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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

 

 

Kuruluşun unvanı :Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Merkezi :Ankara 

İlgili Bakanlık : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

Esas sermayesi : 2.486.782.789 TL 

Ödenmiş sermayesi : 2.486.782.789 TL 

 

 

 

                                                                      Karar organı 

                                                              (Yönetim Kurulu) 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Görevi 

 

Adı ve soyadı Asli Kurumundaki Görevi 

veya Mesleği 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş Tarihi 

1-Başkan Mehmet Vecdi GÖNÜL Eski Bakan, Emekli 06.04.2016 11.06.2019 

      “ Prof. Dr. Kemal 

YÜKSEK 

UAB Sivil Havacılık Genel 

Müdür Yardımcısı 

11.06.2019 Devam ediyor 

2-Başkan Vekili Galip ZEREY UAB Bakanlığı Eski Müsteşar 

Yardımcısı 

06.04.2016 11.06.2019 

      “         “ Cenk ŞEN Türksat A.Ş. Genel Müdürü 11.06.2019 Devam ediyor 

3- Üye Cenk ŞEN Türksat A.Ş. Genel Müdürü 06.04.2016 11.06.2019 

      “ Ebubekir ŞAHİN RTÜK Başkanı 11.06.2019 05.11.2019 

4- Üye Dr. Ali Taha KOÇ Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisi Başkanı 

01.10.2014 Devam ediyor 

5- Üye Doç. Dr. İbrahim 

KALIN 

Cumhurbaşkanlığı 

(Cumhurbaşkanı Baş Danışman) 

19.10.2015 Devam ediyor 

6-Üye Salim ÖZPAK Tersaneler ve Kıyı Yapıları 

Genel Müdürü 

11.01.2018 11.06.2019 

    “ İbrahim KOLCU UAB Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanı 

11.06.2019 Devam ediyor 

7- Üye Şuayip BİRİNCİ Sağlık Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı 

21.11.2018 Devam ediyor 

8- Üye İbrahim EREN TRT Genel Müdürü 27.12.2018 Devam ediyor 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi; Uydu hizmetlerini 

yürütmekte olan Türk Telekomünikasyon AŞ’nin özelleştirilmesi sürecinde, uydu 

işletmeciliğinin ayrılması amacıyla, 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na eklenen ek 33 

üncü madde kapsamında, ulusal uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme 

yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, ulusal ve yabancı 

operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari 

faaliyette bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak 

kurulmuştur. 

Anılan Kanun çerçevesinde, Türk Telekom’un uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları 

ile uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlarının, her türlü hak, alacak ve 

borçlarıyla TÜRKSAT AŞ’ye devri öngörülmüştür. 

406 sayılı Kanun’un ek 33 üncü maddesi gereğince Şirket Ana Sözleşmesi Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 22.07.2004 tarihli sayısında yayımlanmıştır.  

Öte yandan, TÜRKSAT AŞ’nin faaliyet konuları arasına;  

- 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanun ile kablo TV altyapısı üzerinden teknik olarak 

verilebilecek her türlü hizmeti sunmak, televizyon yayıncılığı ve uydu platform işletmeciliğini 

yürütmek görevi,   

-Bakanlar Kurulu’nun 24.03.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı Kararı, 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 67 nci maddesi ve 5369 sayılı Evrensel Hizmetin 

sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde, e-Devlet 

ve Evrensel Hizmete ilişkin görev ve yetkiler,  

eklenmiştir. 

TÜRKSAT AŞ Ana Sözleşmesi’nde yer alan uydu ve Kablo TV hizmetleri yanı sıra 

üstlenmiş bulunduğu e-Devlet ve Evrensel hizmete ilişkin faaliyetler Ana Sözleşmeye ilave 

edilmiştir. Buna göre yeni Ana Sözleşmede Şirketin amaç ve faaliyet konularının başlıcaları; 

a. Uydu İşletmeciliği ve Uydu Platform İşletmeciliği yapmak, uydular üzerinden 

haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari faaliyette bulunmak, 

b. Kablo TV İşletmeciliği, Kablo Platform İşletmeciliği ve TV yayıncılığı yapmak, 

c- Kablo TV şebekesi üzerinden verilebilecek başta radyo, televizyon, telefon, faks, 

veri, voip, yazılım geliştirme ve internet hizmetleri ile kablosuz internet erişim ve benzeri 

hizmetleri sunmak, 
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d- Uzaktan algılama, fotoğraf çekme, yer belirleme ve seyrüsefer bilgi ve iletişim 

teknolojileri hizmetleri, haritalama, araç takibi ve yönetimi ile her türlü yazılım ve donanım ve 

bu servisler üzerinde veya uydu hizmetleri kapsamında araştırma, geliştirme ve modifikasyon 

faaliyetlerini yürütmek ve bu amaca hizmet edecek cihazların tasarımını, üretim ve işletmesini 

yapmak, 

e- Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan e-devlet kapısı 

hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunmak, 

f- Uydu, Kablo TV, Bilişim ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri hizmetleri alanında elde ettiği 

bilgi ve deneyimleri, ihtiyaç duyan kurum, kuruluş ve kişilere sunmak ve Şirketimiz 

personelinin eğitim ihtiyacını daha sistemli bir şekilde karşılamak amacıyla eğitim alanında 

faaliyet gösterebilmek için “özel öğretim kurumu işletmeciliği yapmak, 

olarak belirlenmiştir. 

5189 sayılı Kanunda Türksat AŞ’nin denetimi, 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı 

Kanun’un 9 uncu maddesi hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir. Bu 

düzenlemeye istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Komisyonu’nun 01.03.2005 tarihli toplantısında, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve 

İşletme Anonim Şirketi’nin Anayasa’nın 165 inci maddesi ile 3346 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi gerektiği belirtilerek 

söz konusu denetime esas olmak üzere adı geçen Şirket’in hesap ve işlemlerinin denetiminin 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş, 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu ile de Şirket Sayıştay denetimi kapsamına dâhil edilmiştir.  

Öte yandan 26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6741 sayılı 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine göre çıkarılan 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 

AŞ'nin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna 

aktarılmasına karar verilmiştir. 

Varlık Fonunun 13.03.2017 tarihli yazısı ile Hazine Müsteşarlığına ait Şirket 

hisselerinin Varlık Fonuna devrinin talep edilmesi üzerine, 18.04.2017 tarihinde hisse devri 

Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir. 

TÜRKSAT AŞ’nin Stratejik Planında; 

-Vizyonu: Bilgi ve iletişim hizmetleri ile uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, 

Dünya’da önde gelen bir şirket olmak, 

-Misyonu: Bilgi ve iletişim teknolojileri ile uydu ve kablo ağı üzerinden hizmetler 
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vermek ve bu kapsamda sosyal sorumluluk bilinciyle, ülkemizin teknolojik değişim ve 

gelişimine öncülük etmek,  

olarak belirlenmiştir. 

TÜRKSAT AŞ, belirtilen yasalar dışında, kendisini doğrudan veya dolaylı olarak 

ilgilendiren Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama Kurulu 

kararları ile kendi yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Şirket Ana Sözleşmesinde Şirketin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve genel 

müdürlük teşkilatı olarak sayılmaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesi’nde, Genel Kurul’un olağan toplantılarının yılda en az bir defa 

ve hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılacağı ve bu toplantılarda 

Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesinde yazılı hususların incelenip karara bağlanacağı, 

olağanüstü toplantılarının ise yönetim ve/veya denetim kurulunun çağrısı üzerine gerektiğinde 

her zaman yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Şirketin karar organı olan yönetim kurulunun; teşkili, görev ve yetkileri ile üyelerinin 

atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları ve ilgili diğer hususlar Şirket 

Ana Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Şirketin işleri ve idaresi TTK hükümleri ile Ana Sözleşme 

uyarınca seçilecek 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı TTK’nın 334 ve 359 uncu maddeleri ile Telefon ve 

Telgraf Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesi gereğince, pay sahibi tüzel kişi hissedar adına, oy 

verme, yönetimi temsil gibi hak ve yetkileri kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 

aday gösterilmektedir. 

TÜRKSAT AŞ’nin teşkilatlanması Genel Müdürlük, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Genel Müdür Danışmanları, 4 adet Genel Müdür Yardımcılığı ve bunlara bağlı 

Direktörlükler ile Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzincan, 

Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul Anadolu yakası, İstanbul Avrupa yakası, 

İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,  Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 22 adet Kablo 

Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Karaman, Manisa ve Yalova Kablo Hizmetleri Şube 

Müdürlüğünden oluşmaktadır.  

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

TÜRKSAT’ın 2019 yılı bütçesi ve yatırım programı, Yönetim Kurulu’nun 18.12.2018 

tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 
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Faaliyet dönemine ilişkin bütçe hedefleri ile son iki yıl gerçekleşmeleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 

Ölçü 2018  2019 

  
Gerçek 

leşen 

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlkdurum) 

(%) 

Bütçe 
Gerçek 

leşen 

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlkdurum) 

(%) 

Bütçeye 

Göre Sapma 

(Sondurum) 

(%) 
İlk 

Durum 

Son 

Durum 

A-Personel sayısı Kişi       1.043   (0,1)  1.100 1.100 1.024 (6,9) (6,9) 

B-Personel giderleri Milyon TL          198   5,9 234,5 234,5 236,5 0,9 0,9 

C-Tüm alım tutarı Milyon TL          772   (16,7) 893 893 756 (15,4) (15,4) 

D-Başlıca Alımlar            

  -Uydu malzemeleri Bin TL     80.102   (21,6) 25.708 25.708 20.686 (19,5) (19,5) 

  -Kablo TV malzemeleri Bin TL     76.663   (37,3) 59.985 59.985 57.350 (4,4) (4,4) 

  -Bilişim malzemeleri Bin TL     76.854   (15,4) 99.384 99.384 36.289 (63,5) (63,5) 

  - Hizmet alımları Bin TL   537.939   (11,9) 707.805 707.805 641.810 (9,4) (9,4) 

E-Tüm Üretim Maliyeti Milyon TL       1.341   (3,9) 1.481 1.481 1.369 (7,5) (7,5) 

F-Başlıca Üretimler            

G-Net Satış Tutarı Milyon TL       1.674   (3,3) 2.059 2.059 1.751 (15,0) (15,0) 

H-Başlıca Satışlar            

  -Uydu gelirleri Milyon TL          640   (5,7) 752 752 536 (28,7) (28,7) 

  -Kablo TV gelirleri Milyon TL          599   4,7 737 737 762 3,4 3,4 

  -Bilişim gelirleri Milyon TL          435   (9,4) 570 570 452 (20,7) (20,7) 

I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Milyon TL       1.130   (22) 1.902 1.902 1.124 (40,9) (40,9) 

J-Dönem Karı veya Zararı Milyon TL          491   23,4 718 718 92 (87,2) (87,2) 

Şirket’in 2019 yılı bütçesi hazırlanırken; Stratejik plan amaçları, performans esasları, 

ticaret hayatının icapları, rekabetçi piyasa koşulları gözetilerek, hizmetlerin hızlı kaliteli ve 

kesintisiz olarak sunulması ve kaynakların etkin ve verimli kullanımı amaçlanarak, program 

hedefleri belirlenmiştir. 

2019 yılı işletme bütçesinde; sektördeki rekabetin her geçen gün artması karşısında 

öngörülemeyen harcamalar, yeni gelişmelere adaptasyon, yurt dışına bağımlı olunan 

kalemlerdeki değişiklikler gibi nedenlerle, gerek yıl içerisinde yeni çıkacak proje, gerekse 

bütçelenen projelerin ek ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak ve kullanım yeri ve 

tutarı Genel Müdürlük yetkisinde olacak şekilde, toplam gider/yatırım bütçesine ilave olarak 

50.000.000 TL ve ayrıca bütçe planlama aşamasında öngörülemeyen ve gelir getirecek olan 

proje/faaliyetlere ilişkin olarak, giderin geliri geçmemesi kaydıyla 100.000.000 TL yedek 

ödenek konulmuştur. 

Genel Müdürlüğe Direktörlükler/Müdürlükler arası ödenek aktarma yetkisi ile bütçe 

gider kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmiştir. 
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Bütçede 2019 yılında; 2 milyar 059 milyon TL net satış hasılatı, 1 milyar 309 milyon 

TL satış maliyeti, 172 milyon TL faaliyet gideri planlanmış, faaliyet karının 579 milyon TL, 

dönem karı ise 718 milyon TL olacağı öngörülmüş; dönem sonunda, 1 milyar 751 milyon TL 

net satış hasılatı, 1 milyar 234 milyon TL satışların maliyeti, 136 milyon TL faaliyet gideri 

gerçekleşmiş, faaliyet karı tutarı 381 milyon TL, dönem karı tutarı da 92 milyon TL olmuştur. 

Dönem karı bir önceki döneme göre %81 oranında azalmıştır. Azalma olağandışı gider 

ve zararlardan kaynaklanmıştır. 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

TÜRKSAT AŞ'nin personel sayı ve harcamaları, personelle ilgili olup dışardan sağlanan 

fayda ve hizmetler gibi başka tür gider hesaplarına kaydedilmiş olan tutarlar da dikkate alınarak, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel giderleri dışındaki gider türlerinden personelle ilgili 

tutarlarında dahil edilmesi nedeniyle aşağıdaki giderler, bütçe ve giderler tablosunda yer verilen 

personel giderlerinden farklılık göstermektedir. 

Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı Personel Harcamaları 

2018 2019 2018 2019 

Personel 

Sayısı 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Toplam 

Harcama  

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama  

(Bin TL) 

I- Yönetim kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı)       1.403 1.543  1.543 

II- Memurlar             

III- Sözleşmeliler             

IV- İşçiler             

A- Sürekli işçiler          

     a- Kapsam içi 1036 1093 1017 192.324 227.838  229.854 

     b- Kapsam dışı 7 7 7 4.226 5.095  5.095 

B- Geçici işçiler          

Genel Toplam 
1043 1100 1024 197.953 234.476  236.492 

Yüklenici işçiler 351  358 24.852 29.407  28.880 

Diğer Giderler    4.076     

Yönetim Kurulu’nun 16.07.2018 tarih ve 10/67 sayılı kararı ile Şirketin faaliyet 

alanlarındaki iş ve işlem hacminin artmasından dolayı insan kaynağı ihtiyacının artması ve 
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hizmetlerin etkin ve verimli şekilde devam ettirilmesi için program kadro sayısı 1.100 kişi 

olarak belirlenmiştir.  

2018 yılsonunda 1.043 olan personel sayısı, faaliyet döneminde 10 adet giriş ve 29 adet 

çıkış gerçekleşmesi sonucu yılsonunda 1.024 kişiye düşmüştür.  

2018 yılsonunda 351 kişi olan yüklenici işçilerinin sayısı 2019 yılsonunda yine 358 kişi 

olarak gerçekleşmiştir.  

Şirket tarafından 2019 yılında toplam 236,5 milyon TL personel harcaması yapılmıştır. 

Personel giderleri, 2018 yılına göre %19,4 oranında 38,5 milyon TL artış göstermiştir.  

Yönetim Kurulu Üyelerine 1 milyon 236 bin TL'si esas ücretler, 307 bin TL'si ek 

ödemeler olmak üzere toplam 1 milyon 543 bin TL ödeme yapılmıştır. 

İşçi-işveren ilişkilerini ilgilendiren konuları saptamak, sendika üyelerinin ve işverenin 

yasalarla sağlanmış sosyal-ekonomik ve demokratik sendikal hak ve yükümlülüklerini 

koruyarak taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları uzlaşma yoluyla çözümleyerek 

işyerinde verimliliği, iş barışını ve çalışma düzenini sağlamak amacıyla, Türksat AŞ ile İletişim 

İşçileri Sendikası (Öz İletişim İş) arasında 01.01.2019-31.12.2021 tarihleri arasını kapsayan 4. 

Dönem Toplu İş Sözleşmesi 07.01.2019 tarihinde imzalanmıştır. 

Şirket’te Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk 

Müşaviri sendika üyesi değildir. Ayrıca sendika üyesi olmayan personel dayanışma aidatı 

ödeyerek toplu iş sözleşmesindeki haklardan yararlanmaktadır. Bunların haricinde yönetim 

(direktörler, il müdürleri) denetim (müfettişler) kadrolarında görev ifa edenler dahil olmak 

üzere diğer tüm Şirket personeli sendika üyesidir. 

İlgili Toplu İş Sözleşmesi’nin ücret zammı başlıklı 24’üncü maddesine göre; 

2019 yılı için; Türksat AŞ İnsan Kaynakları Yönergesi ekinde uygulanan Ücret Skalası 

ile Bilişim Usul Esası ekinde uygulanan Ücret Skalasının her kademesine, 31.12.2018 

tarihindeki tutarlara; sözleşmenin birinci yılında (01.01.2019-31.12.2019) %18 oranında ücret 

zammı yapılması kararlaştırılmıştır.  

İkramiye başlıklı 25’inci maddesine göre de;  

Tüm Sendika üyelerine, ikramiye ödeme günündeki net ücretinin 1,075 katı tutarında 

ve yılda üç defa Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında ücretleriyle birlikte net olarak ikramiye 

verilir. Yönetim ve denetim tazminatı alan işçiler için ayrıca bu tazminat tutarlarının üçte ikisi 

her ikramiye tutarına net olarak eklenir. 

İnsan Kaynakları Yönergesinin Altıncı Bölümü Ücret Politikasını düzenlemektedir. 

Ücret ve Diğer Mali Hakların Tespiti başlıklı 36’ncı maddesinde, Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşavirinin aylık pozisyon maaşlarının 
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Yönetim Kurulu tarafından, diğer çalışanların aylık pozisyon maaşları ile tüm çalışanların maaş 

dışı ödemelerinin Genel Müdür tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. 

19.12.2017 tarihinde, yönergede önemli değişiklikler yapılmış, personelin çalıştığı 

pozisyonlar ve kademeye göre net ücret skalası belirlenmiştir. Aylık Pozisyon Maaşı başlıklı 

37'nci maddesinde aylık pozisyon maaşının, Genel Müdür onayı ile yürürlüğe giren Ücret Maaş 

Usul ve Esasına eklenen ve yönergenin ekinde yer alan net ücret skalası ile belirleneceği, ücret 

skalasında pozisyon unvanları ile ilgili geçişlerin Kariyer Planı, Terfi, Yedekleme ve Atamalara 

İlişkin Usul ve Esası’nda belirleneceği, kademe geçişlerinin, her yılın Ocak ayında, birim 

amirinin teklifi, ilgili üst yöneticinin uygun görüşü ve Genel Müdür’ün onayı ile her bir 

kademede en az 2 (iki) yıl fiili hizmetin tamamlanması şartıyla yapılacağı ifade edilmiştir. 

Ayrıca, personelin çalıştığı birim özelliklerine göre aylık pozisyon maaşının değişmeyeceği, 

tüm eş pozisyon ve kademelerin aynı maaşı alacağı, yalnızca maaş dışı ödemelerin kişilere göre 

değişeceği belirtilmiştir. Bu düzenleme ile pozisyon ve çalışma yılına (kademe) göre personel 

maaşlarına bir standart getirilmesi ve ücret adaletsizliğinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, Yönergenin 38'inci maddesine 18.12.2018 tarihinde eklenen hüküm ile, Şirketin 

bilişim projeleri kapsamında kurum ve şirketlerle yapılan sözleşmeler gereği, ilgili kurum ve 

şirketin işyerinde Bilişim ve İletişim Teknolojileri Proje Personeli Usul Esası kapsamında 

çalışan personele tazminat ödemesi yapılması sağlanmıştır. 

1.3.3 Tedarik 

Şirketin tedarik işlemleri, 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu’nun Ek 33 üncü 

maddesinde yer alan; “Türksat A.Ş. sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.” 

düzenlemesi uyarınca, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bulunmaktadır. 

Türksat A.Ş. Satın Alma Yönergesi, Yönetim Kurulu’nun 26.04.2017 tarih ve 18 sayılı 

kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönerge’de doğrudan satın alma, teklif alma 

usulü ile satın alma, davet usulü satın alma, ilan usulü ile satın alma, özel satın alma olmak 

üzere 5 ayrı satın alma usulü belirlenmiştir. Temel tedarik usulü ilan usulü ile satın alma olup 

alım konusunun niteliğine göre diğer usuller de kullanılabilmektedir. 

Mal ve hizmetin temin edildiği tedarikçilerin performans değerlendirmesi ve 

yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Tedarikçi Yönetimi Prosedürü 

19.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Satın alma yapılacak firmalar, söz konusu prosedüre 

göre tespit edilerek tedarikçi veri tabanı oluşturulmaktadır.  
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Şirketin organizasyon yapısında müstakil bir satın alma birimi bulunmayıp her ünite, 

kendi sorumluluk alanıyla ilgili konularda yetki limitleri dahilinde satın alma işlemlerini 

yürütmektedir.  

Satın Alma Yönergesi’nin ekinde yer alan, satınalma yöntemlerine göre satın alma 

yetkilileri ve yetki limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.  

Malzeme alımları; kablo TV modülü (set top box), modem, uydu ve bilişim 

malzemeleri, büro ve tüketim malzemesi, mobilya, döşeme, demirbaş, akaryakıt ve benzeri 

diğer sarf malzemelerinden oluşmaktadır. 

Şirket tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen malzeme alımları, program ve önceki 

yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2018 2019 

Program   Program Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma  

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Ödenek 

Miktar 
Tutar   

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL)  (%) 

1-Mal alımları: 

a)Yurtiçi mal alımları 

      -İlk madde ve yardımcı maddeler 

              

      -İşletme malzemesi, yedekler ve diğer 

malzemeler 
  983   2.089   2.791 (33,6) 

      -Ticari mal alımları    233.619   185.076   114.325 (38,2) 

            - Uydu malzemeleri   80.102   25.708   20.686 (19,5) 

            - Kablo TV malzemeleri   76.663   59.985   57.350 (4,4) 

            - Bilişim malzemeleri   76.854   99.384   36.289 (63,5) 

bYurtdışı mal alımları        

Toplam (1)   234.602   187.165   117.116 (37,4) 

2- Hizmet alımları              

a)Yurtiçi hizmet alımları        

    -Üretim   461.796  600.197  536.750 (24,66) 

           -Kablo TV bakım onarım  97.724  127.068  131.089 (8,59) 

           -Çağrı merkezi işletimi  76.748  70.315  73.057 (4,86) 

           -Kablo TV içerik temini  119.223  139.448  136.590 (2,67) 

           - Yazılım hizmetleri  77.592  151.930  85.487 (51,89) 

           -Toptan İnternet Altyapı Giderleri  90.509  111.436  110.527 (36,55) 

    -Temizlik  4.686  6.471  6.079 (12,52) 

    -Koruma ve Güvenlik  6.238  7.164  7.198 (5,31) 

    -Personel Taşıma ve Taşıt Kiralama  5.669  7.281  7.569 (2,05) 

    -Yemek  1.911  3.000  2.297 (23,44) 

    -Diğer  57.639  83.692  81.916 (3,52) 

Toplam (2)  537.939  707.805  641.810 (21,98) 

Toplam (1+2)   772.541   894.970   758.926 (15,2) 

Verilen sipariş avansları        4.746             

Şirketin işletme bütçesinde alım programlarına yer verilmediğinden, program değerleri 
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gider bütçesindeki ilgili kalemlerden alınmıştır. 

Faaliyet dönemi malzeme ve ticari mal alımlarından oluşan alımlar toplamı bir önceki 

yıla göre %50,1 oranında düşüşle 117,1 milyon TL’ye inmiştir. Mal alımları 187 milyon TL 

tutarındaki bütçesinin de %37,4 oranında altında gerçekleşmiştir.  

Mal alımlarının tamamı yurt içi tedarikçilerden sağlanmış olup; %17,6 oranında 20,7 

milyon TL’si uydu hizmetleri, %31 oranında 36,3 milyon TL’si bilişim, %49 oranında 57,3 

milyon TL’si kablo TV malzemelerinden ve % 2,4 oranında 2,8 milyon TL’si de tüketim ve 

işletme malzemeleri alımlarından oluşmaktadır. 

İşletme bütçesinde 707,8 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılması planlanmış, bu 

tutarın % 9,3 oranında eksiği ile 641,8 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılmıştır.  

Şirketin 2019 yılı hizmet alımları tutarının %83,6’sı oranında 536,8 milyon TL’sini ana 

faaliyet konularına ilişkin alımlar oluşturmuştur.  

Kablo TV bakım ve onarım harcamaları tutarı 131,1 milyon TL olup bu kapsamda 

mevcut Kablo TV abonelerine sunulan hizmetin devamı ile yeni abonelerin tesisi için ihtiyaç 

duyulan destek hizmetleri sağlanmıştır.  

Çağrı merkezi hizmet alımları tutarı 73,1 milyon TL’nin; 21,8 milyon TL’si Kablo TV 

ve Kablonet hizmetleri kapsamında şirketin kendi müşterilerine sunulan çağrı merkezi hizmet 

bedellerini, 51,3 milyon TL’si ise TÜRKSAT’ın aracı pozisyonuyla yüklenicilerden satın 

alarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri kapsamında vatandaşlara sunulan çağrı 

merkezi hizmet bedellerini ifade etmektedir.  

Özel satın alma usulü ile gerçekleştirilmekte olan Kablo TV içerik teminine ilişkin 

hizmet alımları tutarı 136,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 67’nci maddesi ile 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33’üncü maddesine ilave edilen “4.1.2002 tarih 

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, e-devlet ile ilgili bilgi ve iletişim 

teknolojileri hizmetleri kapsamında, TÜRKSAT AŞ’den doğrudan yapacakları hizmet alımları 

yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.” hükmü çerçevesinde, talep eden 

kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli yazılım projeleri TÜRKSAT AŞ aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen yazılım hizmeti alımları tutarı önceki 

döneme göre %10,2 oranında artış göstererek 85,5 milyon TL olmuştur. 

İnternet ağı bağlantı bedeli 110,5 milyon TL, şirket müşterilerinin global internet ağına 

bağlanmasını sağlamak üzere servis sağlayıcılara ödenen tutarları ifade etmektedir.  

Diğer hizmet alımları tutarı 81,9 milyon TL’nin; 32,6 milyon TL’si muhtelif bakım 

onarım, 20,9 milyon TL’si elektrik, 15,6 milyon TL’si personel, 12,8 milyon TL’si de sair  
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hizmet bedellerine ilişkindir.  

Şirketin iş süreçleri arasında yeterli ve zamanında bilgi akışının geliştirilmesine yönelik 

olarak “Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Modülü”nü de içeren Kurumsal Kaynak Yönetimi 

Programı kullanılmaya başlanmıştır. 

Şirketin 2019 yılı stok hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5:İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2018 yılından 

devreden stok 2019 yılında 

2020 yılına 

devreden stok 

(Bin TL)   

  Giren Çıkan (Bin TL) 

  (Bin TL) (Bin TL)   

1-Diğer Stoklar (Hurda)   68   68 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  569 2.791 2.045 1.315 

Toplam (2) 569 2.791 2.045 1.315 

Toplam (1+2) 569 2.859 2.045 1.383 

Yıl sonu itibariyle 1.383 milyon TL tutarında gerçekleşen ilk madde ve malzeme 

stokları, kantin malzemeleri, hurda malzeme ve promosyon malzemelerinden oluşmakta olup 

elektronik cihazlar ve sistem ekipmanları ticari mal stoklarında değerlendirilmektedir.  

Şirketin tüm birimlerinin malzeme alımlarının stok hesaplarından geçirilmesini 

teminen, Kurumsal Kaynak Yönetimi Programı kapsamında stok yönetimi modülü 

kullanılmaya başlanmıştır.  

1.3.4 Giderler 

Şirket’in 2019 yılına ait giderleri, geçen dönem ve bütçe değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tablodadır.   
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Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

 

 

 

2018 2019 

      
Ödenegin 

son 
Ödeneğe  

Gerçekleşen Ödenek  Gerçekleşen  
durumuna 

göre fark 

göre 

sapma 

Milyon TL 
Milyon 

TL 
Milyon TL Milyon TL % 

0- İlk madde ve malzeme giderleri           

1-lşçi ücret ve giderleri 200,5 234,5 236,5 2,0 0,9 

2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 622,3 820,9 715,0 (105,9) (12,9) 

3-Çeşitli giderler 33,8 45,3 55,8 10,5 23,2 

4-Vergi resim ve harçlar 20,1 11,9 12,6 0,7 5,9 

5-Amortismanlar ve tükenme payları 268,0 241,0 290,1 49,1 20,4 

6-Finansman giderleri   0,0 7,6 7,6 - 

Toplam 1.144,6 1.353,6 1.317,6 (36,0) (2,7) 

Şirketin 2019 yılı bütçesinde 1.353,6 milyon TL tutarında gider öngörülmüş olmasına 

karşılık, dönem sonunda gider gerçekleşmesi bu tutarın 36 milyon TL altında 1.317,6 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında dışardan sağlanan fayda ve hizmetler dışındaki tüm 

gider türleri programın üzerinde gerçekleştiği halde, giderler içinde belirleyici büyüklüğe sahip 

olan dışardan sağlanan fayda ve hizmetlerin %12,9 oranında ve 106 milyon TL programın 

altında gerçekleşmesi sonucunda, giderler toplamı programa göre %2,7 oranında azalma 

göstermiştir. 

2019 yılı giderler toplamı önceki yıla göre ise %15,1 oranında 173 milyon TL artış 

göstermiştir. Bu artışta dışardan sağlanan fayda ve hizmet bedelleri ile personel giderlerindeki 

artışlar etkili olmuştur. 

1.317,6 milyon TL’lik toplam giderlerin; %54,3’ü dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetlere, %22’si amortisman ve tükenme paylarına , %17,9’u personel giderlerine, %4,2’si 

çeşitli giderlere ve %1,6’sı da vergi resim ve harçlara aittir. 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

Şirketin 2019 yılında üretip satışa sunduğu başlıca hizmet türleri aşağıda özetlenmiştir.  

a)Uydu haberleşme hizmetleri 

Şirket’in ana faaliyetlerinden biri durumunda olan uydu haberleşme hizmetine 

23.04.1979 tarihinde başlanılmış olup, TÜRKSAT uydularının hizmete verilmesiyle birlikte 

oldukça gelişme gösteren ve ülkedeki radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesine büyük 

katkı sağlayan bu hizmet yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların sağlanmasında da yaygın olarak 
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kullanılır hale gelmiştir. 

Uydu haberleşme hizmetlerinin verilmesinde, uluslararası sahada tescil edilmiş 

yörüngelere ihtiyaç bulunmaktadır. Kullanılacak uyduların konum ve yörüngeleri, 10.10.1967 

tarihinde yürürlüğe giren uluslararası antlaşmaya göre belirlenmektedir. Bu kapsamda, sabit 

pozisyonlu uyduların yerleştirileceği konumlar, yayın frekansları ve kapsama alanları gibi 

özellikleri, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) üyesi idarelerin ortak mutabakatı ile 

oluşturulan Radyo Tüzüğü (RR) kapsamına alınarak, müracaat ve onay işlemleri için ayrıntılı 

kurallar belirlenmiştir.   

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) ilk başvurular PTT tarafından 1990 yılında 31°, 42° ve 50° 

Doğu lokasyonları için yapılmıştır. Bu dönemde yapılan başvurular ile üç farklı yörüngeden 

Avrupa, Türkiye ve Orta Asya merkezli kapsama alanlarına hizmet verilmesi sağlanmıştır.  

Türksat tarafından 31°, 42° ve 50° Doğu lokasyonlarındaki frekans haklarını 

genişletmek ve yeni frekanslarda uydu hizmetleri sunabilmek için ITU’ya başvurular 

yapılmaktadır. Yapılan başvuruların kazanıma dönüşmesi için diğer ülke idareleri ve uydu 

işletmecileri ile frekans koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanında kazanılan 

yörünge ve frekans haklarının korunması amacıyla ülke idareleri ve operatörler tarafından 

yapılan yeni başvurular takip edilerek gerekli itirazlar yapılmaktadır.  

 a.1) Uydu filosu ve özellikleri: 

Geçmişte işletilmiş olan 1B, 1C ve 2A uyduları ekonomik ömürlerini doldurmuş, 1A 

uydusu ise fırlatma sırasında parçalanarak işletmeye alınamamıştır.  

Şirket tarafından cari yılda üçüncü ve dördüncü nesil TÜRKSAT uyduları olan 3A, 4A 

ve 4B uyduları işletilmiştir. 3A ve 4A uyduları 42o doğu, 4B uydusu ise 50o doğu konumlarında 

yer almaktadır. 31o doğu konumu ise ilerde 5A uydusu yerleştirilmek üzere kiralık bir uyduya 

tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Türksat 3A haberleşme uydusu, 13 Haziran 2008 tarihinde Fransız Guyanası’ndaki 

Kourou Uzay Üssünden fırlatılmış ve faaliyetlerine başlamıştır. 42° Doğu boylamında hizmet 

veren Türksat 3A haberleşme uydusu, Türkiye başta olmak üzere, tüm Avrupa, Kuzey Afrika 

ile tüm Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra, Çin sınırına kadar uzanan çok geniş bir kapsama 

alanına sahiptir. Türksat 3A, bu geniş coğrafyada küçük çaplı çanak antenlerle doğrudan TV 

yayınlarının izlenmesine imkân veren yüksek kalitede bir hizmet sunmaktadır.  

Türksat 3A haberleşme uydusundan Ku frekans bandında veri haberleşme hizmetleri de 

sunulmaktadır. Türksat 3A, coğrafi koşullar nedeniyle radyo-link ve kablo iletişim altyapısı 

mevcut olmayan bölgelere VSAT terminalleri aracılığıyla internet, ses ve görüntü hizmetlerinin 
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götürülmesi için de kullanılabilmektedir. 

Türksat 4A haberleşme uydusu, 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan’da bulunan 

Baykonur Uzay Üssünden fırlatılmış ve 29 Mart 2014 tarihinde ticari faaliyetlerine başlamıştır. 

Türksat 4A, Doğu ve Batı kapsama alanına ek olarak sadece Türkiye’ye yönelik iniş seviyesi 

çok güçlü bir kapsama alanı seçeneğini de sunmaktadır.  

Türksat 4B haberleşme uydusu, 16 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan Baykonur Uzay 

Üssünden fırlatılmış ve 21 Ocak 2016 tarihinde ticari faaliyetlerine başlamıştır.  

Türksat 4B uydusu üzerinden Ku frekans bandında TV yayıncılığına ilave olarak, Ka 

frekans bandındaki spot kapsama alanları ile yüksek hızlı ve daha düşük maliyetlere sahip 

internet erişim hizmetleri sunulmaktadır. 

Türksat 4B uydusu, başta Ka-Bant üzerinden yüksek hızlı veri haberleşmesi ve SNG 

(Satellite News Gathering - Kısa Süreli Yayın Geçişi) kullanımı olmak üzere, Avrupa, 

Afrika’nın kuzeyi, Türkiye ve Orta Asya üzerinden diğer uydu haberleşme hizmetleri için de 

kullanılabilmektedir.  

Türksat 4B ile birlikte 50° Doğu yörüngesinde ilk defa Türksat uydusu işletilmeye 

başlanmıştır.  

a.2) Uydu Hizmetleri Faaliyetleri: 

Türksat haberleşme uydularının kontrol ve işletmesi, 7/24 esasına göre, ITU kuralları 

çerçevesinde yörüngelerinde tutularak uydu haberleşmesinin kesintisiz ve verimli bir şekilde 

sağlanabilmesi amacıyla, yörüngelerinin belirlenmesi ve periyodik manevraların yapılmasını 

kapsamaktadır.  

Uydular, ana ve yedek yer kontrol istasyonları aracılığıyla yüksek seviyede güvenilirliği 

ve yedekliği olan antenler, elektronik düzenekler, veri işletim sistemi, BB (BaseBand)/RF 

sistemleri, şifreleme üniteleri gibi donanımlar kullanılarak yörüngelerinde kontrol edilmekte ve 

işletilmektedir. Ana ve yedek istasyonlar birbirini yedekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı 

zamanda her bir istasyon kendi içinde tam yedekli olarak faaliyet göstermektedir. 

TÜRKSAT uydularının yönetim ve kontrolu için Gölbaşı ve ODTÜ’de iki ayrı yer 

istasyonu bulunmaktadır. Gölbaşı Ana Uydu Yer Kontrol İstasyonunda bulunan antenler ve 

kontrol donanımından, uydulardan telemetri (uzaktan ölçüm) alınmakta, telecommand (uzaktan 

komut) gönderilmekte ve uyduların uzaydaki yerlerinin tespiti için ranging (mesafe tayini) 

yapmak için faydalanılmaktadır.  

Genel Müdürlük yerleşkesi dışında ODTÜ yerleşkesinde Yedek Uydu Kontrol Merkezi 

bulunmakta olup, burada bulunan 2 adet anten uydudan telemetri almaya, telecommand 

göndermeye ve uydunun uzaydaki yerinin tespiti için ranging yapmaya uygun durumda yedekte 
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bekletilmektedir.  

Ayrıca, uydu frekans gözlem faaliyetleri kapsamında, işletilen uydu kapasiteleri 

üzerinden transmisyon yapması planlanan taşıyıcıların yayın parametrelerinin belirlenmesi ve 

yayındaki taşıyıcıların belirlenen parametreler çerçevesinde kesintisiz bir şekilde yayınlarına 

devam edebilmeleri için de denetim ve takip faaliyetleri yürütülmektedir.  

Türksat uyduları üzerinden yayın yapacak uydu uplink istasyonlarının teknik 

spesifikasyonlara uymaları için gerekli anten testleri gerçekleştirilerek, sertifikasyon 

sağlanmaktadır. Uydu kapasitesini kullanan taşıyıcılara ait EIRP, C/N, bant genişliği ve merkez 

frekansı gibi teknik parametreler ölçülerek arşivlenmektedir. Bunun için, İstanbul ve Almanya 

da frekans gözlem istasyonları bulunmaktadır.    

Uydu frekans gözlem faaliyetlerinin kalitesini arttırmak için operasyonel faaliyetlerin 

yürütüldüğü anten ve alt sistemlerin modifikasyonu ve bakım onarım faaliyetleri düzenli olarak 

yapılmaktadır. Bu kapsamda, üç yıl içinde uydu filosuna katılması beklenen Türksat 5A, 

Türksat 5B ve Türksat 6A uydularının frekans gözlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 

altyapının genişletilmesi ve yeni uydularda bulunan Ku, Yeni Ku, Ka-BSS ve X Bantlarındaki 

trafiğin de kesintisiz bir biçimde izlenebilmesi için yeni anten ve alt sistemlerinin kurulumu 

için çalışmalara başlanmıştır.  

Ayrıca, Türksat 4B uydusu üzerindeki Ka-Bant taşıyıcı trafiğine ek olarak gelecekte 

fırlatılması planlanan Türksat 5B uydusu üzerindeki 73 spot beam ve 3 gateway’den oluşan Ka-

Bant kapasitesi üzerindeki trafiğin de 7/24 esasına göre kontrol ve takip edilmesi için Ka-Bant 

Gözlem Sistemi teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Büyüyen uydu filosuyla 

birlikte frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklilik oluşturmak amacıyla 

İstanbul ve Almanya’daki istasyona ek olarak 2020 yılında Afganistan istasyonunun devreye 

alınması ve Nijerya’da da bir istasyon kurulması amacıyla çalışmaların başlatılması 

hedeflenmektedir. Bu istasyonlar aracılığıyla ilgili coğrafyalardaki uydu iniş gücü ölçülecek, 

aynı zamanda komşu uydulardan gelebilecek etkiler için de çeşitli takipler yapılabilecektir. 

TÜRKSAT uydularında bulunan kapasite genel olarak radyo ve televizyon kuruluşları, 

data iletimi yapan işletmeciler ve geniş alan ağına sahip kamu kuruluşları tarafından 

kullanılmaktadır. 

Son beş yılda TÜRKSAT uydularından yayın yapan TV ve radyo sayıları aşağıda 

görülmektedir. 
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Tablo 7: TÜRKSAT Uydularından Yayın Yapan TV ve Radyo Sayıları Tablosu 

Yıllar TV 

Sayısı 

HD TV 

Sayısı 

4K/8K 

UHD TV 

Sayısı 

Radyo 

Sayısı 

TV Taşıyıcı 

Sayısı 

2015  565 95 1/- 206 76 

2016  498 137 1/- 216 70 

2017  437 133 1/- 208 71 

2018  417 130 1/1 183 70 

2019  405 174 1/1 171 65 

Yaklaşık olarak 118 ülke ve 3 milyardan fazla nüfusa sahip bir kapsama alanı olan 

TÜRKSAT uydularından 2019 yılı sonunda yayın yapan TV sayısı, 1’i 8K UHD TV test yayını, 

1’i 4K UHD TV yayını ve 174 adedi HD olmak üzere toplam 405’dir. Ayrıca, 171 radyo ve 65 

TV taşıyıcı da uydudan yayın yapmaktadır. 

Şirket, uyduların işletmeciliği kapsamında, ulusal uydular veya diğer operatörlere ait 

uydulardan kiraladığı kapasiteler üzerinden kişisel ve kurumsal kullanıma yönelik haberleşme 

ve iletişim hizmetleri de sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler VSAT, IDR/IBS, TES, 

acil durum haberleşmesi ve geçici radyo-televizyon yayın nakli hizmeti olarak 

gruplandırılabilmektedir. 

TÜRKSAT-VSAT adı altında sunulmakta olan hizmet, günümüzün gelişen ve çeşitlilik 

gösteren haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ses, veri, internet, acil durum haberleşmesi, 

VPN ve çoklu ortam gibi hizmetleri ayrı ayrı veya bütünleşik olarak sağlayabilmektedir. 

Hizmet çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmakta 

olup, kolay taşınabilirlik ve pratik kullanım özelliklerine sahip olduğundan özellikle acil 

durumlarda iletişim imkânı sunmaktadır.  

Şirket tarafından sunulan diğer bir hizmet de geçici süreli yayın aktarma hizmetidir. 

Küresel uydu işletmesinin üç okyanus bölgesine ayrılmış olması, ülkenin de Atlantik ve Hint 

Okyanusları bölgelerine hizmet veren uyduların kapsama alanında olması nedeniyle iki bölge 

arasında yapılacak yayın geçişleri için aracılık yapma imkânını sağlamaktadır. Bu kapsamda, 

mevcut bulunan üç adet C band yer istasyonu kullanılarak Şirket tarafından 20o batı ile 100o 

doğu aralığında bulunan uydulara yönelik olmak üzere C, Ku ve DBS bantlarında uplink 

(uyduya veriş) ve downlink (uydudan alış) hizmetleri verilebilmektedir.  

Uydu müşterileri ile ilgili tüm işlemler şirket bünyesinde geliştirilen MOGAN Uydu 

Hizmetleri Yönetim yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. 

b)Kablo TV şebekesi ve sunulan hizmetler 

b.1) Kablo TV şebekesi: 

Televizyon yayıncılığının gelişmeye başladığı ilk yıllardan itibaren başta ABD olmak 

üzere gelişmiş ülkelerde uydu sistemleri ile kablo-TV sistemleri ortaklaşa kullanılarak çok 
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sayıda programı iletebilen dağıtım şebekeleri oluşturulmuştur. Son yıllarda dağıtım 

şebekelerinde fiber kablo kullanımının artması ve İnternet ortamında televizyon yayıncılığına 

(IPTV veya Connected TV) başlanılması internet servis sağlayıcılarını ve telefon işletmecilerini 

kablo-TV hizmeti veren işletmeciler karşısında güçlü birer rakip haline getirmiştir.  

Kablo platformu, yerli ve yabancı sayısal/analog yayın yapan TV ve radyo kanallarına 

ait yayınlar ile internet ve ses hizmetlerinin bir merkezde (head-end) toplanarak, kullanıcı 

(abone) cihazlarının algılayabileceği şekilde modüle edilmesi sonrasında, fiber optik ve 

koaksiyel kablo şebekeleri üzerinden en yüksek görüntü kalitesinde ve en iyi ses düzeninde 

evlere veya işyerlerine ulaştırılmasını sağlayan çok kanallı bir TV sistemidir. Kablo-TV 

hizmetinin en temel altyapısını dağıtım ve erişim şebekeleri teşkil etmektedir. 

Kablo TV hizmeti, Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de de analog TV yayınlarının 

kesintisiz ve net bir şekilde izleyicilere ulaştırılması amacıyla ilk olarak PTT Genel Müdürlüğü 

tarafından 1989 yılında Ankara’da verilmeye başlanmıştır.  

PTT Genel Müdürlüğü’nden Türk Telekom’a devrolan kablo hizmetleri, Türk 

Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde 01 Temmuz 2005 tarihinde Türksat’a devredilmiştir.  

Türksat, Analog KabloTV yayınının yanı sıra, KabloTV markasıyla sayısal yayıncılık, 

Kablonet markasıyla genişbant internet hizmeti, KabloWebTV markasıyla web TV hizmeti ve 

Kabloses markasıyla da sabit telefon hizmeti sunmaktadır.  

Hâlihazırda Şirket tarafından işletilmekte olan Kablo-TV şebekesi genel olarak HFC 

(fiber + koaksiyel kablo bileşimi) teknolojisine sahip olup, yeni tesis edilen yerlerde binaya 

kadar fiber (FTTB) teknolojisi tercih edilmektedir. Bu özelliği itibariyle ADSL’e göre daha 

dengeli bir erişim ile daha geniş bir bant kapasitesi ve maliyet avantajına sahiptir. Şebeke 2019 

yılsonu itibariyle toplam 24 il merkezi ve bazı büyük ilçelerde işletilmektedir. 

Hizmet verilen illerde yürütülen yeni şebeke ve revizyon projeleri ile ulaşılan hane 

(homepass) sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 2019 yılında yapılan yatırımlar sonucu homepass 

sayısı %8,4 oranında (342.881) artarak 4.424.675’e ulaşmıştır. İnternet kapasitesinin, şebeke 

bant genişliğinin ve abone memnuniyetinin artırılması için HFC İzleme Sistemi ve Kapasite 

İzleme ve Raporlama Sisteminden (KİRAS) alınan raporlar ve gelen talepler neticesinde uygun 

bulunan bölgelerde “kapasite” ve “performans” iyileştirme projeleri gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu projelere 2020 yılı içinde devam edilmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilen ve 

planlanan projeler, fiber altyapısının yaygınlaştırılması ve binaya yaklaştırılması amacıyla 

bölgeye uygun olarak belirlenen binaya ve daireye kadar fiber (FTTB, RFoG, FTTH) 

uygulaması yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.  

Kablo sistemleri altyapısının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda mevcut illerde 
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genişleme ve yeni illere yatırım projeleri sürdürülmektedir. 

Alt yapının paylaşımına yönelik olarak, Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ve 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 01 Haziran 2018 tarihinde Toptan Seviyede Veri Akış 

Erişimi (VAE) Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.  

Başka işletmecilerle ortak alt yapı üzerinden kendi markaları ile internet hizmeti satışı 

(VAE projesi) kapsamında; sipariş, fatura tahakkuk, iş emri, saha iş gücü, stok, arıza ve şikâyet 

yönetimi süreçlerinin yeni iş modelinde belirlenen standartlar çerçevesinde firmalara göre 

farklılık gösterebilecek esneklikte işletilmesi ve yönetilebilmesi sağlanmış, 2018 yılında 

Superonline ve Vodafonnet işletmecilerince ilk abonelik alımı gerçekleştirilmiştir. Bu projeyle, 

mevcut Kablonet internet aboneliklerine ek olarak, 2019 itibariyle toplamda 114.880 VAE 

aboneliği kazandırılmıştır. 

b.2) Kablo TV Ürünleri: 

Türksat tarafından 24 il merkezinde 4.4 milyon kurulu kapasiteyle TV platform hizmeti 

verilmektedir. Verilen hizmet aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır. 

-Analog Kablo TV: 24 analog TV kanalı ile verilen hizmet, tüm Analog KabloTV 

müşterilerine sunulmaktadır. 

-Sayısal (Digital) Kablo TV: Kablo şebekesinden verilen televizyon yayın sayısı illere 

göre değişmekle beraber, yerli ve yabancı 104 adet HD, 1 adet 4K olmak üzere toplamda 

200’den fazla TV kanalı “KabloTV” markasıyla sayısal olarak abonelere iletilmektedir. 

KabloTV aboneleri, “Hayatı Kaçırma” sloganı ile Kore, Japonya, Kazakistan, Almanya, 

İngiltere, Suudi Arabistan, Rusya, Fransa gibi birçok ülke ve değişik kültürlere ait SD, HD ve 

4K TV yayınlarını izleyebilmektedirler. 

- KabloWebTV: KabloWebTV internet üzerinden canlı televizyon yayınlarının, film, 

dizi ve çeşitli kategorilerdeki videoların izlenmesini sağlayan bir platformdur. Bu platform 

üzerinden kategorilere ayrılmış şekilde, belgesel, spor, sinema/film, yaşam ve çocuk temalı 

programlar izlenebilmektedir.  

KabloWebTV’ye her zaman, her yerde, tüm cihazlardan hizmete erişim konseptine 

uygun olarak; Bilgisayar, Hibrit yayın alıcı, Akıllı TV ve Mobil cihazlardan (IOS, Android) 

ulaşılabilmektedir. 

-Kablonet (Kablo İnternet): Kablo şebekesi, bant genişliği ve iki yönlü iletişim 

bakımından teknik avantajı ile internet, veri ve interaktif hizmetlerde de üstünlüğü olan bir 

altyapıdır.  

Kablonet markası ile kullanıcılara yüksek hızlı genişbant internet (100 Mbps’e kadar) 

hizmeti sunulmaktadır. Kablonet, kablo şebekesi üzerinden telefon hattına ihtiyaç 
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duyulmaksızın internet bağlantısı sağlayan bir sistemdir. Kablonet aboneleri 16 Mbps, 20 

Mbps, 25 Mbps, 50 Mbps ve 100 Mbps hız seçeneklerinden birini seçebilmektedir. Müşterilerin 

ortalama internet hızı 2019 yılı sonu için 36,95 Mbps olarak gerçekleşmiştir. BTK 

düzenlemeleri doğrultusunda güvenli internet hizmeti, Aile Profili ve Çocuk Profili 

seçenekleriyle ücretsiz olarak sunulmaktadır. Güvenli internet hizmetinin alınması, profil 

değiştirilmesi ve bu hizmetten vazgeçilmesi tamamı ile müşterilerin isteğine bağlıdır. 

-Sabit Telefon (Kabloses): Kabloses telefon hizmeti, kablo internet altyapısı üzerinden 

sunulan sabit telefon hizmetidir. 10 Kasım 2015 tarihi itibarıyla sunulmaya başlanan Kabloses 

hizmetinde müşteriler, şebeke içi ve dışı görüşme yapabilmektedir. 

-Kablo Bulut Hizmeti: Bulut ortamında, depolama alanları ölçüsünde dosyaların 

saklanabildiği, istenen dosyaların başka kullanıcılarla paylaşılabildiği ve dış ortamdan 

erişilebilen bağlantılarla şifreli ya da şifresiz olarak açık paylaşımlar oluşturulabildiği web, 

mobil ve masaüstü tabanlı bir dosya barındırma uygulamasıdır. Kablobulut hizmeti ile yüksek 

miktarda verinin hızlı bir şekilde alanınıza yüklenmesi ve indirilmesi mümkündür. İndirme ve 

yükleme hızı kullanıcının internet hızına ve kullandığı donanıma bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmektedir. Kablo Bulut servisleri ile 25 GB’dan 1 TB’a kadar alan alınıp veriler 

güvenle saklanabilmektedir. 

2019 yılı sonu itibarıyla tüm hizmetlere ait abone sayıları tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 8:Kablo TV Abone Sayıları Tablosu 

Hizmet Adı  Abone Sayısı 

Analog KabloTV  1.278.811 
VAE (Toptan İnternet)  114.880 
Kablonet  968.700 
Kablo TV Paketleri  1.162.643 
      KabloTV Giriş Paketi  24.872 

      KabloTV Temel Paket  571.610 

      KabloTV Üst Paket  566.161 

Sinema Paketleri  790.872 
      Vizioon Sinema Paketi  475.840 

      Altın Sinema Paketi  315.032 

Kablo Bulut  86 
Kabloses  277.781 
KabloWebTV  76.536 
Güvenli İnternet  21.369 
Antivirüs  1.779 

Sabit IP  19.105 

2019 yılında genel (analog) kablo-TV toplam kullanıcı sayısında önemli bir değişiklik 

meydana gelmemiş olmasına karşılık, diğer hizmetlerin kullanıcı sayılarında kayda değer 

artışlar sağlandığı görülmektedir.  
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c) e-Devlet kapısı ve diğer bilişim hizmetleri  

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 67 nci maddesi ile 406 sayılı Kanunun 

Ek 33. Maddesine eklenen “kamu hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan e-

Devlet Kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında her türlü faaliyette 

bulunmak” hükmü gereği bilişim hizmetleri yürütülmektedir.  

Türksat, Türkiye genelinde e-Devlet Kapısı hizmetlerine geçişte, gerekli bilişim 

altyapısının kurulması, kamu hizmetlerinde hem bilgi ve iletişim, hem de kalite standartlarının 

belirlenmesi ve e-dönüşümün vatandaş odaklılığının sağlanması görevini üstlenmektedir.  

Ayrıca Türksat, bağımsız, güvenilir, finansal ve teknik kapasitesi geniş, uzun soluklu 

bilişim iş ortağı olarak kamu kurumlarına ve kuruluşlarına hizmet vermektedir.  

Bu kapsamda, e-Devlet Kapısı’nın yanı sıra, kamuya yönelik bilişim ürünleri/hizmetleri 

sunularak, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir. 

c.1) e-Devlet Kapısı:  

18 Aralık 2008 tarihinde, 22 hizmetle faaliyete geçen e-Devlet Kapısı, 45 milyonun 

üzerinde aktif kullanıcı sayısı ile başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. e-Devlet 

Kapısı (www.turkiye.gov.tr), kamu hizmetlerinin, tek bir portal üzerinden basit, sade ve 

anlaşılır bir dil ile vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda 

sunulduğu bir platformdur. 

2019 yılı sonu itibarıyla e-Devlet Kapısı’ndan 640 kuruma ait 5.170 adet elektronik 

hizmet, 45.038.012 kullanıcının kullanımına sunulmaktadır. Bu rakamlar 2018 yılı sonu 

istatistikleriyle karşılaştırıldığında e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı %9, e-Devlet Kapısı’ndan 

sunulan hizmet sayısı %25 ve e-Devlet Kapısı’na entegre edilen kurum sayısı ise %30 artış 

göstermiştir. e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı, entegre kurum sayısı, entegre hizmet sayısı ile 

entegre belediye sayılarının yıllık değişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 9: e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Son 5 Yılına İlişkin Tablo 
Yıllar e-Devlet Kapısı 

kullanıcı sayısı 

e-Devlet Kapısı 

kurum sayısı 

e-Devlet Kapısı 

hizmet sayısı 

e-Devlet Kapısı 

belediye sayısı 

2015 25.768.832 211 1.389 137 

2016 31.106.390 291 1.742 194 

2017 35.574.774 396 2.799 239 

2018 41.135.228 492 4.131 296 

2019 45.038.012 640 5.170 326 

2019 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesi neticesinde e-

Devlet Kapısı’nın kullanımında hızlı bir artış gözlenmiştir. Nitekim 2018 yılında 2,5 milyar 

hizmet kullanımı gerçekleşmişken, 2019 yılında hizmet kullanımı %52 oranında artarak 
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yaklaşık 3,8 milyara yükselmiştir.  

e-Devlet Kapısı sistemleri, sadece kurumlardan vatandaşa yönelik değil, kamu 

kurumları arasındaki veri akışı için de kullanılmaktadır. Bir kamu kurumunun, özel şirketlerin 

veya kamu kurumlarının verisini kâğıt ortamında getirmesini istemesi yerine, elektronik 

ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden söz konusu verilerin iletilmesi mümkündür.  

Bu kapsamda, kurumlar arası güvenli veri paylaşımını sağlamak amacıyla kurulan 

Kamu Uygulamaları Merkezi’ne (https://kamu.turkiye.gov.tr) entegrasyon çalışmaları devam 

etmektedir. Yapılan entegrasyonlarla kurumların yapması gereken mükerrer bağlantı 

yatırımları ortadan kalkmakta ve kamu bütçesine önemli bir tasarruf sağlanmaktadır. 2019 yılı 

sonu itibarıyla Kamu Uygulama Merkezi kapsamındaki hizmet sayısı 128 adettir. 

e-Devlet Kapısı kullanıcıları, diğer kamu siteleri üzerinden sunulan hizmetlerden 

yeniden kayıt ve kullanıcı girişi yapmadan faydalanabilmektedir. e-Devlet Kapısı 

kullanıcılarına sunulan Tekil Oturum Açma Sistemi (SSO:Single Sign On) hizmeti aracılığıyla 

kullanıcılar, yalnız bir defa sisteme girerek ilgili hizmetlere erişebilmektedir.   

2019 yılı sonu itibarıyla SSO kapsamındaki hizmet sayısı 1.488 adettir. Bu hizmetlerden 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı, Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi, 

UYAP Portalı Avukat Girişi, Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi, Takasbank 

Bireysel Emeklilik Uygulaması ve e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi en fazla kullanılan 

hizmetlerdir. 

Yerel yönetim kapsamında belediyeler de vatandaşa e-Devlet Kapısı’ndan hizmet 

verebilmektedir. Bu kapsamda, sicil bilgisi sorgulamadan, bilgi edinme başvurusuna kadar 32 

standart hizmet yer almaktadır. 2019 yılında e-Devlet Kapısı’ndan hizmet veren belediye sayısı 

326’ya ulaşmıştır. 

2019 yılı içinde arayüz yenileme ve tasarım çalışmaları yapılarak performans artışı 

sağlanmış olan e-Devlet Kapısı mobil uygulaması, yapılan çalışmaların neticesinde Apple 

tarafından her yılın sonunda açıklanan en iyi uygulamalar listesinde yer almıştır.  

2019 yılı içinde e-Devlet Kapısına; mobil hat abonelik başvuruları, doğalgaz abonelik 

başvuruları, elektrik abonelik başvuruları, kredi risk raporu sorgulama hizmeti, Merkezi Sicil 

Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamında sahibi/ortağı/yetkilisi olduğum şirketler sorgulaması ve 

ticari işletme ve şirket sorgulaması hizmetleri, “e-Devlette engel yok” projesi kapsamında 

engellilere yönelik başvuru, sorgulama ve hizmetler, kısa mesaj (SMS) ile PTT’den e –Devlet 

şifresi alınabilmesi hizmeti, belediyelere borç ödemesi yapılabilmesi hizmeti vb. entegre 

edilmiştir. 
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c.2) Türksat Bilişim Ürünleri ve Hizmetleri  

Bu faaliyet, 2008’de 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü Maddesine 

eklenen “4.1.2002 tarih ve 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, e-devlet ile 

ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında, TÜRKSAT A.Ş.’den doğrudan 

yapacakları hizmet alımları yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir” hükmü 

gereği doğrudan temin edilebildiğinden kamu kurum ve kuruluşları için tercih nedeni 

olmaktadır. 

Türksat, bu kapsamda Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Belgenet’in yanı sıra 

Arşivnet, Belgenet Bulut, Uzak Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme (LRIT), TürksatGlobe, FKM 

ve Sistem Barındırma, Dijital Arşiv Sistemi, MPLS, Kamu İletişim Merkezi ürün ve hizmetleri 

sunmaktadır. Ayrıca, Anahtar Teslim Proje Gerçekleştirme, BT Teknik Danışmanlık, Proje 

Hazırlama ve Teknik Şartname Danışmanlığı ve Siber Güvenlik gibi alanlarda proje yönetimi 

gerçekleştirilmektedir. IoT & Akıllı Çözümler, Büyük Veri, İş Zekâsı, Veri Görselleştirme ve 

Bulut Teknolojiler gibi güncel alanlarda da kurumlara çözüm sunulmaktadır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) BELGENET, kurumsal belgelerin yasal 

mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak 

yönetilmesini, teknolojik ve yasal gelişmelerin sisteme hızlı ve doğru biçimde uygulanmasını 

sağlamaktadır. BELGENET ürünü, 2019 yılı itibariyle 76 kurumda 332.000 kullanıcıya hizmet 

vermektedir. 

Arşivnet ürünü ile arşiv malzemelerinin elektronik ortamda saklanması, tasniflenmesi 

ve arşiv sürecini tamamlaması amaçlanmıştır. Java platformunda geliştirilmiş Arşivnet ürünü, 

BELGENET ve diğer EBYS çözümleri ile entegre çalışabilmektedir. Arşivnet elektronik 

belgelerin yanı sıra, tarama modülü ile taranarak OCR’dan geçirilmiş fiziksel belgeler için de 

kullanılabilmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle Arşivnet uygulaması 16 kurum tarafından 

kullanılmaktadır. 

İmzanet uygulaması ile Belgenet imza fonksiyonunun Belgenet dışına çıkarılarak 

kurumların farklı yazılımlarında da imza atabilmesi amaçlanmıştır. Kamunun ortak imza 

uygulaması olması hedeflenmektedir. 

Türksat tarafından geliştirilen Uzak Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme (LRIT) sistemi 

aracılığıyla tüm Dünya genelinde yolcu gemileri ile 300 Groston ve üzeri yük gemilerinin takibi 

yapılmaktadır.  

LRIT sistemi, gemilere ait bilginin (kimlik, konum vb.) ilgili kurumlara dağıtımını 

sağlamaktadır. Böylece sistem aracılığıyla seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak, 
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arama ve kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak, deniz kazalarına acil müdahale ve çevre 

kirliliği ile etkin mücadele ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği gibi amaçlara hizmet edilmektedir.  

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama-Enterprise Resource Planning) yazılımları, 

teknolojinin ilerleme hızına uyum sağlamak, süreçleri ve kaynakları en etkin şekilde planlamak 

ve yönetmek için vazgeçilmez araçlara dönüşmüştür.  

2015 yılında satın alınan IFS ERP sistemi, Servis Odaklı Mimarisi (SOA), güncel 

teknolojiler ve küresel bilgi birikimi ile donatılmış zengin altyapısı sayesinde Şirketin genel ve 

özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerin, kapsam geliştirmelerin veya yerelleştirmelerin 

yapılmasına imkân sağlamaktadır.  

Türksat ERP sisteminde, 2019 yılı içerisinde kullanıcıların geliştirme talepleri 

karşılanmış ve Sözleşme Yönetimi Modülü’nün devreye alma çalışmaları başlatılmıştır. 

Sistemde bir Web uygulaması da mevcuttur. 

2019 yılı içerisinde ERP Web sisteminin PDKS, MOGAN ve ProjeM sistemleri ile 

entegrasyonları sağlanmıştır. Kullanıcı taleplerine yönelik yönetici raporları sisteme 

eklenmiştir. 

TÜRKSAT İş Zekası ve Büyük Veri Projeleri konularında da çalışmalarını 

sürdürmektedir. İş zekâsı, bir kuruluşun bünyesindeki verilerden mevcut olmayan faydalı 

bilgiyi elde edebilme sürecinde kullandığı tüm enstrümanlar ile elde edilen çıktıyı ifade eder. 

Veri madenciliği, anlık veri işleme, veri sorgulama ve görselleştirme tekniklerini kapsayan bir 

kavramdır. 

Türksat tarafından geliştirilen ve kurulan iş zekâsı araçları, analiz için oluşturulan bir 

veya birden çok veri kaynağına bağlanarak, önceden tanımlı veri madenciliği algoritmaları 

çalıştırılarak bilgi dönüşümü sağlamaktadır. Ayrıca, veri madenciliği algoritmaları ile veriler 

üzerinde sorgular çalıştırılabilmekte, sonuçlar raporlar hâline getirilebilmektedir. Veri 

gösteriminde istatistiksel grafikler ve haritalar kullanılabilmektedir. 

Teknolojinin gelişmesi ve otomatik veri toplama araçlarının yaygınlaşması, bilgisayar 

ortamında ve veritabanlarında tutulan veri miktarının ve çeşitliliğinin artması, büyük veri 

sistemlerini zorunlu hâle getirmiştir. Maliyetlerin çok yüksek olması, verideki bu asimetrik 

artışı karşılayacak analiz çalışmaları için, yeni donanımlar almak yerine standart donanımların 

tümleşik gücünün kullanılmasını sağlayan teknoloji arayışlarının itici gücü olmuştur.  

Kurulan platform ile ihtiyaç olan alanlarda verilerin sisteme taşınması, anlık veya toplu 

işlenmesi, makine öğrenmesi algoritmaların uygulanması, sonuçların veri ambarlarına 

taşınması ve görselleştirilmesi, tüm bu süreçlerin zamanlanabilmesi ve periyodik olarak 

çalıştırılması sağlanabilmektedir. 
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Bu kapsamda; TAKBİS Servis Entegrasyonu ve Raporlama Sistemi Oluşturulması 

Hizmeti (İş Zekâsı Projesi), Gençlik ve Spor Veritabanı, Big Data, Raporlama Altyapısı (Büyük 

Veri Projesi), TAKBİS Uygulama Geliştirme Altyapısı, Veri Envanteri Yönetim Sistemi 

Oluşturulması ve Büyük Veri Platformu (Büyük Veri Projesi) hizmetleri yürütlmektedir.  

TÜRKSAT anahtar teslim projeler de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda; Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti - e-KKTC Programı, Antalya Büyükşehir Belediyesi - Akıllı Kent, Kredi ve 

Yurtlar Genel Müdürlüğü - Elektronik Değişim Dönüşüm Sistemi (KYKNET), AFAD - Afet 

Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES), MGK Genel Sekreterliği - Seferberlik Kaynak 

Planlama Sistemi (SEKAPS) projeleri başta olmak üzere, 25 adet proje halen devam etmektedir.  

  Ayrıca, Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Teknik Destek Projeleri kapsamında 16 

kuruma hizmet verilmektedir. 

TÜRKSAT’ın verdiği bir diğer hizmet türü Veri Merkezi Hizmetleridir. Bu kapsamda; 

veri yedekleme, sunucu barındırma, aktif/pasif felaket kurtarma merkezi çözümleri, iş 

sürekliliği çözümleri sunulmaktadır. Anahtar teslimi veri merkezi projeleri de 

gerçekleştirilmektedir.        

Siber güvenlik danışmanlık ve uygulama hizmetleri de veren Şirketin, bilişim hizmetleri 

kapsamında yürüttüğü diğer önemli bir faaliyeti de coğrafi bilgi teknolojisi hizmetidir. 

Ekim 2019’da Euroconsult tarafından yayınlanan “Satellite-Based Earth Observation: 

Market Prospects to 2028” raporuna göre, yer gözlem uydularına ait veri ve hizmet pazarının 

önümüzdeki on yılda her yıl yaklaşık %9,4 büyüyerek 2028 yılına kadar yaklaşık 12,1 milyar 

USD piyasa değerine ulaşması öngörülmektedir. Rapora göre, 2028 yılına kadar Dünya’da 52 

ülkenin kendisine ait en az bir adet yer gözlem uydusu fırlatmış olacağı belirtilmektedir.  

Bu öngörüler ışığında Türksat, haberleşme uydularında yakaladığı başarıya ve birikime, 

2007 yılından bu yana coğrafi bilgi teknolojileri alanında elde ettiği tecrübesini de katmıştır. 

Türksat, savunma, güvenlik, istihbarat ve afet yönetimi sektörleri başta olmak üzere, ticari 

amaçlı kullanım alanlarında önümüzdeki 10 yıl içinde fırlatılması planlanan milli gözlem 

uydularının (orta ve yüksek çözünürlüklü) Dünya pazarında yer almasını sağlayarak, söz 

konusu uyduların ticari olarak işletilmesinde hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuş olan 2015-

2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında, Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem 

Planının Hazırlanması öngörülerek, bu konudaki kamu yatırım projelerinde koordinasyon 

eksikliklerinin giderilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için TÜRKSAT ile işbirliği 

yapılması benimsenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen söz 

konusu Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yürütülecek coğrafi bilgi 
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sistemi çalışmalarına daha çok kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulmakta olup bu 

konuda TÜRKSAT ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.  

Bu kapsamda sağlanan hizmetler incelendiğinde; 2019 yılı sonu itibarıyla toplam 

1.499.243 km2’lik (2008-2019 dönemi) uydu görüntüsü temini ve işleme hizmeti verildiği 

görülmektedir. 2019 Yılında; çeşitli kurumlara ait 11 adet CBT Görüntü Temini ve İşleme 

Projesi tamamlanmıştır. 2019 yılsonu itibarıyla; çeşitli kurumlara ait 20 adet CBT Görüntü 

Temini ve İşleme Projesi ise devam etmektedir. 

Her alanda uluslarası standart ve kaliteyi gözeten Türksat A.Ş, yazılım geliştirme 

faaliyetlerini uluslarası yazılım geliştirme standardı olan CMMI Seviye 3’e göre yapmaktadır. 

c.3) TÜRKSAT Veri Merkezleri: 

Ankara’ya 40 km mesafedeki şirket merkez yerleşkesinde bir veri merkezi 

bulunmaktadır. 

2019 yılında, Türksat Veri Merkezi network altyapısı iyileştirme çalışmaları yapılmış, 

siber saldırı önleme sistemleri devreye alınmış, güvenlik ve network ürünleri güncellenmiştir. 

Kurum içi kritik sistemler için Felaket Kurtarma Merkezi devreye alınmış ve ISO 22301 İş 

Sürekliliği Yönetim Sistemi kurularak işletilmeye başlanmıştır. Tüm sistemlerin 7/24 

izlenilmesine e-Devlet Kapısı iletişim personeli ile devam edilmektedir. Fiziksel ve sanal 

sunucular, veritabanları, veri depolama üniteleri ve işletim sistemlerinin güncelleme ve 

iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi sınırları içerisinde 30 dönüm arazi üzerinde, TIER 3-4 veri 

merkezi standartlarına uygun, ihtiyaca göre modüler şekilde arttırılabilecek bir veri merkezi 

yapılması planlanmaktadır. Projenin detay çizimlerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması 

tamamlanmıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 

tahsis edilen arazinin şirkete devri beklenmekte olup, ihaleye çıkılması planlanmaktadır.   

Ankaranın Macunköy bölgesinde ise toplam 800 m2 büyüklüğünde ve 156 kabin 

kapasitesinde bir veri merkezinin inşaasına 2019 Aralık ayında başlanmıştır. Projenin 2020 yılı 

Ağustos ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

Cari dönemde Şirket tarafından üretilen hizmetlerin maliyeti aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Hizmet Üretim Maliyetleri 

2018 2019 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Program

a göre 

Gerç.leş

me Oranı 

Bin TL (%) Bin TL (%) Bin TL (%) (%) 

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler: 
              
              

 -Malzeme               

- İşçilik 171.568 17 202.000 17,1 201.491 17,2 99,7 

-Genel üretim giderleri 863.701 83 979.900 82,9 972.517 82,8 99,2 

Toplam (1) 1.035.269 100 1.181.900 100,0 1.174.008 100,0 99,3 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler          

Toplam (2)          

Toplam (1+2) 1.035.269 100 1.181.900 100,0 1.174.008 100,0 99,3 

3- Yarı mamul değişmeleri (+,-)          

4- Üretim giderlerinden indirimler (-)          

5- Maliyet giderleri toplamı 1.035.269 100 1.181.900 100,0 1.174.008 100,0 99,3 

Şirketin hizmet üretim giderleri, satışların maliyetinden oluşmaktadır. Hizmet üretim 

giderleri programın %99,3’ü oranında1.174 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Hizmet üretim giderleri geçen yıla göre ise %13,4 oranında artış göstermiş olup, toplam 

giderlerin  %82,8’i genel üretim giderleri ve %17,2’si işçilik giderlerinden oluşmuştur. 

1.3.6 Pazarlama 

1.3.6.1 Satışlar 

Şirket tarafından sunulan hizmetler; uydu haberleşme hizmetleri, kablo-TV hizmetleri 

ve e-Devlet Kapısı hizmetini de içeren bilişim hizmetleri olmak üzere üç ana başlık altında 

toplanmaktadır. 

Uydu haberleşme hizmetinin pazarlama faaliyetleri Uydu Hizmetleri Pazarlama ve 

Planlama Direktörlüğü’nce yürütülmektedir.  Direktörlüğün bünyesinde yürütülen ana 

faaliyetler, TV ve radyo yayıncılığı için uydu kapasitesi pazarlama ve kiralama işlemleri, VSAT 

aracılığı ile uydu üzerinden internet, Data Kapasiteleri pazarlama ve kiralama işlemleri, 

Inmarsat hizmetlerinin pazarlanması ve SNG kapasite kiralama hizmetleri olarak özetlenebilir. 

Şirket’in kablo hizmetlerinin pazarlama, satış ve yayın içerik temini faaliyetlerini Kablo 

Hizmetleri Pazarlama ve Satış Direktörlüğü, abonelik sonrası müşteri ilişkilerini ise Kablo 

Hizmetleri Müşteri İlişkileri Direktörlüğü yürütmektedir. Şirket tarafından Kablo TV ve 

İnteraktif Hizmetler kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve satışının 
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yapılması işlemleri, Çözüm ortaklarına ait abone merkezleri, PTT şubeleri, call center (çağrı 

merkezi), telesatış, internet ve Türksat ofislerinden oluşan satış kanalları tarafından 

yapılmaktadır.  

Bilişim hizmetlerindeki pazarlama faaliyetleri, Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetimi 

Direktörlüğü, E-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörlüğü, Coğrafi Bilgi Teknolojileri 

Direktörlükleri tarafından yürütülmektedir. 

Bilişim hizmetleri pazarlama faaliyetleri, Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetimi 

Direktörlüğü, E-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörlüğü, Coğrafi Bilgi Teknolojileri 

Direktörlükleri tarafından yürütülmektedir. 

Şirket’in 2019 yılı net satışları, program ve önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 11: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

  

  

  

2018 2019 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Tutar Tutar Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler      

a-Yurt içi:      

   -Uydu kiralama ve kullanım gelirleri 429.786 732.130 474.886 

   -Kablo TV gelirleri 589.909 710.190 753.708 

   -Bilişim hizmetleri gelirleri 342.478 562.310 407.838 

Toplam (a) 1.362.173 2.004.630 1.636.432 

b-Yurt dışı: 37.922 - 46.526 

    Toplam (1) 1.400.095 2.004.630 1.682.958 

2-Yan ve ara ürün:     

3-Ticari mal:     

a-Yurt içi:     

   -Uydu hiz. Cihaz satışları 172.205 19.960 20.763 

   -Kablo TV cihaz satışları 8.647 27.000 35.441 
   -Bilişim hiz. cihaz satışları 88.589 7.840 11.782 

    Toplam (3) 269.441 54.800 67.986 

  Yurtiçi satış toplamı 1.631.614 2.059.430 1.704.418 

  Yurtdışı satış toplamı 37.922 - 46.526 

Genel Toplam (1+2+3) 1.669.536 2.059.430 1.750.944 

  Arızi satışlar  4.118 - - 

Şirket’in 2019 yılı net satış gelirleri, program bütçesinden %15 oranında eksik olarak 

1.751 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Satış gelirleri toplamı 1.751 milyon TL’nin, %97 oranında 1.704 milyon TL’si yurtiçi 

satışlardan elde edilmiş olup yurtiçi satışların; %4 oranında 68 milyon TL’si ticari mal (cihaz) 

satışları, %96 oranında 1.636 milyon TL’si hizmet satışlarına aittir. 

1.636 milyon TL’lik yurtiçi hizmet satışlarının ise; %46 oranında 754 milyon TL’si 

kablo TV satış gelirlerinden, %29 oranında 475 milyon TL’si uydu satış gelirlerinden ve %25 
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oranında 408 milyon TL’si de bilişim hizmetleri satışlarından oluşmuştur. 

Net satışlar, bir önceki döneme göre sadece %4,6 oranında artış göstermiştir. Esas ürün 

(hizmet) satışları önceki yıla göre %20 oranında arttığı halde, ticari mal (cihaz) satışları %75 

oranında azaldığından net satış gelirleri toplamı nispi olarak düşük bir seviyede artış 

göstermiştir.  

Cihaz satışlarındaki azalma özellikle kablo TV hizmet satışlarında politika değişikliğine 

gidilmesi ve önceden aboneye satılan cihazların kiralama suretiyle aboneye verilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Tamamına yakını uydu hizmetleri satışlarından kaynaklanan yurt dışı satışlar geçen yıla 

göre %24 oranında artarak 47 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Geçen yıla göre yurtiçi satışlar toplamı %20 oranında artarken, yurtiçi uydu hizmetleri 

satışları %10, yurtiçi kablo TV hizmetleri satışları %28 ve yurtiçi bilişim hizmet satışları %19 

oranında artmıştır. TÜRKSAT’ın ticari mal stokları aşağıdadır. 

Tablo 12: Mamul, Yarımamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2018 yılından 

devreden 

stok(Bin TL) 

2019 yılında 

2020 yılına 

devreden 

stok(Bin TL) 

    

Giren(Bin 

TL) 
Çıkan(TL) 

  

Ticari mallar         

a)Uydu malzemeleri          15.555    

         

20.686             19.772              16.469    

b)Kablo TV malzemeleri          29.283    

         

57.350             57.391              29.242    

c)Bilişim hiz. Malzemeleri           1.085    

         

36.289             37.304                     70    

Genel Toplam        45.923    

      

114.325          114.467             45.781    

 

Müşterilere satışı yapılan modem, kumanda, terminal vb. malzemelerden oluşan ticari 

mal stokları 2019 yılsonunda 45,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

Şirket gelir tablosu; uydu, kablo TV ve bilişim hizmetleri adı altında 3 faaliyet bazında 

ayrı ayrı hazırlandığı görülmüş olup Şirket’in sunduğu hizmetlere ilişkin karlılık ve verimlilik 

incelemeleri bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.  

Şirket’in 2019 yılı faaliyet dönemi işletme faaliyetlerini incelemek amacıyla aşağıdaki 

satış sonuçları tablosu düzenlenmiştir. 
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Tablo 13: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net 

Satışlar                     

(Bin TL ) 

Satışların 

Maliyeti                    

(Bin TL) 

Faliyet 

Giderleri           

(Bin TL) 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı    

(Bin TL) 

Faliyet 

Karı 

/Zararı     

(Bin TL) 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar    

% 

Satış 

Maliyetler

ine göre 

kar/ zarar             

% 

1- Esas Ürün:            

a)  Yurt içi            

-Uydu hizmet satışları 474.886 181.974 29.817 211.791 263.095 55,4 124,2 

-Kablo TV Hizmet 

satışları 
753.708 659.382 90.753 750.135 3.573 0,5 0,5 

-Bilişim hizmetleri 

satışları 
407.838 332.652 15.258 347.910 59.928 14,7 17,2 

Toplam   (a) 1.636.432 1.174.008 135.828 1.309.836 326.596 20 24,9 

a) Yurt dışı 46.526     46.526 100   

Toplam   (1) 1.682.958 1.174.008 135.828 1.309.836 373.122 22,2 28,5 

2- Yan ve ara ürün:               

3- Ticari mal:               

  a) Yurt içi 67.986 59.650   59.650 8.336 12,3 14 

  b) Yurt dışına               

Toplam (3) 67.986 59.650   59.650 8.336 12,3 14 

Yurt içi satış Toplamı  1.704.418 1.233.658 135.828 1.369.486 334.932 19,7 24,5 

Yurt dışı satış Toplamı 46.526       46.526 100   

Genel Toplam 1.750.944 1.233.658 135.828 1.369.486 381.458 21,8 27,9 

Satış Programı 2.059.430 1.308.951 171.737 1.480.688 578.742 28,1 39,1 

Geçen Dönem Satış 

Sonuçları 
1.673.654 1.231.665 109.340 1.341.005 332.649 19,9 24,8 

Programa Göre fark -308.486 -75.293 -35.909 -111.202 -197.284 -6,3 -11,2 

Şirket 2019 yılında; 2.059 milyon TL tutarında net satış hasılatı, 1.309 milyon TL’si 

satışların maliyeti, 172 milyon TL’si faaliyet gideri olmak üzere 1.481 milyon TL tutarında 

toplam satış maliyeti yaparak 579 milyon TL tutarında faaliyet karı elde etmeyi 

programlamıştır. Programlanan faaliyet karının net satış hasılatına oranı %28, satış maliyetleri 

toplamına oranı %39’dur. 

2019 yılı faaliyetleri sonucunda ise Şirket; 1.751 milyon TL net satış hasılatı elde etmiş, 

1.234 milyon TL satışların maliyeti, 136 milyon TL faaliyet gideri olmak üzere 1.369 milyon 

TL toplam satış maliyeti yapmış ve 381 milyon TL tutarında faaliyet karı elde etmiştir. Elde 

edilen faaliyet karı net satış hasılatının %22’si ve satış maliyetleri toplamının %28’i seviyesinde 

gerçekleşmiştir. 

Gerek satış geliri, gerekse satış maliyetleri program hedefinin önemli ölçüde altında 

gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 2019 yılı faaliyet karı program hedefinin %34 altında, 

karlılık oranları da program hedefinin %25-30 altında gerçekleşmiştir. 

2019 yılı satış sonuçları gerçekleşmesi program hedefinin oldukça altında 
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gerçekleşmesine karşılık, net satış hasılatının %5, satış maliyetleri toplamının %2 oranlarında 

artmasına bağlı olarak, geçen yıla göre yaklaşık %15 oranında artış göstermiştir. Buna paralel 

olarak karlılık oranları da geçen yıla göre önemli ölçüde artmıştır. 

2019 yılı esas faaliyet karının %98 oranında 373 milyon TL’si, uydu hizmetleri, kablo 

TV hizmetleri ve bilişim hizmetlerinden oluşan esas ürün satışlarından sağlanmıştır.  

Kablo TV hizmet satışları net satışların %46’sını oluşturmakla birlikte faaliyet karlılığı 

en düşük grup olup, net satışlara ve satış maliyetleri toplamına göre %0,5 faaliyet karlılığına 

sahip olan kablo TV hizmetlerinden sağlanan faaliyet karı, esas ürün satışları faaliyet karının 

%1’i oranında 3,6 milyon TL olmuştur. Ancak, önceki yıllarda zararlı olan kablo TV 

hizmetlerinin de 2019 yılında kara geçmiş olması çok olumlu bir gelişmeye işaret etmektedir. 

Faaliyet karlılığı en yüksek grup ise uydu hizmetleri satışları olup, net satış gelirlerine 

göre %55, satış maliyetleri toplamına göre %124 oranlarında karlılığa sahip olan uydu 

hizmetlerinden elde edilen faaliyet karı, esas ürün satışları faaliyet karının yaklaşık %71 

oranında 263 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışların da büyük ölçüde uydu 

hizmetleri ile ilgili olduğu dikkate alındığında bu grubun faaliyet karının ve karlılık oranının 

daha da yüksek olduğu görülmektedir. 

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

TÜRKSAT AŞ'nin 2019 yılı sonu itibariyle katıldığı Bağlı ortaklığın/iştiraklerin esas 

ve ödenmiş sermayeleri, Şirketçe taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarları ve pay oranları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 14: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

Bağlı ortaklıklar / 

İştirakler 

    Ana kuruluş tarafından 
Toplam kamu payı 

Bağlı Ort./İştirakin 

  2019 yılı sonunda 

Gerçekleşen 

dönem 

kârı veya zararı 

Bin TL 

Ana kuruluşa 

isabet eden 

temettü 

Bin TL 

Temettünün 

ödenmiş 

Sermayeye 

oranı 

Bağlı Ort. 

/İştirakin 

esas 

sermayesi 

 

Bağlı Ort. 

/İştirakin 

ödenen 

sermayesi 

Taahhüt 

edilen 

sermaye 

 

  
Taahhüt 

edilen 

sermaye 

  

Ödenen Hisse Ödenen Hisse 

sermaye oranı sermaye oranı 

            2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL Bin TL 
Bin 

TL 
% % 

I-Bağlı ortaklıklar:                             

 -Eurasiasat SAM 428.964 428.964 428.964 428.964 100,0 428.964 428.964 100,0 4.259 4.406 0 0 0,0 0,0 

 II- İştirakler:                             

  -EUTELSAT S.A. 1.548.260 1.548.090 5.876 5.876 0,4 5.876 5.876 0,4 1.830.704 2.374.264 6.838 7.072 116,0 
120,

0 

  -PENDRELL CO. 12.623 12.623 59 59 0,5 59 59 0,5 -18.729 24.426 0 0 0,0 0,0 

  -RAYSİMAŞ 6.000 6.000 2.400 2.400 40,0 6.000 6.000 100,0 3.952 -5.369 71 0 3,0 0,0 

Toplam II 1.566.883 1.566.713 8.336 8.336   11.936 11.936   1.815.927 2.393.321 6.909 7.072 83,0 85,0 

Genel toplam (I+II) 1.995.846 1.995.677 437.299 437.299   440.899 440.899   1.820.186 2.397.727 6.909 7.072 2,0 2,0 
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02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 

16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 406 

sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek madde olarak 33 üncü madde ilave edilmiştir. Söz 

konusu düzenleme ile Türk Telekom AŞ'nin daha önce sahip olduğu Eurasiasat, İntelsat, 

Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseler TÜRKSAT AŞ'ye geçmiştir. 

TÜRKSAT AŞ’nin 2019 yılı sonu itibariyle sermayesinin tamamına sahip olduğu ve 

idare merkezinin Monaco’da bulunduğu Eurasiasat SAM Şirketi adında bir adet bağlı ortaklığı 

bulunmaktadır. 

2019 yılı sonu itibariyle TÜRKSAT AŞ'nin Eutelsat, ICO Global Communications 

(Pendrell) ve Raylı Sistemler Mühendislik- Müşavirlik Anonim Şirketi (RAYSİMAŞ) olmak 

üzere 3 adet iştiraki bulunmaktadır. 

04.07.2016 tarih ve 2016/9018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, TÜRKSAT 

Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin, Raylı Sistemler Mühendislik- 

Müşavirlik Anonim Şirketine (RAYSİMAŞ) %40 oranında iştirak etmesi kararlaştırılmış olup, 

taahhüt edilen 2,4 milyon TL tutarındaki sermaye payının tamamı ödenmiştir. 

1.3.8 Yatırımlar 

Plan ve Programlarda konuyla ilgili konulan hedeflere ulaşmada önemli görevler 

üstlenmek durumunda olan Şirket 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’ndan da muaf olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana 

Sözleşmesinde belirtilen hükümler dışında herhangi bir mevzuata tabi bulunmadan 

yatırımlarını gerçekleştirme serbestisine sahiptir.  

Şirket, her yıl yayımlanan genel yatırım ve finansman programlarında izlenecek 

kuruluşlar arasında yer almaktadır. 2019 yılı için planlanan yatırımlar program ve gerçekleşen 

değerlerle birlikte ayrıntılı olarak aşağıdaki çizelgede yer almıştır. 
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Tablo 15: Yatırımlar Tablosu 

Projeler 

Projenin 
Başlangıçtan 2019 yılı 

sonuna  kadar 

2019 yılı 

ödeneğini

n son 

tutarı  

Bin TL 

2019 yılında Gerçekleşme (%)  

Başlama Son Nakdi Fiziki Nakdi Fiziki 
Nakdi Fiziki 

bitiş  tutarı ödeme yatırım ödeme yatırım 

yılı Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Tümünd

e 

2019 Tümünde 2019 

D-Yatırım programında yer almayan 

harcamalar: 
                      

a)258 hesapta yer alan projeler                       

 Türksat 5A Uydu Projesi 2017-2020 1.180.822 895.033 895.033 626.445 413.570 413.570 75,8 66,0 75,8 66,0 

 Türksat 5B Uydu Projesi 2017-2021 1.616.505 896.753 896.753 680.883 343.302 343.302 55,5 50,4 55,5 50,4 

 Türksat 6A Uydu Projesi(Türksat Payı) 2014-2022 397.706 15.145 15.145 7.173 10.793 10.793 3,8 150,5 3,8 150,

5  Ankara Yedeklik Sistemi Projesi 2018-2021 88.876 7.517 7.517 3.500 0 0 8,5 0,0 8,5 0,0 

 Ankara Gölbaşı Veri Merkezi Projesi 2018-2021 149.260 260 260 50.000 0 0 0,2 0,0 0,2 0,0 

 Macunköy Veri Merkezi Projesi 2018-2020 17.782 511 511 8.000 511 511 2,9 6,4 2,9 6,4 

 Diğer Projeler     - - 36.494 2.344 2.344 0,0 6,4 0,0 6,4 

Toplam (a)   3.450.951 1.815.219 1.815.219 1.412.496 770.520 770.520 52,6 54,6 52,6 54,6 

b)Maddi duran varlık alımları                       

 250- Arazi ve Arsalar         7.225 7.517 7.517   104,0   104,

0  251- Yeraltı ve Yer üstü Düzenleri         4.620 155 155   3,3   3,3 
 252- Binalar         0 0 0   0,0   0,0 

 253- Tesis Makine ve Cihazlar         420.821 312.084 312.084   74,2   74,2 
 254- Taşıtlar         12 0 0   0,0   0,0 

 255- Demirbaşlar         841 297 297   35,3   35,3 

 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar         184 86 86   46,7   46,7 

Toplamı (b)         433.702 320.139 320.139   73,8   73,8 

c)Maddi olmayan duran varlık alımları                       

 260- Haklar         0 18.289 18.289    -    - 

 264- Özel Maliyetler         200 48 48   24,0   24,0 

 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar         56.061 15.393 15.393   27,5   27,5 

Toplamı (c)         56.261 33.729 33.729   60,0   60,0 

Genel Toplam   3.450.951 1.815.219 1.815.219 1.902.459 1.124.389 1.124.389 52,6 59,1 52,6 59,1 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

34 

 

 

Genel Yatırım Programlarında yer almayan Şirket yatırımları, projeli yatırımlar, maddi 

duran varlık alımları ve maddi olmayan duran varlık alımlarından oluşmaktadır. 

Projeli yatırımlar bir yıldan uzun süreli yatırımlar olup, toplam proje tutarı 3.451 milyon 

TL olan projeli yatırımların 2019 yıl sonu itibarıyla %52,6 oranında 1.815 milyon TL tutarında 

nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu yatırımlarda 2019 yılı nakdi ve fiziki 

gerçekleşmesi ise %54,6 oranında 771 milyon TL olmuştur. Ayrıca, 2019 yılında %73,8 

oranında gerçekleşme ile 320 milyon TL tutarında maddi duran varlık alımı ve %60 oranında 

gerçekleşme ile 34 milyon TL tutarında maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirilmiştir. 

Projeli yatırımlar içinde önemli projeler, TÜRKSAT 5A ve 5B uyduları ile yerli yapım 

6A uydusudur. 

31° Doğu yörüngesindeki yörünge haklarının korunması ve yeni bir yörüngeden farklı 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla işletilmek üzere Türksat 5A uydusu, 42° Doğu yörüngesinde 

uyduların yedekliğini sağlamak, Ka-Bant veri haberleşmesi kapasitesini ve hizmet verilen ülke 

sayısını arttırmak üzere Türksat 5B haberleşme uyduları tedarik edilmektedir.  

Airbus Defence & Space (Airbus D&S) firması ile sözleşmesi imzalanan Türksat 5A ve 

Türksat 5B uydularının tasarım ve üretim çalışmaları 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla resmi olarak 

başlamıştır. Her iki uydunun fırlatılması Space X firması tarafından Falcon 9 roketi ile 

yapılacaktır.  

Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ile 31° Doğu ve 42° Doğu yörüngelerinde yeni Ku-

Bant frekans hakları da kazanılmış olacaktır. 31° Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan 

Türksat 5A uydusu, Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kapsayan 

bir coğrafyada Ku frekans bandında hizmet verecektir. Fırlatma kütlesi yaklaşık 3.500 kg olan 

uydu, 12 kw elektriksel güce sahip olacaktır. 

Servis ve haberleşme modül üretimleri tamamlanarak mekanik montajı sağlanan, uzay 

şartlarına uygun performans ve çevresel testleri devam eden Türksat 5A uydusunun, 2020 

yılının dördüncü çeyreğinde uzaya gönderilmesi hedeflenmektedir. 

42° Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5B uydusu Ku ve Ka frekans 

bandına sahip genişbant haberleşme uydusudur. Özellikle Ka frekans bandında 50 Gbps gibi 

yüksek veri iletim kapasitesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’nın büyük kısmını kapsayan 

geniş bir coğrafyada hizmet verecektir. Fırlatma kütlesi yaklaşık 4.500 kg olan uydu, 15 kw 

elektriksel güce sahip olacaktır.  
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Servis Modül üretimi tamamlanan uydunun Haberleşme Modülü ekipman entegrasyonu 

devam etmektedir. Bir sonraki aşamada her iki modül birleştirilerek uzay şartlarına uygun 

çevresel ve performans testlerine başlanılacaktır.  

Üretim çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam eden Türksat 5B uydusunun, 

2021 yılında fırlatılması hedeflenmektedir. 

Sözleşmesi 15 Aralık 2014 tarihinde imzalanan Yerli Haberleşme Uydu Projesi Türksat 

6A’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat, müşteri kurum, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü 

proje yönetici kurum, TAI, ASELSAN ve CTech proje yüklenici kurumlar olarak yer 

almaktadır. Ayrıca, Japonya’da teknoloji transfer programında yetişen Türksat mühendisleri de 

bu projede görev almaktadır.  

Türksat 6A uydu projesinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) testleri ve Kritik 

Gözden Geçirme Faz-2 (CDR-2) toplantıları tamamlanmış olup, 2019 yılı sonu itibarıyla 

mühendislik modeli üretimleri ve test çalışmaları devam etmektedir.  

Türksat 6A uydusunun, 2022 yılında uzayda hizmete alınması hedeflenmektedir. 

1.4 Finansal Tablolar 

TÜRKSAT Genel Müdürlüğü 2019 yılına ilişkin olarak hem 213 sayılı VUK hükümleri 

ve Maliye Bakanlığı 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre 

hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunu ve hem de 6102 sayılı TTK hükümleri ile Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na göre düzeltilmiş bilanço, gelir tablosu ve diğer 

finansal raporları yönetim kurulu onayına sunmuş, her iki tür finansal tablolar Yönetim 

Kurulunun 30.03.2020 tarih ve 4/23 sayılı kararı ile onaylanmış ve görüşülmek üzere Şirketin 

2019 yılı Olağan Genel Kurul gündemine alınmasına karar verilmiştir.   

TÜRKSAT Muhasebe işlemlerini Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenmiş 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve bu tebliğe ek olarak 

yayımlanan tebliğler ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup; denetim kriteri olarak söz 

konusu mevzuat esas alınmış, incelemeler de söz konusu tebliğler uyarınca hazırlanan bilanço 

ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.  

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

Müessese ve bağlı ortaklığı bulunmayan Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri 

konsolide olmayan bilanço üzerinden yapılmıştır.  
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Maliye Bakanlığı 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre 

hazırlanmış bilançonun Varlıklar bölümünü oluşturan değerlerin ayrıntısı önceki dönem ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif 2018 2019 Fark 

  Bin TL % Bin TL %  TL 

I – Dönen varlıklar:           

  A - Hazır değerler 287.717 7,8 605.953 12,6 318.236 

  B - Menkul kıymetler - - 32.500 0,7 32.500 

  C - Ticari alacaklar 684.140 18,6 411.115 8,6 -273.025 

  D - Diğer alacaklar 12.163 0,3 5.604 0,1 -6.559 

  E – Stoklar 51.238 1,4 60.864 1,3 9.626 

  F - Yıllara yaygın inşaat ve ona. mal. - - - - - 

  G - Gelecek aylara ait gid.ve gel.tah. 26.255 0,7 34.878 0,7 8.623 

  H - Diğer dönen varlıklar 288 - 148 - -140 

Toplam  ( I ) 1.061.801 28,8 1.151.064 24 89.263 

II - Duran varlıklar:           

  A - Ticari alacaklar 377 - 270 - -107 

  B - Diğer alacaklar 402 - 17.022 0,4 16.620 

  C - Malî duran varlıklar 99.690 2,7 100.508 2,1 818 

  D - Maddi duran varlıklar 2.349.881 63,8 3.193.068 66,6 843.187 

  E - Maddi olmayan d.v. 162.243 4,4 153.391 3,2 -8.852 

  F - Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 

  G - Gelecek yıllara ait gid.ve gel.tah. 7.774 0,2 179.053 3,7 171.279 

  H - Diğer duran varlıklar - - - - - 

Toplam  ( II ) 2.620.366 71,2 3.643.312 76 1.022.946 

Genel toplam  ( I+II ) 3.682.168 100 4.794.376 100 1.112.208 

Nazım hesaplar 1.663.382   1.721.751    58.369  

2019 yılında TÜRKSAT AŞ’nin varlıkları önceki yıla göre %30,2 oranında artarak 

4.794.376 bin TL’ye yükselmiştir. Artış oranı duran varlıklarda %39 olurken, dönen varlıklarda 

%8,4’te kalmıştır. Dönen varlıklardaki artış büyük ölçüde, önceki yıla göre %110,6 oranında 

artış gösteren hazır değerlerden kaynaklanırken, duran varlıklardaki artış, önceki yıla göre 

%35,9 oranında artan maddi duran varlıklardan kaynaklanmıştır.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

37 

 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 17: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 2018 2019 Fark 

  Bin TL (%) Bin TL (%) Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

  A-Mali borçlar 3.543 0,1 12.252 0,3 8.709 

  B-Ticari borçlar 401.359 10,9 295.363 6,2 -105.996 

  C-Diğer borçlar 22.783 0,6 27.034 0,6 4.251 

  D-Alınan avanslar 31.444 0,9 20.492 0,4 -10.952 

  E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hak edişleri - - - - - 

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 37.717 1,0 45.534 0,9 7.817 

  G-Borç ve gider karşılıkları 34.114 0,9 44.027 0,9 9.913 

  H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. Tah.ları 13.237 0,4 22.559 0,5 9.322 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

Toplam (I) 544.198 14,8 467.261 9,7 -76.937 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

  A-Mali borçlar - - 1.122.647 23,4 1.122.647 

  B-Ticari borçlar 19 - 19 - - 

  C-Diğer borçlar 94.696 2,6 106.924 2,2 12.228 

  D-Alınan avanslar 402.543 10,9 454.426 9,5 51.883 

  E-Borç ve gider karşılıkları 38.886 1,1 48.621 1,0 9.735 

  F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. Tah.ları 8.971 0,2 19.325 0,4 10.354 

  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

Toplam (II) 545.116 14,8 1.751.961 36,5 1.206.845 

   Toplam (I+II) 1.089.314 29,6 2.219.222 46,3 1.129.908 

III-Öz kaynaklar:           

  A-Ödenmiş sermaye 2.130.741 57,9 2.486.783 51,9 356.042 

- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) - - - - - 
- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - - - - - 
  B-Sermaye yedekleri - - - - - 

  C-Kâr yedekleri 80.528 2,2 105.128 2,2 24.600 

  D-Geçmiş yıllar kârları 1.000 - 2.200 - 1.200 

  E-Geçmiş yıllar zararları (-) - - - - - 

  F-Dönem net kârı (zararı) 380.585 10,3 -18.957 -0,4 -399.542 

Toplam (III) 2.592.854 70,4 2.575.154 53,7 -17.700 

Genel toplam (I+II+III) 3.682.168 100,0 4.794.376 100,0 1.112.208 

  Nazım hesaplar 1.663.382    1.721.751    58.369 

 

TÜRKSAT AŞ’nin sahip olduğu kaynaklar önceki yıla göre %30,2 oranında artarak 

4.794.376 bin TL’ye ulaşmıştır. Öz kaynaklarda %0,7 azalış olurken, yabancı kaynaklar 

%103,7 oranında artış göstermiştir. Yabancı kaynaklardaki artış büyük ölçüde uzun vadeli 

yabancı kaynaklardaki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim kısa vadeli yabancı kaynaklar %14,1 

oranında azalmasına karşılık, uzun vadeli yabancı kaynaklar %221,4 artmıştır. 2019 yılındaki 
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bu gelişmeler sonucunda öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı %70,4’ten %53,7’ye 

ve kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı %14,8’den %9,7’ye 

düşerken, uzun vadeli yabancı kaynakların payı %14,8’den %36,5’e yükselmiştir. 

1.4.2 Gelir Tablosu 

TÜRKSAT'ın ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

2019 yılı özet gelir tablosu aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler  
2018 2019 

Fark 
Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 1.862.782 2.016.359 153.577 

B-Satış indirimleri ( - ) (189.127) (265.415) (76.288) 

C-Net satışlar  1.673.655 1.750.944 77.289 

D-Satışların maliyeti (-) (1.231.665) (1.233.658) (1.993) 

            Brüt satış karı/zararı  441.990 517.286 75.296 

E-Faaliyet giderleri (-) (109.340) (135.828) (26.488) 

            Faaliyet karı/zararı 332.649 381.458 48.809 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve karlar 696.061 185.044 (511.017) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar.(-) (579.152) (216.027) 363.125 

H-Finansman giderleri - (7.618) (7.618) 

            Olağan kar/zarar  449.558 342.857 (106.701) 

I-Olağandışı gelir ve karlar 42.718 151.742 109.024 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) (1.412) (402.448) (401.036) 

             Dönem karı/zararı 490.865 92.151 (398.714) 

K-Dönem karı vergi ve yasal yük. (110.279) (111.108) (829) 

            Dönem net karı/zararı 380.585 (18.957) (399.542) 

 

Şirket’in hasılat hesapları uydu, kablo TV, internet, bilişim ve e-devlet ile coğrafi bilgi 

sistemleri hizmet satış gelirlerinin tümünü kapsamaktadır. Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim 

edildiği veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına 

göre kaydedilmektedir. Net satışlar mal ve hizmetler için alıcılara faturalanmış net satış bedeli 

üzerinden gösterilmektedir. 

Şirket’in, 2019 yılı faaliyet döneminde 1.750.944 Bin TL tutarındaki net satış hasılatına 

karşılık satışların maliyeti 1.233.658 Bin TL, faaliyet giderleri 135.828 Bin TL  düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 381.458 Bin TL 

tutarında faaliyet kârı tahakkuk etmiştir. 
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Sonuç olarak; Şirket’in faaliyet kârı tutarı 381.458 Bin TL’den, diğer faaliyet ve 

olağandışı dışı gelir-gider olumsuz farkı 30.983 Bin TL’nin çıkartılması neticesinde tahakkuk 

eden dönem kârı 92.151 Bin TL’dir.  

1.5 Mali Oran Analizi 

TÜRKSAT’ın mali bünyesine ilişkin bazı rasyolar ve devir hızları aşağıdadır. 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2018 2019 Artış/ 

(%) % azalış  

1. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 238,0 116,0 (122,0) 

2. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 195,1 246,5 51,4 

3. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 185,7 233,4 47,7 

4. Bağlı değerler x100/Varlıklar toplamı 70,9 71,9 1,0 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 18,9 3,6 (15,4) 

6. Faaliyet Karlılığı= Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 12,8 14,8 2,0 

7.Net satışların brüt satış karına dönüşüm oranı=Brüt satış karıx100/Net satışlar 26,4 29,5 3,1 

8.Net satışların faaliyet karına dönüşüm oranı=Faaliyet karıx100/Net satışlar 19,9 21,8 1,9 

9.Net satışların dönem karına dönüşüm oranı=Dönem karıx100/Net satışlar 29,3 5,3 (24,0) 
 

Devir hızları Kere Kere 
Artış/ 

azalış 

10. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 2,8 3,1 0,3 

11. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,6 1,5 (0,1) 

12. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 3,2 2,6 (0,6) 

13. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,6 0,7 0,1 

Kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynaklar ile olan ilişkisini ortaya koyan mali yeterlilik 

rasyosu, önceki döneme göre 122 puan azalış kaydederek %116 düzeyinde gerçekleşmiştir.    

Bu oranın en az 100 olması yabancı kaynak öz kaynak dengesi açısından yeterli 

görülmektedir. Rasyo değerleri dikkate alındığında Şirket’in mali yeterlilik sorunu 

görülmemektedir. Ancak, Şirketin mali yeterlilik oranı son dört yıl içinde hızla düşmektedir.  

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörün özelliği gereği, kaynaklarının önemli bir bölümünü 

maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile mali duran varlıkların net değerlerinden oluşan 

bağlı değerlere bağlamıştır. Bağlı değerlerin toplam varlıklar içindeki payı %72’dir. Varlıklar 

içinde bağlı değerlerin payının yüksek, dönen varlıkların payının düşük olmasına rağmen, 

Şirket yeterli miktarda net işletme sermayesine sahip olup, cari oranı %247 gibi yüksek bir 

seviyededir. Dönen varlıklar içinde stokların önemli bir payının bulunmaması nedeniyle aynı 

durum likidite oranı için de geçerlidir.     

Şirketin yeni uydu yatırımları nedeni ile yabancı kaynak kullanması, mali yeterlilik 
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oranının hızla düşmesine yol açmakta ise de yabancı kaynakların yaklaşık %80’inin uzun vadeli 

olması nedeni ile likidite ve işletme sermayesi sıkıntısı yaşanmamaktadır.  

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkete tahsis olunan her 100 TL’lik öz 

kaynağa karşılık 14,8 TL tutarında faaliyet kârı, 3,6 TL tutarında dönem kârı  sağlandığı 

görülmektedir. 

Şirketin, önceki yıldan 362,7 milyon TL tutarında devreden ve çok uzun yıllardan beri 

tehsil edilemediği halde karşılık ayrılmamış, dolayısı ile dönem sonucuna intikal etmemiş olan 

ticari alacağının 2019 yılında zarar olarak dönem sonucuna intikal ettirilmesi nedeni ile dönem 

karı önemli ölçüde azalmış ise de 2019 yılında da önemli miktarda faaliyet karı elde etmiş 

olduğu görülmektedir. Net satışların brüt satış karına ve faaliyet karına dönüşüm oranlarının 

önceki yıla göre önemli ölçüde yükselmesi olumlu mali sonuçlara işaret etmektedir. 

Şirketin işletme faaliyetlerinde kullandığı varlık ve kaynakların devir hızlarının genel 

olarak 2019 yılında artmaya devam ettiği görülmektedir.  

Sonuç olarak Şirketin 2019 yılında gerek faaliyetlerinden daha yüksek oranda net satış 

hasılatı sağlaması, gerekse sağladığı net satış hasılatından daha yüksek oranda faaliyet ve 

dönem karları elde edebilmiş olması, mali karlılığın ve mali sonuçların daha olumlu olmasına 

yol açmıştır.  

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 

- Özkaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 
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Genel görüşmeye sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço 

ile gelir tablosu esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 

kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu mali rapor ve tabloların önemli hata 

veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için 

özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale 

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri ile faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına, kalkınma planı ve uygulama 

programına, stratejik plan ve bütçe hedeflerine, ekonomiklik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygunluğunu değerlendirmek ve hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, genel kabul görmüş uluslararası denetim 
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standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi 

olduğu diğer mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali rapor 

ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak 

yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı 

olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, 

uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek,  idarenin bilançosu ve gelir tablosunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kuruluş ve teşkilatlanması 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunun Ek 33 ncü maddesi 

hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olan TÜRKSAT'ın semayesinin tamamı 18.04.2017 
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tarihinde Türkiye Varlık Fonuna geçmiş ise de oy ve temsil gibigenel kurula ait tüm yetkiler 

söz konusu Ek 33 ncü madde gereği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılmaya 

devam edilmektedir. 

Şirket Genel Kurul Toplantılarına TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı davet 

edilmekte ve genellikle tümü katılmaktadır. 

Sermayesinin tamamı Devlete (Türkiye Varlık Fonu'na) ait olan TÜRKSAT'ın, Ana 

Statüsü gereği bir başkan ve yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü, Ulaştırma 

ve Alt Yapı Bakanlığı'nca teklif edilmekte ve Şirket Genel Kurulunca seçilmektedir. 

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin gündem ve karar almaya ilişkin takrirler, ekleri 

ile birlikte en az üç gün önceden üyelere ulaştırılmakta ve üyeler konuları inceleme ve 

değerlendirme haklarını kullanabilmektedirler. Yönetim Kurulu üyelerine toplantı sırasında 

bazen ek gündem maddeleri sunulmakta ise de bunun oranı %20'yi aşmamaktadır. 

TÜRKSAT iştirak ettiği şirketlerin yönetiminde temsil edilmektedir. 

TÜRKSAT'ın yıllık faaliyet raporları ilgili mevzuata göre zamanında ve yeterli içerikte 

hazırlanmakta ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kurumun internet sitesinde yayınlanan 

bilgiler büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkelerine uygun içeriktedir. 

Kurumun ürettiği mal ve hizmetlerin standartlara uygunluğu ve müşteri memnuniyetini 

artırmaya yönelik çalışmalar içinde olduğu görülmektedir. 

Personelin görev ve yetki tanımları yapılmış olup, mevcut hiyerarşik yapı personel ile 

yöneticiler arasında koordinasyon ve iletişimi sağlayacak şekilde işletilmektedir. 

Kurumda bilgi edinme ve kamuoyunu bilgilendirme süreçleri görevli birimlerce 

işletilmektedir. 

Basın açıklamalarına sık başvurulmamakla birlikte web sitesi bir haftayı geçmeyen 

sürelerle güncellenmekte ve sahip olunan resmi sosyal medya hesaplarından gerekli açıklama 

ve duyurular ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve iletişime önem verilmektedir. 

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bakanlar Kurulu’nun 30.09.2013 tarih ve 2013/5503 sayılı Kararına ekli 2014 yılına ait 

Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 24'üncü 

maddesi ile kamu iktisadi teşebbüslerinin belirtilen esaslara göre iç kontrol sistemi kurmaları 

yönünde ilk adımlar atılmıştır.  

  Diğer taraftan, 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın "Amaç ve 

Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında: 
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"(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait 

olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeler, bu Kararın sadece 20 nci, 21 inci, 25 inci ve 

27 nci madde hükümlerine tabidir." denilmek suretiyle, TÜRKSAT, iç kontrolün 

oluşturulmasına ilişkin 24'üncü madde kapsamına alınmamıştır.  

Aynı şekilde, 16.10.2018 tarih ve 186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programı'nın "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesi ile iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasına ilişkin 23'üncü maddesinden TÜRKSAT muaftır. 

Dolayısıyla, TÜRKSAT, iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin yukarıda bahsi 

geçen düzenlemelere tabi değildir. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 2019 yılına ilişkin yukarıda 

belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

9. BULGU VE ÖNERİLER 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 2019 Yılı hesap ve işlemleri 

üzerinde Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak 

denetim görüşünü etkilemeyen bulgu ve öneriler aşağıda yer almaktadır. 

BULGU 1: Mevcut Veri Merkezinin Yedeklenebilmesi İçin Gerekli Olan Arazinin 

Temin Edilememesi 

TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 15 yıl önce hizmete alınmış 

olan Veri Merkezinin kapasitesi %80'i aşan oranda dolmuş olup, bilişim hizmetleri kapsamında 

yerine getirilen veri saklama vb. hizmetlerin verilmesi ve kurumlardan gelen yüksek kapasiteli 

taleplerin karşılanmasında yetersiz kalmaya başlamıştır. Ayrıca mevcut veri merkezi, enerji 

verimliliği açısından eski bir teknolojiye sahip olup alt yapı açısından da genişlemeye olanak 

vermemektedir.  
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Belirtilen nedenlerden dolayı Şirketin yeni bir veri merkezine ihtiyacı olduğuna karar 

verilmiş ve TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi sınırları içinde veya dışında sınıra bitişik uygun 

alanlar incelenmiştir. Kampüs sınırları içerisinde 2 adet arazi belirlenmiş olup bu arazilerin 

uydu görüş alanlarını kapatması ve genişlemeye müsait olmaması nedeni ile kampüs sınırına 

bitişik 380 dönümlük başka bir uygun hazine arazisi belirlenerek, burası için gerekli zemin 

etüdü, harita ölçümleri ve yer tahsisi için gerekli çalışmalar ve başvurular yapılmıştır. 

Hem Şirketin e-devlet hizmetlerine hem de kamudaki bilişim teknolojileri hizmetlerine, 

uluslararası standartlara uygun, güncel teknolojiler ile genişleyebilir esnek bir yapıda, daha 

kaliteli bir hizmet verilebilmesi için, belirlenen söz konusu 380 dönümlük Hazine arazisine, ilk 

etapta 1200 m2 inşaat alanında 400 kabin kapasitesine sahip olan, ancak ileride ihtiyaca göre 

12.000 m2 inşaat alanına büyüyebilecek, iki katlı yeni TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Binası 

ve hem Şirket personeli hem de kamu personellerinin çalışabileceği 180 kişilik bir işletme 

binası yapılması planlanmıştır. 

Belirlenen söz konusu 380 dönümlük arazinin Şirketin kullanımına verilebilmesi için, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden başvuru yapılmış ve arazi Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü tarafından adı geçen Bakanlığa tahsis edilmiştir.  

İlgili projeye ait tüm projelendirme, şartname ve ihale hazırlık dokümanları 

tamamlanmış olup, 10.06.2016 tarih ve 25910 sayılı yazı ile Yönetim Kuruluna sunulan proje 

15.06.2016 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış ve 2018 yılı için 35 milyon 

TL bütçe ayrılmıştır.  

Ancak Bakanlığa tahsisi yapılan bu arazinin, sonradan Bakanlığın kendisinin yürüttüğü 

“Kamu Entegre Veri Merkezi” projesinin yapılacağı yer olarak seçilmesi nedeniyle tamamının 

TÜRKSAT'ın kullanımına verilmesi talebinin yerine getirilmeyeceği anlaşıldığından, ilgili 

Bakanlıktan sadece “TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Binasının” ve “İşletme Binasının” 

yapılabilmesi için, Şirketin kampüs sınırına bitişik 50 dönümlük kısmı talep edilmiş, 

incelemeler sırasında 50 dönümlük Hazine arazi için Bakanlıktan geri dönüş beklendiği 

görülmüştür. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, TÜRKSAT'ın veri merkezi ihtiyacının 

karşılanması gerekçesi ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına tahsis edildiği anlaşılan söz 

konusu 380 dönüm hazine arazisinin, TÜRKSAT'ın ihtiyacını karşılayabilecek 50 dönümlük 

kısmının temin edilmesi halinde hemen ödenek ayrılıp ihaleye çıkılabileceği anlaşılmaktadır. 
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Bilişim hizmetlerinde yeri ve önemi giderek artan yeni veri merkezi ihtiyacının uygun 

şekilde karşılanabilmesi için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına tahsisli söz konusu arazinin 50 

dönümlük kısmının satın alma ve kiralama seçenekleri de dahil olmak üzere temin edilebilmesi 

için TÜRKSAT tarafından ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Şirketin 15 yıllık mevcut veri merkezinin, kapasitesinin %80 oranında dolması ve 

kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin karşılanamaması, ayrıca enerji verimliliği 

açısından eski bir teknolojiye sahip ve alt yapı açısından genişlemeye olanak vermemesi 

nedenleriyle, yapımına karar verilen, projeleri hazırlanan ve uzun süredir yatırım programında 

yer alan yeni veri merkezi ve işletme binalarının yapılabilmesi için, belirlenen ve Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığına tahsisli olan Hazine arazisinin 50 dönümlük kısmının, satın alma ve 

kiralama seçenekleri de dahil olmak üzere temin edilebilmesi için Bakanlık nezdindeki 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 2: Uydu Yer Kontrol İstasyonunun Yedeklenmemiş Olması 

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminde TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesine 

gerçekleştirilen hain saldırı gibi olağanüstü hallerde ya da doğal afetlerde coğrafi yedeklik 

sağlamak üzere, TÜRKSAT’a ait bir yerde yüksek güvenlikli bir coğrafi yedek uydu yer kontrol 

istasyonu kurulması noktasında çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. Konu, TÜRKSAT 

5A/5B uyduları projesi kapsamında da takip edilmekte olup gelecek uydu filosu ihtiyaçlarını 

da karşılayacak nitelik ve büyüklükte yeni bina yapılması gerekmektedir. Hali hazırda 

Ankara’da kurulu bulunan yedek uydu yer kontrol istasyonunun yerinin değiştirilip yine Ankara 

içerisinde güvenliği arttırılmış bir başka lokasyonda tesis edilmesi hususunda da fizibilite ve 

yer tespiti çalışması yapılmaktadır.  Yönetim Kurulu tarafından alınan 15.06.2016 tarih ve 30 

sayılı kararda söz konusu işlemlere başlanılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği 

görülmektedir. Söz konusu çalışmaların hızla tamamlanması önem arz etmektedir. 

1990 yılların başından beri hizmet veren ve defalarca genişletme, ek bina inşaatı ve 

tadilat çalışmaları yapılan Gölbaşı Genel Müdürlük kampüsünde yer alan mevcut Uydu Kontrol 

Merkezi (UKM) binasının gerek gelecek uydu filosu ihtiyaçlarının karşılanması gerekse 15 

Temmuz 2016’da yaşanan hain saldırı gibi olağanüstü hallerde ya da doğal afetlerde coğrafi 

yedeklik sağlamak üzere, yüksek güvenlikli bir coğrafi yedek uydu yer kontrol istasyonu 

kurulması noktasındaki çalışmaların biran önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 
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Öneri: 

1990 yılların başından beri hizmet veren ve defalarca genişletme, ek bina inşaatı ve 

tadilat çalışmaları yapılan Gölbaşı Genel Müdürlük kampüsünde yer alan mevcut Uydu Kontrol 

Merkezi (UKM) binasının gerek gelecek uydu filosu ihtiyaçlarının karşılanması gerekse 15 

Temmuz 2016’da yaşanan hain saldırı gibi olağanüstü hallerde ya da doğal afetlerde coğrafi 

yedeklik sağlamak üzere, yüksek güvenlikli bir coğrafi yedek uydu yer kontrol istasyonu 

kurulması noktasındaki çalışmaların biran önce sonuçlandırılması önerilir. 

 

BULGU 3: Kurumsal Kaynak Yönetimi Programında Yer Alan “Satın Alma ve 

Sözleşme Yönetimi Modülü” İle İlgili Yazılımsal ve Kullanıcı Kaynaklı Eksiklikler 

Nedeniyle İşletme Fonksiyonları Arasında Bilgi Akışının Tam Olarak Sağlanamaması 

Şirketin işletme fonksiyonlarının kayıt ve yönetim işlemleri, 2015 yılına kadar çeşitli 

geleneksel yöntemlerle, bütünleşik olmayan ofis, muhasebe ve insan kaynakları programlarıyla 

yürütülmeye çalışmıştır. Ancak kişiye bağımlı sistemlerin kontrol güçlüğü, mükerrer işlerin 

getirdiği süreç verimsizlikleri, bağlantılı süreç ve birimler arasındaki koordinasyon eksikliği 

gibi aksaklıklar, farklı veri ve iş süreçlerini tek bir noktada entegre edecek bir bilgi sisteminin 

oluşturulması gerekliliğini ortaya koymuştur.  

Bu kapsamda; iş süreçleri arasında koordinasyonun geliştirilerek servis kalite seviyesi 

ile bireysel ve organizasyonel verimliliğin artırılması, coğrafi olarak birbirinden uzak birimler 

arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi, farklı birimler arasında terminoloji birliğinin 

sağlanması, stratejik işletme kararlarının iyileştirilebilmesi için veriye erişim kolaylığının 

temini gerekçeleriyle Kurumsal Kaynak Yönetim Programı (ERP) geliştirilmesi yoluna 

gidilmiştir.  

Yüklenici firma ile 02.10.2015 tarihinde 3,6 milyon TL bedelle sözleşmesi imzalanan 

ERP projesinin 17.10.2018 tarihinde kesin kabulü gerçekleştirilmiş olup halen Türksat’ın 

talepleri doğrultusunda, Uzatılmış Garanti, Güncelleme ve Bakım Sözleşmesi kapsamında 

program üzerindeki geliştirmeler sürdürülmektedir. 

ERP bünyesindeki 6 adet modülden birisi de Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi 

Modülüdür. Talep, Teklif, Sipariş ve Fatura olmak üzere 4 kademeli kurgulanan bu modülün 

kullanımında ilgili birimlerce çoğunlukla Sipariş/Fatura ya da sadece Fatura sürecine ilişkin 
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veri girişinin gerçekleştirildiği, sistemin de Talep, Teklif ve Sipariş aşamalarına ilişkin veri 

girişi yapılmasına olanak tanımadığı anlaşılmıştır.  

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi, Ürün/Stok ve Varlık Yönetimi, Bütçe ve Masraf 

Yönetimi ile Finans Yönetimi birbirini tamamlayan ve birbirine veri sağlayan fonksiyonlardır. 

Stok yönetimindeki aksaklıklar satın alma sürecini aksatabileceği gibi satın almalardan doğan 

ödeme yükümlülüklerinin ilgili birimlere zamanında ve tam olarak iletilememesi de nakit 

yönetimi sorunlarına yol açabilmektedir. Şirketin satın alma fonksiyonunu yönetmekle görevli 

müstakil bir ünitesi bulunmadığı da göz önüne alındığında, Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi 

Modülündeki eksikliklerin giderilmesi, ERP’den beklenen en önemli faydalardan biri olan “iş 

süreçleri arasında koordinasyonun geliştirilmesi” açısından önem arz etmektedir. 

Öte yandan bir kurumsal kaynak yönetim sisteminin başarısında, bu sistemin şirket 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde oluşturulması kadar kullanıcıların bu sistemi 

benimsemeleri, alışkanlıklardan doğan dirençlerin giderilmesi ve sistemin kullanımında gerekli 

bilgi, bilinç ve hassasiyetin sağlanması da gerekli görülmektedir. 

Şirketin iş süreçleri arasında yeterli ve zamanında bilgi akışının geliştirilmesine yönelik 

olarak, Kurumsal Kaynak Yönetimi Programında yer alan “Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi 

Modülü” ile ilgili yazılımsal ve kullanıcı kaynaklı eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirketin iş süreçleri arasında yeterli ve zamanında bilgi akışının geliştirilmesine yönelik 

olarak, Kurumsal Kaynak Yönetimi Programında yer alan “Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi 

Modülü” ile ilgili yazılımsal ve kullanıcı kaynaklı eksikliklerin giderilmesi önerilir. 

BULGU 4: Şirket Personelinin Başka Kurumlarda Görevlendirilmesi 

Türksat’ta görevli 13 personelin 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı emrinde geçici olarak görevlendirildikleri, görevlendirme sürelerinin belli 

olmadığı ve geçici olarak görevlendirilen bu personelin aylık/ücret ve her türlü mali ve sosyal 

hak ve yardımlarının Şirket tarafından karşılanmaya devam edildiği görülmüştür. 

2019 yılında çeşitli kurumlardan gelen taleplere istinaden 13 Türksat personelinden 5 

kişi Cumhurbaşkanlığında, 1 kişi TBMM’de ve 7 kişi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

emrinde geçici olarak görevlendirilmiştir. TBMM’de görevli 1 personelin geçici 

görevlendirmesi ise 13.10.2019 tarihinde sona ermiştir. Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan görevlendirme sürelerinde bir sınırlama da olmadığı 

görülmektedir. 

09.07.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan 

Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 178'inci maddesi ile 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen “Kurumlar arası geçici görevlendirme” başlıklı 

Ek 25’inci maddesinde; 

"Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine 

bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında 

istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.  

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve 

yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca 

kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.  

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin 

yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona 

asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu 

sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları 

gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen 

mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici 

görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. 

...." hükmü yer almaktadır. 

375 sayılı KHK’nin Ek 25’inci maddesi hükmüne istinaden 03.05.2019 tarih ve 30763 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 02.05.2019 tarih ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 4’üncü 

maddesinde geçici görevlendirmenin kurumların emrine veya kurumların kadro veya 

pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde olabileceği, 5’inci maddesinde kurumların emrine geçici 

görevlendirme halinde görevlendirilen personelin kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacağı 

ve her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecekleri, 6’ncı 

maddede kadro veya pozisyonlara yapılacak geçici görevlendirmelerde ise,  görevlendirilen 
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personelin asaleten atanmada aranılan şartları taşıması gerektiği ve görevlendirmeyi yapan 

kurumun bunun kontrolünden sorumlu olduğu ve geçici görevlendirilen personelin, geçici 

görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacakları ve bu 

şekilde görevlendirilen personelin görevlendirildikleri kadro ve pozisyon için öngörülen her 

türlü mali ve sosyal hak ve yardımlardan görevlendirildikleri kurumdan ve görevlendirildikleri 

kurumdaki emsali personel gibi faydalandırılacakları ve 8’inci maddesinde de geçici 

görevlendirmenin en fazla bir yıl olarak yapılabileceği ve her defasında bir yılı geçmemek üzere 

uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Yukarıdaki mevzuat açıklamalarına göre; kurum ve kuruluşların emrine veya kadro ve 

pozisyonlara olmak üzere iki çeşit geçici görevlendirme olduğu, kurumların emrine olan geçici 

görevlendirmelerde görevlendirilen personelin kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacakları 

aylıklarını ve her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlarını eski kurumlarından almaya devam 

edecekleri, kurumların kadro ve pozisyonlarına yapılacak geçici görevlendirmelerde ise 

görevlendirilen personelin görevlendirileceği pozisyona asaleten atanmada aranılan şartları 

taşıması gerektiği ve bunu kurumun aramakla yükümlü olduğu, görevlendirilen personelin 

kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacakları ve aylık ve ücretleri ile her türlü mali ve 

sosyal hak ve yardımlardan görevlendirildikleri kurumdan ve görevlendirildikleri kurumdaki 

emsali personel gibi faydalanacakları, geçici görevlendirme sürelerinin en fazla bir yıl 

olabileceği ve bu görevlendirme süresinin her defasında en çok bir yıl uzatılabileceği hükme 

bağlanmıştır.  

Bu değişiklik ile 13 TÜRKSAT personeli ilgili kurumlarda yeniden geçici olarak 

görevlendirilmiştir. 

Şirket dışında görevlendirilen personelin 2019 yılı içinde Şirkete maliyeti ise aşağıda 

verilmiştir.  

2019 Yılında Türksat AŞ Dışında Görevlendirilen Personelin Şirkete Maliyeti 

Geçici Görevli Olduğu Kurum 
Personel 

Sayısı 

Görevlendirme 

Bitiş Tarihi 
Ücret Maliyeti 

Kıdem 

Tazminatı  
Toplam 

Cumhurbaşkanlığı 5 Devam Ediyor 1.040.593,00 27.115,00  1.067.708,00 

TBMM 1 Devam Ediyor 305.680, 00 6.380,00  312.060,00  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7 Devam Ediyor 1.109.009,00 43.065,00  1.152.075,00 

Geçici görevlendirmesi 2019 yılında bitenler          

TBMM 1 13.10.2019 305.680, 00 6.380,00  312.060,00  

Genel Toplam    2.531.843,00  
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçici görevlendirilen Türksat personelinin şirkete 

2019 yılı toplam maliyeti 2,5 milyon TL tutmaktadır.  

Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak kurulmuş 

olan Türksat AŞ çalışanlarının tüm maliyetleri Şirket tarafından karşılanarak diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarında görevlendirilmeleri Şirketin kuruluş amaçlarıyla (Karlılık-Verimlilik) 

çelişmekte, bu durum şirketin karlılığını olumsuz etkilemektedir. Geçici görevlendirme için 

Kurumun muvafakatinin alınması şartı da göz önünde bulundurulduğunda, TÜRKSAT'ın geçici 

görevlendirmeye ilişkin muvafakatlara sınırlama getirmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak kurulmuş 

olan Türksat AŞ’nin çalışanlarının tüm maliyetleri Şirket tarafından karşılanarak diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmelerinin Şirketin kuruluş amaçlarıyla (karlılık-

verimlilik) çelişmesi ve bu durumun şirketin karlılığını olumsuz etkilemesi nedeniyle, 

TÜRKSAT'ın geçici görevlendirmeye ilişkin muvafakatlara sınırlama getirmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak kurulmuş 

olan Türksat AŞ’nin çalışanlarının tüm maliyetleri Şirket tarafından karşılanarak diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmelerinin Şirketin kuruluş amaçlarıyla (karlılık-

verimlilik) çelişmesi ve bu durumun şirketin karlılığını olumsuz etkilemesi nedeniyle, 

TÜRKSAT'ın geçici görevlendirmeye ilişkin muvafakatlere sınırlama getirmesi önerilir. 

BULGU 5: Şirketin Ar-Ge Birimi Nitelikli Personel Mevcudunun Yeterli 

Olmaması 

Şirketin ar-ge faaliyetlerinde hedeflediği projeleri zamanında gerçekleştirmesi ve yeni 

projeler üretmesi için alanlarında uzman ve yetişmiş personel mevcudunun yeterli olmadığı 

görülmüştür. 

Şirketin ar-ge faaliyetlerini Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğü 

yürütmektedir. Direktörlük faaliyetleri; Ar-Ge Proje Grubu, Gözlemevi Faaliyetleri ve İdari 

İşler ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Direktörlükte,  2019 yılı sonu 

itibariyle; 2 doktora, 4 yüksek lisans, 8 lisans ve 1 lise mezunu olmak üzere toplam 15 personel 

çalışmaktadır. Uydu ve bilişim sektöründe önemli çalışmalar gerçekleştiren Şirketin ar-ge 

biriminin, yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi ve Şirketin önünü açacak yeni projeler 
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gerçekleştirmesi açısından mevcut personel sayısının yeterli seviyeye çıkarılması 

gerekmektedir.  

2019 yılı hedeflerinden, Yukarı İrtifa Platformu(T-YIP), uzay cisimleri takip ve uyarı 

sistemi, Ka bant VSAT terminal modemi projesi, taşıyıcı takip sisteminin geliştirilmesi, Türksat 

Model Uydu yarışması ve Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) projeleri uygulamaya 

konulmuş olup yeni projelerin geliştirilmesi ve şirketin büyümesini sürdürmesi, ar-ge 

faaliyetlerine gereken önemin verilmesiyle mümkün olacaktır. 

Şirketin ar-ge faaliyetlerinde hedeflediği projeleri zamanında gerçekleştirmesi ve yeni 

projeler üretmesi için alanlarında uzman ve yetişmiş personel ile ar-ge biriminin takviye 

edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Şirketin ar-ge faaliyetlerinde hedeflediği projeleri zamanında gerçekleştirmesi ve yeni 

projeler üretmesi için alanlarında uzman ve yetişmiş personel ile ar-ge biriminin takviye 

edilmesi önerilir. 

BULGU 6: TÜRKSAT'ın Kablo Hizmetleri Alanındaki Doluluk Oranları, Abone 

Sayıları ve Sektördeki Payının Düşük Olması 

TÜRKSAT sahip olduğu fiber optik kablo altyapısı ile başta Ankara, İstanbul, İzmir, 

Bursa, Antalya, Adana gibi büyük iller olmak üzere, Türkiye'nin 24 ilinde analog kablo TV, 

sayısal kablo TV, kablo net internet,  kablo ses (sabit telefon) hizmeti sunmaktadır. 

Hizmet kalitesini yükseltmek ve abone sayısını artırmak için oldukça yoğun şebeke 

genişleme, kapasite ve performans iyileştirme yatırımları yapılmaktadır. Uygulamaya konulan 

yeni şebeke ve revizyon projeleri ile ulaşılan hane (homepass) sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

2019 yılında yapılan söz konusu yatırımlar sonucu homepass sayısı %8,4 oranında artarak 

4.424.675’e yükselmiştir. Böylece kalite ve performans artışı yanında önemli miktarda kapasite 

artışı da sağlanmıştır. 

Ancak, çözüm ortağı abone merkezleri, çağrı merkezi, internet sitesi ve TÜRKSAT İl 

Müdürlüğü ofisleri aracılığı ile yürütülen tüm pazarlama çalışmalarına rağmen, TÜRKSAT’ın 

abone sayılarının ve sektördeki payının aynı ölçüde artmadığı ve kapasite kullanım veya hane 

(homepass) doluluk oranlarının nispeten düşük seyrettiği görülmektedir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

53 

 

2019 yıl sonu itibarıyla, abone sayısının ulaşılan hane (homepass) sayısına oranını ifade 

eden homepass doluluk oranının TÜRKSAT genelinde %31 olduğu, bazı illerde bu oranın daha 

da düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

2019 yılı sonu itibarıyla tüm hizmetlere ait abone sayıları tabloda belirtilmiştir. 

 
Hizmet Adı  Abone Sayısı 
Analog KabloTV  1.278.811 
VAE (Toptan İnternet)  114.880 
Kablonet  968.700 
Kablo TV Paketleri  1.162.643 
      KabloTV Giriş Paketi  24.872 
      KabloTV Temel Paket  571.610 
      KabloTV Üst Paket  566.161 
Sinema Paketleri  790.872 
      Vizioon Sinema Paketi  475.840 
      Altın Sinema Paketi  315.032 
Kablo Bulut  86 
Kabloses  277.781 
KabloWebTV  76.536 
Güvenli İnternet  21.369 
Antivirüs  1.779 
Sabit IP  19.105 

 

Abone sayısı verilerine göre; 2019 yılında kablo TV abone sayısı %7, kablo net abone 

sayısı %6 oranında önceki yıla göre artış göstermiştir.   

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre Türkiye’de 

yetkilendirilmiş kablo yayın hizmeti veren 16 işletmeci bulunmaktadır. Bunlardan TTNet ve 

Superonline firmaları TV yayıncılığını sadece internet üzerinden (IPTVolarak) vermektedirler 

ve abone sayıları TÜRKSAT’a göre nispeten sınırlıdır. Ancak, hızlı bir artış trendi içindedir. 

Kablo hizmetleri alanında TÜRKSAT’ın vermiş olduğu sabit geniş bant internet 

faaliyeti hizmetinin sektör içindeki payına bakıldığında, BTK 2019 yılı 3. Çeyrek verilerine 

göre TÜRKSAT’ın payı %7,3’tür. 

Bu alanda faaliyet gösteren en büyük işletmeci TTNet olup sektör içindeki payı %51,3, 

TÜRKSAT’ın payı %7,3, diğer geniş bant internet sunucuların payı %17,7 ve fiber internet 

sunucuların payı ise %22,0 oranındadır. 

Bunların pazar paylarında son dört yılda meydana gelen değişimlere bakıldığında; 

TTNet’in payının %60.8’den 9,5 puan gerileme ile %51,3’e düştüğü, diğer geniş bant internet 

sunucuların payının %14,8’den 2,9 puan artışla %17,7’ye yükseldiği, TÜRKSAT’ın payının 

%6,5’ten 0,8 puan artışla %7,3’e yükseldiği, fiber internet sağlayıcıların payının ise %17,4’ten 

4,6 puan artışla %22’ye yükseldiği görülmektedir. 
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Başka bir ifade ile TTNet’in hızlı pazar kaybından, en fazla fiber internet alanında 

faaliyet gösteren şirket veya şirketler pay alırken, TÜRKSAT dışındaki diğer geniş bant internet 

hizmeti verenler de iyi pay almışlardır. TTNet’in kaybettiği pazar payından en az 

faydalanabilen şirket ise TÜRKSAT olmuştur. 

Türksat tarafından Kablonet markasıyla verilen kablo internet hizmeti, docsis 3.0. 

teknolojisinin sağladığı yüksek bant genişliği imkânıyla, 2012 yılının Aralık ayından beri 100 

Mbps hızda verilebilmektedir. Kablonet markasıyla verilen kablo internet hizmetinde, 2013 yılı 

Temmuz ayında alt limit hız 10 Mbps’e yükseltilerek, 10 ile 100 Mbps arasında bir hız 

spektrumu oluşturulmuştur. Böylece, bu hızlarda sınırsız, akıllı sınırsız, simetrik, kotalı, duran 

kotalı veya kullanıldığı kadar öde internet seçenekleriyle hizmet sunulmaktadır. 

TÜRKSAT kablo internet hizmetinin gerektirdiği teknolojik yatırımları yapmakta ve 

büyük bir bölümü yurtdışından tedarik edilen teknolojik cihazların yeteri kadar yedeği ile 

birlikte tedarikini de sağlamaktadır.      

Ancak, sektörün dinamik ve agresif bir yapıda olması, anlık karar alma gerekliliği ve 

hızlı uygulamaya geçme ihtiyacını ortaya çıkarmakta, pazarlama ve satış teşkilatının da dinamik 

ve esnek bir yapıya kavuşturulmasını gerektirmektedir. 

2020 ve sonrası yıllarda hem genişbant internet pazarında, hem de TV platformu 

işletmeciliği alanlarında rekabetin daha da artacağı düşünülmektedir. Genişbant internet 

pazarında sunulan hizmet hızının ve kalitesinin sürekli olarak artacağı öngörülmektedir. 

Oyuncuların sayısının ve sunulan hizmetlerin giderek çoğaldığı sektörde mevcut sistemin 

teknoloji ile bütünleştirilerek, sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan dörtlü oyun 

olarak adlandırılan TV, internet, sabit ve mobil ses (telefon) hizmetlerinin birlikte sağlanması 

talebinin pazarda etkisini daha fazla hissettireceği görülmektedir. Müşterilerin tüm hizmetleri 

hatta evin tüm telekomünikasyon hizmetlerini tek bir firmadan alarak tek fatura ile ilerleyeceği 

düşünülmektedir.  

Kablo hizmetleri alanında yapılan yatırımların hızlı bir şekilde geri dönüşünün 

sağlanması, şebekenin kapasite kullanım ve doluluk oranı ile abone sayılarının yükseltilmesine 

bağlıdır. Kapasite kullanım ve doluluk oranları ile abone sayısının artırılması ise sektördeki 

gelişmelerin yakinen takibi ve müşteri taleplerine göre etkin bir pazarlama stratejisi 

oluşturulması, dinamik ve esnek yapıda bir satış ve pazarlama teşkilatına sahip olunması ve 

etkili pazarlama ve satış faaliyeti gösterilmesi ile mümkündür. Bu, Şirketin sektördeki payının 

artmasını da sağlayacaktır. 

Kablo hizmetleri alanında, kapasite kullanım ve doluluk oranları ile abone sayılarının 

ve Şirketin sektördeki payının artırılması için; sektördeki gelişmeler ve müşteri taleplerinin 
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yakinen takip edilmesine dayalı olarak etkin pazarlama stratejileri oluşturulması ve dinamik bir 

pazarlama ve satış teşkilatı ile esnek ve etkili pazarlama ve satış faaliyetleri yürütülmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Kablo hizmetleri alanında yapılan yatırımların kısa sürede geri dönüşünün sağlanmasını 

teminen, sektördeki gelişmeler ve müşteri talepleri doğrultusunda dinamik ve esnek pazarlama 

faaliyetleri yürütülerek kablo hizmetleri kapasite kullanım ve doluluk oranları ile abone 

sayılarının yükseltilmesi ve Şirketin sektördeki payının artırılması önerilir.  

BULGU 7: TÜRKSAT'ın Yakın Gelecekte Uydu Kapasitesinde Sağlayacağı Büyük 

Oranlı Artışın Pazarlanmasına Yönelik Proaktif Pazarlama Politikalarının Uygulamaya 

Konulmamış Olması 

Türksat halen işletmede olan 4A ve 4B haberleşme uyduları ile 42° Doğu ve 50° Doğu 

yörüngesini TV yayınları ve haberleşme için çekim merkezi hâline getirerek, siyasi ve kültürel 

açıdan stratejik coğrafyada bulunan Türkiye’nin pozisyonunun güçlendirilmesi ve bölgesel 

açılımların sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Türksat 4B haberleşme uydusunun 2016 yılında hizmete girmesi ile; 50° Doğu 

lokasyonunda ilk defa Türksat uydusu ile hizmet verilmeye başlanması ile bu lokasyon veri 

hizmetleri kapsamında çekim merkezi olmaya başlamış, Ka-Bant kapasitesi üzerinden yüksek 

hızlı ve düşük maliyetli veri haberleşmesi hizmetleri kapasitesi bu yörüngeye kaydırılarak 42° 

Doğu yörüngesinde TV yayıncılığı için kapasite artışı sağlanmıştır. 

Öte yandan, Türkiye, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın büyük kısmını içine alan bir 

coğrafyayı kapsayan hizmet alanında, sayıları giderek artan TV şirketlerinin değişen yayın 

formatlarındaki kapasite talepleri ile jeopolitik ve askeri hareketlilikten kaynaklanan 

haberleşme veri iletimi taleplerinin artışına yol açmıştır.  

Bölgede ve Dünyanın bir çok yerinde faaliyet gösteren TRT, Dışişleri Bakanlığı, TİKA 

ve MEB gibi kamu kuruluşları yanında, Türkiyenin diğer kurum ve kuruluşları ile ticari 

şirketlerin haberleşme ihtiyaçlarının uydu üzerinden karşılanması talepleri giderek artmaktadır. 

Artan talebin karşılanabilir ve yönetilebilir olması için pazardaki mevcut konumun 

korunması ve yeni pazarlara girilmesi kaçınılmaz olduğundan, söz konusu geniş coğrafyada 

pazarlama faaliyetleri önem kazanmıştır. 

Türkiye'nin milli varlıkları arasında yer alan uydu yörünge haklarının korunması ve 

medya iletişim sektöründeki taleplerin karşılanmasına yönelik pazarlama çalışmaları devam 

etmekte, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin Türksat kapsama alanları dışında veya 
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farklı izleyici kitlelerine ulaşmak amacıyla talep edecekleri uydu kapasitelerinin diğer 

operatörler üzerinden en verimli şekilde tedarik edilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları 

tamamlanmaktadır. 

Bu çalışmalar soncunda TÜRKSAT sektörde oldukça iyi bir konuma sahip 

bulunmaktadır. Euroconsult raporuna göre 2018 yılı gelirleri bakımından TÜRKSAT, 

Dünya’da ilk 20 uydu operatörü içinde yer almıştır. 

Ancak, medya ve iletişim sektöründe sahip olunan konumun sürdürülebilmesi için 

uluslararası uydu operatörlerinin bölgedeki faaliyetleri, uydu sektöründe yaşanan gelişmeler ve  

rakip uydu operatörlerinin çalışmaları analiz edilmek suretiyle daha yoğun pazarlama 

faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, TÜRKSAT 2020 ve 2021 yıllarında beşinci nesil iki uyduyu hizmete 

almayı planlamaktadır. 

2020 yılı dördüncü çeyreğinde 31° Doğu yörüngesinde hizmete alınması planlanan 

Türksat 5A, 2021 yılında 42° Doğu yörüngesinde hizmete başlaması planlanan Türksat 5B için 

Airbus firmasıyla sözleşme imzalanmış ve yeni uyduların üretimine başlanmıştır. Ayrıca, yerli 

haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 2022 yılında hizmete alınması planlanmaktadır. Yeni 

uyduların frekans bantlarına uygun olarak anten ve alt sistemleri ile ölçüm sistemleri altyapısı 

kurulum çalışmalarına başlanmıştır. 

Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ile 31° Doğu ve 42° Doğu yörüngelerinde yeni Ku-

Bant frekans hakları da kazanılmış olacaktır. 

 31° Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, Türkiye, Ortadoğu, 

Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kapsayan geniş bir coğrafyada Ku frekans bandında 

hizmet verecektir. 

42° Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5B uydusu Ku ve Ka frekans 

bandına sahip genişbant haberleşme uydusudur. Özellikle Ka frekans bandında 50 Gbps gibi 

yüksek veri iletim kapasitesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’nın büyük kısmını kapsayan bir 

coğrafyada hizmet verecektir. 

Türksat 5B haberleşme uydusu ile birlikte Ka-Bant kapasitesi mevcut kapasitenin 15 

katına çıkacaktır. Türksat 5B uydusu üzerinde planlanan Ka-Bant kapasitesiyle özellikle ticari 

gemiler ve hava yolları hedef pazar olarak seçilmiştir. Bu uydunun faaliyete girmesiyle birlikte 

Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, 

Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerin kapsama alanına dâhil edilerek Ka-Bant kullanımında 

sektörde önemli bir konuma erişilmesi hedeflenmektedir. 
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2020 ve takibeden iki yılda işletmeye alınacak üç adet uydu ile mevcut kapasitede büyük 

oranda artışlar olacağı dikkate alındığında, mevcut kapasitenin pazarlanması noktasında 

karşılaşılan rekabet ve zorlukların artarak devam edeceği görülmektedir. Sektör uluslararası 

serbest rekabete açık bir sektördür ve sektörde alabildiğine yıkıcı (agresif) rekabet 

yaşanmaktadır. 

TÜRKSAT’ın sektördeki mevcut konumunu koruyabilmesi ve yakın gelecekte 

sağlayacağı büyük uydu kapasitesini pazarlayabilmesi için şimdiden pazarlama politikaları 

oluşturması ve proaktif adımlar atması gerekmektedir. 

Öneri: 

Sektörde yaşanan uluslararası yıkıcı rekabet ortamı da dikkate alınarak, TÜRKSAT’ın 

sektördeki mevcut konumunu koruyabilmesi ve yakın gelecekte sağlayacağı büyük uydu 

kapasitesini pazarlayabilmesi için şimdiden pazarlama politikaları oluşturması ve proaktif 

adımlar atılması önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Şirketin kaynak ve varlıkları ile yatırım ve işletme faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgilere 

ait son üç yıllık veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 20:Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2017 2018 2019 
Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

(%) 

Sermaye Bin TL 1.955.058 2.130.741 2.486.783 356.042 16,7 

Ödenmiş sermaye Bin TL 1.955.058 2.130.741 2.486.783 356.042 16,7 

Öz kaynaklar Bin TL 2.211.269 2.592.854 2.575.154 (17.700) (0,7) 

Yabancı kaynaklar Bin TL 485.764 1.089.313 2.219.222 1.129.908 103,7 

Toplam Aktifler Bin TL 2.697.033 3.682.167 4.794.376 1.112.208 30,2 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 463.427 1.129.591 1.124.389 (5.202) (0,5) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 47,4 76,9 59,1 (17,8) (23,1) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 88.371 88.371 88.371 0 - 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL - - - - - 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 10.796 11.319 12.137 818 7,2 

İştirakler temettü geliri Bin TL 4.873 6.909 7.072 163 2,4 

Tüm alım tutarı Bin TL 464.486 772.541 758.926 (13.615) (1,8) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 870.644 1.035.269 1.174.008 138.739 13,4 

Net satış tutarı Bin TL 1.237.573 1.673.654 1.750.944 77.289 4,6 

Stoklar Bin TL 111.597 51.238 60.864 9.626 18,8 

Memur Kişi - - - - - 

Sözleşmeli Kişi - - - - - 

İşçi Kişi 1.000 1.043 1.024 19 1,8 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 170.813 197.953 236.492 38.539 19,5 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 8 15 15 0 - 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 12 22 4 (18) (81,8) 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 163.005 332.649 381.458 48.809 14,7 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 238.439 490.864 92.151 (398.713) (81,2) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL 50.834 110.279 111.108 829 0,8 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 187.604 380.585 (18.957) (399.542) (105,0) 

 

2019 yılında toplam kaynak ve varlıklar %30 oranında 1.112 milyon TL artarken, öz 

kaynaklar %0,7 oranında 17,7 milyon TL azalmış, yabancı kaynaklar ise %104 oranında 1.130 

milyon TL artmıştır.  

TÜRKSAT’ta öz kaynakların artış trendi devam etmektedir. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Türkiye Varlık Fonunun temettü paylarının sermayeye eklenmesi nedeni ile 

devam eden öz kaynak ve ödenmiş sermaye artış trendi 2019 yılında devam etmemiş ve öz 

kaynaklar azalmıştır. 

Öz kaynaklardaki azalma, önceki yıldan 362,7 milyon TL olarak devretmiş olan ve çok 

uzun yıllardan beri tahsil edilememiş değersiz ticari alacağın, dönem içinde kar ve zarar 

hesabına intikal ettirilmesi nedeni ile dönem karının azalması ve bu işlemin kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak vergi beyannamesine eklenmesi nedeni ile net dönem sonucunun 19 
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milyon TL zararla sonuçlanmasından kaynaklanmıştır. 

Böylece, Şirket 2019 yılında da faaliyet karı elde ettiği halde, uzun yıllardan beri gelen 

bir zararın bu yıl sonuç hesabına intikal ettirilmesi nedeni ile sadece bu yılla ilgili olarak öz 

kaynak yitirmiştir. Teşekkülün devamlı olarak kar eden ve öz kaynak yaratan yapısı devam 

etmekte olup esas faaliyetlerle ilgili satışlar ve satışların karlılığı aynı seviyelerde 

sürdürülmektedir. 

Yabancı kaynaklardaki yüksek oranlı artış, faaliyet ve dönem sonuçlarının olumsuzluğu 

ve öz kaynak yitirilmesinden değil, yeni inşa edilmekte olan üç adet uydu yatırım tutarlarının 

finansman ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Yabancı kaynaklarda yüksek oranlı artış olmakla 

birlikte, bu kaynakların yaklaşık %80 inin uzun vadeli yabancı kaynak olması nedeni ile 

Şirketin likidite ve mali yeterliliği üzerinde önemli bir olumsuz etkisi söz konusu değildir. 

Ancak, yeni uyduların hizmete girmesi ile oluşacak büyük miktardaki kapasitelerin 

gerektiği gibi pazarlanamaması ve atıl kapasiteler oluşması halinde Şirketin satışlarının ve 

karlılık oranlarının düşmesi, buna karşılık alınan kredilerin vadelerinin kısalması ve geri 

ödemelerinin başlaması sonucunda, Şirketin mali yeterliliği ve likiditesinin olumsuz 

etkilenmesi söz konusu olabilecektir.    

 Şirketin başlıca işletme faaliyetlerini, uydu işletmeciliği ve hizmetleri, kablo TV, radyo 

ve internet hizmetleri ve e-Devlet ile diğer bilişim hizmetleri oluşturmaktadır. Son yıllarda 

faaliyet zararı edilen kablo TV ve internet hizmetlerinin de 2019 yılında kar ile sonuçlanması 

sonucunda, Şirketin işletme faaliyeti alanlarının tümünden esas faaliyet karı elde edilmeye 

başlanmıştır. 

2019 yılında; uydu hizmetleri satışlarından yaklaşık 310 milyon TL, e-Devlet ve bilişim 

hizmetleri satışlarından yaklaşık 60 milyon TL ve kablo TV ve internet hizmetleri satışlarından 

ise yaklaşık 4 milyon TL tutarında faaliyet karı elde edilmiştir. Ticari mal satışlarından sağlanan 

faaliyet karı ile birlikte toplam 2019 yılı faaliyet karı 381,5 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. 

Uydu hizmetleri satışları en karlı satışlar olmaya 2019 yılında da devam etmiştir. 

11. SONUÇ 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2019 yılı bilançosu ve 

92.150.626,04 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 1.1 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve 

Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Tarihli Gelir Tablosu ve 

Dipnotları 

Ek 1.3 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Yılı Özkaynak Değişim 

Tablosu 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 

                                                                     31.12.2019 Tarihli Bilançosu                                       (Ek 1.1/a) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler  287.717.332,15  605.952.963,84 

     1-Kasa 1.439.349,31  300.623,20  

     2-Alınan çekler     

     3-Bankalar 278.522.460,28  592.847.855,98  

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     

     5-Diğer hazır değerler 7.755.522,56  12.804.484,66  

  B-Menkul kıymetler  0  32.500.000,00 

     1-Hisse senetleri     

     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları     

     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları     

     4-Diğer menkul kıymetler   32.500.000,00  

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

  C-Ticari alacaklar  684.139.984,96  684.139.984,96 

     1-Alıcılar 320.038.987,30  409.458.091,15  

     2-Alacak senetleri     

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

     4-Hazineden alacaklar 362.677.971,53    

     5-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

     6-Verilen depozito ve teminatlar 1.423.026,13  1.657.328,82  

     7-Şüpheli ticari alacaklar 70.827.117,07  84.085.149,10  

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (70.827.117,07)  (84.085.149,10)  

  D-Diğer alacaklar  12.162.671,13  5.604.324,93 

     1-Ortaklardan alacaklar     

     2-İştiraklerden alacaklar 5.418.526,42  8.276,19  

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     

     4-Personelden alacaklar 153.046,61  39.736,05  

     5-Diğer çeşitli alacaklar 6.591.098,10  5.556.312,69  

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

     7-Şüpheli diğer alacaklar  577.193,40  1.383.142,63  

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (577.193,40)  (1.383.142,63))  

  E-Stoklar  51.237.558,29  60.864.425,55 

     1-İlk madde ve malzeme     

     2-Yarı mamuller     

     3-Mamuller     

     4-Ticari mallar 45.922.876,08  45.781.271,25  

     5-Diğer stoklar 568.658,92  1.383.404,04  

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     

     7-Verilen şipariş avansları 4.746.023,29  13.699.750,26  

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri  0  0 

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     
     3-Taşeronlara verilen avanslar     

  G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tahakkukları  26.255.428,21  34.878.471,92 

     1-Gelecek aylara ait giderler 8.290.909,36  14.742.127,72  

     2-Gelir tahakkukları 17.964.518,85  20.136.344,20  

  H-Diğer dönen varlıklar  288.356,45  147.904,01 

     1-Devreden KDV     
     2-İndirilecek KDV     

     3-Diğer KDV     

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     5-İş avansları 113.918,35  69.360,66  

     6-Personel avansları 174.438,10  78.543,35  

     7-Sayım ve tesellüm noksanları     
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)     

                        Dönen varlıklar toplamı  1.061.801.331,19  1.151.063.510,22 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                      

                                          31.12.2019 Tarihli Bilançosu                                         (Ek1.1/b) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:     

   A-Ticari alacaklar:  376.818,67  269.585,11 

      1-Alıcılar     

      2-Alacak senetleri     

      3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

      5-Verilen depozito ve teminat 376.818,67  269.585,11  

      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)     

   B-Diğer alacaklar:  401.804,50  17.022.388,53 

      1-Ortaklardan alacaklar     

      2-İştiraklerden alacaklar     

      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 401.804,50  17.022.388,53  

      4-Personelden alacaklar     

      5-Diğer çeşitli alacaklar     

      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

   C-Mali duran varlıklar  99.690.461,78  100.508.428,18 

      1-Bağlı menkul kıymetler 9.819.009,82  9.736.976,22  

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

      3-İştirakler 2.400.000,00  2.400.000,00  
      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) (900.000,00)    

      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)     

      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı) 88.371.451,96  88.371.451,96  

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     

      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düş. karşılığı (-)     

   D-Maddi duran varlıklar  2.349.881.180,03  3.193.067.742,81 

      1-Arazi ve arsalar 4.493.360,04  12.010.508,80  

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.054.709,97  4.209.231,32  

      3-Binalar 16.231.882,20  16.231.882,20  

      4-Tesis, makine ve cihazlar 2.533.891.896,25  2.846.689.355,23  

      5-Taşıtlar 1.697.518,82  1.697.518,82  

      6-Demirbaşlar 6.697.878,87  6.994.839,90  

      7-Diğer maddi duran varlıklar  6.987.689,27  7.073.411,86  

      8-Birikmiş amortismanlar (-) (1.273.020.415,91)  (1.518.213.269,45)  

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 1.048.846.660,52  1.816.374.264,13  

    10-Verilen avanslar     

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  162.242.585,11  153.390.751,70 

      1-Haklar 143.794.146,05  162.082.798,57  

      2-Şerefiye     

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     

      5-Özel maliyetler 3.060.999,58  3.109.090,09  

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  85.126.326,52  102.800.548,78  

      7-Birikmiş amortismanlar (-) (69.738.887,04)  (114.601.685,74)  

      8-Verilen avanslar     

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  0  0 

      1-Arama giderleri     

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar      

      4-Birikmiş tükenme payları (-)     

      5-Verilen avanslar     

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  7.773.508,78  179.053.179,06 

      1-Gelecek yıllara ait giderler 7.773.508,78  179.053.179,06  

      2-Gelir tahakkukları     

   H-Diğer duran varlıklar  0  0 

      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     

      2-Diğer KDV     
      3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     

      4-Diğer çeşitli duran varlıklar     

                        Duran varlıklar toplamı  2.620.366.358,87  3.643.312.075,39 

Aktif (Varlıklar toplamı)  3.682.167.690,06  4.794.375.585,61 

     Nazım hesaplar                          1.663.382.000  1.721.751.000 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                                        

                                        31.12.2019 Tarihli Bilançosu                                       (Ek 1.1/c) 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali borçlar  3.543.464,85  12.251.938,83 

     1-Banka kredileri 3.529.516,07    

     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

     3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)     

     4-Uzun vadeli yab. kredilerin anapara taksit ve faizleri   12.244.737,53  

     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     

     6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

     7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

     9-Diğer mali borçlar 13.948,78  7.201,30  

  B-Ticari borçlar  401.358.698,01  295.362.952,47 

      1-Satıcılar 380.696.783,95  269.546.895,47  

      2-Borç senetleri     

      3-Borç senetleri reeskontu (-)     

      4-Alınan depozito ve teminatlar 20.661.914,06  25.816.057,00  

      5-Diğer ticari borçlar     

   C-Diğer borçlar  22.783.295,75  27.033.572,09 

      1-Ortaklara borçlar     

      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     

      4-Personele borçlar 699.420,36  908.090,45  

      5-Diğer çeşitli borçlar 22.083.875,39  26.125.481,64  

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

   D-Alınan avanslar  31.443.589,71  20.492.061,15 

      1-Alınan sipariş avansları 31.417.200,36  20.474.176,34  

      2-Alınan diğer avanslar 26.389,35  17.884,81  

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri  0  0 

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri     

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  37.717.181,54  45.533.505,38 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 30.907.772,87  37.225.312,07  

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 5.370.432,81  6.610.172,30  

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş      

          vergi ve diğer yükümlülükler     

      4-Diğer yükümlülükler 1.438.975,86  1.698.021,01  

   G-Borç ve gider karşılıkları  34.114.434,58  44.027.142,84 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş. 110.279.328,72  111.107.679,88  

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yüküm. (-) (81.466.639,85)  (73.469.019,69)  

       3-Kıdem tazminatı karşılığı 5.301.745,71  6.388.482,65  

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları     

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  13.237.078,93  22.559.427,92 

       1-Gelecek aylara ait gelirler 5.754.081,69  14.337.667,48  

       2-Gider tahakkukları 7.482.997,24  8.221.760,44  

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  0  0 

       1-Hesaplanan KDV     

       2-Diğer KDV     

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları     

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     

                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  544.197.743,37  467.260.600,68 
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  TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                                          

                                        31.12.2019 Tarihli Bilançosu                                          (Ek 1.1/d) 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

   A-Mali borçlar       1.122.646.509,94  

      1-Banka kredileri       1.122.646.509,94  

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         

      4-Çıkarılmış tahviller         

      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         

      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         

      7-Diğer mali borçlar         

   B-Ticari borçlar  19.420,89  19.420,89 

      1-Satıcılar     

      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     

      4-Alınan depozito ve teminatlar 19.420,89  19.420,89  

      5-Diğer ticari borçlar     

   C-Diğer borçlar  94.696.200,00  106.923.600,00 

      1-Ortaklara borçlar     
      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 94.696.200,00  106.923.600,00  

      4-Diğer çeşitli borçlar     

      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar     

   D-Alınan avanslar  402.542.947,08  454.425.500,18 

      1-Alınan sipariş avansları 402.542.947,08  454.425.500,18  

      2-Alınan diğer avanslar     

   E-Borç ve gider karşılıkları  38.886.180,90  48.621.344,56 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 38.886.180,90  48.621.344,56  

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları      

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları  8.971.070,00  19.324.504,66 

       1-Gelecek yıllara ait gelirler 8.971.070,00  19.324.504.66  

       2-Gider tahakkukları     

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar  0  0 

       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV     
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  545.115.818,87  1.751.960.880,23 

                        Yabancı kaynaklar toplamı  1.089.313.562,24  2.219.221.480,91 

III-Öz kaynaklar     

   A-Ödenmiş sermaye  2.130.740.778,00  2.486.782.789,00 

       1-Sermaye 2.130.740.778,00  2.486.782.789,00  

       2-Ödenmemiş sermaye (-)     

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     

   B-Sermaye yedekleri  0  0 

       1-Hisse senedi ihraç primleri     

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     

       3-Diğer sermaye yedekleri     

   C-Kâr yedekleri  80.528.110,12  105.128.369,54 

       1-Yasal yedekler 80.391.419,12  104.934.647,54  

       2-Statü yedekleri     

       3-Olağanüstü yedekler     

       4-Diğer kâr yedekleri     

       5-Özel fonlar 136.691,00  193.722,00  

   D-Geçmiş yıllar kârları  1.000.000,00  2.200.000,00 

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)     

   F-Dönem net kârı (zararı)  380.585.239,70  (18.957.053,84) 

       1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 380.585.239,70  380.585.239,70  

       2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

Öz kaynaklar toplamı  2.592.854.127,82  2.575.154.104,70 

IV-Azınlık payları     

Pasif (Kaynaklar) toplamı  3.682.167.690,06  4.794.375.585,61 

                        Nazım hesaplar  1.663.382.000  1.721.751.000 
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Bilanço dipnotları                                                                                                (Ek 1.1/e) 

 

 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 

:..2.486.782.789,00............TL 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve 

genel sekreter gibi üst yöneticilere : 

   a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam  tutarı :..161.747,94.....................TL 

   b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi :.466,34..........TL 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :.8.054.032,80..................TL 

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam  tutarı :......24.267.190,51......................TL 

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı :.........YOK..............TL 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı :…YOK...........TL 

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcuatları :  

   Döviz Cinsi                    Miktarı            TL Kuru          Toplam Tutar     

(KASA) USD                …   10.901,67         5,9360            64.712,31 TL 

(KASA).EURO.             .     14.764,35     .   6,6459.... .      98.122,39 TL 

(KASA).GBP                .     15.129,05     .   7,7765....    .  117.651,06 TL 

(BANKA) USD..........      3.903.753,95        .5,9402  .   23.189.079,21 TL 

(BANKA)  EURO ...... .      792.012,36.        6,6506        5.267.357,40 TL 

(BANKA)  GBP        ...... .   15.111,25..       7,7765           117.512,64 TL 

8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) : 

   Döviz Cinsi        Miktarı         TL Kuru          Toplam Tutar 

   . USD.........    5.799.837,72    5,9402            34.452.196,02 TL 

     EUR                124.910,25    6.6506                830.728,10 TL    

9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) :  

   Döviz Cinsi        Miktarı         TL Kuru                Toplam Tutar 

   USD.....         2.559.487,73    5,9402   ........           15.203.869,03 TL 

   EUR...........       96.059,38     6,6506      .......             638.852,50 TL 

   CHF                 102.780,00    6,0932                          626.259,10 TL 

   GBP                       945,00    7,7765                              7.348,79 TL 

 

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı :....YOK..................TL 

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı :..YOK.......................TL 

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı :....YOK................TL 

13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : 

      Türü       Tertibi       Adedi                Üsleri        Toplam Tutar    

   PAY     1.TERTİP ..125000000.        1,00          125.000.000,00 TL 

   PAY.....2.TERTİP   313214069 ........1,00 ........ 313.214.069.00.TL 

   PAY.....3.TERTİP   336785931 ........1,00 ........ 336.785.931.00.TL 

   PAY.....4.TERTİP   123329240 ........1,00 ........ 123.329.240.00.TL 

   PAY.....5.TERTİP    66863635 ....... .1,00 ........   66.863.635.00.TL 

   PAY.....6.TERTİP   509623459 ........1,00 ........  509.623.459.00.TL 

   PAY     7.TERTİP ..369708269.        1,00           369.708.269,00 TL 

   PAY     8.TERTİP ..110533664.        1,00           110.533.664,00 TL 

   PAY     9.TERTİP   175682511         1,00           175.682.511,00 TL 

   PAY    10.TERTİP   356042011        1,00            356.042.011,00 TL 

14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı :..YOK...........TL 

15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının : 

   Adı                                 Pay Oranı                   Pay Tutarı 

  TÜRKİYE VARLIK FONU         100                  2.486.782.789,00 TL 

16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :  

   Adı                      Pay Oranı       Toplam Sermayesi        Son Dönem Karı    

   EURASIASAT.... ...   % 100........64.500.000 EURO      694.082,03 € KAR 

17.Stok değerleme yöntemi 
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   a) Cari dönemde uygulanan yöntem   :..HİZMET İŞLETMESİ-AĞIRLIKLI ORTALAMA 

   b) Önceki dönemde uygulanan yöntem :HİZMET İŞLETMESİ-AĞIRLIKLI ORTALAMA 

   c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 

tutarı : YOK.............. 

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 

   a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti    : 320.532.418,90...............TL 

   b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti                        :YOK 

   c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 

      - Varlık maliyetlerinde (+)     :..YOK........................TL   

      - Birikmiş amortismanlarda (-)  :.YOK....................TL 

19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları : % 

 

                         Ticari Alacak               Ticari Borç   % 

 1- Ana kuruluş          ....100............         .     100,00.........  

 2- Bağlı ortaklık       ......YOK..............          .YOK..........          ................. 

 3- İştirakler           .........YOK...........              YOK       ................. 

20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :1025…......... 

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi  

  :YOK 

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta 

bağlı kazançlara ilişkin bilgi : YOK 

23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri :YOK 

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :…YOK.......TL 

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve 

bağlı ortaklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 

:......YOK...............................TL 

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen 

bedelsiz hisse senedi  tutarları :.........YOK...................................TL 

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin 

(katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme 

ilişkin faiz borçları tutarları :.....YOK.................TL 

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı :..YOK.....TL 

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir 

olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : .28 / 02 / 2020 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Yılı Gelir tablosu          (Ek 1.2/a) 
 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A- Brüt satışlar  1.862.781.528,56  2.016.358.581,99 

    1-Yurtiçi satışlar 1.820.741.279,80  1.964.044.670,67  

    2-Yurtdışı satışlar 37.922.399.25  46.525.930,76  

    3-Diğer gelirler 4.711.849,51  5.787.980,56  

B- Satış indirimleri ( - )  (189.126.613,37)  (265.414.640,21) 

    1-Satıştan iadeler ( - ) (14.826.769,41)  (25.110.149,04)  

    2-Satış ıskontoları ( - ) (174.299.843,96)  (240.304.491,17)  

    3-Diğer indirimler ( - )     

C- Net satışlar  1.673.654.915,19  1.750.943.941,78 

D- Satışların maliyeti ( - )  (1.231.665.297,06)  (1.233.657.859,32)) 

    1-Satılan mamuller maliyeti ( - )     

    2-Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) (196.396.205,77)  (59.650.213,14)  

    3-Satılan hizmet maliyeti ( - )  (1.035.269.091,29)  (1.174.007.646,18)  

    4-Diğer satışların maliyeti ( - )     

Brüt satış karı veya zararı  441.989.618,13  517.286.082,46 

E- Faaliyet giderleri ( - )  (109.340.444,82))  (135.827.825,92) 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - ) (10.776.890,21)  (12.442.579,15)  

    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - ) (80.626.183,30)  (99.985.433,88)  

    3-Genel yönetim giderleri ( - ) (17.937.371,31)  (23.399.812,89)  

Faaliyet karı veya zararı  332.649.173,31  381.458.256,54 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar   696.060.979,17  185.044.323,25 

    1- İştiraklerden temettü gelirleri 6.837.661,01  7.143.416,17  

    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri     

    3- Faiz gelirleri 31.301.350,26  49.802.540,83  

    4- Komisyon gelirleri     

    5- Konusu kalmayan karşılıklar 8.284.035,43  7.411.943,58  

    6- Menkul kıymet satış karları 1.493.873,83  4.533.299,44  

    7- Kambiyo kârları 648.144.058,64  116.153.123,23  

    8- Reeskont faiz gelirleri     

    9- Enflasyon düzeltme karları     

   10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar     

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)  (579.151.697,10)  (216.027.419,30) 

    1- Komisyon giderleri( - )     

    2- Karşılık giderleri ( - ) (19.212.246,03)  (23.895.522,93)  

    3- Menkul kıymet satış zararları ( - )      

    4- Kambiyo zararları( - ) (559.939.451,07)  (192.131.866,37)  

    5- Reeskont faiz giderleri( - )     

    6- Enflasyon düzeltme zararları     

    7- Diğer olağan gider ve zararlar( - )     

H- Finansman giderleri ( - )    (7.618.088,62) 

   1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )    (7.618.088,62) 

   2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )     

Olağan kar veya zarar  449.558.455,38  342.857.071,87 

I- Olağan dışı gelir ve karlar  42.718.451,79  151.741.701,86 

   1- Önceki dönem gelir ve karları 1.552.559,39  433.640,86  

   2- Diğer olağandışı gelir ve karlar 41.165.892,40  151.308.061,00  

J- Olağandışı gider ve zararlar ( - )  (1.412.338,75)  (402.448.147,69) 

   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )     

   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) (29.601,01)  (400.554.295,79)  

   3- Tazminat ve ceza giderleri (- )  (965.957,66)  (1.867.952,49)  

   4- Bağış ve Yardımlar (-) 

   5- Diğer olağandışı gider ve zararlar (- )  

 

(416.780,08) 
 (23.000,00) 

(2.899,41) 
 

Dönem karı veya zararı  490.864.568,42  92.150.626,04 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük      

     karşılıkları( - )  (110.279.328,72)  (111.107.679,88) 

Dönem net karı veya zararı  380.585.239,70  (18.957.053,84) 
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Gelir Tablosu dipnotları                                                                                                (Ek 1.2/b) 

 
1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 

a) Amortisman giderleri :                                      290.055.652,24    TL 

    aa) Normal amortisman giderleri                     : 260.982.622,95    TL 

    bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri :   YOK   TL 

b) İtfa ve tükenme payları                              : 29.073.029,29 TL  

 

2. Dönemin karşılık giderleri                           : .      36.043.093,72 TL  

a) Şüpheli Alacak Karşılığı                                      23.895.552,93 TL 

b) Kıdem tazminatı Karşılığı                                    12.147.540,79 TL 

 

3. Dönemin tüm finansman giderleri                  :   45.081.825,04 TL 

a) Üretim maliyetine verilenler                          :   YOK   

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler              :   37.463.736,42 

c) Doğrudan gider yazılanlar                            :     7.618.088,62 

 

4. Dönemin  finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın 

tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) :   TAMAMI ANA KURULUŞ 

 

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları 

%20'yi  aşanlar ayrıca gösterilecektir) :   23.091.606,19        TL 

 

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve 

benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) :  Alınan Faiz:556.941,34 

 

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinator, genel müdür yardımcıları gibi üst 

yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 6.275.320,06     TL  

  

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde 

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :      YOK                           TL  

 

9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk 

giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi) : HİZMET ÜRETİM İŞLETMESİ-AĞIRLIKLI ORTALAMA 

MALİYET 

 

10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri   : YOK 

 

11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile 

hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere 

ilişkin tutarları : Hurda satışı:3.451.795,60 TL 

 

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını 

gösteren açıklayıcı not: Önceki yılda gelir yazılıp  bu dönem kurumlar tarafından kesilen iade faturaları ile Önceki 

yılda gider yazılıp  bu dönem firmalara kesilen iade faturaları  

 

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,  hisse başına kar ve kar payı oranları 

   : HİSSE SENEDİ BAŞINA BRÜT KAR  : 0,037 

   : HİSSE SENEDİ BAŞINA NET KAR    : ZARAR 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu     (Ek 1.3) 
 

 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
2019 

TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 287.717.332 

B- Dönem içi nakit girişleri 3.596.658.193 

 1- Satışlardan elde edilen nakit 2.023.968.505 

  a) Net satışlar 1.750.943.941 

  b) Ticari alacaklardaki azalışlar 273.024.564 

  c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)   

 2- Diğer faaliyetlerden gelir ve karlardan sağlanan nakit 185.044.323 

 3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 151.741.701 

 4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit  29.058.603 

  a) Menkul kıymet ihraçlarından   

  b) Alınan kredilerden   

  c) Diğer artışlardan 29.058.603 

 5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 1.206.845.061 

  a) Menkul kıymet ihraçlarından   

  b) Alınan kredilerden 1.122.646.510 

  c) Diğer artışlardan 84.198.551 

 6- Sermaye artışlarından sağlanan nakit 0 

 7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit 0 

 8- Diğer nakit girişleri 0 

C- Dönem içi nakit çıkışları 3.245.922.562 

 1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 1.062.010.602 

  a) Satışların maliyeti 1.233.657.859 

  b) Stoklardaki artışlar 9.626.867 

  c) Ticari borçlardaki azalışlar 105.995.745 

  d) Ticari borçlardaki artışlar (-) 0 

  e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) -287.269.869 

  f) Stoklardaki azalışlar (-)   

 2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 133.041.942 

  a) Araştırma ve geliştirme giderleri 12.442.579 

  b) Pazarlama ve dağıtım giderleri 99.985.334 

  c) Genel yönetim giderleri 23.399.812 

  d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) -2.785.783 

 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 192.131.866 

  a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 216.027.419 

  b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen gider ve zararlar (-) -23.895.553 

 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 7.618.089 

 5- Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışları 402.448.147 

  a) Olağan dışı gider ve zararlar 402.448.147 

  d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen gider ve zararlar (-)   

 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 1.141.721.698 

 7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (-) 0 

  a) Menkul kıymet anapara ödemeleri   

  b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

  c) Diğer ödemeler   

 8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (-) 0 

  a) Menkul kıymet anapara ödemeleri   

  b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

  c) Diğer ödemeler   

  9- Ödenen vergiler ve benzerleri 102.281.708 

 10- Ödenen temettüler   

 11- Diğer nakit çıkışları 204.668.509 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 638.452.963 

E- Nakit artış ve azalışı (B-C) 350.735.631 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Yılı 

                           Özkaynak Değişim Tablosu                   (Ek 1.4) 
 

 

Öz kaynak artış/azalışları 
Ödenmiş 

sermaye 

Yasal 

yedekler 
Özel fonlar 

Geçmiş 

yıllar 

karları 

Net dönem 

karı 

Öz 

kaynaklar 

toplamı 

31.12.2018 Bilanço 

Bakiyesi 
2.130.740 80.391 137 1000 380.585 2.592.677 

Öz kaynak artış/azalışları 
Ödenmiş 

sermaye 

Yasal 

yedekler 
Özel fonlar 

Geçmiş 

yıllar 

karları 

Net dönem 

karı 

Öz 

kaynaklar 

toplamı 

31.12.2019 Bilanço 

Bakiyesi 
2.486.782 104.934 194,00 2.200,00 -18.957 2.575.153 

- Kar Dağıtımı             

  Temettü             

  Yedeklere Aktarılan   24.543 57       

- Emisyon Primleri             

- Sermaye Artışı (Nakten) 356.042           

2019 Yılı Değer Artışı       1.200     

2019 Yılı Net Dönem karı         -18.957   
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 2.2 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 31.12.2019 Tarihli Bağımsız 

Denetimden Geçmiş Bilançosu 

Ek 2.3 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 31.12.2019 Tarihli Bağımsız 

Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu 
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Ek 2.1 
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 TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 31.12.2019 Tarihli  

                                       Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosu                                   (Ek 2.2/a) 
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 TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 31.12.2019 Tarihli  

                                       Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosu                                   (Ek 2.2/b) 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2019 Yılı 

                              Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu                     (Ek 2.3) 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

 

Bulgu ve 

Öneri No Öneri Metni 
Sayfa 

Aralığı 

1 
Şirketin 15 yıllık mevcut veri merkezinin, kapasitesinin %80 oranında 

dolması ve kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin 

karşılanamaması, ayrıca enerji verimliliği açısından eski bir teknolojiye 

sahip ve alt yapı açısından genişlemeye olanak vermemesi nedenleriyle, 

yapımına karar verilen, projeleri hazırlanan ve uzun süredir yatırım 

programında yer alan yeni veri merkezi ve işletme binalarının 

yapılabilmesi için, belirlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına tahsisli 

olan Hazine arazisinin 50 dönümlük kısmının, satın alma ve kiralama 

seçenekleri de dahil olmak üzere temin edilebilmesi için Bakanlık 

nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

44-46 

2 1990 yılların başından beri hizmet veren ve defalarca genişletme, ek bina 

inşaatı ve tadilat çalışmaları yapılan Gölbaşı Genel Müdürlük 

kampüsünde yer alan mevcut Uydu Kontrol Merkezi (UKM) binasının 

gerek gelecek uydu filosu ihtiyaçlarının karşılanması gerekse 15 Temmuz 

2016’da yaşanan hain saldırı gibi olağanüstü hallerde ya da doğal 

afetlerde coğrafi yedeklik sağlamak üzere, yüksek güvenlikli bir coğrafi 

yedek uydu yer kontrol istasyonu kurulması noktasındaki çalışmaların 

biran önce sonuçlandırılması önerilir. 

46-47 

3 Şirketin iş süreçleri arasında yeterli ve zamanında bilgi akışının 

geliştirilmesine yönelik olarak, Kurumsal Kaynak Yönetimi Programında 

yer alan “Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Modülü” ile ilgili yazılımsal 

ve kullanıcı kaynaklı eksikliklerin giderilmesi önerilir. 

47-48 

4 
Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket 

olarak kurulmuş olan Türksat AŞ’nin çalışanlarının tüm maliyetleri Şirket 

tarafından karşılanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

görevlendirilmelerinin Şirketin kuruluş amaçlarıyla (karlılık-verimlilik) 

çelişmesi ve bu durumun şirketin karlılığını olumsuz etkilemesi 

nedeniyle, TÜRKSAT'ın geçici görevlendirmeye ilişkin muvafakatlere 

sınırlama getirmesi önerilir. 

48-51 

5 
Şirketin ar-ge faaliyetlerinde hedeflediği projeleri zamanında 

gerçekleştirmesi ve yeni projeler üretmesi için alanlarında uzman ve 

yetişmiş personel ile ar-ge biriminin takviye edilmesi önerilir. 

51-52 

6 
Kablo hizmetleri alanında yapılan yatırımların kısa sürede geri dönüşünün 

sağlanmasını teminen, sektördeki gelişmeler ve müşteri talepleri 

doğrultusunda dinamik ve esnek pazarlama faaliyetleri yürütülerek kablo 

hizmetleri kapasite kullanım ve doluluk oranları ile abone sayılarının 

yükseltilmesi ve Şirketin sektördeki payının artırılması önerilir.  

52-55 

7 
Sektörde yaşanan uluslararası yıkıcı rekabet ortamı da dikkate alınarak, 

TÜRKSAT’ın sektördeki mevcut konumunu koruyabilmesi ve yakın 

gelecekte sağlayacağı büyük uydu kapasitesini pazarlayabilmesi için 

şimdiden pazarlama politikaları oluşturması ve proaktif adımlar atılması 

önerilir. 
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