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31 Mart 2009 tarihli
Konsolide bilanço
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansları

(Bağımsız
incelemeden
(Bağımsız
geçmemiş) denetimden geçmiş)
Cari dönem
Önceki dönem
31 Mart 2009
31 Aralık 2008

Varlıklar
Dönen varlıklar

3.059.447

2.998.480

6

927.189

1.041.982

7

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar

120.872
1.382.638
19.470
76.314
45.523
480.081
3.052.087
7.360

92.944
1.324.986
793
67.188
49.080
414.147
2.991.120
7.360

Duran varlıklar

9.448.206

9.660.966

Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
3erefiye
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar

687
11.840
306.498
6.124.159
2.694.511
49.172
258.044
3.295

669
11.840
310.654
6.277.125
2.734.374
48.735
272.894
4.675

12.507.653

12.659.446

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar

16

9
9
10

Toplam varlıklar

İlişikte 7 ile 31’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihli
Konsolide bilanço
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))

(Bağımsız
İncelemeden
geçmemiş)
Cari dönem
31 Mart 2009

(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
Önceki dönem
31 Aralık 2008

3.181.697

3.548.688

8

930.562
5.469

1.285.578
5.233

16

61.260

-

7

12.655
440.182
29.037
200.948
296.812
1.204.772

21.517
881.319
29.294
93.882
232.075
999.790

4.004.868

3.997.151

2.228.183
42.135

2.122.904
41.527

586.439
161.068

586.439
209.515

325
13.563
5.629
689.198
269.551
8.777

336
16.094
5.126
667.148
338.504
9.558

5.321.088

5.113.607

3.500.000
(239.752)

3.500.000
(239.752)

(460.009)

(386.719)

(294.065)
(180.350)
9.528
8
1.231.922
1.462.707
291.099

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

12.507.653

12.659.446

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

11

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

8

16
7

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

15

Toplam yükümlülükler

İlişikte 7 ile 31’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(3)

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide gelir tablosu
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak 2009 31 Mart 2009

Önceki dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş (Yeniden
düzenlenmiş Not 2.2)
1 Ocak 2008 31 Mart 2008

2.507.718
(1.162.006)

2.423.338
(1.229.735)

Brüt kar

1.345.712

1.193.603

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

(309.225)
(408.721)
(6.633)
98.570
(56.196)

(258.716)
(318.264)
(3.619)
57.558
(5.083)

663.507

665.479

162.921
(458.658)

129.305
(291.464)

367.770

503.320

(201.644)
54.102

(207.651)
59.068

Dönem karı

220.228

354.737

Dönem karının dağılımı
Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım
Azınlık payları

291.099
(70.871)

398.233
(43.496)

0.0832

0.1138

0.0832

0.1138

Cari dönem

Dipnot
Referansları

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

5

Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

Ana ortaklık hissedarlarına ait hisse
başına kazanç (tam kuruş)(4)
Ana ortaklık hissedarlarına ait seyreltilmiş hisse başına kazanç
(tam kuruş) (4)

İlişikte 7 ile 31’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(4)

-------

------1.231.922

-------

--

1.231.408
-514

816.491

------

816.348
-143

(460.009)

---(73.290)
---

--

(386.719)
---

(563.392)

---(126.581)
--

(436.811)
---

9.528

-------

--

9.528
---

--

------

----

Hisse bazlı
ödemeler
fonu
(Not 15)

(294.065)

-------

--

(294.065)
---

(294.065)

------

(294.065)
---

Đştirak
alımından
kaynaklanan
rayiç değer
düzeltme farkı

Değer artış fonları

(180.350)

--(10.393)
----

--

(169.957)
---

(101.474)

--(45.920)
---

(55.554)
---

Gerçekleşmemiş
türev zararı

8

----65
--

--

(57)
---

--

------

----

Yabancı
Para
Çevrim
farkları

1.462.707

-----

--

--

(288.991)
1.752.212
(514)

2.869.531

----

--

322.810
2.546.864
(143)

Geçmiş yıl
karı
/(zararı)

291.099

-----291.099

(5)

--

1.752.212
(1.752.212)
--

398.233

----398.233

2.546.864
(2.546.864)
--

Net dönem
karı

İlişikte 7 ile 31’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(239.752)

--

--

3.500.000

(239.752)
---

3.500.000
---

1 Ocak 2009 Bakiyesi
Geçmiş yıl karlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğüne
sınıflama öncesi azınlık hakları
Azınlık haklarının azınlık hisseleri satış opsiyon
yükümlülüğü sınıflaması
Hisse bazlı ödemeler fonu (Not 15)
Gerçekleşmemiş türev zararı
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğü
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı

31 Mart 2009 Bakiyesi

(239.752)

------

------

3.500.000

(239.752)
---

3.500.000
---

31 Mart 2008 Bakiyesi

Net dönem karı

Geçmiş yıl karlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğüne
sınıflama öncesi azınlık hakları
Hisse bazlı ödemeler fonu (Not 15)
Gerçekleşmemiş türev zararı
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğü

1 Ocak 2008 Bakiyesi

Ödenmiş
sermaye

Ödenmiş
sermaye
enflasyon
düzeltme
farkları

Azınlık
hisseleri
Kardan
satış
ayrılan
opsiyonu
kısıtlanmış değerleme
yedekler
fonu

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL)

31 Mart 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide özkaynak değişim tablosu

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları

----

--

(126.430)
-(2.419)
--(70.871)

199.720

----

--

351.189
-(10.687)
(297.006)
(43.496)

Azınlık
payları

5.321.088

(126.430)
-(12.812)
(73.290)
65
220.228

199.720

5.113.607
---

6.385.572

351.189
-(56.607)
(423.587)
354.737

6.159.840
---

Toplam
özkaynaklar

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL)

Bağımsız
incelemeden
Geçmemiş
Cari dönem
1 Ocak 31 Mart 2009

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Yeniden düzenlenmiş
(Not 2.2)
Önceki dönem
1 Ocak 31 Mart 2008

Gelir vergisi gideri öncesi dönem karı

367.770

503.320

Operasyonel faaliyetlerden sağlanan nakit için gelir vergisi gideri öncesi net kara
yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
Maddi duran varlık satış karı
UFRYK 12 düzeltmesi
Kur farkı gideri/(geliri), net
Faiz gideri ve (geliri), net
Konusu kalmayan şüpheli alacak gelirleri
3üpheli alacak karşılık gideri
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Geçmiş dönemlere dair kayıtlara alınmamış hizmet maliyetleri itfası
Dava karşılık gideri/(geri çevrilmesi), net
Türev araç zararı
İzin karşılık gideri/(geri çevrilmesi), net
Diğer karşılıklar

423.927
(1.400)
(153)
300.974
15.390
(83.235)
108.326
27.709
2.083
50.527
(18.676)
14.210
503

415.807
(569)
231.587
(34.013)
(23.588)
64.948
33.837
2.084
(3.105)
(3.414)
1.365
19.640

İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet karı

1.207.955

1.207.899

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

(109.498)
(72.676)
(449.999)
927
178.359
(794)
(7.742)
(4.187)
(94.580)

(16.284)
(107.656)
(273.696)
(213)
164.499
(4.093)
(4.196)
7.523
(217.780)

647.765

756.003

Yatırım faaliyetleri
Alınan faizler
Finansal varlıklardaki sermaye artışı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
Satış amacıyla elde tutulan varlık satış hasılatı

52.827
2.051
(203.614)
-

74.819
(5.188)
37.737
(198.113)
94

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(148.736)

(90.651)

4.087.912
(4.575.127)
(1.244)
(129.549)

138.459
(12.277)
(1.699)
(80.991)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(618.008)

43.492

Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış

(118.979)

708.844

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri (Not 6)

616.109

922.473

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (Not 6)

497.130

1.631.317

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit

Finansman faaliyetleri
Banka kredisi temini (Not 8)
Banka kredisi geri ödemeleri (Not 8)
Finansal kiralama ana para ödemeleri
Faiz ödemeleri

İlişikte 7 ile 31’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(6)

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe
bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

1.

irket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Türk Telekomünikasyon Anonim 3irketi (“Türk Telekom” ya da “3irket”) Türkiye’de tüzel kişiliğe haiz
anonim şirket şeklinde kurulmuştur. 3irket’in esası 23 Ekim 1840’da aslen Bakanlık olarak kurulan
Postane-i Amirane’ye (Postahane Departmanı) dayanmaktadır. Türkiye genelinde telefon şebekesi
kurma ve işletme izni, 4 3ubat 1924 tarihinde Posta, Telefon ve Telgraf Genel Müdürlüğü’ne (“PTT”)
verilmişti. 3irket, önceden her ikisi de PTT tarafından yürütülen telekomünikasyon ve posta
hizmetlerinin ayrılması sonucu 24 Nisan 1995’de ayrı bir tüzel kuruluş olarak kurulmuş ve PTT’nin
telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili tüm personel, varlık ve yükümlülükleri, hisselerinin tamamı Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na (“Hazine”) ait olan 3irket’e transfer olmuştur.
3irket’in özelleştirilmesi kapsamında 24 Ağustos 2005 tarihinde Ojer Telekomünikasyon A.3. (“OTA3”)
Türk Telekom’un %55 payını almak için 24 Ağustos 2005 tarihinde Özelleştirme İdaresi Yönetimi’yle
Hisse Devir Anlaşması imzalamıştır. Bu çerçevede 3irket’in hisselerinin %55’lik kısmının blok satışıyla
ilgili olarak Ortaklık Anlaşması ve Hisse Rehin Sözleşmesi 14 Kasım 2005 tarihinde Hazine ve OTA3
arasında imzalanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Kurul kaydına alınmasına dair 22/256 sayılı izin belgesi ile
3irket’in 3.500.000 TL nominal değerli sermayesinin %15’ine karşılık gelen ve Hazine’ye ait 525.000 TL
nominal değerli sermayesini temsil eden hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Başkanlığı’nın izni ile 15 Mayıs 2008 tarihinde halka arz olunmuştur.
3irket’in %55 hissesine sahip olan OTA3 hisselerinin %99’una da Oger Telecom Limited (“Oger
Telecom”) sahiptir. Oger Telecom Dubai Finans Merkezi’nin kanunlarına uygun olarak Ağustos 2005’te
limited şirket olarak kurulmuş bir şirkettir.
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle 3irket’i kontrol eden ana ortak Oger Telecom’un ana
ortağı olan Saudi Oger Ltd. (“Saudi Oger”)’dir.
3irket ve Türk Telekomünikasyon Kurumu (“TTK”) arasında 14 Kasım 2005 tarihinde imzalanmış bir
imtiyaz sözleşmesi (“İmtiyaz Sözleşmesi”) bulunmaktadır . Bu İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında 3irket’e
28 3ubat 2001 tarihinden başlamak üzere 25 yıl süre ile her türlü telekomünikasyon hizmetinin
sağlanması. gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulması bu tesislerin diğer lisanslı operatörler
tarafından kullanılması ve telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlaması ve tedariki hakları
sunulmaktadır.
3irket 12 Mart 2009 tarihinde Türkiye’de yerleşik olan Sobee Yazılım Ticaret Limited 3irketi
(“SOBEE”)’nin %99,5 hissesini satın almıştır.

(7)

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe
bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

1.

irket’in organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle 3irket’in bağlı ortaklıkları ve bu bağlı ortaklıklarına
ilişkin bilgiler aşağıdaki sunulmaktadır:
Bağlı Ortaklılar

TTNet Anonim 3irketi (“TTNet”)
Avea İletişim Hizmetleri A.3.(“Avea”)
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Sanayi ve Ticaret Anonim 3irketi
(“Argela”)
Innova Bilişim Çözümleri Anonim
3irketi (“Innova”)
Assistt Rehberlik ve Müşteri
Hizmetleri Anonim 3irketi
(“AssisTT”)
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.ş.
(“Sebit”)
Argela - USA. Inc.
Sebit LLC
IVEA Software Solutions FZ-LLC
(“IVEA”)
SOBEE Yazılım Ticaret Limited
3irketi (“SOBEE”)

Kuruluş ve
faaliyet yerleri Faaliyet konuları

Türkiye
Türkiye
Türkiye

İnternet servis sağlayıcı
GSM operatörü
Telekomünikasyon çözüm sistemleri

Türkiye

Telekomünikasyon çözüm sistemleri

Türkiye

Çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri

Türkiye

Veri tabanlı eğitim hizmetleri

ABD
ABD
BAE

Telekomünikasyon çözüm sistemleri
Veri tabanlı eğitim hizmetleri
Telekomünikasyon çözüm sistemleri

Türkiye

Yazılım çözüm sistemleri

3irket’in etkin pay oranı
(%)
31 Mart
31 Aralık
2009
2008
99.96
81.12

99.96
81.12

99.96

99.96

99.96

99.96

99.96

99.96

99.96
99.96
99.96

99.96
99.96
99.96

99.96

99.96

99.50

-

Bundan böyle Türk Telekom ve yukarıda belirtilen bağlı ortaklıkları birlikte “Grup” olarak anılacaktır.
3irket’in ana faaliyet konusu yerel. uluslararası telekomünikasyon hizmetleriyle, çağrı merkezi, müşteri
ilişkileri yönetimi, teknoloji ve bilgi yönetimi, internet ürün ve hizmetlerinin sağlanmasıdır.
3irket’in resmi kayıtlı adresi Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, Ankara’dır.
Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle personel sayısı sırasıyla 35.445 ve
34.025‘dir.
Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 20 Nisan 2009 tarihinde 3irket Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş
finansal tabloları ve bu konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

3irket’in konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları
aşağıdaki gibidir:
2.1

Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar

Yurt dışında kurulu olan bağlı şirketler haricinde, Grup muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan
ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP)
gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadır.
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2.1

Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar (devamı)

5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun” ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (“TL”). alt birimi ise Yeni Kuruş (“YKR”) olarak
tanımlanmıştır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni
İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi olan TL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağını hükme bağlamıştır. Bu sebeple finansal tablolar TL
cinsinden hazırlanmış ve bin TL olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri:XI,
No:29 numaralı Tebliği uyarınca (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır)
belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar Grup şirketlerinin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade
edilmiş olup, SPK Muhasebe Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir
takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltme kayıtları ve
sınıflandırmalar temel olarak; ertelenmiş vergi hesaplamasının etkileri, şüpheli alacak karşılığının
ayrılması, maddi duran varlıkların imtiyaz sözleşmesinin kalan süresi ile varlıkların kalan faydalı
ömürlerinden kısa olanı üzerinden amortismana tabii tutulmalarının etkileri, gider tahakkuklarının
ayrılması, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama
Komitesi (“UFRYK”)’nin UFRYK 12 numaralı yorumuna göre muhasebeleştirilmesinin etkisi, kıdem
tazminatının Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS”) 19’a göre hesaplanmasının etkileri ve
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) 3 “İşletme Birleşmeleri”nin etkilerinden
oluşmaktadır.
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, 1999 yılında var olan ve
UMS 16 “Sabit Kıymetler” kapsamında varsayılan maliyet yöntemi ile değerlendirilen maddi duran
varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller ile rayiç bedel ile yansıtılmış azınlık hisseleri satış opsiyonu
ve türev finansal araçlar haricinde tarihsel maliyet yöntemi ile hazırlanmıştır.
2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

Yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanması
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni standart. var olan standartlarda yapılan değişiklikler ve
yorumlar aşağıda yer almaktadır:
UFRYK 11, “Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler” (1 Mart 2007
tarih ve bu tarih itibariyle başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu yorum, işletmenin sermaye
araçlarını başka bir taraftan veya ortaklarından geri almayı seçtiği veya almak zorunda olduğu
durumlar da dahil olmak üzere, işletmenin çalışanlarına işletmenin sermaye araçları ile yapmış olduğu
ödemelerin sermaye ile ödeme şeklinde muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bu yorum bağlı
ortaklıkların, kendi çalışanlarına ana ortaklıklarının yapmış olduğu sermaye bazlı ödemeleri de
içermektedir. UFRYK 11, Grup için geçerli bir yorum değildir.
UFRYK 12, Kamu hizmeti veren (“Hizmet İmtiyazı”) işletmelerin kamu hizmet sözleşmelerinin
esaslarını ve nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin
altyapılarını mülk, demirbaş ve ekipman olarak muhasebeleştirmek yerine finansal varlık ve/veya
maddi olmayan duran varlık olarak yansıtmaları gerektiğini ifade eder.
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Bu bağlamda 3irket, UFRYK 12’yi. finansal tablolarını UFRYK 12’nin geçici maddesi uyarınca en yakın
tarih olan 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yeniden düzenleyerek uygulamıştır.
3irket, UFRYK 12 uygulaması sırasında öncelikle UFRYK 12’nin kapsamına giren maddi duran
varlıklarını belirlemiştir. UFRYK 12 uyarınca İmtiyaz Sözleşmesi tarihi itibariyle 3irket’in sahip olduğu
maddi duran varlıklar UFRYK 12 kapsamının dışında tutulmuştur. İmtiyaz Sözleşmesi sonrasında
alınmış olan arazi ve binalar, şebeke ve diğer cihazlar, Taşıtlar, döşeme ve demirbaşlar ve yapılmakta
olan yatırımların (birlikte şebeke elemanları olarak anılacaktır) ise UFRYK 12’nin kapsamında
olduğuna karar verilmiştir.
Bu bağlamda 3irket UFRYK 12’nin geçici maddesi uyarınca UFRYK 12’nin kapsamına girdiğine karar
verilen maddi duran varlıklarının 1 Ocak 2007 tarihindeki 425.118 TL tutarındaki net defter değerini
maddi olmayan duran varlıklara sınıflandırmış ve İmtiyaz Sözleşmesi boyunca itfa etmeye başlamıştır.
3irket, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle İmtiyaz Sözleşmesi öncesinde sahip olduğu ve UFRYK 12’nin
kapsamına girmediğine karar verdiği maddi duran varlıklarını ve bu maddi duran varlıklara ilişkin bakım
onarım ve yenileme işlemlerini UMS 16 uyarınca muhasebeleştirmeye devam etmektedir. 1 Ocak 2007
tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklara sınıflandırılmış olan 425.118 TL tutarındaki şebeke
elemanlarına ait yenileme maliyetleri ise İmtiyaz Sözleşmesi gereği zorunlu yenilemeler olmadığı için
ilgili dönemde giderleştirilmiştir. İmtiyaz Sözleşmesi uyarınca zorunlu olan yenilemeler için ise
konsolide finansal tablolarda söz konusu yenilemenin öngörüldüğü tarih itibariyle karşılık ayrılmaktadır.
Yeni şebeke yatırımları UFRYK 12 uyarınca muhasebeleştirilmektedir. 3irket’e abonelerini
borçlandıracağı ve ek nakit yaratacağı yatırımlar, 3irket tarafından edinilmiş kullanım hakkı olarak
nitelendirildiğinden UFRYK 12 kapsamında maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilmekte ve
UMS 18 “Hâsılat” ve UMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” uyarınca muhasebeleştirilmektedir. İnşaat
maliyetleri ortaya çıktığı anda giderleştirilmektedir. İnşaat maliyetlerinin üzerine piyasada aynı nitelikte
inşaat hizmetleri için uygulanan kar marjı eklenerek tespit edilen tutar, gelir ve maddi olmayan duran
varlık olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.
17 Aralık 2007 tarihinde gerçekleşen Sebit hisselerinin satın alınması 31 Aralık 2007 tarihinde UFRS 3
kapsamında değişikliğe tabi olacak şekilde muhasebeleştirilmiş olup, 31 Mart 2008 tarihi itibariyle satın
alma muhasebesi nihayetlendirilmiş ve söz konusu şirketin UFRS 3’e göre belirlenmiş varlıkları,
yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri satın alınma günündeki rayiç değerlerinden kayıtlara
yansıtılmıştır. Satın alma muhasebesinin nihayetlendirilmesi sonucu ortaya çıkan 2.011 TL tutarındaki
rayiç değer farkı konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.
UFRYK 14, “Tanımlanmış Fayda Planlarındaki Limit, Asgari Kaynak Gereksinimleri ve Bunların
Karşılıklı Etkileşimi” (1 Ocak 2008 tarih veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir): UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” kapsamında varlık olarak kayıtlara alınan
tanımlanmış faydanın limiti aşan kısmının belirlenmesi konusuna açıklık getirmektedir. Ayrıca bu
yorum, asgari kaynak gereksinimlerinin 'Varlık Tavan Testi'ne olan etkilerini açıklayıp, kullanımda olan
uygulamaları standart hale getirmektedir. Tanımlanan fayda açığının bulunmaması ve tanımlanan
fayda planlarında fonlama zorunluluğunun olmaması sebebiyle yorumun Grup'un finansal durumuna
etkisi yoktur.
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Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış. henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup
tarafından erken uygulama yoluna gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar
UFRYK 13. “Müşteri Bağımlılık Uygulamaları” (1 Temmuz 2008 tarih veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir): Müşteri Bağımlılık Uygulamaları satış işlemlerinin farklı bir bileşeni
şeklinde muhasebeleşmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan
menfaatlere dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir.
Avea, mevcut müşterilerinin geçmiş tüketim değerlerinden yola çıkarak, müşterilerine ücretsiz kontör
vermektedir. Grup, gelir kaydı yaparken ücretsiz verilen kontörleri dikkate almakta ve ertelenen gelir
hesabının içine dahil etmektedir. Grup’un UFRYK 13 kapsamına giren başka bir müşteri bağımlılık
politikası bulunmamaktadır.
UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar” ( 3 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmıştır).
UFRYK 15, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan yıllık dönemler için geçerli olacaktır ve geriye
dönük olarak uygulanacaktır. UFRYK 15, bir gayrimenkulün inşaatı için yapılan anlaşmanın, UMS 11
veya UMS 18 standardı kapsamına girip girmediğinin ve buna bağlı olarak da böyle bir gayrimenkul
inşasından elde edilen gelirin ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi konusunda yol gösterir.
Sözkonusu standardın Grup’un finansal performansı ve durumu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
UMS 39 ”Finansal Araçların Kayda Alınması ve Değerlemesi” ve UFRS 7 “Finansal Araçlara İlişkin
Açıklamalar ve Finansal Varlıkların Sınıflandırılması” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). 31 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan revize
edilmiş UMS 39, şirketlerin finansal varlıklarını (ilk kayda alınış esnasında rayiç bedel farklarının gelir
tablosuna yansıtılması kararlaştırılan finansal varlıklar ve türev finansal araçlar hariç) belli koşullar
altında satılmaya hazır finansal varlıklar veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak
sınıflamasına izin vermektedir. Bu değişiklik aynı zamanda Grup’un rayiç bedel değer farklarını gelir
tablosuna yansıttığı türev olmayan alım satım amaçlı finansal varlıklarını veya satılmaya hazır finansal
varlıklarını, eğer finansal varlık kredi ve alacak tanımına uyuyorsa ve öngörülebilir gelecekte finansal
varlığını elde tutma niyeti ve yeteneği varsa, kredilere ve alacaklara sınıflamasına izin vermektedir. İlgili
değişiklik, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir ve bu tarihten önce yapılan sınıflandırmalara
izin verilmemektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal performansı ve durumu üzerinde bir
etkisi bulunmamaktadır.
UFRYK 16 " Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım İle İlgili Riskten Korunma"( 3 Temmuz 2008
tarihinde yayımlanmıştır). UFYRK 16, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayan senelik dönemler için
geçerli olacaktır ve geriye dönük veya ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. UFYRK 16 aşağıdaki üç
ana konuya açıklık getirmektedir:
Finansal tablolarda kullanılan sunum para birimi bir isletmenin finansal korunma muhasebesi
uygulayabilmesine gerekçe oluşturmaz. Dolayısıyla. bir ana kuruluş yalnızca kendi finansal tablolarında
kullanılan para birimi ile yabancı operasyonlarında kullanılan para birimi farkından doğan kur farklarını
finansal riskten korunma riski olarak adlandırabilir.
Finansal riskten korunma araçları grup içindeki işletme ya da işletmelerce elde tutulabilir.
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Grup, yukarıdaki yorumun Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını
düşünmektedir.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararını artırmak
amacıyla UMS 1 değişikliğe tabi tutulmuştur. Öz sermaye değişim tablosunun sadece hissedarlar ile
yapılan işlemleri içermesi, Kar Zarar Tablosuna ek olarak, “Diğer Kapsamlı Kar Zarar Tablosu” adında,
tüm gelir ve harcama kalemlerini kar zarar olarak sınıflandıracak yeni bir finansal tablonun
yayımlanmaya başlaması ve yeni dönemlerde bir önceki döneme ait finansal tabloların yeniden
yorumlanması veya yeni muhasebe politikalarının geriye dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiş
dönemlere ait etkilerinin yayımlanması standartta yapılan ana değişikliklerdir. Grup, konsolide finansal
tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili değişiklikleri 2009’da yıllık konsolide mali tablolarda yapacaktır.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri
için geçerlidir). UFRS 8, UMS 14 “Bölümsel Raporlama”nın yerine geçmekte olup, bölümsel
raporlamaya yönetimin bakış açısı yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet
bölümlerinin performansını değerlendirmekte ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri
içermektedir. Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yansıtılan bilgilerden farklı olabilir, bu durumda
işletmeler ek bilgiler vermeli ve farkların mutabakatını belirtmelidirler. Grup, 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren UFRS 8 uyarınca faaliyet bölümlerine ilişkin bilgileri dipnotlarında yansıtılmıştır.
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, yürürlükte olan ve varlık alımı ile ilişkilendirilen borçlanma
giderlerinin gelir tablosuna yansıtılabilirliğini öngören uygulamayı sona erdirmektedir. İlişkilendirilen
varlığın elde edilmesi veya inşaası için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktifleştirilmelidir.
Standarda geçişin gerekliliklerine uygun olarak, Grup, değişiklikleri ileriye dönük yapacaktır. Eğer
varsa, ilişkilendirilen varlıklarda borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009’dan itibaren aktifleştirilecektir. Bu
tarihe kadar giderleşen borçlanma maliyetinde bir değişiklik yapılmayacaktır. Grup, ilgili değişikliğin
konsolide finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını öngörmektedir.
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 ‘Haketmeme 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.
UMS 32 ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar” (1
Ocak 2009 tarih veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). UMS 32’ye getirilen
değişiklik tasfiyeden kaynaklanan satılabilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli kriterler yerine
getirildiği takdirde, sermaye aracı olarak sınıflandırılmasını gerektirmektedir. UMS 1’e getirilen
değişiklik ise, sermaye aracı olarak sınıflandırılan satılabilir finansal araçların tanımlanması ve
açıklanmasını gerektirmektedir.
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UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’a İlişkin
Yapılan Düzenlemeler” (Değişiklik) (1 Temmuz 2009 tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir). Revize edilmiş UFRS 3 ve revize edilmiş UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde
UFRYK tarafından yayımlanmıştır. Değişikliğe tabii tutulmuş UFRS 3 (UFRS 3R) işletme
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, şerefiyenin kayıtlara alınması ile birleşmenin olduğu dönemin
finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çeşitli değişiklikler getirmektedir. Söz konusu
değişiklikler, satın alım ile ilişkilendirilen maliyetlerin giderleştirilmesini ve satın alım sırasında dikkate
alınan şartlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen rayiç değer değişikliklerinin
şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. Revize edilmiş
UMS 27 (UMS 27R) bağlı ortaklığın hisse sahipliğinde meydana gelen değişikliklerin sermaye hareketi
olarak değerlendirilmesi gerektiğini tanımlamaktadır. Böylelikle söz konusu sermaye hareketinin
şerefiyeye veya kar zarara herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, standart bağlı ortaklık zararlarının
ve bağlı ortaklık üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebeleştirilmesi konusunda da değişiklikler
getirmektedir. Söz konusu değişiklik geriye ve ileriye dönük uygulanacaktır.
UFRS 1R Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ilk kez uygulanması ve UMS 27 “Konsolide
ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”: (1 Ocak 2009 tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir): UFRS 1R Uluslararası Finansal Raporlama Standart’larına göre hazırlanmış
finansal tabloların hazırlanması sırasında iştiraklerin, bağlı ortaklıkların ve birlikte kontrol edilen
ortaklıkların maliyetlerinin UMS 27 standardı uyarınca veya varsayılan maliyet değerine göre
belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Standarttaki değişiklik, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol
edilen ortaklıkların dağıttığı temettülerin konsolide olmayan gelir tablolarına yansıtılmasını
öngörmektedir. Standardın Grup’un konsolide finansal tablolarına etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup ileriye dönük uygulanacaktır)’: Standart.
hissedarların teslim alacağı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip olmaları
durumu da dahil olmak üzere. karşılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların dağıtımı için
uygulanacaktır. Grup, yorumun konsolide finansal tablolara etkisini değerlendirmektedir.
UFRYK 18: ‘Müşterilerden Varlık Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir)’: Standard, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların, inşaat yapımı
için alınan nakdin veya bu türde müşterilerden alınan varlıkların muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık
getirmektedir. Grup, yorumun konsolide finansal tablolara etkisini değerlendirmektedir.
UMS 39 “Uygun Korumalı Enstürmanlar” (UMS 39 “Finansal Enstürmanlar Değişikliği”;
Muhasebeleştirme ve Ölçme): (1 Ocak 2009 tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir). 1) Korunan enstrümanlarda tek taraflı risk. 2) Finansal koruma enstrümanlarında enflasyon
konularında korunma muhasebesinin nasıl yapılacağına dair uygulanacak prensipleri belirlemektedir.
Grup’un, söz konusu nitelikte koruma muhasebesi olmadığı için, değişikliğin konsolide finansal
tablolara etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (devamı)

UFRS’lerdeki iyileştirmeler
Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları
ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ilk toplu değişiklikleri yayınladı. Bunlar, her
standart için çeşitli geçici hükümlerdir. Grup, belirtilen değişiklikleri henüz uygulamaya geçirmemiş
olmakla beraber, bu değişikliklerin konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin
olmayacağını öngörmektedir.


UMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu”: Alım satım amaçlı olarak sınıflandırılan finansal varlık ve
yükümlülükler, otomatik olarak bilançoda cari varlıklar veya kısa vadeli yükümlülükler olarak
sınıflanamaz.



UMS 16 “Sabit Kıymetler”: “Net satış fiyatı” terimini “rayiç değer eksi satış maliyeti” ile
değiştirmiştir.



UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” : Borçlanma maliyetinin tanımı, borçlanma maliyetinin parçaları
olarak düşünülen iki tip maddeyi de kapsayacak şekilde değiştirilmiş, etkin faiz oranı kullanılarak
UMS 39’a uyumlu olarak hesaplanan faiz gideri şeklinde tanımlanmıştır.



UMS 28 “İştiraklerdeki Yatırımlar” : Eğer bir iştirak UMS 39’a uygun olarak rayiç değerinden
muhasebeleştirildiyse, sadece UMS 28’in gerektirdiği, iştiraklerin fonlarını ana şirkete
aktarmasında herhangi bir önemli sınırlama olup olmadığının açıklanmasını gerektirir. Değer
düşüklüğü analizi açısından bir iştirakteki yatırım, tek bir varlık olarak değerlendirilir. Dolayısı ile
yatırım tutarının içinde yer alan şerefiye için ayrıca değer düşüklüğü analizi yapılmaz.



UMS 31 “Ortak Girişim Paylarının Mali Raporlaması”: Eğer ortak girişim, UMS 39’a uygun olarak
rayiç değerden muhasebeleştirilmişse, UMS 31 sadece girişimcilerin ve girişimin taahhütlerinin
açıklanmasını ve aktif, pasif, gelir ve giderlerin özet bir şekilde açıklanmasını gerektirir.



UMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü”: “Rayiç değer eksi satış maliyeti” değerini hesaplamak
için iskonto edilmiş nakit akışları kullanıldığında kullanılan iskonto oranı ile ilgili “kullanım değeri”
hesaplamasında gerekli olan ek açıklamalarla tutarlı olan ek açıklamalar gerekmektedir.



UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar”: Promosyon faaliyetleri ve reklam harcamaları, işletmenin
ürünlere ulaşma hakkı gerçekleştiğinde veya hizmeti aldığında gider olarak kaydedilir.



UFRS 7 “Finansal Araçlar”: Dipnotlar: ”Toplam faiz gelirinin” finansal maliyetlerin bir parçası
olarak anılmasının kaldırılması.



UMS 8 “Muhasebe Politikaları. Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki Değişimler”: Muhasebe
politikalarını belirlerken, UFRS’nin vazgeçilmez bir parçası olan uygulama yöntemlerinin
kullanılması zorunludur.



UMS 10 “Raporlamadan Sonraki Olaylar”: Raporlama döneminin bitişinden sonra açıklanan
temettüler yükümlülük olarak yansıtılmaz.



UMS 16 “Sabit Kıymetler”: Kiralama amacıyla bulundurulan sabit kıymetler. genel olarak
kiralamadan sonra satılırsa kira süresi dolduğunda, satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak
stoklara transfer edilir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (devamı)



UMS 18 “Hasılat”: UMS 39’da tanımlandığı üzere, “direkt maliyet” teriminin “işlem maliyetiyle”
değiştirilmesi.



UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”: Geçmiş hizmet maliyetleri, plan varlıklardan getiri ve
kısa ve uzun vadede çalışanlara sağlanan fayda tanımlarını değiştirmiştir. Planlarda yapılan
değişiklikler, gelecekteki hizmetlerle ilişkili faydalarda azalmaya sebep olur ise kısıntı olarak
kaydedilir. Muhtemel borçların kaydıyla ilgili referans UMS 37 ile tutarlılık göstermesi açısından
silinmiştir.



UMS 20 “Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Kamuya
Açıklanması”: İleride verilecek, sıfır veya düşük faiz oranlı kredilere faiz yüklenmesi gerekir.
Alınan ve iskonto edilen tutar arasındaki fark devlet yardımı olarak kabul edilir. Bununla birlikte
çeşitli terimler diğer UFRS ile tutarlı olması için değiştirilmiştir.



UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”: Bir ana ortaklık bağlı ortaklığın
değerlemesini UMS 39’a uyumlu olarak rayiç değerden yaparsa bu değerlemeyi ilgili varlık
satılacak varlık olarak sınıflandırıldığında da devam ettirir.



UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” : Tarihi maliyetten
değerlenecek aktif ve pasiflere ilişkin istisnalar referansı değiştirilmiş ve sabit kıymet bir örnek
olarak verilmiştir. Ayrıca bazı terimler diğer UFRS ile tutarlılık için revize edilmiştir.



UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” : Eğer işletme UMS 33 kapsamı içindeyse hisse
başına kazanç. ara dönem finansal raporlarda da açıklanır.



UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” : Türev ürünlerin durumlarında oluşan
değişim bir yeniden sınıflama değildir ve dolayısıyla ilk kayda alımdan sonra rayiç değer
değişiklikleri kar veya zararda yansıtılan sınıfından çıkartılabilir veya tekrar geri konabilir.” Bir
enstrümanın korunma amaçlı olarak sınıflandırılmasına karar vermek için UMS 39’daki “bölüm”
referansı kaldırılmıştır. Rayiç değer koruma muhasebeleştirmesinin durdurulmasında bir borç
enstrümanını yeniden ölçmek için revize edilmiş etkin faiz oranının kullanılması gerekmektedir.



UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”: Gelecekte yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere
yapılan geliştirme ve yatırımlar, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanır. Rayiç değer
güvenilir bir biçimde hesaplanamaz ise devam etmekte olan yatırım rayiç değeri hesaplanabilir
hale gelene kadar ya da tamamlanana kadar maliyet değerinden taşınır. Ayrıca, muhasebe
politikalarındaki gönüllü değişikliklerin UMS 8 ile tutarlı olması için gereken koşullar değiştirilmiş
ve kira yoluyla edinilen yatırım amaçlı gayrimenkulün değerinin ilgili yükümlülükteki artış kadar
artması gerektiği açıklanmıştır.



UMS 41 “Tarım”: Vergi öncesi iskonto oranının rayiç değer belirlenmesinde kullanılmasıyla ilgili
referans kaldırılmıştır. Ek dönüşümler sonucu oluşan nakit akışlarının rayiç değer
hesaplamasında kullanılmasını yasaklayan madde kaldırılmıştır. Ek olarak, ”satış noktası
maliyetleri” teriminin yerine “satış maliyetleri” terimi getirilmiştir.



UFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”: Bağlı
ortaklığındaki kontrolü kaybedecek şekilde bir satış planı olan bir işletme satış sonrası eski bağlı
ortaklığında payı kalması halinde bile bu bağlı ortaklığın tüm varlık ve yükümlülüklerini satış
amaçlı olarak sınıflandırması gerekmektedir.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.3

Konsolidasyon esasları

31 Mart 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar; Türk Telekom, TTNet, Avea, Innova, Argela,
AssisTT Sebit, Argela - USA. Inc., IVEA, Sebit LLC ve SOBEE’nin finansal tablolarını içermektedir.
Kontrol, Grup’un doğrudan ya da dolaylı olarak bir işletmenin sermayesi üzerinde %50’den fazla oy
hakkına sahip olarak söz konusu işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali ve işletme
politikaları üzerinde yönetim gücünün olması ile sağlanmaktadır. Bağlı ortaklıkların dönem kar/zararları
satın alma tarihinden itibaren konsolide gelir tablosuna dahil edilmişlerdir.
Bağlı ortaklıkların muhasebe prensipleri Grup tarafından kullanılan muhasebe prensiplerinden
farklılaştığı durumlarda gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer işlem ve
olaylara ortak muhasebe prensipleri kullanılarak ve 3irket ile aynı hesap düzeni ile hazırlanmıştır.
Tüm Grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler, gerçekleşmemiş kazançlar da dahil olmak üzere
konsolidasyon kapsamında elimine edilmiştir.
Konsolidasyona dahil edilmiş bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı azınlık payları
3irket’in öz sermayesinin içinde ayrı bir kalem olarak yer almaktadır. Azınlık payları, ilk satın alma
tarihinde hali hazırda azınlık paylara ait olan tutarlar ile satın alma tarihinden itibaren bağlı ortaklığın öz
sermayesindeki değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların tutarından oluşur. Ana ortaklık dışı payların
oluşan zararları telafi etmek için zorunlu bir yükümlülüğünün ve söz konusu zararları karşılayabilmek
için ilave yatırım yapabilme imkanı olduğu durumlar haricinde ana ortaklık dışı paylara ait hisseyi aşan
zararlar, 3irket’in paylarına dağıtılır. 31 Mart 2009 itibariyle, Innova, Argela, AssisTT, Sebit, Argela USA. Inc., IVEA ve Sebit LLC ’deki ana ortaklık dışı paylar önemli bir tutara tekabül etmediğinden
dolayı konsolide finansal tablolarda da yansıtılmamıştır.
15 Eylül 2006 tarihi itibariyle 3irket, Türkiye İş Bankası A.3. (İş Bankası) ve İş Bankası tarafından
kontrol edilen diğer şirketler (İş Bankası Grubu) ile ilk olarak 15 3ubat 2004 tarihinde imzalamış olduğu
“Ortaklık Sözleşmesi” ve “Halka Açılma ve Hisse Satış Opsiyonu Sözleşmesi”ne dair “Değişiklik
Sözleşmesi” imzalamıştır. “Değişiklik Sözleşmesi”ne göre 3irket, Avea’nın azınlık ortağı olan İş
Bankası Grubu’nun sahip olduğu hisseler üzerinde hisse satış opsiyonu vermektedir. Hisse satış
opsiyon yükümlülüğünü konsolide mali tablolarda rayiç değerinden yansıtabilmek için hesaplanan ana
ortaklık dışı paylar, diğer uzun vadeli finansal yükümlülükler hesabına sınıflandırılmış ve rayiç değer
düzeltmesi öncesi değer ile rayiç değeri arasındaki fark, Grup’un azınlık paylarının satın alımına ilişkin
uyguladığı muhasebe prensipleri çerçevesinde azınlık hakları satış opsiyonu değerleme fonu hesabına
yansıtılmıştır.
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3.

Operasyonların sezona göre değişimi

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

4.

Hisse başına kazanç

Ana ortaklığa ait hisse başına kar hesaplaması aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2009 tarihi
itibariyle sona eren üç
aylık ara döneme ait

31 Mart 2008 tarihi
itibariyle sona eren üç
aylık ara döneme ait (*)

350.000.000.000

350.000.000.000

291.099

398.233

0.0832

0.1138

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

(*)
30 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul’da yapılan Ana Sözleşme değişikliği ile 3.500.000.000.000
olan hisse adedi 350.000.000.000 adet 0.1 Kuruş olan hisse başına nominal değer ise 1 Kuruş olarak
değiştirilmiştir. Cari dönem karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki döneme ait hisse adedi, Ana
Sözleşme Değişikliği sonrasında oluşan ağırlıklı ortalama hisse adedi ile ifade edilmiştir.

(17)

Bölümlere göre raporlama

(64.374)

31 Mart 2009

695.057
(290.133)
(150.441)

Sabit hat
31 Aralık 2008
8.362.608
(3.748.375)

758.780

(289.798)

(163.216)

31 Mart 2009

8.534.631
(3.326.103)

Amortisman ve itfa giderleri

Yatırım harcamaları

4.322.646 (**)
(3.623.292)

(134.129)

(95.273)

4.433.345 (**)
(3.345.812)

GSM
31 Aralık 2008

(47.672)

(125.254)

(29.578)

482.113

GSM
1 Ocak 31 Mart 2008

(18)

(*) 586.439 TL (2008 – 586.439 TL) turarında azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğünü içermektedir.
(**) 29.695 TL (2008 – 29.695 TL) tutarında şerefiye içermektedir.

Toplam bölüm aktifleri
Toplam bölüm yükümlülükleri

Net bölüm faaliyet karı / (zararı)

532.373

2.005.394

2.043.126

Toplam gelir

1 Ocak 31 Mart 2009

Sabit hat
1 Ocak 31 Mart 2008

1 Ocak 31 Mart 2009

(349.624)
(237.170) (*)

31 Mart 2009

-

-

-

(67.781)

1 Ocak 31 Mart 2009

(136.507)
(451.652) (*)

Eliminasyonlar
31 Aralık 2008

-

-

-

(64.169)

Eliminasyonlar
1 Ocak 31 Mart 2008

12.507.653
(7.186.565)

31 Mart 2009

227.590

423.927

663.507

2.507.718

1 Ocak 31 Mart 2009

12.659.446
(7.545.839)

Konsolide
31 Aralık 2008

(198.113)

(415.387)

665.479

2.423.338

Konsolide
1 Ocak 31 Mart 2008

Grup’un iki faaliyet alanı bulunmaktadır: Sabit hat ve GSM hizmetleri, Sabit hat hizmetleri Türk Telekom ve TTNET tarafından sağlanırken, GSM hizmetlerini
Avea yürütmektedir. Bölüm faaliyet sonuçları ve özet bilanço kalemleri aşağıda özetlenmiştir:

5.

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

31 Mart 2009 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
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6.

Nakit ve nakit benzerleri

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

31 Mart 2009

31 Aralık 2008

1.525
190.433
735.152
79

1.305
246.452
793.776
449

927.189

1.041.982

31 Mart 2009 tarihi itibariyle Grup’un TL ve döviz cinsinden tüm vadeli mevduatları en fazla 1 ay
vadelidir ve faiz oranları TL hesaplar için %8,00 ve %14,00. ABD doları hesapları için %1,75 ve %2,25.
Euro hesapları için %2,00 ve %2,50 arasındadır. (31 Aralık 2008 – %12,50- %23,00 TL. %0,15 - %8,00
ABD doları ve %2,21 – %7,50 Euro hesaplar). Yabancı para olarak tutulan vadeli hesaplar Not 14’te
belirtilmiştir.
31 Mart 2009 tarihi itibariyle vadeli hesapların 261.814 TL’lik kısmını (31 Aralık 2008 – 258.092 TL)
Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Muhabere Sistemi (TSKEMS)’nden alınan avanslar oluşturmaktadır. Bu
vadeli hesaplardan elde edilen faiz geliri, alınan avanslara eklenmekte ve kuruluşlar arasındaki
anlaşma gereği konsolide gelir tablosuna yansıtılmamaktadır (Not 11). Söz konusu vadeli mevduat
bakiyeleri sadece TSKEMS projeleri için kullanılabilmektedir.
31 Mart 2009 tarihi itibariyle vadesiz mevduatların 160.288 TL’lik (31 Aralık 2008 – TL 155.794) kısmı
abone tahsilatlarının belirlenen gün sonunda serbest kalması koşuluyla bankalar ile imzalanan protokol
kapsamında tutulan bloke tutardan oluşmaktadır. Ayrıca, vadesiz mevduatların 1.947 TL’lik (31 Aralık
2008 – 3.722 TL) kısmı, 31 Mart 2009 tarihi itibariyle ATM tahsilatlarından oluşan ve serbest
kullanımda olmayan tutardan oluşmaktadır.
Konsolide nakit akım tablosundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

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

1 Ocak –
31 Mart 2009

1 Ocak –
31 Mart 2008

927.189
(261.814)
(160.288)
(1.947)
(6.010)

2.034.113
(238.857)
(152.008)
(4.194)
(7.737)

497.130

1.631.317

Avea ile kredi kuruluşları arasında imzalanan “Banka Hesabı Rehin Sözleşmesi”ne göre; Avea yeni
açılan, kapanan veya üzerinden blokaj kaldırılan tüm hesaplarını ilgili bankalara bildirim yapmakla
yükümlüdür. Ayrıca aynı sözleşme gereği Avea’nın tüm banka hesaplarının üzerinde 31 Mart 2009
tarihi itibariyle 451.660 TL (31 Aralık 2008- 550.480 TL) kredi kuruluşları lehine verilmiş rehin
bulunmaktadır (Not 8).
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7.

İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar (devamı)

Grup içi ilişkili kuruluşlar ile yapılan tüm işlem ve bakiyeler, şirketlerarası karlar, gerçekleşmemiş kar ve
zararlar konsolidasyon amacıyla elimine edildiği için bu dipnotta yer verilmemiştir. Grup içi mal ve
hizmet satışları, Grup şirketlerinin Grup dışı müşterilerine uyguladıkları fiyatlardan gerçekleşmiştir.
İlişkili taraflardan olan alacaklar, teminatsız olup nakit olarak ödenecektir.
Grup ile ilişkili taraflar arasındaki 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihindeki bakiyeler aşağıda
sunulmuştur:

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

İlişkili taraflara borçlar (ticari borçlar, kısa vadeli)
Devlet kontrolü altındaki kurumlar
Oger Telekom Yönetim Hizmetleri Limited 3irketi (OTYH) (2)
PTT
Diğer

(1)
(2)

31 Mart 2009

31 Aralık 2008

111.368
3.446
6.058

84.747
96
4.303
3.798

120.872

92.944

5.227
5.119
1.576
733

14.288
4.457
1.973
799

12.655

21.517

325

336

325

336

Oger Telecom’un bağlı ortaklığı
Oger Telecom’un iştiraki

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

Hissedarlarla olan işlemler
Avea imtiyaz sözleşmesi gereği Hazine’ye aylık brüt gelirinin %15’i kadar pay (Hazine Payı) ödemekle
yükümlüdür. 31 Mart 2009 tarihi itibariyle Hazine payı 30.324 TL’dir ( 31 Aralık 2008: 29.238 TL).
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7.

İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar

Diğer ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler
31 Mart 2009 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde PTT’den posta hizmetleri alımı 30.062 TL
(31 Mart 2008- 25.717 TL) olup, faturaların tahsil edilmesinden ve diğer hizmetlerden doğan komisyon
giderleri ise 7.594 TL (31 Mart 2008- 7.213 TL)’dir.
3irket’in kuruluşundan sonra PTT ile 1997 yılında yapılan anlaşma gereğince ortak kullanımda bulunan
binaların karşılıklı olarak 49 yıllığına ücretsiz olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 2005 yılında
sözleşmede değişikliğe gidilmiş ve alan kullanımı için 10 yıl boyunca yılda 35.000 TL ödenmesi
kararlaştırılmıştır. (PTT’nin sahip olduğu ancak 3irket tarafından kullanılan net alan ve 3irket’in sahip
olduğu ancak PTT tarafından kullanılan net alan), 10. yılın sonunda karşılıklı olarak taraflar sözleşmeyi
müzakere edeceklerdir. Söz konusu bu işlemler PTT ve Türk Telekom arasında piyasa koşullarında ve
muvazaasız işlem olduğundan, rayiç bedelle brüt olarak gösterilmesi yerine net nakit kıstasına göre
konsolide ara dönem finansal tablolarda gösterilmiştir.

İlişkili kuruluşlara sağlanan garantiler
3irket’in, Avea’nın uzun vadeli finansmanını desteklemek amacıyla verdiği garantileri Not 8’de
açıklanmıştır.
3irket CETEL’in finansmanını desteklemek amacıyla 8.000 EUR garanti sağlamıştır.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli faydalar
Uzun vadeli tanımlanmış faydalar

31 Mart 2009

31 Mart 2008

9.030
187

3.113
90

9.217

3.203

31 Mart 2009 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde OTMSC, Türk Telekom’a 8.350 TL (31
Mart 2008 – 4.740 TL) tutarında danışmanlık ücretini, OTMSC ve 3irket arasında imzalanmış bulunan
sözleşme gereğince, fatura etmiştir. OTMSC'nin ana hissedarı Saudi Oger’dir. Bu ücretin büyük
çoğunluğu 3irket üst yönetimine ait maaşları kapsamaktadır.
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8.

Finansal borçlar

Banka Kredileri
Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde yeni alınan kredi tutarı 4.087.912
TL’dir.
Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döneminde yaptığı toplam kredi geri ödeme
tutarı 4.575.127 TL’dir.
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki tutarlardaki finansal borçlar için teminat
paketi sağlanmıştır:

Teminat paketi kapsamındaki
Borçlar

ABD doları

EURO

31 Mart 2009
TL karşılığı

ABD doları

1.387.322

73.320

2.504.995

1.451.856

31 Aralık 2008
EURO TL karşılığı

76.440

2.359.285

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

Ticari İşletme Rehni: İş-TIM’in sahip olduğu tüm taşınabilir sabit kıymetler (Aycell’in taşınabilir
sabit kıymetleri hariç) ve Avea ticari markası üzerinde ticari işletme rehni oluşturulmuştur. Ticari
işletme rehni, Avea’nın borçlarını (Teminatlı Finansal Borç) maksimum 1.000.000 TL’ye kadar
teminat altına alacaktır (31 Mart 2009 tarihi itibariyle 592.417 ABD doları eş değeri). 31 Mart
2009 tarihinde Avea’nın bu kapsamdaki finansal borcu yaklaşık olarak 2.504.995 TL karşılığıdır
(31 Aralık 2008 - 2.359.285 TL).

-

Banka Hesapları Rehni: Avea’nın (hesapların operasyonel olarak işleyişini kısıtlamamakla
birlikte) tüm banka hesapları üzerinde rehin bulunmaktadır (31 Mart 2009 tarihi itibariyle 451.660
TL 31 Aralık 2008 - 550.480 TL) (Not 6).

Teminat paketine ilaveten diğer koşullar aşağıda sunulmuştur:
1.

Finansal taahhütler (oranlar):
a)

Eylül 2008 döneminden itibaren Avea’nın “Borç Servisi Oranı” finansman ile ilgili ödeme
yükümlülüklerinin minimum 1,1 katı olmalıdır (Son dört hesap döneminde
operasyonlardan sağlanan nakit akışlarının finansman ile ilgili anapara ve faiz
ödemelerine bölünmesiyle hesaplanmaktadır.) İstisnai olarak, 31 Mart 2009 test
döneminde hesaplanacak Borç Servis Oranı minimum 1,0 olmalıdır ve operasyonlardan
sağlanan nakit akışlarının içerisinden finansmanla satın alınan duran varlık ödemeleri
çıkarılmalıdır.

b)

Avea'nın net borcunun faiz, vergi, amortisman gideri ve itfa payları öncesi karına
(“EBITDA”) oranı için kredi sözleşmesinde belirtilen belirli seviyeleri mevcuttur. 31 Mart
2009 tarihinde sağlanması gereken sözkonusu oran 5,0'dır.

(22)

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe
bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

8.

Finansal borçlar (devamı)

2.

Bazı genel taahhütler:
a)

Lisans anlaşması “Avea İmtiyaz Sözleşmesi” devam ettirilmelidir.

b)

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

c)

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

d)

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

3irket, Avea’nın uzun vadeli finansmanını aşağıdaki şekilde desteklemektedir:
a)

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

b)

Temerrüt durumunda kullanılabilecek 500.000 ABD Doları tutarında 3irket Garantisi,

c)

Avea’da sahip olduğu paya ait Hisse Rehni,

d)

Alacakların temlik edilmesi: Avea’ya sağlanan krediler kapsamında, 3irket, alacaklarından
doğan tüm hak, hisse ve menfaatleri ile ‘Sermaye Benzeri Kredi’ anlaşmalardan doğan
tüm haklarını temerrüt durumunda, kredi kuruluşlarının temsilcisine, Avea’nın
yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile devredecektir.
Avea’nın istediği zaman operasyonel ya da finansal nakit ihtiyacı olduğu durumlarda
kullanmak üzere ek 150.000 ABD Doları tutarında “Ek Destek”,
3N Lisans ücretini karşılamak için 214.000 EUR “Türk Telekom Desteği”.

e)
f)

31 Mart 2009 tarihi itibariyle. Grup yönetimi, Avea’nın finansal taahhütlerini ve genel taahhütlerini
gözden geçirmiş ve yukarıda bahsi geçen şartlara duran varlık satın alımı ile ilgili yükümlülüğü
dışında uyduğunu belirlemiştir. Avea, 6 3ubat 2009 tarihi itibariyle belirlenen dönemdeki duran
varlık satın alımlarının temerrüt yaratmaması için kredi veren kuruluşlardan feragat mektubu
temin etmiştir.

9.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

31 Mart 2009 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 227.590 TL’dir (31 Mart 2008 – 198.113 TL).
31 Mart 2009 tarihinde sona eren üç aylık dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların maliyet değeri 13.537 TL’dir (31 Mart 2008 – 37.169TL).
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10.

erefiye

3irket 12 Mart 2009 tarihinde, SOBEE’nin %99,50 hissesini 200 ABD doları’na bedeli nakit ödeyerek
satın almıştır. Bu işlem provizyonel satın alma metodu kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.

Satın alınan varlıklar - Net

Satın alım
sırasındaki
taşınan değer

Geçici olarak
yapılan rayiç
değer
düzeltmesi

Geçici rayiç
değeri

1
13
17
71
1
(17)
(191)

-

1
13
17
71
1
(17)
(191)

(105)

-

(105)

-

-

(105)
437

Hazır değerler
Ticari alacaklar . net
Diğer cari ve duran varlıklar
Makine. teçhizat ve ekipman
Maddi olmayan varlıklar
Ticari borçlar
Diğer borçlar, gider tahakkukları ve provizyonlar

Elde edilen net varlık (%99,50)
3erefiye 31 Mart 2009

332

Toplam bedel
Satın alımdan kaynaklanan net nakit çıkışı
Ödenen nakit
Satın alınan nakit ve nakit benzeri varlıklar

-

-

(332)
1
(331)

Toplam bedel

Satın alım bedelinin dağılımı amacıyla SOBEE’nin sahip olduğu makine, teçhizat ve ekipman ve maddi
olmayan duran varlıkların yasal mali tablolardaki taşınan değerleri değişime tabi rayiç değerleri olarak
kabul edilmiştir.
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11.

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

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

31 Mart 2009

31 Aralık 2008

43.360
267.503
29.248
221.512
50.817

30.800
247.035
22.105
121.602
26.993

54.243
30.324
118.071
98.580
285.547
5.565

45.564
29.238
94.133
103.571
273.853
4.896

1.204.772

999.790

1)

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

2)

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

3)

Savunma Bakanlığı ve Kuzey Atlantic Paktı Teşkilatı (“NATO”)’dan alınan bakiyeleri
kapsamaktadır. 3irket NATO projeleri için aracı konumunda olup, alınan avanslardan yüklenici
firmaya yapılan ödemelere aracılık etmekte ve proje yönetimlerini desteklemektedir. Projelerden
doğan harcamalar, harcama tarihinde alınan avanslardan düşülmektedir. Kullanılmayan
avanslar, vadeli hesaplarda tutularak elde edilen faiz geliri taraflar arasındaki anlaşmaya göre
alınan avanslara alacak kaydedilmektedir (Not 6) .

4)

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

12.

Temettü

Grup Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan 2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklif’ine ilişkin
karar ile Türk Telekomünikasyon A.3.’nin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2008 yılı
net dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra kalanın %100’ü olan
toplam 1.490.156 TL’nin nakit temettü olarak dağıtılmasının (beher hisse için brüt olmak üzere 0,4258
Kuruş %42.58) önerilmesi kararlaştırılmıştır.
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13.

Taahhütler ve yükümlülükler

Grup tarafından alınan ve verilen diğer teminatlar aşağıda sunulmuştur:
31 Mart 2009
Orijinal
para birimi
TL
Alınan teminatlar

ABD doları
TL
EUR
Other

172.455
506.837
93.147
72

291.104
506.837
207.327
171

31 Aralık 2008
Orijinal
para birimi
TL
149.479
484.991
94.073
-

1.005.349
Verilen teminatlar (*)

ABD doları
TL
EUR
Other

152.594
61.415
6.780
-

257.579
61.415
15.090
334.084

(*)

226.057
484.991
201.392
912.440

153.919
58.809
6.589
-

232.772
58.809
14.107
305.688

Söz konusu tutarın 151.500 ABD dolar’lık (2007 - 151.500 USD) kısmı Avea'nın İmtiyaz
Sözleşmesi kapsamında BTK’ya vermiş olduğu garantiden oluşmaktadır.

Grup’un taahhüt ve yükümlülüklerinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler aşağıda özetlenmiştir;
Personel yapısının yeniden yapılanması kapsamında devam eden organizasyon yapısı çalışmaları
nedeniyle, belirlenen norm kadro sayısına ulaşmak için 3irket Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca
emekliliğini hak etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulmayanların iş sözleşmeleri feshedilmiştir. Bu bağlamda,
ayrılan personel tarafından 3irket aleyhine işe iade davaları açılmıştır. Bu davalardan bir kısmı
aleyhimize sonuçlanmış olup bir kısmı ise halen devam etmektedir. Devam etmekte olan davalar ile
ilgili karşılık mali tablolara yansıtılmıştır.
3irket ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.3. (“Turkcell”) arasında 24.04.1998 tarihinde imzalanan
3ebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi kapsamında altyapı hizmetlerinden doğan özel devre aylık
kira ücretlerinden 01.07.2000-31.12.2000 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan toplam 30.067 TL’nın
(talep tarihine kadar işlemiş gecikme faizleri dahil), 3irket tarafından 09.05.2002 tarih ve
TT3.4.34.02.18/4661 sayılı yazı ile Turkcell firmasından talep edilmesi üzerine; muarazanın giderilmesi
ve anılan yazı ile talep edilen meblağı ödeme borcunun olmadığının tespiti suretiyle giderilmesi ile
Ankara 7. Asliye Hukuk Hakimliğinin 30.05.2002 tarih, E.2002/317 D.İş., K.2002/44 sayılı ihtiyati tedbir
kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamı talebiyle Turkcell tarafından 3irket aleyhine açılan
davanın reddine karar verilmiştir. İlgili mahkeme kararı gereği muaccel hale gelen 3irket alacaklarının
tahsili için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, geçmiş dönemlerde ayrılan şüpheli alacak karşılığının
iptali ve tahakkuk eden yasal faiz tutarı konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
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Finansal risk yönetimi ve politikaları

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 yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. 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-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun
değeri

Yabancı para riski

14.

-

(1.375.307)
-

(2.525.027)
-
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(90.647)

69.307
151.166
33.401
253.874
239
239
254.113
19.670
327.513
14.319
361.502
1.234.278
1.234.278
1.595.780
(120.177)
11.534
131.711
(1.461.844)

171.340
266.653
57.097
495.090
640
640
495.730
73.300
574.847
43.492
691.639
2.271.381
2.271.381
2.963.020
(202.858)
19.470
222.328
(2.670.148)
24.418
5.156
322
29.896
71
71
29.967
17.225
9.887
8.681
35.793
84.428
84.428
120.221
(90.254)

31 Mart 2009
ABD Doları
Euro

TL Karşılığı

-

-

4
4
4
732
732
732
-

GBP

-

-

(727) (2.385.373)

147.121
388.775
25.235
561.131
172
380
172
380
172
561.511
17
181.480
549.523
24.075
17
755.078
2.374.897
16
2.374.913
17
3.129.991
(208.722)
793
209.515
(727) (2.777.202)

Diğer TL Karşılığı

-

-

(1.439.479) (96.372)

79.370
12.654
224.559
22.962
14.840
1.285
318.768
36.901
250
250
319.018
36.901
79.829
27.374
347.360
11.309
8.025
5.577
435.214
44.260
1.440.199
87.728
11
1.446.210
87.728
1.881.424 131.988
(138.016)
524
138.540
(1.700.422) (95.087)

31 Aralık 2008
ABD Doları
Euro

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

31 Mart 2009 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları

-

(959)

8
19
27
1
1
28
967
967
967
(939)

GBP

-

(40)

40
40
40
(40)

Diğer

Türk Telekomünikasyon Anonim irketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2009 tarihi itibariyle
Konsolide finansal tablolara ilişkin özet dipnotlar (devamı)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe
bin’lik değerlerden belirtilmiştir)

15.

Hisse bazlı ödemeler

26 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca 15 Mayıs 2008 tarihinde 3irket’e %45 oranında iştirak eden Hazine’nin 3irket’te sahip olduğu
52.500.000.000 adet hisse senedi (ortaklık payının %15’ine tekabül etmektedir) halka arz yolu ile
satılmıştır. Halka arz yolu ile Hazine’nin sahip olduğu hisselerin %15’inin satışı sırasında;
12.299.160.300 adet hisse senedi 3irket ve PTT çalışanları ile küçük yatırımcıya, 5.220.503.800 adedi
ise alım gücü yüksek yurt içi yatırımcılara ayrılmış ve söz konusu hisseler ödeme vadesi ve başvuru
tarihine göre değişkenlik gösteren indirim oranları dikkate alınarak kurumsal yatırımcıya satılan
34.980.335.900 adet hisseye uygulanan fiyattan daha düşük bir fiyata satılmıştır. 3irket’in halka arz
sırasında 3irket çalışanlarına sağlanmış olan indirimler karşılığında, mal ve/veya hizmet elde etmesi
nedeniyle, bu uygulama UFRS 2’nin kapsamında muhasebeleştirilmiştir. Bu nedenle 3irket, 31 Mart
2009 tarihli konsolide ara dönem mali tablolarında, 3irket çalışanlarına sağlanan indirimin rayiç değeri
olan 9.528 TL’yi giderleştirmiştir ve aynı tutarı özkaynaklar içerisinde hisse bazlı ödemeler fonu’na
yansıtmıştır.
Halka arz sırasında oluşan hisse satış fiyatı
3irket çalışanlarına uygulanan ortalama hisse satış fiyatı
3irket çalışanlarına satılan toplam hisse adedi (lot)
Çalışanlara sağlanan faydanın toplam tutarı

: 4,60 TL
: 4,2937 TL
: 31.104.948
: 9.528 TL

3irket yönetimi, 3irket çalışanları haricindeki diğer gruplara (PTT çalışanları, küçük yatırımcı ve alım
gücü yüksek yerli yatırımcı) verilen indirimleri;
a)
b)

3irket’in sözkonusu indirimler karşılığında elde ettiği herhangi bir hizmet veya ürün olmadığı ve
Hazine’nin sözkonusu indirimleri 3irket’in hissedarı olduğu için değil, halka arz yolu ile
gerçekleşen tüm diğer özelleştirmelerde olduğu gibi, kamu otoritesi konumunda olduğu için
küçük yatırımcıyı teşvik ederek sermayenin tabana yayılmasını gerçekleştirmek amacıyla
verilmiş olduğu nedenlerinden yola çıkarak,

UFRS 2 kapsamında değerlendirmemiştir. Diğer gruplara verilen indirimlerin rayiç değeri yaklaşık
34.000 TL’dir.
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16.

Diğer finansal yatırımlar ve yükümlülükler

Nakit akış riskinden korunma
Faiz takasları
Avea, değişken faizli borçlanmalarından kaynaklanan faiz riskinden korunmak amacıyla Birinci
Korunma, Overlay 1 ve Overlay 2 olmak üzere 3 farklı faiz riski korunma işlemine girmiştir. Sözkonusu
işlemler farklı yapıda olmalarına rağmen Overlay 1 işlemi Birinci Korunma işlemi üzerine, Overlay 2
işlemi ise Overlay 1 işleminin üzerine yapılandırılmıştır.
Birinci Korunma İşlemi: Avea, 28 Eylül 2007 ile 30 Eylül 2012 dönemini kapsayan Birinci Korunma
işlemini, 11, 18 ve 24 Temmuz 2007 tarihlerinde çeşitli bankalarla gerçekleştirmiştir. Birinci Korunma
işlemine konulan korunan varlık, koruma işleminin geçerli olduğu dönem boyunca her yıl 31 Mart ve 30
Eylül tarihlerinde ödenecek olan MTPF sendikasyon ödemelerine istinaden, sözkonusu tutarlara baz
olan kredilerin anapara toplamlarının %75’ine tekabül edecektir. 30 Eylül 2012 tarihine kadar itfa
edecek nominal tutar 31 Mart 2009 tarihi itibariyle 1.118.188 ABD Doları’dır.
Birinci Korunma işlemi nakit akışı riskinden korunma amaçlı gerçekleştirilmiş olup, Avea;
•
•

28 Eylül 2007-30 Eylül 2009 tarihleri arasında, sabit faiz ödeyecek ve değişken faiz alacak
30 Eylül 2009-30 Eylül 2012 tarihleri arasında, üst limiti yapısal bir oran (structured capped rate)
ödeyecek ve değişken faiz oranı alacaktır.

Overlay 1: Avea, 26 Eylül 2008 tarihinde yeni bir korunma işlemine girmiş olup söz konusu işlem 31
Mart 2008-30 Eylül 2015 dönemini kapsamaktadır. Birinci Koruma işlemi geçerliliğini sürdürecek ve
Overlay 1 işlemi:
1.
2.

Birinci Korunma işlemini yeniden yapılandırmak amacıyla Birinci Korunma işleminin nominal
tutarının %55’ini kapsayacak şekilde (1. Bölüm Nominal) ve
Daha önce korunma işlemine konu edilmemiş MTPF kredisinin anaparalarının %40’ını
kapsayacak şekilde (2. Bölüm Nominal) yapılandırılmıştır.

31 Mart 2009 tarihi itibariyle; 30 Eylül 2012 tarihine kadar itfa edilecek olan 1. Bölüm Nominal tutarın
bakiyesi 611.415 ABD Doları, 30 Eylül 2015 tarihine kadar itfa edilecek olan 2. Bölüm Nominal tutarın
bakiyesi 147.160 ABD Dolarıdır.
Overlay 1 işlemi nakit akışı riskinden korunma amacıyla gerçekleştirilmiş olup, Avea;
•

31 Mart 2008-30 Eylül 2009 tarihleri arasında 1. Bölüm Nominal için üst limitli yapısal oran
(capped rate) ödeyecek ve sabit faiz oranı alacak olup, 2. Bölüm Nominal için üst limiti yapısal
bir oran (capped rate) ödeyecek ve değişken faiz oranını alacaktır.

•

30 Eylül 2009-30 Eylül 2012 tarihleri arasında 1. Bölüm Nominal için üst limitli yapısal oran
(capped rate) ödeyecek ve yine başka bir üst limitli yapısal (capped rate) bir oran alacak, 2.
Bölüm Nominal için üst limitli yapısal bir oran (capped rate) ödeyecek ve değişken bir oran
alacaktır.

•

30 Eylül 2012-30 Eylül 2015 tarihleri arasında 2. Bölüm Nominal için üst limitli yapısal bir oran
(capped rate) ödeyecek ve değişken oran alacaktır.
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16.

Diğer finansal yatırımlar ve yükümlülükler (devamı)

Nakit akış riskinden korunma (devamı)
Overlay 2: Avea, 1 Aralık 2008 tarihinde 30 Eylül 2008 - 31 Mart 2010 dönemini kapsayacak olan yeni
bir korunma işlemine girmiştir. Birinci Korunma ve Overlay 1 işlemleri geçerliliğini sürdürecek olup,
Overlay 2, Overlay 1’in 30 Eylül 2008 ve 31 Mart 2010 tarihleri arasındaki nominal tutarlarını
kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. 31 Mart 2010 tarihine kadar itfa edecek olan nominal tutar 31
Mart 2009 tarihi itibariyle 758.575 ABD Doları’dır.
Overlay 2 işlemi nakit akışı riskinden korunma amacıyla gerçekleştirilmiş olup, Avea;
•

30 Eylül 2008-31 Mart 2010 tarihleri arasında sabit faiz oranı ödeyecek ve üst limitli yapısal bir
oran (capped rate) alacaktır.

31 Mart 2009 itibariyle Avea’nın gerçekleştirmiş olduğu faiz takas işlemlerinin makul değeri 222.328
TL’dir (31 Aralık 2008 – 209.515 TL). 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle faiz takas işlemleri efektif olarak
değerlendirilmiş olup, 222.328 TL tutarındaki gerçekleşmemiş zarar öz sermayenin altında değer artış
fonları hesabında gösterilmiştir. 31 Mart 2009 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi içinde 6.445 TL
(31 Aralık 2008 – 15.370) tutarındaki gerçekleşmiş faiz takası zararı öz sermayeden gelir tablosuna
sınıflandırılmıştır.
Opsiyon sözleşmeleri
Avea, altı ay vadeli, nominal değeri 120.000 ABD Doları olan döviz kuru opsiyonları ve forward
işlemlerine girmiştir.
Avea, opsiyon sözleşmelerine konu olan işlemlerini korunma muhasebesi kapsamında
değerlendirmemiş olup, söz konusu işlemlerin 31 Mart 2009 tarihi itibariyle 5.869 TL tutarındaki makul
değeri konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.
3irket, 24 Eylül 2009 vadeli, nominal değerleri 975.000 ABD Doları olan opsiyon ve forward işlemlerine
girmiştir. Bu işlemlerden kaynaklanan 13.601 TL tutarındaki makul değeri konsolide gelir tablosuna
yansıtılmıştır.
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17.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Grup, Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan 2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklifine ilişkin
karar ile; Türk Telekomünikasyon A.3.’nin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2008 yılı
net dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra kalanın %100’ü olan
toplam 1.490.156.TLnakit temettü olarak dağıtılmasının (beher hisse için brüt olmak üzere 0.4258
Kuruş (%42.58) önerilmesi kararlaştırılmıştır.
MT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi sürecinin Danıştay tarafından
onaylanmasının ardından 3N imtiyaz sözleşmesi taslakları son haline getirilerek Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu onayına sunulacaktır. Kurul tarafından imtiyaz sözleşmesi taslağının onaylanmasını
müteakip 5 iş günü içinde ihaleyi kazananların her biri. imtiyaz sözleşmesini tebliğ tarihinden itibaren 7
iş günü içinde imzalamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na davet edilecektir. İmtiyaz
sözleşmesi. taraflarca imzalanmasının ardından yürürlüğe girecektir. İşletmeciler imtiyaz sözleşmesi
kapsamında. fiilen hizmet vermeye sözleşmenin imzalandığı tarihten 3 ay sonra başlayacaklardır.
Grup’un Türkiye Haber-İş Sendikası arasında vardığı anlaşmaya göre,1 Mart 2009-28 3ubat 2011
tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında sendika üyesi işçilerin
ücretlerine, ilk altı aylık dönem için %3 (yüzde üç). ikinci altı aylık dönem için %3.5 (yüzde üçbuçuk).
üçüncü altı aylık dönem için %2.5 (yüzde ikibuçuk) ve dördüncü altı aylık dönem için %2.5 (yüzde
ikibuçuk) oranlarında zam yapılmış ve ayrıca üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerdeki enflasyon
oranlarının (TÜFE) %2.5 (yüzde ikibuçuk)’u aşması halinde, aşan kısımların %75 (yüzde
yetmişbeş)’inin, bir sonraki dönemde işçi ücretlerine ilave edilmesine karar verilmiştir.
Avea’nın 3N Lisans ödemesinin hedge edilmesi amacıyla 3 Nisan 2009, 6 Nisan 2009 ve 8 Nisan 2009
tarihlerinde, 4 Mayıs 2009 vadeli toplam 60.000 Euro bedelinde yabancı para forward işlemine
girilmiştir. Bu kapsamda Vade tarihlerinde sırası ile 2.1613, 2.1405, 2.1191 forward kurlarından toplam
128.418 TL karşılığında 60.000 Euro satın alınması tahahüt edilmiştir.
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