV cezası
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, şebekeler arası irtibat sözleşmelerinden kaynaklanan Ocak-Aralık
2000 dönemine ait 19.791 YTL KDV ve vergi ziyaı cezası tahakkuk ettirmiştir. Ayrıca, Boğaziçi
Kurumlar Vergi Dairesi yine aynı konu ile ilgili olarak Ocak-Aralık 2001 ve Ocak-Aralık 2002
dönemleri için sırasıyla 15.972 YTL ve 23.863 YTL tutarında KDV ve vergi ziyaı cezası tahakkuk
ettirmiştir. Turkcell, bu KDV ve vergi ziyaı cezalarının iptali istemiyle dava açmıştır.
28 Haziran 2007 tarihinde Mahkeme açılan davaların reddine karar vermiştir. Kararlar Turkcell
tarafından temyiz edilmiştir. 17 Ocak 2008 tarihinde Danıştay, Turkcell’in yürütmenin durdurulması
talebini kabul etmiştir. Temyiz süreci halen devam etmektedir. Bu davaya ilişkin olarak Turkcell ve
Vergi Dairesi arasında yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde uzlaşma sağlandığından, davadan
feragat edilmiştir.
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi aynı konuda Turkcell’e tahakkuk fişleri tebliğ etmiş; Turkcell
tarafından bu tahakkuk fişlerinin iptali için davalar açılmıştır. 22 Kasım 2007 tarihinde Mahkeme
Turkcell tarafından açılan davaları reddetmiş; kararları Turkcell temyiz etmiştir. Danıştay Turkcell’in
yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir. Temyiz süreci halen devam etmektedir.
Ayrıca, 4 Ekim 2007 tarihinde Turkcell tarafından KDV ve vergi ziyaı cezalarına ilişkin ödeme
emirlerinin iptali istemiyle davalar açılmıştır. Mahkeme, Turkcell’in ödeme emirlerinin yürütmesinin
durdurulması istemini reddetmiştir. Turkcell kararlara itiraz etmiştir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Turkcell’in itirazlarını reddetmiştir. Mahkeme, 2 Nisan 2008 tarihinde dava konusu ödeme emirlerinin
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi’nin bu karara itirazı İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Mahkeme, 24 Aralık 2008 tarihinde davanın kabulüne karar
vermiştir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Turkcell yönetiminin görüşleri doğrultusunda ilişikteki
konsolide mali tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır.
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5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun” 27 Şubat 2008
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, vergi borçlularına yeni uzlaşma fırsatı ve borçlarını ödeme
koşullarında kolaylıklar getirmiştir. İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilmiş fakat Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle uzlaşma veya dava açma süresi geçmemiş veya uzlaşma talep edilmiş fakat
uzlaşma toplantısı henüz yapılmamış ya da yapılmış ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi
geçmemiş, dava konusu yapılmış ve henüz kesinleşmemiş vergi alacaklarının yeni bir uzlaşmaya konu
edilmesi ve uzlaşılan tutarın da uygun koşullarla taksitlendirilmesi hükme bağlanmıştır. 26 Mart 2008
tarihinde Turkcell, uluslararası roaming anlaşmaları ile ilgili KDV cezası ile ilgili ihtilaflar için Vergi
Dairesine yazılı başvuruda bulunmuştur.
Uzlaşma Komisyonu’nun 18 Kasım 2008 tarihinde verdiği karar doğrultusunda, sırasıyla, 2.000 YTL,
6.381 YTL ve 175 YTL anapara, faiz ve harç olarak toplam 8.556 YTL üzerinde uzlaşılmıştır. Uzlaşma
sonrası elde edilen toplam kazanımın 17.588 YTL tutarındaki kısmı daha önce 19.588 YTL olarak Ekim
2007’de ödenen KDV’nin aslına ilişkin tutara istinaden Aralık 2008’de ödenecek KDV’den mahsup
edilmiştir. Yukarıda belirtilen 6.381 YTL faiz ve 175 YTL harç tutarı Aralık 2008 dönemi KDV
beyannamesinde beyan edilerek 26 Ocak 2008 tarihinde ödenmiştir.
22.15 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 2,6878 YKr./adet 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 birbirlerinden 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. Mahkeme, Turkcell’in
temyiz talebini reddetmiştir. Turkcell, karar düzeltme müracaatında bulunmuştur. Turkcell’in karar
düzeltme müracaatı reddedilmiş ve karar böylece kesinleşmiştir. 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. Mahekeme, 25
Kasım 2008 tarihinde davanın kabulü ile 6.480 YTL Avea alacağının faizi ile birlikte Avea’ya
ödenmesine karar vermiştir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiştir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
Ocak 2006-Ağustos 2006 dönemlerine ilişkin ödenen eksik tutarlar ve gecikme faizi için toplam 11.040
YTL karşılık ayrılmıştır.
Mahkeme kararı doğrultusunda Şubat 2005 ile 23 Mart 2007 tarihleri arasında Turkcell ile Avea
arasında SMS sonlandırma ile ilgili herhangi bir arabağlantı gelir ve gider faturalaşması
bulunmamaktadır.
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Turkcell, ayrıca Avea ile arasında SMS ücretleri konusunda arabağlantı ücreti belirlemesi hususunda
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvuruda bulunmuştur. 7 Mart 2007 tarihinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Turkcell ve Avea arasında geçerli olacak SMS arabağlantı ücretini 23
Mart 2007 tarihinden geçerli olmak üzere Turkcell’de sonlanan SMS’ler için 2,97 YKr./adet, Avea’da
sonlanan SMS’ler için 3,65 YKr./adet olarak belirlemiştir.
22.16 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.
Turkcell, 14 Ocak 2008 tarihinde, İran İslam Cumhuriyeti’ne Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle tahkim sürecini
başlatmıştır. Söz konusu tahkim süreci, İran GSM ihalesi sonucunda ortaya çıkan ihtilafla ilgilidir.
22.17 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.
22.18 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.
22.19 SPK kararının iptali
Turkcell Yönetim Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde Alexey Khudyakov denetim komitesine
gözlemci üye sıfatı ile atanmıştır. 26 Ocak 2007 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), SPK’nın
Seri:X, No:22 sayılı Tebliğ’in 25. maddesinin, en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite
oluşturulmasını öngören hükmüne aykırı olduğu için, gerekli tedbirlerin biran önce alınmasını talep
etmiştir. Turkcell, 21 Mart 2007 tarihinde yukarıda bahsedilen işlemin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle dava açmıştır. Mahkeme, Turkcell’in yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar
vermiştir. Turkcell tarafından karara itiraz edilmiştir. İtirazı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi,
15 Ağustos 2007 tarihinde Turkcell’in itirazının kabulüne ve yürütmenin durdurulması talebinin
kabulüne karar vermiştir. 18 Ocak 2008 tarihinde Ankara 14. İdare Mahkemesi davanın reddine karar
vermiştir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay, 9 Nisan 2008 tarihinde Turkcell’in
yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Temyiz incelemesi halen devam etmektedir.
SPK, 15 Ekim 2008 tarihinde aldığı bir kararla, 26 Ocak 2007 tarihli SPK kararının yerine
getirilmediğinden bahisle Turkcell hakkında 11 YTL idari para cezası uygulanmasına ve bu para
cezasının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususlarında Turkcell’in
bilgilendirilmesine karar vermiştir. Turkcell bu karar ve bağlantılı işlemlerin iptali talebiyle Danıştay’da
dava açmıştır. Danıştay, davanın Ankara idare mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik
kararı vermiştir.

66

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

22.20 Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin iptali
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan ve 1 Şubat 2007 tarihinde yürürlüğe giren
Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 29 Mart 2007’de
dava açılmıştır. Mahkeme, Turkcell’in yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiş ve bu
karara Turkcell tarafından itiraz edilmiştir. Turkcell’in itirazı reddedilmiştir. Avea ve Vodafone, davaya
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yanında müdahale talebinde bulunmuş olup bu talep Mahkeme
tarafından kabul edilmiştir.
22.21 Arabağlantı maliyetleri ile ilgili ihtilaf
26 Nisan 2007 tarihinde Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Standart
Referans Arabağlantı Ücret Tarifleri’nin belirlenmesi konusunda Turkcell tarafından beyan edilen
maliyetlerin gerçeği yansıtmadığı düşüncesiyle gerçek maliyetlerin tespitine karar verilmesi istemiyle
dava açmıştır. 19 Aralık 2007 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Türk Telekom kararı temyiz
etmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
22.22 Kampanyalar ile ilgili soruşturma
Abonelik paketlerinde yer alan ve abonelere belirli şartlar altında ücretsiz dakika/kontör verilmesini
içeren kampanyaların Telekomünikasyon mevzuatına uygunluğuna ilişkin olarak, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma raporu Turkcell’e tebliğ
edilmiş ve Turkcell’in savunması istenmiştir. Turkcell savunmasını 20 Ekim 2007 tarihinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na iletmiştir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu söz konusu soruşturma sonucunda, 21 Mayıs 2008 tarihinde
Turkcell’in kampanyalar kapsamındaki uygulamaları nedeniyle abonelerini mağdur ettiğine ve
Turkcell’e 32.088 YTL tutarında idari para cezası verilmesine karar vermiştir. Turkcell, 10 Temmuz
2008 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yukarıda sözü edilen kararının iptali
istemiyle dava açmıştır. Mahkeme, Turkcell’in yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir. Karara,
Turkcell tarafından itiraz edilmiştir. Turkcell’in itirazı reddedilmiştir. Dava süreci halen devam
etmektedir. Aynı zamanda Turkcell 1 Ağustos 2008 tarihinde söz konusu ceza için ödeme yapmıştır.
Turkcell erken ödeme yaptığı için cezadan %25 oranında indirim almış ve bu sebeple toplam 24.066
YTL ödeme gerçekleşmiştir.
22.23 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gönderilen Ödemeye Çağrı Mektubu’nun iptali
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”) tarafından temlik alınan Telsim’in muhasebe kayıtlarında
yeralan ve Turkcell’in borçlu olduğu iddia edilen 15.149 YTL’nin bir ay içerisinde ödenmesi talebiyle
Turkcell’e tebliğ ettiği ödemeye çağrı mektubunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle
Turkcell tarafından 20 Eylül 2007 tarihinde dava açılmıştır. Danıştay, Turkcell’in yürütmeyi durdurma
talebini kabul etmiştir. Karara TMSF tarafından itiraz edilmiştir. TMSF’nin itirazı Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir. Dava halen devam etmektedir.
Ayrıca TMSF tarafından konuyla ilgili gönderilen ödeme emrinin iptali istemiyle 19 Ekim 2007
tarihinde Turkcell tarafından dava açılmıştır. Mahkeme, 6 Şubat 2008 tarihinde ödeme emrinin
yürütmesini durdurmuş; TMSF’nin bu karara ilişkin itirazı reddedilmiştir. 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle, Turkcell yönetiminin görüşleri doğrultusunda ilişikteki konsolide finansal tablolarda konuyla
ilgili karşılık ayrılmamıştır.
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22.24 İskontolar üzerinden ödenen 2006 Hazine Payı’nın 2007 yılı ödemelerinden mahsup edilmesine
ilişkin Hazine Müsteşarlığı’ndan gelen mektup
2006 yılı sonunda, Turkcell’in Yeminli Mali Müşavirleri, distribütörlere yapılan satışlarda iskontolar
düşüldükten sonra kalan nihai satış bedelinin Brüt Satışlar hesabına kaydedilmesi gerekirken, iskontolar
düşülmeden önceki satış bedelinin bu hesaba kaydedildiğini tespit etmişlerdir. Turkcell 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarında düzeltme yaparak iskontolar düşüldükten sonra kalan nihai
satış bedelini Brüt Satışlar hesabına kaydetmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Turkcell 2006 yılı için toplam
51.254 YTL tutarında, fazladan hazine payı ve evrensel hizmet fonu ödediğine karar vermiştir. 23 Şubat
2007 tarihli mektupta, Turkcell, Hazine Müsteşarlığı’ndan 46.128 YTL tutarında hazine payı ve 5.020
YTL tutarındaki faiz tahakkuku ile Bakanlık’tan 5.125 YTL tutarında evrensel hizmet fonu ve 558 YTL
tutarındaki faiz tahakkukunun 10 gün içerisinde ödenmesini talep etmiştir. Hazine Müsteşarlığı ve
Bakanlık herhangi bir ödeme yapmadığı için, Turkcell bu tutarları aylık hazine payı ödemelerinden
mahsup etmeye başlamıştır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle toplam 51.254 YTL hazine payı ve evrensel
hizmet fonu ödemelerinden mahsup edilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı Turkcell’e, 2006 yılındaki distribütörlere verilen iskontolarla ilgili olarak mahsup
edilen hazine payı ödemelerini kabul etmediğine dair 17 Temmuz 2007 tarihli bir mektup göndermiştir.
Buna bağlı olarak, hazine payı ödemesinden mahsup edilen Mayıs 2007’ye ait 2.960 YTL değerindeki
tutar Turkcell’den talep edilmiştir. Turkcell tarafından bu ödeme yapılmamış ve 2006 yılındaki
distribütörlere verilen iskontolarla ilgili hazine payı ve evrensel hizmet fonu tutarı mahsup edilmeye
devam etmiştir.
Turkcell yönetiminin görüşleri doğrultusunda, konuya ilişkin hazine payı ve evrensel hizmet fonu
ödemelerinin mahsup edilmesinin hukuka uygun olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca Turkcell, distribütörlere toptan satışlarda uyguladığı iskontolar üzerinden 10 Mart 2006 tarihli
İmtiyaz Sözleşmesi’nin 8. ve 9. maddeleri gereği, sırasıyla, hazine payı ve kurum masraflarına katkı
payı ödemek mükellefiyetinde olmadığı yönünde karar verilmesi talebiyle, ICC nezdinde iki dava
açmıştır.
22.25 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Tarifelere ilişkin kararı ile ilgili ihtilaf
Ekim 2007 ve Şubat 2008 tarihleri arasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bütün operatörlerin
şebekeler arası mevcut arama tavan fiyatını düşürmek ve Turkcell’in, şebeke içi fiyatlarını, arabağlantı
ücretinin altında kalmayacak şekilde uygulamasını istemek suretiyle GSM operatörlerinin perakende
fiyatlarını kontrol etme kararlarını açıkladı. Turkcell, yukarıda sözü edilen karar ve işlemlerin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle ve bahsi geçen kararın Telekomünikasyon Kanunu,
Rekabet Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanmış olan Lisans Sözleşmesi’ne
aykırı olduğu gerekçeleriyle Danıştay nezdinde dava süreci başlatmıştır.
26 Mayıs 2008 tarihinde Danıştay, Turkcell’in normal ve indirimli uygulamaları kapsamında açıklanan
şebeke içi tarifelerinin, aynı dönem içerisinde diğer işletmecilere uyguladığı en düşük çağrı sonlandırma
ücretinin altında kalmamasının sağlanmasına yönelik olarak GSM hizmetleri için alt sınır ücretinin
belirlenmesine ilişkin kısımlarının dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasına, iptali
istenilen işlemlerin diğer kısımları yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar
vermiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması
kararına itiraz etmiştir. Ancak, Danıştay Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun talebini
reddetmiştir.
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23 TAAHHÜTLER
(a)

Verilen banka teminat mektupları ve garantiler

(b)

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Şirket’in, gümrüklere, muhtelif özel şirketlere ve muhtelif kamu
kuruluşlarına verdiği 330.907 YTL (31 Aralık 2007: 243.267 YTL) tutarında, banka teminat mektubu
bulunmaktadır.
Satınalım taahhütleri
Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle maddi duran varlık ve envanter ile sponsorluk, reklam hizmet
alımı ve 3. Nesil lisansı ile ilgili toplam 1.280.932 YTL (31 Aralık 2007: 162.522 YTL) tutarında
satınalım taahhütleri bulunmaktadır. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımına ilişkin taahhüt tutarı
852,775 YTL’dir.

(c)

Faaliyet kiralamaları
Şirket, çeşitli firmalarla faaliyet kiralama sözleşmeleri imzalamıştır. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde
sona eren hesap dönemlerinde, bu sözleşmeler kapsamında giderleşen tutarlar sırasıyla 334.307 YTL ve
266.604 YTL’dir.

24

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
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 konsolide finansal tablolarda yansıtılmıştır. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
31 Aralık 2008
%6,3
%96

İskonto oranı
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı

31 Aralık 2007
%5,7
%96

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 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren 2,260 YTL
üzerinden hesaplanmaktadır (31 Aralık 2007: 2,030 YTL). 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri
itibariyle, çalışanlar için ayrılan karşılık tutarı, iskonto edilmiş ihbar tazminatı tutarı ve kullanılmayan
izin karşılıklarını da kapsamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2008
31.713
11.517
(2.826)
40.404

Açılış bakiyesi
Dönem içerisindeki artış
Ödemeler
Kapanış bakiyesi
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24.806
10.918
(4.011)
31.713
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25

EMEKLİLİK PLANLARI
Şirket, çalışanlarının 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 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap
dönemlerinde emeklilik planları kapsamında oluşan giderleri sırasıyla 5.249 YTL ve 1.623 YTL
tutarındadır.

26

DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
265.301
83.024
36.026
34.748
29.882
5.275
3.975
458.231

Tahakkuk eden hizmet gelirleri
Peşin ödenen giderler
Abone elde etmek için peşin ödenen giderler
Devreden KDV
Faiz gelir tahakkukları
Personelden alacaklar
Diğer

31 Aralık 2007
194.730
71.121
17.126
32.248
42.314
2.187
11.471
371.197

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.
Abone elde etmek için ödenen peşin giderler bayilere ödenen ve varlık olarak kaydedilme koşullarını
sağlayan primlerden oluşmaktadır.
Diğer duran varlıklar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle diğer duran varlıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
31.122
27.101
11.573
902
70.698

Devreden KDV
Peşin ödenen giderler
Abone elde etmek için peşin ödenen giderler
Diğer
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2.057
33.036
7.392
544
43.029
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Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş gelir
Belarussian Telecom iktisabına ilişkin ertelenmiş
ödemeler
Satış pazarlama giderleri karşılığı
Şebekelerarası irtibat gider karşılığı
Arabağlantı gider karşılığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Payı
Bakım onarım gider karşılığı
Diğer

31 Aralık 2008
378.659

31 Aralık 2007
378.312

141.336
117.424
107.599
56.632
26.918
1.388
29.770
859.726

56.726
46.165
9.616
25.598
2.594
37.028
556.039

Ertelenmiş gelir raporlama tarihi itibariyle aboneler tarafından nakden ödenip satın alınan fakat henüz
kullanılmayan kontörlerden oluşmaktadır.
Satış pazarlama giderleri karşılığı pazarlama aktiviteleri ile ilgili alınan ancak henüz faturalanmayan
hizmetler için ayrılan karşılıktan oluşmaktadır.
Şebekelerarası irtibat gider karşılığı Turkcell abonelerine yurt dışında anlaşmalı yabancı operatörler
tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin ayrılan karşılıktan oluşmaktadır.
Arabağlantı gider karşılığı Turkcell ile diğer operatörler arasındaki çağrı sonlandırma ile ilgili sağlanan
hizmetlere ilişkin faturalanmamış tutarların net bakiyesinden oluşmaktadır.
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2008 ve 2007 itibariyle diğer uzun vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
Belarussian Telecom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler
Satış opsiyonuna ilişkin finansal yükümlülükler
Diğer

225.580
117.240
1.239
344.059

Belarussian Telecom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler, satıcıya gelecekte yapılacak ödemelerin
bilanço tarihi itibariyle değeridir. Gelecek dönemlerde yapılacak toplam ödeme 300.000 ABD Doları
olup, bunun 100.000 ABD Dolar tutarındaki kısmı, 31 Aralık 2010 tarihinde ödenecek taksidi
içermektedir. 300.000 ABD Doları’na ilave olarak, 100.000 ABD Dolar Belarussian Telecom’un
finansal performansına bağlı olarak ödenecektir ve Şirket Yönetimi bu ödemenin 2015 yılının ilk
çeyreğinde yapılmasını öngörmektedir (Not 3).
Belarussian Telecom azınlık hissedarına, elindeki tüm hisseleri belirli bir süre zarfında makul değerden
satabilmesine olanak sağlayan bir satış opsiyonu verilmiştir (Not 3). Şirket, opsiyona konu olacak
tahmini ödemenin bilanço tarihi itibariyle değerini finansal yükümlülük olarak kayıtlarına almış ve
“Azınlık Payları”nda gösterilen tutar kayıtlardan çıkarılmıştır.
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Opsiyona konu olacak ödemenin bilanço tarihi itibariyle hesaplanan değeriyle kayıtlardan çıkarılan
azınlık payları arasındaki fark (18.604) YTL özsermaye içindeki “azınlık hisseleri satış opsiyonu
değerleme fonu” hesabına kaydedilmiştir.

27

ÖZKAYNAKLAR

27.1 Sermaye
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 YTL nominal değerde
2.200.000.000 adet (31 Aralık 2007: 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 2008
%
ortaklık
Hisse
payı
tutarı
51,00
1.122.000
33,48
736.638
13,07
287.632
2,45
53.730
100,00
2.200.000

31 Aralık 2007
%
ortaklık
Hisse
payı
tutarı
51,00
1.122.000
29,38
646.438
13,07
287.632
6,55
143.930
100,00
2.200.000

(52.352)
2.147.648

(52.352)
2.147.648

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, çeşitli kuruluşlarca rehin olarak tutulan Şirket hisseleri 154.000 adettir.
(31 Aralık 2007: 60.124.380).

27.2 Katkı sermaye
Belarussian Telecom iktisap tarihi olan 26 Ağustos 2008’den sonra ortaya çıkan ve 29 Temmuz 2008
tarihinde imzalanan hisse alım satım sözleşmesine istinaden Belarus Maliye Bakanlığı’nın sonradan
ortaya çıkan sabit kıymet alımlarıyla ilişkili maliyetlerinin karşılanacağına yönelik taahhütü gereği Şirket
adına katlandığı 27.527 YTL katkı sermaye olarak kaydedilmiştir.

27.3 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.

27.43 Finansal varlıklar değer artış fonu
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklar makul değerleri üzerinden konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır. Bu doğrultuda satılmaya hazır finansal varlığın bilançoda taşınan
değerinde oluşan 183 YTL (31 Aralık 2007: 6.383 YTL) tutarındaki fark konsolide finansal tablolarda
özsermaye hesabı altında “Değer Artış Fonları” hesabına yansıtılmıştır.
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27.5 Azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonu
Şirket’e Belarussian Telecom iktisabıyla ilgili , 29 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan hisse alım satım
sözleşmesine istinaden belirli bir süre sonra azınlık hisselerinin satış opsiyonu verilmiştir. Şirket, bu
satış opsiyonuyla ilişkili ortaya çıkması muhtemel finansal yükümlülüğü iktisap tarihi itibariyle mali
tablolarına kaydetmiştir. İktisap tarihi itibariyle satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülüğün
değeriyle kayıtlardan çıkarılan azınlık paylarının arasındaki fark olan (18.604) YTL azınlık hisseleri
satış opsiyonu değerleme fonunda kaydedilmiştir.
Aynı şekilde Fintur’un, Şirket’in muhasebe politikalarıyla uyumlu hale getirilmiş finansal tablolarındaki
azınlık hisseleri satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük olarak kaydedilen tutarla kayıtlardan
çıkarılan azınlık paylarının arasındaki fark olan (415.309) YTL, Şirket’in konsolide mali tablolarında
özsermaye metoduna göre muhasebeleştirilerek azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonunda
gösterilmiştir.

27.6 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal Yedekler
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 tertip yasal yedek
akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin
tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Şirket’in
kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal yedeklerden oluşmaktadır. Şirket’in yasal yedekler toplamı
517.573 YTL’dir (31 Aralık 2007: 347.435 YTL).

27.7 Geçmiş Yıl Kar/Zararları
Net dönem karı dışındaki birikmiş karlar ve özleri itibariyle birikmiş kar niteliğinde olan olağanüstü
yedekler geçmiş yıl kar/zararları hesabında gösterilmiştir. 31 Aralık 2008 tarihi itbariyle geçmiş yıl
kar/zararları hesabında gösterilen olağanüstü yedekler bakiyesi 2.096.130 YTL’dir (31 Aralık 2007:
505.303 YTL).

27.8 Temettü
Turkcell Yönetim Kurulu, 24 Kasım 2004 tarihli toplantısında, Şirket’in operasyonel performansı,
finansal durumu ve diğer gelişmeleri gözetmek suretiyle, 2004 yılı finansal kazançlarından başlamak
üzere asgari %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 finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde, dönem
zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması esastır.
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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 finansal tabloları
çerçevesinde ana ortaklığın konsolide finansal 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 2007 tarihinde sona eren hesap döneminden geçerli olmak üzere, asgari kar dağıtım
oranını %20 olarak belirlemiştir. Bu dağıtım, şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak
nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %20’sinden aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya
da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
Turkcell’in 25 Nisan 2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in 2007 yılındaki
faaliyetleri neticesinde oluşan 1.392.521 YTL tutarındaki dağıtılabilir karından kanunlara göre
ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçelerin düşülmesinden sonra kalan 1.297.428 YTL
tutarındaki karın 648.714 YTL tutarındaki kısmının Turkcell hissedarlarına nakit olarak dağıtılmasına
karar verilmiştir. Bu suretle 1 YTL nominal değerinde beher hisse için nakit temettü tutarı 0,294870
tam YTL’ dir.

27.9 Azınlık payları
Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan
paylara isabet eden kısımları konsolide bilançoda “Azınlık payları” kalemi içinde sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle bilançoda “Azınlık payları” kalemi içinde
sınıflandırılan tutarlar sırasıyla 87.888 YTL ve 160.829 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 “Azınlık Payları” kalemi içinde sınıflandırılmıştır. 31
Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde “Azınlık payları” kalemi içinde
sınıflandırılan tutarlar sırasıyla (121.192) YTL ve (40.833) YTL’dir.

28

SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

28.1 Satışlar
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
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
Simkart satış gelirleri
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Toplam satışlar
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31 Aralık 2007

7.165.087
224.623
73.004
26.208
21.069
247.005
7.756.996

6.918.548
234.986
56.804
22.777
17.091
95.053
7.345.259

1.231.960
9.810
1.241.770

929.384
5.029
934.413

(140.752)
(13.371)
8.844.643

(83.608)
(9.115)
8.186.949
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28.2 Satışların maliyeti
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışların maliyeti aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Hazine payı
(1.112.373)
(1.019.946)
Amortisman, itfa payı ve kalıcı değer düşüklüklüğü
karşılığı
(841.313)
(998.084)
Arabağlantı giderleri
(626.884)
(562.089)
Radyo giderleri
(361.900)
(292.082)
Personel giderleri
(342.716)
(250.001)
Transmisyon, baz istasyon kira
ve bakım onarım giderleri
(291.224)
(237.568)
Şebekelerarası irtibat giderleri
(133.737)
(125.462)
Evrensel hizmet fonu
(124.644)
(111.506)
Satılan simkart maliyeti
(59.132)
(65.445)
Faturalama giderleri
(58.431)
(53.496)
Diğer
(362.362)
(276.721)
(4.314.716)
(3.992.400)

29 FAALİYET GİDERLERİ
29.1 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
Satış giderleri
Genel pazarlama giderleri
Telsiz ruhsat ve kullanım ücreti
Personel giderleri
Diğer

31 Aralık 2007

(762.083)
(418.220)
(316.104)
(165.293)
(60.508)

(650.036)
(387.051)
(262.071)
(123.858)
(49.319)

(1.722.208)

(1.472.335)

29.2 Genel yönetim giderleri
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
(141.527)
(83.883)
(44.955)
(28.409)
(14.431)
(13.910)
(13.688)
(53.047)
(393.850)

Personel giderleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı gideri
Danışmanlık giderleri
Tahsilat giderleri
Bakım onarım giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Kira giderleri
Diğer

75

31 Aralık 2007
(134.228)
(45.344)
(36.298)
(22.887)
(10.782)
(12.778)
(10.924)
(51.839)
(325.080)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

30

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle giderler fonksiyon bazında gösterilmiş olup niteliklerine
göre detaylar Not 29’da yer almaktadır.

31

DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in diğer faaliyetlerden
gelirleri sırasıyla 20.187 YTL ve 10.803 YTL’dir.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in diğer faaliyetlerden
giderleri sırasıyla 19.984 YTL ve 26.517 YTL’dir.

32

FİNANSAL GELİRLER
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal gelirler aşağıdaki
gibidir:

Vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirleri
Geç ödeme faiz gelirleri
Satılmaya hazır menkul kıymet faiz gelirleri
Opsiyon prim gelirleri
Satılmaya hazır menkul kıymet satış gelirleri
Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymet faiz gelirleri
Diğer finansal gelirler
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31 Aralık 2008
462.429
54.627
10.618
18.346
8.279
13.846
568.145

31 Aralık 2007
311.856
48.812
430
22.724
2.371
1.261
10.976
398.430

FİNANSAL GİDERLER
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal giderler aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2008
(96.177)
(67.864)
(41.043)
(7.051)
(7.376)
(219.511)

Kur farkı gideri, net
Kredi faiz giderleri
Dava konusu faiz giderleri
Opsiyon prim giderleri
Kredi kapatma giderleri
Diğer

31 Aralık 2007
(589.994)
(54.417)
(18.723)
(10.897)
(22.997)
(8.428)
(705.456)

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap döneminde ödenen kredi faiz tutarları sırasıyla
39.430 YTL ve 46.341 YTL’dir.
Şirket, aktifleştirdiği reel finansman giderlerini, maddi duran varlığın kalan ekonomik ömrü süresince
itfa etmektedir. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, 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 17.202 YTL ve 13.123 YTL’dir.
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34

SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER
Yoktur.

35

VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya alacağı, varlıkların ve borçların finansal 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 finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
Şirket, ertelenmiş vergi alacaklarının finansal 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. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, finansal tablolara
yansıtılmamış olan ertelenmiş vergi alacakları 197.845 YTL’dir (31 Aralık 2007: 57.141 YTL).
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle veriden indirilebilecek mali yıl zararlarının itfa tarihleri :
Bakiye
1.659
1.647
6.338
19.156
121.313

Gerçekleşme yılı
2004
2005
2006
2007
2008

Sona erme yılı
2009
2010
2011
2012
2013 ve sonrası

31 Aralık 2008 itibariyle süresiz olarak taşınan ve matrah oluştuğu zaman vergiden indirilebilecek mali
yıl zararlarının detayı aşağıda sunulmuştur:
Bakiye
32.044
83.313
146.000
56.902
327.386

Gerçekleşme yılı
2004
2005
2006
2007
2008
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31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergi alacakları ve borçlarını doğuran kalemler
aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş Vergi
Varlıkları
31 Aralık
31 Aralık
2008
2007
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlıklara ilişkin
amortisman ve
aktifleştirme farkları
Finansal varlıklar
Peşin ödenen giderler
Borç karşılıkları
Diğer borç ve
yükümlülükler
Yatırım indirimi
Ertelenen vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)
Netleştirme
Net ertelenen vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

Ertelenmiş Vergi
Yükümlülükleri
31 Aralık
31 Aralık
2008
2007

Net Ertelenmiş Vergi
Yükümlülükleri
31 Aralık
31 Aralık
2008
2007

(242.170)
(15.241)

15.865

1.106
16.567

(2.508)

(217.725)
(8.818)
-

(241.853)
(15.241)
13.357

(216.619)
(8.818)
16.567

71.868
563

75.299
609

(10.514)
(184)

(812)
-

61.354
379

74.487
609

88.613
(86.838)

93.581
(90.664)

(270.617)
86.838

(227.355)
90.664

(182.004)
-

(133.774)
-

1.775

2.917

(183.779)

(136.691)

(182.004)

(133.774)

317

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle dönem karı vergi yükümlülüğü karşılığı hesabında yer alan 191.435
YTL, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin hesaplanan vergi karşılığının
ödenen geçici vergiler ile netleştirilmiş halidir.
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin, bağlı ortaklık ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi düzenlemesine olanak tanımamaktadır. Bu nedenle, konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan şirketler için ayrı
ayrı hesaplanmıştır.
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.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı”
başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğ’de uygulamadaki
detaylar belirlenmiştir.
Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili
karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer
fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından
indirilemeyecektir.
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Türkiye’de Kurumlar Vergisi oranı %20’dir. Kurumlar Vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve vergi yasalarında yer alan
istisna ve indirimlerin sonucu bulunan safi kurum kazancına uygulanır.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde vergi giderinin detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2007
(714.517)

Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
Geçici vergi farklarının etkileri
Yatırım teşviklerinden doğan vergi avantajları

31 Aralık 2007
(540.558)

7.697
3.205
10.902
(703.615)

Toplam vergi gideri

Vergi öncesi kar
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi gideri
Yurtdışı bağlı ortaklıklardaki vergi oranı
farklarının etkisi
İndirilemeyen giderler ve geçici olmayan farklar
Yatırım indirimi
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen
yurtdışı iştirakin vergi oranı değişim etkisi
Vergiden muaf gelir
Bilançoya yansıtılmayan net ertelenmiş vergi
varlıkları
Geçmiş yıllarda bilançoya yansıtılmamış net
ertelenmiş vergi varlıklarının dönemde kullanımı
Diğer

72.707
40.835
113.542
(427.016)
31 Aralık

%20

31 Aralık 2008
2.895.224
(579.045) %20

(%1)
%2
-

22.328
(57.202) %2
3.205 (%2)

10.216
(32.553)
40.835

(%1)
-

29.188 (%1)
7.863 (%1)

19.035
12.659

%4
-

(116.298)

(13.654)
(703.615)

2.144.808
(428.962)

%2

(36.828)

%1

2.558
(13.976)
(427.016)

36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hisse başına kazanç tutarları,
sırasıyla 2.312.801 YTL ve 1.758.625 YTL tutarındaki karın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama
pay adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır.

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 2008
2.312.801

31 Aralık 2007
1.758.625

2.200.000.000

2.200.000.000

1,051273

0,799375
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37

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflardan alacaklar – kısa vadeli
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Digital
Platform”)
KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. (“KVK Teknoloji”)
A-Tel
Superonline
Diğer

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

29.271
27.818
27.412
12.305
96.806

8.107
6.536
31.995
8.243
6.245
61.126

Digital Platform’dan alacaklar, esas olarak, çağrı merkezi hizmetlerinden doğan alacaklar ile yeniden
yapılandırma sözleşmesi kapsamında doğan alacaklardan kaynaklanmaktadır.
KVK Teknoloji’den alacaklar firmaya yapılan simkart ve hazırkart satışlarından kaynaklanmaktadır.
Turkcell ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun %50-%50 hisse payları ile ortak teşebbüsleri olan ATel’den alacaklar firmaya yapılan simkart ve hazırkart satışlarından kaynaklanmaktadır.
Superonline’dan alacaklar, firmaya sağlanan arabağlantı ve çağrı merkezi hizmetlerinden
kaynaklanmaktadır.
Kısa vadeli ilişkili taraflardan alacaklar hesabı ile ilgili kur riski ve likidite riski Not 38’de açıklanmıştır.

Uzun vadeli ilişkili taraflardan alacaklar (net)
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
61.535
7.046
68.581

Digital Platform
Diğer

31 Aralık 2007
74.797
5.417
80.214

Uzun vadeli ilişkili taraflardan alacaklar hesabı ile ilgili kur riski ve kredi riski Not 38’de açıklanmıştır.
Kısa vadeli ilişkili taraflara borçlar (net)
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ilişkili kuruluşlara olan borçlar aşağıdaki gibidir:
ADD Production Medya A.Ş (“ADD”)
Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. (“Hobim”)
KVK Teknoloji
Betting Organization Operation&Promotion Company SA
(“Betting SA”)
Kyivstar GSM JSC (“Kyivstar”)
Estore Elektronik Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri
A.Ş. (“Estore”)
Diğer
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31 Aralık 2008
17.675
5.674
1.094

31 Aralık 2007
8.414
6.843
-

1.065
988

1.038
580

184
5.127
31.807

2.783
1.281
20.939
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Çukurova Grubu’nun sahibi olduğu ADD’ye borçlar bu şirketten alınacak reklam ve sponsorluk
hizmetleri için yapılan avans ödemelerinden kaynaklanmaktadır.
Hobim’e olan borçlar bu şirketten alınan fatura basım hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
KVK Teknoloji’ye borçlar cihaz alımlarından kaynaklanmıştır.
Betting SA’ya olan borçlar bu şirketten alınan olasılık hesaplamalarıyla ilgili danışmanlık
hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
Kyvistar’a olan borçlar bu şirketten alınan şebekeler arası irtibat hizmetinden kaynaklanmaktadır.
Estore’a olan borçlar kampanyalarla ilgili yapılan cihaz alımlarından kaynaklanmaktadır.
Kısa vadeli ilişkili taraflara borçlar hesabı ile ilgili kur riski ve likidite riski Not 38’de açıklanmıştır.

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 2008 ve 2007 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 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde üst düzey idari personele
yapılan toplam ödemeler sırasıyla 10.397 YTL ve 15.376 YTL’dir.

Diğer ilişkili taraflar ile yapılan işlemler
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki ilişkili kuruluşlarla önemli
işlemler aşağıdaki gibidir:

Gelirler :
KVK Teknoloji’ye satışlar
Simkart ve ön ödemeli kart satışları
A-Tel’e satışlar
Simkart ve ön ödemeli kart satışları
Kyivstar'dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Digital Platform’dan gelirler
Çağrı hizmetleri, kira ve faiz geliri
Millenicom Telekomunikasyon A.Ş.'den gelirler
Telekomünikasyon servisleri
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.098.216

808.182

166.918

180.760

82.151

51.460

25.831

21.756

16.487

16.129
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Giderler:
ADD’den alışlar
Reklam ve sponsorluk hizmetleri
KVK Teknoloji’den alışlar
Kampanya hizmetleri ve aktivasyon primi
A-Tel’den alışlar *
Satış primleri
Kyivstar'a giderler
Telekomünikasyon servisleri
Hobim’den alışlar
Faturalama hizmetleri
Millenicom Telekomünikasyon A.Ş.’den alışlar
Telekomünikasyon servisleri
Betting SA'dan alışlar
Danışmanlık hizmetleri

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

211.521

216.107

133.785

114.112

62.474

60.396

82.569

46.275

26.636

22.305

10.765

14.323

12.566

11.320

* A-Tel ile olan işlemler Şirket’in A-Tel’deki sahipliği oranında elimine edilmiştir. 31 Aralık 2008 ve 2007
tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak A-Tel’den elimine edilen tutarlar sırasıyla 62.474 YTL ve
60.396 YTL’dir.

Şirket’in ilişkili kuruluşlar ile olan önemli sözleşmeleri aşağıdaki gibidir:
KVK Teknoloji ile sözleşmeler:
23 Ekim 2002 tarihinde kurulan KVK Teknoloji’nin ana hissedarı 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. KVK Teknoloji’ye yapılan simkart ve hazırkart satış
fiyatları diğer distributörlere yansıtılan fiyatlardan farklı değildir.
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.
Kyivstar ile sözleşmeler:
Kyivstar’ın hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell’in hissedarlarından olan Alfa Grubu’dur.
Astelit ile Kyivstar birbirlerinden karşılıklı çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taşıma hizmeti
almaktadır.
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Digital Platform ile sözleşmeler:
Digiturk markası altında dijital televizyon hizmeti veren 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 ve 5 Mayıs 2005 tarihinde yapılan yeni bir sözleşme ile
konu edilen yayın hakları 31 Mayıs 2010 tarihine kadar uzatılmıştır.
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 Turkcell 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 ile sözleşmeler:
Millenicom’un çoğunluk hissesine sahip olan European Telecommunications Holding AG, Turkcell’in
de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu’nun bağlı ortaklığıdır. Turkcell ile Millenicom
birbirlerinden çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taşıma hizmeti almaktadırlar.
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 2008 tarihinde ilgili sözleşmenin süresi, 31 Ağustos 2009’a kadar uzatılmıştır. Ayrıca ADD,
Digital Platform ile Turkcell arasında imzalanan “Yeniden Yapılandırma Çerçeve Sözleşmesi”nin
ayrılmaz parçası olan sponsorluk ve reklam sözleşmelerine taraf olmuştur.
Hobim ile sözleşmeler:
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.
Betting SA ile yapılan sözleşme:
Betting SA’nın sahibi, İnteltek’in ana hissedarlarından biridir. İnteltek, 17 Mayıs 2007 tarihinde tashih
edilen anlaşmaya istinaden, olasılık hesaplamalarıyla ilgili danışmanlık hizmeti almaktadır.
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kredi Riski
Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:
Alacaklar

Ticari Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf

31/12/2008

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (
A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri (3)
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri (6)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (4)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar
31/12/2008

Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

Diğer

165.387
-

623.001
249.988

-

14.741
-

4.922.877
-

-

300.458
-

165.387

477.946

-

14.741

4.922.877

-

300.458

-

-

-

-

-

-

-

-

145.055

-

-

-

-

-

-

251.369
(251.369)
46.005
(46.005)
-

-

-

-

-

-

Ticari Alacaklar

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Türev Araçlar

Diğer

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş

45.782

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş

55.488

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş

103.467
174.462

-

-

-

-

17.225

-

-

-

-

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

31/12/2007

Alacaklar
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Ticari Alacaklar
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
( A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş buluna, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri (3)
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri (6)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
(4)
- Vadesi geçmiş(brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar

Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
Diğer Taraf

141.340

455.828

-

194.573

3.604.857

-

239.232

-

127.327

-

-

-

-

-

141.340

350.495

-

194.573

3.604.857

-

239.232

-

-

-

-

-

-

-

-

105.333
-

-

-

-

-

-

-

169.886
(169.886)
41.793
(41.793)
-

-

-

-

-

-

Alacaklar
31/12/2007

Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

Bankalardaki mevduat

Türev Araçlar

Diğer

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş

39.236

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş

40.765

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

68.027

-

-

-

-

117.015

-

-

-

-

10.176

-

-

-

-
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Likidite Riski
Tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Faizsiz spot krediler
Finansal kiralama yükümlülükleri
İlişkili taraflara borçlar
Satış opsiyonuyla ilişkili finansal
yükümlülük
Ertelenmiş ödemeler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Beklenen Vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri

Defter değeri

31 Aralık 2008
Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar
toplamı (=I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)

3-12 ay arası (II)

1-5 yıl arası (III)

5 yıldan uzun (IV)

1.175.093
6.611

(1.266.425)
(6.611)

(23.580)
(6.611)

(932.595)
-

(294.904)
-

(15.346)
-

13.468
31.807

(14.981)
(32.292)

(1.176)
(32.292)

(4.601)
-

(9.204)
-

-

117.240
366.916
482.833
492.827
339.747

(134.845)
(453.690)
(490.931)
(494.212)
(346.140)

(490.931)
(494.212)
(346.140)

(151.230)
-

(134.845)
(151.230)
-

(151.230)
-

Defter Değeri

Beklenen nakit çıkışları toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

1.175.093

(1.266.425)

(23.580)

(932.595)

(294.904)

(15.346)

6.611

(6.611)

(6.611)

-

-

-

Finansal kiralama yükümlülükleri

13.468

(14.981)

(1.176)

(4.601)

(9.204)

-

İlişkili taraflara borçlar
Satış opsiyonuyla ilişkili finansal
yükümlülük
Ertelenmiş ödemeler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31.807

(32.292)

(32.292)

-

-

-

117.240
366.916
482.833
492.827
339.747

(134.845)
(453.690)
(490.931)
(494.212)
(346.140)

(490.931)
(494.212)
(346.140)

(151.230)
-

(134.845)
(151.230)
-

(151.230)
-

Faizsiz spot krediler
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Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Faizsiz spot krediler
Finansal kiralama yükümlülükleri
İlişkili taraflara borçlar
Satış opsiyonu
Ertelenmiş ödemeler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Defter değeri

Beklenen Vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Faizsiz spot krediler
Finansal kiralama yükümlülükleri
İlişkili taraflara borçlar
Satış opsiyonu
Ertelenmiş ödemeler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Defter Değeri

885.043
2.475
81
20.939

336.129
369.280
177.678

885.043
2.475
81
20.939
336.129
369.280
177.678

31 Aralık 2007
Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar
toplamı (=I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
(976.356 )
(2.475)
(84)
(21.386)
(340.947)
(370.196)
(182.312)

Beklenen nakit çıkışları toplamı

(8.584)
(2.475)
(84)
(21.386)
(340.947)
( 370.196)
(182.312)

3 aydan kısa

(976.356)
(2.475)
(84)
(21.386)
(340.947)
(370.196)
(182.312)

(8.584)
(2.475)
(84)
(21.386)
(340.947)
(370.196)
(182.312)

3-12 ay arası (II)
(745.664)
-

3-12 ay arası
(745.664)
-

1-5 yıl arası (III)

5 yıldan uzun (IV)

( 222.108)
-

1-5 yıl arası

-

5 yıldan uzun
(222.108)
-

-

Yabancı Para Riski
Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirket için söz konusu riski oluşturan temel yabancı para
birimleri ABD Doları, Avro ve İsveç Kronu’dur. 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı
varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır
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31/12/2008
SEK
10
1.392
1.402
1.402
3.091
3.091
3.091

TL
Karşılığı
41.790
2.289.196
14.922
2.345.908
594.201
85.190
679.391
3.025.299
150.169
874.327
49.347
1.073.843
1.073.843

31/12/2007
ABD
Doları
Avro
31.710
2.839
1.834.447
88.618
11.276
1.046
1.877.433
92.503
510.175
68.876
2.906
579.051
2.906
2.456.484
95.409
74.706
16.016
609.726
96.000
546
28.483
684.978
140.499
684.978
140.499

342.909

(1.689)

1.951.456

1.771.506

(45.090)

(193.006)

(387.306)

341.172

(1.689)

1.257.143

1.181.179

(49.042)

(193.008)

226.942
512.262

84.473
32.985

180.729
-

384.238
458.300

27.549
345.267

49.964
4.708

1.351.599
-

TL
Karşılığı
64.909
2.198.154
30.307
2.293.370
307.364
68.614
375.978
2.669.348
276.729
1.079.463
292.365
1.648.557
470.172
470.172
2.118.729

ABD
Doları
28.906
874.506
17.582
920.994
203.243
45.371
248.614
1.169.608
156.248
713.789
109.782
979.819
310.899
310.899
1.290.718

Avro
9.899
408.897
1.737
420.533
420.533
18.607
59.017
77.624
77.624

19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)

550.619

(121.110)

144.334

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat

483.945
716.141

1. Ticari alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
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31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Ortalama Döviz Kurları

ABD Doları
Avro
İsveç Kronu

Raporlama Tarihi Kapanış
Kurları

2008

2007

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1,2768
1,8816
0,1949

1,3031
1,7827
0,1918

1,5123
2,1408
0,1945

1,1647
1,7102
0,1798

Duyarlılık analizi
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle YTL’nin aşağıda belirtilen yabancı paralar
karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir.
Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı
varsayılmıştır.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
2008
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi

1- ABD Doları net
varlık/yükümlülüğü
(49.052)
49.052
30.706
(30.706)
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(49.052)
49.052
30.706
(30.706)
Avro'nun TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
73.410
(73.410)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
73.410
(73.410)
Diğer döviz kurlarının TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net
varlık/yükümlülüğü
(33)
33
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
(7+8)
(33)
33
TOPLAM (3+6+9)
24.325
(24.325)
30.706
(30.706)
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Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
2007
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi

1- ABD Doları net
varlık/yükümlülüğü
146.907
(146.907)
59.420
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
146.907
(146.907) 59.420
Avro'nun TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
(7.711)
7.711
5- Avro riskinden korunan kısım
(-)
6- Avro Net Etki (4+5)
(7.711)
7.711
Diğer döviz kurlarının TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net
varlık/yükümlülüğü
(3.470)
3.470
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
(7+8)
(3.470)
3.470
TOPLAM (3+6+9)
135.725
(135.725)
59.420

(59.420)
(59.420)
-

(59.420)

Sabit faizli enstrümanlar için piyasa değeri duyarlılık analizi:
Şirket’in alım satım amaçlı olarak elinde tuttuğu herhangi bir sabit faizli finansal varlık ya da
yükümlülük bulunmamaktadır. Bu nedenle, raporlama tarihinden sonra faiz oranlarında meydana
gelebilecek değişiklikler Şirket’in gelir tablosunu etkilemeyecektir.
Değişken faizli enstrümanlar için nakit akış duyarlılık analizi:
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle faiz oranlarının %1 artması ve azalması durumunda
özsermaye ve gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir. Analiz yapılırken, başta döviz kurları
olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Cari Dönem

Önceki Dönem

Sabit Faizli Finansal Araçlar

Finansal Varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan
varlıklar
Satılmaya hazır finansal
varlıklar

Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
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-

-

-

-

5
(9.362)

37
(5.705)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yeni Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
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BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Ekli “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama
Esaslarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2 Şubat /2007 tarihli ve 33
sayılı yazısı üzerine, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1
inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4 Nisan 2007 tarihinde kararlaştırılmıştır ve 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.
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FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
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