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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 : 2.130.740.778 TL 

Ödenmiş sermayesi : 2.130.740.778 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 Devam ediyor 

2- Başkan Vekili 

Galip ZEREY UAB Eski Müsteşar Yardımcısı 06.04.2016 Devam ediyor 

Süleyman KARAMAN Başbakan Başdanışmanı 06.04.2016 25.04.2018 

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

4- Üye 

Dr. Ali Taha KOÇ 
Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri 

Başkanı 
01.10.2014 Devam ediyor 

Mustafa VARANK 
Cumhurbaşkanlığı (Cumhurbaşkanı Baş 

Danışman) 
18.04.2014 9.07.2018 

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 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 ve Amacı 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme 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, 
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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, 

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, 

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 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, 
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Dünya’da önde gelen bir şirket olmak, 

-Misyonu: Bilgi ve iletişim teknolojileri ile uydu ve kablo ağı üzerinden hizmetler 

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. 

1.3 Teşkilat 

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, tüzel kişi hissedarın pay sahipliğine 

dayanan, oy, yönetimi temsil gibi hak ve yetkilerini, onun adına kullanan Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı tarafından aday gösterilmektedir. 

TÜRKSAT AŞ’nin teşkilatlanması Genel Müdürlük, Teftiş Kurulu, 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.  
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1.4 Toplu Bilgiler 

Şirketin son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler, aşağıdaki Toplu Bilgiler 

Tablosunda gösterilmiştir. 

Tablo 2: Toplu bilgiler 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 
Son iki yıl 

farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

(%) 

Sermaye Bin TL  1.844.525 1.955.058 2.130.741 175.682 9,0 

Ödenmiş sermaye Bin TL 1.844.525 1.955.058 2.130.741 175.682 9,0 

Öz kaynaklar Bin TL 2.023.528 2.211.269 2.592.854 381.585 17,3 

Yabancı kaynaklar Bin TL 347.416 485.764 1.089.313 603.549 124,3 

Toplam Aktifler Bin TL 2.370.944 2.697.033 3.682.167 985.134 36,5 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL  141.422 463.427 1.129.591 666.164 143,8 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 37,7 47,4 76,9 29,5 62,2 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 88.371 88.371 88.371 - 0,0 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL - - - - 

 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 
10.195 

10.796 

 

11.319 523 4,8 

İştirakler temettü geliri Bin TL 3.586 4.873 6.837 1.964 40,3 

Tüm alım tutarı Bin TL 240.998 464.486 772.541 307.972 66,3 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 868.809 870.644 1.035.269 164.625 18,9 

Net satış tutarı Bin TL 940.775 1.237.573 1.673.654 436.081 35,2 

Stoklar Bin TL 47.740 111.597 51.238 (60.359) (54,1) 

Memur Kişi 

 

- - - 

 
Sözleşmeli Kişi 

 

- - - 

 
İşçi Kişi 949 1.000 1.043 43 4,3 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 164.525 170.813 197.953 27.140 15,9 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 4 8 15 7 87,5 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 8 12 22 10 83,3 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 71.966 163.005 332.649 169.644 104,1 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 148.946 238.439 490.864 252.425 105,9 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler Bin TL 30.965 50.834 110.279 59.445 116,9 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 117.981 187.604 380.585 192.981 102,9 

 

TÜRKSAT’ta öz kaynakların artış trendi devam etmektedir. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Varlık Fonunun temettü paylarının sermayeye eklenmesi nedeni ile öz kaynak 

artışları, ödenmiş sermaye artışlarına da yansımaktadır. 

TÜRKSAT’ın yabancı kaynakları da artmaya devam etmekte olup yabancı 

kaynaklardaki artış öz kaynaklardaki artıştan daha hızlıdır. 

Aynı şekilde, alımlar ve satışlardaki artış trendi de sürmektedir.  
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Faaliyet ve dönem karları ile karlılık oranları yine son üç yılda artış trendi 

göstermektedir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

TÜRKSAT’ın 2018 yılı bütçesi ve yatırım programı, Yönetim Kurulu’nun 19.12.2017 

tarih ve 16/112 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Faaliyet dönemine ilişkin bütçe hedefleri ile son iki yıl gerçekleşmeleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlk Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye Göre 

Sapma (Son 

durum) 

(%) 

İlk Durum Son Durum 

A-Personel sayısı Kişi 1000    1.050            1.043      

B-Personel giderleri Milyon TL  170 2,3      187           187             198    5,9 

C-Tüm alım tutarı Milyon TL 464  4,5     893           927             772    (16,7) 

D-Başlıca Alımlar               

  -Uydu malzemeleri Milyon TL 86  40     102           102               80    (21,6) 

  -Kablo TV malzemeleri Milyon TL 69  (20)     123           123               77    (37,3) 

  -Bilişim malzemeleri Milyon TL 73 40       54             91               77    (15,4) 

  - Hizmet alımları Milyon TL 236 (3)     614           611             538    (11,9) 

E-Tüm Üretim Maliyeti Milyon TL 1075  7  1.396        1.396          1.341    (3,9) 

F-Başlıca Üretimler               

G-Net Satış Tutarı Milyon TL 1238  7  1.731        1.731          1.674    (3,3) 

H-Başlıca Satışlar               

  -Uydu gelirleri Milyon TL 343  5     679           679             640    (5,7) 

  -Kablo TV gelirleri Milyon TL 473  3     572           572             599    4,7 

  -Bilişim gelirleri Milyon TL 324 16     480           480             435    (9,4) 

I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Milyon TL  463  (53)  1.470        1.449          1.130    (22) 

J-Dönem Karı veya Zararı Milyon TL  238  32     398           398             491    23,4 

Şirket’in 2018 yılı bütçesi hazırlanırken; gerek yıl içerisinde yeni çıkacak proje ve 

harcamalar gerekse bütçelenen projelerin ve harcamaların ek ödenek ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılmak üzere ve kullanım yeri ve tutarı genel müdürlük yetkisinde 

olacak şekilde 2018 yılı toplam gider bütçesine ilave olarak 20 milyon TL tutarında yedek 

ödenek konulmuştur.  
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Genel Müdürlüğe Direktörlükler/Müdürlükler arası ödenek aktarma yetkisi ile bütçe 

gider kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmiştir. 

Bütçede 2018 yılında;  1 milyar 731 milyon TL net satış hasılatı, 1 milyar 243 milyon 

TL satış maliyeti, 153 milyon TL faaliyet gideri planlanmış, faaliyet karının 335 milyon TL, 

dönem karının ise 398 milyon TL olması öngörülmüş, dönem sonunda; 1 milyar 674 milyon 

TL net satış hasılatı, 1 milyar 232 milyon TL satışların maliyeti, 109 milyon TL faaliyet gideri 

gerçekleşmiş, faaliyet karı tutarı 333 milyon TL, dönem karı tutarı da 491 milyon TL 

olmuştur. 

Dönem karı bir önceki döneme göre %106 oranında artmıştır. 

1.5.2 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 4: Personel sayı ve harcamaları 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

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)       1.327   1.403 

II- Memurlar             

III- Sözleşmeliler             

IV- İşçiler             

A- Sürekli işçiler             

a- Kapsam içi 993 1093 1036 165.781   192.324 

b- Kapsam dışı 7 7 7 3.705   4.226 

B- Geçici işçiler             

Genel Toplam 1000 1100 1043 170.813   197.953 

Yüklenici işçiler 351   351 24.321   24.852 

Diğer Giderler       2.764   4.076 

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

alanlarındaki iş ve işlem hacminin artmasından dolayı idari anlamda insan kaynağı ihtiyacının 

artması, Şirket’in faaliyetlerinde genişleme ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde devam 

ettirilmesi için program kadro sayısı 1.100 kişi olarak belirlenmiştir.  

2017 yılsonunda 1.000 olan personel sayısı, faaliyet döneminde 79 adet giriş ve 36 
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adet çıkış gerçekleşmesi sonucu yılsonunda 1.043 kişiye yükselmiştir.   

2017 yılsonunda 351 kişi olan yüklenici işçilerinin sayısı 2018 yılsonunda yine 351 

kişi olarak gerçekleşmiştir.  

Şirket tarafından 2018 yılında toplam 198 milyon TL personel harcaması yapılmıştır. 

Personel giderleri, geçen yıla göre %15,9 oranında 27 milyon TL artış göstermiştir.  

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 A.Ş. ile 

İletim İşçileri (Öz İletişim-İş) Sendikası arasında 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasını 

kapsayan III. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 22 Ocak 2016 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 32 inci maddesine göre; 

2018 yılı için; 01.01.2018 tarihi itibariyle takip eden 1 (bir) yıllık dönem için kariyer 

çalışmasında belirlenen kademe ücretlerine [(TÜFE+ÜFE/2)]+1 oranında zam yapılacağı, 

enflasyon farkı hesaplamasında 2017 Aralık dönemi için TUİK tarafından bir önceki yılın 

Aralık ayına göre ilan edilen oranlar temel alınarak hesaplama yapılacağı kararlaştırılmıştır.  

İkramiye başlıklı 36 ncı maddesine göre de; tüm sendika üyelerine, ikramiye ödeme 

günündeki net ücretinin 1,065 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. 

2018 yılı toplam sosyal harcamalar tutarı 51 milyon TL’dir. Bu harcamalarının 

%53'ünü sosyal güvenlik primleri, %18,7’sini barındırma giderleri, %8,5’ini yedirme yardımı, 

%9,5’ini taşıma giderleri ve %10,3’ünü de diğer sosyal nitelikli harcamalar oluşturmuştur. 
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1.5.3 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.  

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.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

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 2018 yılında gerçekleştirilen malzeme alımları, program ve önceki 

yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Program Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 

Miktar 
Tutar     

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler               

2-İşletme malzemesi, yedekler ve 

diğer malzemeler 

 

 

 

  845 
 

1.589 
 

983 (38,2) 

3-Ticari mal alımları (Yurtiçi)               

   - Uydu malzemeleri  85.635  102.039  80.102 (21,5) 

   - Kablo TV malzemeleri  69.436  122.902  76.663 (37,6) 

   - Bilişim malzemeleri 

 

 72.591  90.992  76.854 (15,5) 

11 Ticari mallar toplamı (3) 
 

 227.662    315.933    233.619 (26,1) 

Yurtiçi alımlar toplamı    228.507   317.522    234.602 (26,1) 

Yurtdışı alımlar toplamı               

Genel toplam    228.507   317.522    234.602 (26,1) 

Verilen sipariş avansları    34.188        4.746   

Şirketin işletme bütçesinde alım programlarına yer verilmediğinden, program değerleri 

gider bütçesindeki ilgili kalemlerden alınmıştır. 

Malzeme ve ticari mal alımlarından oluşan alımlar toplamı bir önceki yıla göre %2,7 

oranında artışla 234,5 milyon TL’ye yükselmiştir. Mal alımları 317,5 milyon TL tutarındaki 

bütçesinin %26,1 oranında altında gerçekleşmiştir.  

Mal alımlarının tamamı yurt içi tedarikçilerden sağlanmış olup; %34,1 oranında 80,1 

milyon TL’si uydu, %32,8 oranında 76,9 milyon TL’si bilişim, %37,7 oranında 76,7 milyon 

TL’si kablo TV malzemelerinden ve % 0,4 oranında 983 bin TL’si de tüketim ve işletme 

malzemeleri alımlarından oluşmaktadır. 

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 2018 yılı stok hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2017   

yılından 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

2018 yılında 2019 yılına 

devreden 

stok 

 

(Bin TL) 

Giren 

 

 

(Bin TL) 

Çıkan 

 

 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler         

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer   623  984  1.038 569 

Toplam (2)  623  984 1.038  569 

Toplam (1+2)  623  984  1.038  569 

Yıl sonu itibariyle 569 bin 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.  

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Şirketin 2018 yılı faaliyet döneminde dışarıdan sağladığı hizmet alımları, program ve 

önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre Sapma 

(%) 
Tutar                    

(Bin TL) 

Ödenek                

(Bin TL) 

Tutar  

(Bin TL) 

1-Üretim  370.607 519.380 461.796 (11,1) 

   -Kablo TV Bakım Onarım 100.511 120.103 97.724 (18,6) 

   -Çağrı Merkezi İşletimi 52.638 80.707 76.748 (4,9) 

   -Kablo TV İçerik Temini 103.863 111.769 119.283 6,7 

   -Yazılım Hizmetleri 42.420 113.622 77.592 (31,7) 

   -Toptan internet altyapı temin hizmeti 71.341 93.179 90.509 (2,9) 

2-Temizlik 4.288 6.187 4.686 (24,3) 

3-Koruma ve Güvenlik 6.476 7.124 6.238 (12,4) 

4-Personel taşıma ve Araç Kiralama 4.998 5.825 5.669 (2,7) 

5-Yemek 1.616 1.915 1.911 (0,2) 

6-Diğer 41.381 70.222 57.639 (17,9) 

Genel Toplam 429.366 610.653 537.939 (11,9) 
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Şirketin 2018 yılı bütçesinde alım programına yer verilmediğinden, hizmet alımlarına 

ilişkin planlanan harcama kalemleri gider bütçesinden alınmıştır.  

İşletme bütçesinde 610,6 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılması planlanmış, bu 

tutarın %11,9 oranında eksiği ile 537,9 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılmıştır.  

Şirketin 2018 yılı hizmet alımları tutarının %85,8’i oranında 461,8 milyon TL’sini ana 

faaliyet konularına ilişkin alımlar oluşturmuştur.  

Kablo TV bakım ve onarım harcamaları tutarı  97,7 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 76,7 milyon TL’nin; 16,6 milyon TL’si Kablo TV 

ve Kablonet hizmetleri kapsamında şirketin kendi müşterilerine sunulan çağrı merkezi hizmet 

bedellerini, 60,1 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 119,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

5.11.2008 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 %82,9 oranında artış göstererek 77,6 milyon TL olmuştur. 

Toptan internet altyapı giderleri bedeli 90,5 milyon TL, şirket müşterilerinin global 

internet ağına bağlanmasını sağlamak üzere servis sağlayıcılara ödenen tutarları ifade 

etmektedir.  

Diğer hizmet alımları tutarı 57,6 milyon TL’nin; 21,7 milyon TL’si muhtelif bakım 

onarım, 15,5 milyon TL’si elektrik, 13,9 milyon TL’si personel, 6,5 milyon TL’si de sair  

hizmet bedellerine ilişkindir.  
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1.5.4 Giderler 

Şirket’in 2018 yılına ait gider gerçekleşmeleri, önceki dönem değerleri ve bütçe 

değerler ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2017 2018 

      Ödeneğin son 

durumuna 

göre fark 

Ödeneğe  

göre sapma 
Gerçekleşen Ödenek  Gerçekleşen  

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

0- İlk madde ve malzeme giderleri           

1-lşçi ücret ve giderleri 169.560 187.281 200.514 13.233 7,1 

2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 512.777 761.598 622.276 (139.322) (18,3) 

3-Çeşitli giderler 26.067 40.699 33.756 (6.943) (17,1) 

4-Vergi resim ve harçlar 10.715 16.218 20.074 3.856 23,8 

5-Amortismanlar ve tükenme payları 229.084 226.868 267.987 41.119 18,1 

6-Finansman giderleri           

Toplam 948.203 1.232.664 1.144.607 (88.057) (7,1) 

Şirketin 2018 yılı bütçesinde 1.233 milyon TL tutarında gider öngörülmüş olmasına 

karşılık, dönem sonunda gider gerçekleşmesi bu tutarın 88 milyon TL altında 1.145 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. Giderlerin toplam tutarı, geçen döneme göre %21 oranında artış 

göstermiştir. Bu artışta dışardan sağlanan fayda ve hizmet bedelleri ile amortisman 

giderlerindeki artışlar etkili olmuştur. 

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

hizmetlere, %23,4’ü amortisman ve tükenme paylarına , %17,6’sı personel giderlerine, %3’ü 

çeşitli giderlere ve %1,7’si de vergi resim ve harçlara aittir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Şirketin 2018 yılında faaliyet gösterdiği başlıca hizmet türleri, geçen yıl ve program 

değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Hizmet Üretim Türleri Tablosu 

Hizmet üretim Türü Ölçü 

2017 2018 Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen 

Yıla 

Göre 

a) Uydu Haberleşme Hizmetleri             

 -Uydu doluluk oranı % 71 71 74 104,2 104,2 

 -Uydulardan yayın yapan TV sayısı Adet 437 450 417 92,7 95,4 

 -VSAT terminal sayısı Adet 4.621 4.500 4.537 100,8 98,2 

b) Kablo TV hizmetleri abone sayıları             

 -Analog Kablo TV hizmeti Adet 1.214.514 1.337.500 1.248.198 93,3 102,8 

 -Kablonet(İnternet erişimi) Adet 826.729 980.000 912.949 93,2 110,4 

 -Kablo TV paketleri Adet 1.036.850 1.260.000 1.082.991 86,0 104,5 

 -Sinema paketleri Adet 475.189 550.000 593.564 107,9 124,9 

 -Kablo Ses Adet 498.282 450.000 427.503 95,0 85,8 

c)Bilişim hizmetleri             

  e-Devlet kapısı             

 -Kurum Adet 396   492   124,2 

 -Hizmet Adet 2.799   4.131   147,6 

 -Kullanıcı Adet 35.574.774   41.135.228   115,6 

CBS- üretilen görüntü Km2 18.897 50.000 27.898 55,8 147,6 

CBS- yürütülen proje Adet 11   26   236,4 

 -Anahtar teslim proje sayısı Adet 37   54   145,9 

 -BT Teknik danışmanlık proje sayısı Adet 17   20   117,6 

 -Belgenet TM kullanan kuruluş sayısı Adet 50   72   144,0 

 -Toplam proje tutarı Milyon TL 158   228   144,3 

 

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 

kullanılır hale gelmiştir. 

Uydu haberleşme hizmetlerinin verilmesinde, kullanılacak uyduların konumları, 

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 
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mutabakatı ile oluşturulan Radyo Tüzüğü (RR) kapsamına alınarak, müracaat ve onay 

işlemleri için ayrıntılı kurallar belirlenmiştir.   

Türkiye’nin milli uydu şebekesi kurma kararı verdiği dönemden itibaren ITU nezdinde 

yapılan başvuru ve ilgili taraflar arasında yapılan koordinasyon sonucunda ticari değeri 

oldukça yüksek olan Avrasya coğrafyasına yönelik 31 doğu, 42 doğu ve 50 doğu 

konumlarının kullanım hakkı kazanılmıştır. Söz konusu pozisyonlardaki frekans haklarını 

genişletmek ve yeni frekanslarda hizmet sunabilmek amacıyla ITU’ya zamanla çeşitli 

başvurular da yapılmıştır. 

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. 

İşletilmekte olan TÜRKSAT uydularının yönetim ve denetimi 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 Yedek Uydu Kontrol Merkezi’nde ikinci 

bir yönetim-denetim istasyonu da bulunmakta olup, burada bulunan 2 adet anten uydudan 

telemetri almaya, telecommand göndermeye ve uydunun uzaydaki yerinin tespiti için ranging 

yapmaya uygun durumda yedek olarak bekletilmektedir.  

TÜRKSAT uydularında bulunan kapasite genel olarak TRT, özel radyo ve televizyon 

kuruluşları, data iletimi yapan işletmeciler ve görevleri gereği geniş alan ağına sahip kamu 

kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. 

Şirketin görevi sadece sahip olduğu uyduların işletmeciliği ile sınırlı olmayıp, ulusal 

uydular veya diğer operatörlere ait uydulardan kiraladığı kapasiteler üzerinden kişisel ve 

kurumsal kullanıma yönelik iletişim alt yapısı kurmak, işletmek ve bu amaca yönelik her türlü 

ticari faaliyette bulunmak da Şirket yetkileri arasında olduğundan, TÜRKSAT uyduları 

kullanılarak oluşturulan şebeke üzerinden uçtan uca veya diğer operatörlere ait şebekeler ile 

irtibatlı haberleşme hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler VSAT, 
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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.  

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

TÜRKSAT uydularının en yaygın kullanım şekli radyo ve televizyon kanallarının 

stüdyolardan karasal vericilere veya doğrudan dinleyici ve izleyicilere iletilmesi olup, 

TÜRKSAT uydularından yayın yapan TV sayısının toplam 417 adet olduğu görülmektedir. 

2018 yılında TÜRKSAT uydularından yayın yapan TV sayısında düşme olduğu görülmüştür. 

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 istasyonunun yenilenmesi yoluna gidilmiştir. Bu altyapı 

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 üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarını doğrudan alabilecek 

donanımın oldukça ucuz ve kurulumunun kolay olması uydu yayıncılığının geniş bir izleyici 

kitlesi tarafından tercih edilen bir yöntem olmasını sağlamış, öte yandan, karasal vericiler 

üzerinden yapılacak yayınların çok daha ucuz ve kullanışlı yöntemlerle alınıp izlenebilmesi, 

üstelik bu teknolojiye geçilmesi durumunda frekans spektrumunun daha etkin ve verimli 

olacak şekilde mobil hizmetlere tahsis edilecek olması diğer pek çok ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçilmesini zorunlu hale 

getirmiştir.  

b)Kablo-TV şebekesi ve sunulan hizmetler 

Televizyon yayıncılığının gelişmeye başladığı ilk yıllardan itibaren başta ABD’de 

olmak üzere gelişmiş ülkelerde uydu sistemleri ile kablo-TV sistemleri ortaklaşa kullanılarak 
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çok 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-TV hizmeti esas olarak belli yerlerde kurulan head-end merkezleri ile başta 

uydulardan olmak üzere çeşitli ortamlar kullanılarak alınan radyo ve televizyon yayınlarının 

uygun dağıtım şebekeleri ile abonelere ulaştırılması şekliyle verilebilen bir hizmet olması 

nedeniyle dağıtım ve erişim şebekeleri kablo-TV hizmetinin en temel altyapısını teşkil 

etmektedir. 

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 

2018 yılsonu itibariyle toplam 24 il merkezi ve bazı büyük ilçelerde işletilmektedir.  

2018 yılında genel (analog) kablo-TV toplam kullanıcı sayısında önemli bir değişiklik 

meydana gelmemiş olmasına karşılık, diğer hizmetlerin kullanıcı sayılarında kayda değer 

artışlar sağlandığı görülmektedir.  

Şebeke üzerinden sunulan diğer önemli bir hizmet ise internet erişim hizmeti olup, 

kullanıcılar taleplerine uygun şekilde 10/25/50/100 Mbps hızlarından birini 

seçebilmektedirler.  

 c) e-Devlet kapısı ve diğer bilişim hizmetleri  

e-Devlet Kapısı hizmeti “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında başlatılmış olup, 

ilk olarak Ekim 2008 tarihinde tanıtım amaçlı olarak kullanıma açılan e-Devlet Kapısı 

(www.turkiye.gov.tr)’nın resmi açılışı 18.12.2008 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ilk aşamada 

22 kamu hizmeti verilmeye başlanılmıştır. Geçen süre zarfında gerek sunulan hizmet sayısı, 

gerekse kullanıcı sayısında önemli artışlar sağlanarak, 2018 yılsonu itibariyle 492 kuruma ait 

4.131 hizmet 41,1 milyon kişiye sunulur hale gelinmiştir.  

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

kurumları arasındaki veri akışı için de kullanılmakta olup, bu amaçla kurulan Kamu 

Uygulamaları Merkezi’ne kurumların entegrasyonunun yapılmakta olduğu Şirket tarafından 

sağlanan bilgiler arasındadır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

18 

 

Tekil oturum açma hizmeti de e-Devlet Kapısı kullanıcılarına sunulan hizmetler 

arasındadır. Kullanıcılar diğer kamu siteleri üzerinden sunulan hizmetlere yeniden kayıt ve 

kullanıcı girişi yapmadan faydalanabilmektedir. Yerel Yönetimler de vatandaşa e-Devlet 

Kapısı üzerinden hizmet verebilmektedir.  

e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetlere IOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlar 

kullanılarak da erişilebilmekte olup, sık kullanılan kamu hizmetlerinden biri olan Adli Sicil 

Kaydı hizmetine elektronik olarak ulaşıp kâğıtsız olarak bilgi alınabilmesi sayesinde önemli 

miktarda kâğıt tasarrufu sağlandığı, araç sorgulama ve öğrenci belgesi sorgulama gibi çok 

fazla işlem gören hizmetlerde sağlanan toplam tasarrufun ise çok daha fazla olduğu Şirket 

tarafından sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır. 

e-Devlet Kapısı’nın izlenebilirliği ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla 

kurulan iletişim ve izleme merkezi ekranlarına eklenen radar ekranı ile bu altyapı üzerinden 

hizmet veren kurumların bağlantıları ve servis hataları sürekli olarak izlenebilir hale gelmiş, 

ayrıca 160 numaralı telefondan ulaşılabilen çağrı merkezine gerek hizmetlerle, gerekse erişim 

kanallarıyla ilgili iletilen görüş ve şikâyetler değerlendirilmiştir. Ülkede yaklaşık 3 milyon 

işitme engellinin Kapı üzerinden daha etkili yararlanabilmesi için “e-Devlet’te Engel Yok 

Projesi” uygulamaya konulmuştur. 

Bilişim hizmetleri kapsamında yürütülen diğer önemli bir faaliyet coğrafi bilgi 

teknolojisi hizmetidir. 

Ülkede, Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) en fazla kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu sistemlerin kullanım durumu ve geleceğe 

yönelik uygulamalarının yer aldığı “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Söz konusu 

dokümanda Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması öngörülmüş 

olup, bu konudaki kamu yatırım projelerinde koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi ve 

mükerrer yatırımların önlenmesi benimsenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

sorumluluğunda yürütülmesi planlanan bu çalışmada Şirket işbirliği yapılacak kuruluşlar 

arasında belirlenmiştir. 

Bu kapsamda sağlanan hizmetler incelendiğinde; 2018 yılsonu itibarıyla 31 kurum ve 

kuruluşla proje yürütüldüğü ve 27.898 Km2 görüntü üretildiği tespit edilmektedir. 

Şirket tarafından sürdürülen diğer bir faaliyet ise diğer kamu kurum ve kuruluşları için 

bilişim projelerinin üstlenilmesi olup, bu faaliyet 2008’de 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
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Kanunu’nun EK 33 üncü Maddesine ilave edilen  “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 temin edilebildiğinden çok sayıdaki kamu 

kurum ve kuruluşu için çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. 

Şirket tarafından gerçekleştirilen projeler; Anahtar Teslimi Projeler ve BT 

Danışmanlık ve Teknik Destek Projeleri altında değerlendirilmekte olup, Anahtar Teslimi 

Projeler kapsamında cari yılda 13 kurumla çalışıldığı görülmektedir. 

Kurumlara özel geniş alan ağı oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen projelerde ise 

SGK, TCDD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 

NATO POL tesisleri için çalışmalarda bulunulmuştur. 

Şirket tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmak üzere çeşitli bilişim 

ürünleri de geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan BELGENET isimli elektronik belge yönetim 

ve arşivleme sistemi TS 13298 Standardına uygun, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın e-Yazışma 

paketi ile uyumlu şekilde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına anahtar teslimi olarak 

temin edilmekte olup, 2018 yılında bu hizmeti kullanan kurum sayısı 72’ye ulaşmıştır. 

Şirket tarafından geliştirilen bilişim ürünleri arasında Ulusal Ulaştırma Portalı (UUP) 

yazılımı ile Uzak Mesafe Gemi Tanımlama ve İzleme (LRIT) yazılımı da bulunmakta olup, 

UUP bütün kullanıcılara açık olmak üzere iki yerleşim yeri arasındaki mesafe, tahmini varış 

süresi, alternatif ulaşım yolları gibi bilgiler sunarken, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 

bünyesinde uygulamaya konulan LRIT ise ülkedeki denizcilik otoritelerine deniz araçları ile 

ilgili konum, yük, varış yeri, vb. bilgileri sunmaktadır. 

Kurumsal Bilgi ve siber Güvenlik Yönetimi Projeleri adı altında sürdürülen 

çalışmaların ise kurumsal web sitesinin yenilenmesi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), 

kurumsal kaynak planlama (ERP) ve Kamu Entegre Veri Merkezi şeklinde olduğu 

görülmektedir. 

Cari dönemde Şirket tarafından üretilen hizmetlerin toplam maliyeti aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Hizmet Üretim Maliyetleri 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Gerçekleşme 

Oranı 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler: 
              

              

 -Malzeme               

- İşçilik 148.079 17 133.408 12 171.568 17 128,6 

-Genel üretim giderleri 722.565 83 949.595 88 863.701 83 90,9 

Toplam (1) 870.644 100 1.083.003 100 1.035.269 100 95,6 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler               

Toplam (2)               

Toplam (1+2) 870.644 100 1.083.003 100 1.035.269 100 95,6 

3- Yarı mamul değişmeleri (+)               

4- Üretim giderlerinden indirimler (-)               

Toplam (4)               

5- Maliyet giderleri toplamı 870.644  100 1.083.003 100 1.035.269 100 95,6 

Şirketin hizmet üretim giderleri, satışların maliyetinden oluşmaktadır. Toplam giderler 

geçen yıla göre %19 oranında artış göstererek 2018 yılı sonunda 1.035 bin TL’ye 

yükselmiştir. Toplam giderlerin  %83’ü genel üretim giderleri ve %17’si işçilik giderlerinden 

oluşmuştur. 

1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 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 yayıncılığı, 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 
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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 yapılanması işlemleri, Çözüm ortaklarına ait abone 

merkezleri, PTT şubeleri, call center (çağrı merkezi), telesatış, internet ve Türksat ofislerinden 

oluşan satış kanalları tarafından yapılmaktadır.  

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 2018 yılı net satış gerçekleşmeleri, program ve önceki yıl değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 11: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Tutar Tutar Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler 
 

    

a-Yurt içi: 
 

    

   -Uydu kiralama ve kullanım giderleri 354.655 473.637 429.786 

   -Kablo TV gelirleri 459.287 566.592 589.909 

   -Bilişim hizmetleri gelirleri 241.995 418.203 342.478 

Toplam (a) 1.055.937 1.458.432 1.362.173 

b-Yurt dışı: 41.065 27.102 37.922 

    Toplam (1) 1.097.002 1.485.534 1.400.095 

2-Yan ve ara ürün: 
 

    

3-Ticari mal:       

a-Yurt içi:   
 

  

   -Uydu hiz. Cihaz satışları 44.326 159.668 172.205 

   -Kablo TV cihaz satışları 13.898 5.431 8.647 

   -Bilişim hiz. cihaz satışları 78.739 59.582 88.589 

    Toplam (3) 136.963 224.681 269.441 

  Yurtiçi satış toplamı 1.192.900 1.683.113 1.631.614 

  Yurtdışı satış toplamı 41.065 27.102 37.922 

Genel Toplam (1+2+3) 1.233.965 1.710.215 1.669.536 

  Arızi satışlar  3.608 21.079 4.118 
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Şirket’in 2018 yılı net satış gelirleri, program bütçesinin %3 oranında eksik olarak 

1.674 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Net satışlar, bir önceki döneme göre %35 oranında artış 

göstermiştir. 

TÜRKSAT’ın ticari mal stokları aşağıdadır. 

Tablo 12: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları 

Stoklar 

2017 yılından 

devir stok 

2018 yılında 

2019 yılına 

devreden 

stok 

Giren Çıkan 
 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Esas ürünler   
 

    

2- Yan ve ara ürün:         

3-Ticari mallar:         

 -Uydu malzemeleri 56.247 459.705 500.397 15.555 

 -Kablo TV malzemeleri 20.538 321.831 313.086 29.283 

 -Bilişim hizmet malzemeleri 0 147.136 146.051 1.085 

Genel toplam 76.785 928.672 959.534 45.923 

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

mal stokları 2018 yılsonunda 45,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Şirket’in 2018 yılı faaliyet döneminde ulaştığı işletme faaliyetleri sonucunun 

oluşumunu incelemek amacıyla düzenlenen satış sonuçları tablosu aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış sonuçları 
Net 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 
Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

Satış sonuçları 

1-Esas ürünler 

Net 

satışlar 

Bin TL 

Satışların 

maliyeti 

Bin TL 

Faaliyet 

giderleri 

Bin TL 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Bin TL 

Faaliyet 

kârı/  zararı 

Bin TL 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

% 

maliyetine 

göre 

kâr/zarar 

% 

              

a)Yurt içi satışlar   
 

  
 

  
 

  

   -Uydu hizmeti satışları 429.784 171.496 26.505 198.001 231.783 53,9 117,1 

   -Kablo TV satışları 589.839 548.525 70.580 619.105 (29.266) (5,0) (4,7) 

   -Bilişim hizmetleri satışları 346.668 315.249 12.255 327.504 19.164 5,5 5,9 

  Toplam(a) 1.366.291 1.035.270 109.340 1.144.610 221.681 16,2 19,4 

b)Yurt dışı satışlar: 37.922     0 37.922 100,0   

    Toplam (1) 1.404.213 1.035.270 109.340 1.144.610 259.603 18,5 22,7 

2-Yan ve ara ürün satışları   
 

  
 

  
 

  

3-Ticari mal:               

 a)Yurt içi  269.441 196.396   196.396 73.045 27,1 37,2  

 b)Yurt dışı    
 

  
 

  
 

  

         Yurtiçi satış toplamı 1.635.732 1.231.665 109.340 1.341.005 294.727 18,0 22,0 

         Yurtdışı satış toplamı 37.922 0 0 0 37.922 100,0   

  Genel toplam (1+2+3+4) 1.673.654 1.231.665 109.340 1.341.005 332.649 19,9 24,8 

    Satış programı 1.731.294 1.243.072 153.172 1.396.244 335.050 19,4 24,0 

Geçen dönem satış sonuçları 1.237.573 997.009 77.559 1.074.568 163.005 13,2 15,2 

 Programa göre fark (57.640) (11.407) (43.832) (55.239) (2.401)     

Şirket’in net satış hâsılatındaki artış bu yıl da devam etmiş ve geçen yılın %35,2 

oranında fazlasıyla 1,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Cari dönemde Şirket, satış maliyetleri 

toplamının %24,8’i oranında faaliyet karı elde etmiştir.  

Şirket faaliyet döneminde 100 birimlik net satış hâsılatı karşılığında 19,4 birimlik 

faaliyet karı öngörmüş, dönem sonunda 19,9 birimlik faaliyet karı oluşmuştur. Gerçekleşme 

oranı, program hedeflerinin üzerinde gerçekleşmiştir.  

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

TÜRKSAT AŞ'nin 2018 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 

İştirakler 

    Ana kuruluş tarafından 
Toplam kamu payı 

iştirakin 

    2018 yılı sonunda Gerçekleşen Ana kuruluşa Temettünün 

İştirakin İştirakin Taahhüt     Taahhüt     dönem isabet eden ödenmiş 

esas ödenen edilen Ödenen Ödeme edilen Ödenen Ödeme kârı veya zararı temettü Sermayeye 

sermayesi sermayesi sermaye sermaye oranı sermaye sermaye oranı Bin TL Bin TL oranı % 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

I- Bağlı ortaklık/şirketlerin                             

Genel kurul ve denetçileri 

bulunanlar 
                            

 -Eurasiasat SAM 388.806 388.806 388.806 388.806 100 388.806 388.806 100,0 4.089 4.521         

Toplam I 388.806 388.806 388.806 388.806 100 388.806 388.806 100,0 4.089 4.521         

II - İştirakler                             

1-EUTELSAT S.A. 1.403.318 1.403.318 91.609 91.609 100 91.609 91.609 100,0 735.554 1.821.059 3.869 5.411 1 6 

2-PENDRELL CO. 11.179 11.179 3.156 3.156 100 3.156 3.156 100,0 72.022 (18.729) 36 - 0,4  - 

3-RAYSİMAŞ 6.000 4.900 2.400 1.500 62,5 6.000 4.900 81,7  - (209)  -      - 

Toplam II 1.420.497 1.419.397 97.165 96.265 86 100.765 99.665 98,9 807.576   3.905   0,4   

Genel toplam (I+II) 1.809.303 1.808.203 485.971 485.071 99 489.571 488.471 99,8 811.665   3.905   0,4   
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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 2018 yılı sonu itibariyle sermayesinin tamamına sahip olduğu ve 

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

ortaklığı bulunmaktadır. 

2018 yılı sonu itibariyle TÜRKSAT AŞ'nin Eutelsat, ICO Global Communications ve 

Raylı Sistemler Mühendislik- Müşavirlik Anonim Şirketi 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 1,5 milyon TL’lik kısmı 

ödenmiştir. 

1.5.8 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. 2018 yılı için planlanan yatırımlar program ve gerçekleşen 

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

 

Projeler 

  Başlangıçtan   

2018 yılında Gerçekleşme (%)  Projenin 2018 yılı 2018 yılı 

  sonuna  kadar ödeneğinin 

Başlama Son Nakdi Fiziki son tutarı Nakdi Fiziki 
Nakdi Fiziki 

bitiş  tutarı ödeme yatırım   ödeme yatırım 

yılı Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Tümünde 2018 Tümünde 2018 

D-Yatırım programında yer almayan 

harcamalar: 
                      

a)258 hesapta yer alan projeler                       

 Türksat 5A Uydu Projesi 2017-2020 1.060.000 481.459 481.459 491.815 359.007 359.007 45 73 45 73 

 Türksat 5B Uydu Projesi 2017-2021 1.260.000 553.451 553.451 492.986 404.797 404.797 44 82 44 82 

 Türksat 6A Uydu Projesi(Türksat Payı) 2014-2020 540.000 5.894 5.894 1.894 1.948 1.948 1 103 1 103 

 Ankara Yedeklik Sistemi Projesi 2018-2020 240.000   11.400           

 Ankara Gölbaşı Veri Merkezi Projesi 2018-2019 160.000 260 260 10.000 260 260   3   3 

 Diğer Projeler 2018-2018    60.562 11.968 11.968   20   20 

Toplam (a)   3.260.000 1.041.064 1.041.064 1.068.657 777.980 777.980 32 73 32 73 

b)Maddi duran varlık alımları                       

 250- Arazi ve Arsalar 2018-2018                     

 251- Yeraltı ve Yer üstü Düzenleri 2018-2018       350 10 10   3   3 

 252- Binalar 2018-2018       490 0 0         

 253- Tesis Makine ve Cihazlar 2018-2018       330.983 307.779 307.779   93   93 

 254- Taşıtlar 2018-2018       60 1 1   2   2 

 255- Demirbaşlar 2018-2018       502 316 316   63   63 

 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar 2018-2018       452 342 342   76   76 

Toplamı (b)         332.837 308.448 308.448   93   93 

c)Maddi olmayan duran varlık alımları                       

 260- Haklar 2018-2018                     

 264- Özel Maliyetler 2018-2018       6 138 138         

 256- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2018-2018       47.018 43.026 43.026   92   92 

Toplamı (c)         47.024 43.164 43.164   92   92 

Genel Toplam   3.260.000 1.041.064 1.041.064 1.448.518 1.129.592 1.129.592   78   78 
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Çizelgede görüleceği üzere 2018 yılı için belirlenmiş program yatırım tutarı 1.448,5 

milyon TL olarak öngörülmüş olmasına karşılık, yapılan yatırımların nakdi tutarı 1.129,6 

milyon TL olmuştur. Bu sonuçlara göre nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı %78 olarak 

gerçekleşmiştir. 

1.6 Bilanço 

Kamu işletmeleri ve TÜRKSAT AŞ, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi 

ile 233 sayılı KHK ve bazı kuruluşların kuruluş kanunlarına göre Sayıştay tarafından 

denetlenmektedir. Bu denetimlerle ilgili olarak Sayıştay tarafından hazırlanan denetim 

raporları, Anayasanın 165 inci maddesi gereği, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 

Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

hükümlerine göre TBMM’ce yapılacak denetimlere de esas teşkil etmektedir. Sayıştay 

tarafından yürütülen mali denetim kapsamında, denetlenen kuruluşların mali rapor ve 

tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin olarak görüş verilmektedir.  

Kamu işletmeleri, 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu kapsamına giren ve çoğunlukla anonim şirket statüsü taşıyan kuruluşlar olup finansal 

tabloların hazırlanması konusunda Kanunun, ticari işletmeye ilişkin hükümlerin yer aldığı 

Birinci Kitabının, ticari defterleri düzenleyen Beşinci Kısmında yer alan 64-88 inci maddelere 

uygun hareket etmek durumundadırlar.    

Bu kuruluşlar, 6102 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmüne göre; 

ticari defterlerini ve yıl içi muhasebe kayıtlarını 213 sayılı VUK'un ilgili hükümlerini dikkate 

alarak tutmakla yükümlü iseler de aynı Kanunun 68 inci maddesine göre, açılış ve yıllık 

bilanço ile gelir tablosundan oluşan finansal tablolarını, 69 uncu maddenin a) bendinde 

belirtilen Türkiye Muhasebe Standartlarına ve diğer bentlerdeki ilkelere göre düzenlemeleri 

gerekmektedir. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisini düzenleyen 

88 inci maddenin 1 inci fıkrasında da; “ 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel 

kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, 

kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 

yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.  

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde kamu işletmelerinin, 1.1.2013 tarihinden itibaren 
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ticari defterlerini 213 sayılı VUK hükümleri ve bu kanunun verdiği yetkiye istinaden Maliye 

Bakanlığınca çıkarılmış 1 nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile bu tebliğ eki Tek 

Düzen Hesap Planına göre tutması, yılsonu finansal tablolarını ise Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olarak düzenlemesi gerekmektedir. 

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürlüğü 2018 yılına ilişkin olarak, 213 sayılı VUK 

hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

hükümlerine göre bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tabloları hazırlamış, Yönetim Kurulu 

ve Genel Kurlun onayına sunmuştur. 

TÜRKSAT’ın 213 sayılı VUK hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1Nolu Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre hazırlanmış,  31.12.2018 tarihli bilançosu 

ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu ve diğer finansal tabloları, 

TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nun 21.03.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, 

11.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurulunda da onaylanmıştır. 

6102 sayılı TTK hükümleri ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na 

göre düzeltilmiş bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tablolar ise hazırlanıp bağımsız 

denetimden geçirilmiş, ancak Yönetim Kurlu ve Genel Kurlun onayına bu tablolar 

sunulmamıştır. 

Değerlendirmeler, 213 sayılı VUK hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1Nolu Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre hazırlanmış,  31.12.2018 tarihli bireysel 

bilanço üzerinden yapılmıştır. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Şirketin 31.12.2018 tarihli bilançosunun aktif değerleri aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL %  TL 

I. Dönen varlıklar:           

A - Hazır değerler 249.156 9,2 287.717 7,8 38.561 

B - Menkul kıymetler 30.000 1,1 - - (30.000) 

C- Ticari alacaklar 519.395 19,2 684.140 18,6 164.745 

D- Diğer alacaklar 2.751 0,1 12.163 0,3 9.412 

E- Stoklar 111.597 4,1 51.238 1,4 (60.359) 

F- Yıllara yaygın inş. ve onar. maliyetleri   10.888 0,4 - - (10.888) 

G- Gel. aylara ait gid. ve gel. tahakkukları   17.767 0,7 26.255 0,7 8.488 

H- Diğer dönen varlıklar 510 0,1 288 - (222) 

Toplam ( I ) 942.064 34,9 1.061.801 28,8 119.737 

II. Duran varlıklar : 

  

   

A- Ticari alacaklar 60 - 377 - 317 

B- Diğer alacaklar 288 - 402 0,1 114 

C- Mali duran varlıklar 99.164 3,7 99.690 2,7 526 

D- Maddi duran varlıklar 1.519.708 56,3 2.349.881 63,8 830.173 

E- Mad. olmayan duran varlıklar 132.563 4,9 162.243 4,4 29.680 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 

G- Gel. yıl. ait gid. ve gelir tahakkukları 3.186 0,1 7.773 0,2 4.587 

H- Diğer duran varlıklar - - - - - 

Toplam ( II ) 1.754.969 65,1 2.620.366 71,2 865.397 

Genel toplam ( I + II ) 2.697.033 100,0 3.682.167 100,0 985.134 

Nazım hesaplar 

  

1.663.382   

 2018 yılında TÜRKSAT AŞ’nin varlıkları önceki yıla göre %36,5 oranında artarak 3,7 

milyar TL’ye yükselmiştir. Artış oranı duran varlıklarda %49,3 olurken, dönen varlıklarda 

%12,7’de kalmıştır. Dönen varlıklardaki artış büyük ölçüde, önceki yıla göre %31,7 oranında 

artış gösteren ticari alacaklardan kaynaklanırken, duran varlıklardaki artış, önceki yıla göre 

%54,6 oranında artan maddi duran varlıklar ve %22,4 oranında artan maddi olmayan duran 

varlıklardan kaynaklanmıştır.  

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, önceki dönem değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 17: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :           

A-Mali borçlar                 17            0,0     3.543 0,1 3.526 

B-Ticari borçlar         222.023            8,2     401.359 10,9 179.336 

C-Diğer borçlar          34.663            1,3     22.783 0,6 (11.880) 

D-Alınan avanslar          55.298           2,1     31.444 0,9 (23.854) 

E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hakedişleri          13.706            0,5     - - (13.706) 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler          28.657            1,1     37.717 1,0 9.060 

G-Borç ve gider karşılıkları          29.776            1,1     34.114 0,9 4.338 

H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. Tah.            8.040           0,3     13.237 0,4 5.197 

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

Toplam ( I )         392.180          14,5    544.197 14,8 152.017 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:        

A-Mali borçlar - - - - - 

B-Ticari borçlar                 19            0,0     20 - 1 

C-Diğer borçlar          45.263            1,7     94.696 2,6 49.433 

D-Alınan avanslar           15.289           0,6     402.543 10,9 387.254 

E-Borç ve gider karşılıkları          33.014            1,2     38.886 1,1 5.872 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. Tahak. - - 8.971 0,2 8.971 

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

Toplam ( II )          93.584            3,5    545.116 14,8 451.532 

Toplam ( I+II )         485.764           18,0    1.089.313 29,6 603.549 

III. Öz kaynaklar :        

A-Ödenmiş sermaye      1.955.058          72,5     2.130.741 57,9 175.683 

B-Sermaye yedekleri - - - - - 

C-Kar yedekleri          68.606            2,5     80.528 2,2 11.922 

D-Geçmiş yıllar karları - - 1.000 - 1.000 

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

F-Dönem net karı (zararı)         187.604            7,0     380.585 10,3 192.981 

Toplam ( III )      2.211.269           82,0    2.592.854 70,4 381.585 

Genel toplam  ( I + II + III )      2.697.033          100,0    3.682.167 100,0 985.134 

Nazım hesaplar   1.663.382   
 

TÜRKSAT AŞ’nin sahip olduğu kaynaklar önceki yıla göre %36,5 oranında artarak 

3,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Öz kaynaklardaki artış oranı %17,3 olurken, yabancı kaynaklar 

%124,2 oranında artış göstermiştir. Yabancı kaynaklardaki artış büyük ölçüde uzun vadeli 

yabancı kaynaklardaki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim kısa vadeli yabancı kaynakların 

%38,8 oranında artmasına karşılık uzun vadeli yabancı kaynaklar %482,5 artmıştır. 2018 

yılındaki bu gelişmeler sonucunda öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı %82’den 
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%70,4’e düşerken, kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı %14,5’den 

%14,8’e, uzun vadeli yabancı kaynakların payı %3,5’ten %14,8’e yükselmiştir.    

1.7 Gelir Tablosu 

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

Özet bireysel gelir tablosu aşağıda gösterilmiştir. 31.12.2018 tarihli detaylı bireysel gelir 

tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
2017 2018 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Brüt satışlar 1.369.279 1.862.782 493.503 

B- Satış indirimleri ( - ) 131.706 189.127 57.421 

C- Net satışlar 1.237.573 1.673.655 436.082 

D- Satışların maliyeti ( - ) 997.009 1.231.665 234.656 

                        Brüt satış karı veya zararı 240.564 441.990 201.426 

E- Faaliyet giderleri ( - ) 77.559 109.340 31.781 

                           Faaliyet karı veya zararı 163.005 332.650 169.645 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar  113.725 696.061 582.336 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-

) 
68.949 579.152 510.203 

H- Finansman giderleri ( - ) 
 

  

                        Olağan kar veya zarar 207.781 449.559 241.778 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 41.903 42.718 815 

J- Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 11.245 1.413 (9.832) 

                    Dönem karı veya zararı 238.439 490.864 252.425 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 
50.834 110.279 59.445 

                         Dönem net karı veya zararı 187.604 380.585 192.981 

 

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, 2018 yılı faaliyet döneminde 1.673.655 Bin TL tutarındaki net satış 

hasılatına karşılık satışların maliyeti 1.231.665 Bin TL, faaliyet giderleri 109.340 Bin TL 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

32 

 

olmak üzere satışların ticari maliyet toplamı 1.341.005 Bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz 

konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 332.650 Bin TL tutarında faaliyet kârı 

tahakkuk etmiştir. 

Başta faiz ve kur farkı gelirleri ile diğer kalemlerden tahakkuk etmiş diğer faaliyet ve 

olağandışı gelir ve kârları toplamı 738.779 Bin TL’dir. 

Buna karşılık, şüpheli alacaklar karşılık giderleri, kambiyo zararları, sözleşmeden 

kaynaklanarak ödenen cezalar ile diğer kaleminden tahakkuk etmiş diğer faaliyet gider ve 

zararlar toplam tutarı 580.565 Bin TL’dir. 

Sonuç olarak; Şirket’in faaliyet kârı tutarı 332.650 Bin TL’ye, diğer faaliyet ve 

olağandışı dışı gelir-gider olumlu farkı 158.214 Bin TL’nin ilave edilmesi neticesinde 

tahakkuk eden dönem kârı 490.864 Bin TL’dir.  

1.8 Mali Rasyolar 

TÜRKSAT’ın mali bünyesine ilişkin gerekli görülen bazı rasyolar aşağıdadır. 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2017 2018 Artış- 

  
azalış 

(%) (%) 
 

1. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar  455,2 238,0 (217,2) 

2. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar  240,2 195,1 (45,1) 

3. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar  211,8 185,7 (26,1) 

4. Bağlı değerler x100/Varlıklar toplamı 64,9 70,9 6,0 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar  11,8 22,2 10,4 

6. Faaliyet Karlılığı= Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar  8,1 15,0 6,9 

7.Net satışların brüt satış karına dönüşüm oranı=Brüt satış karıx100/Net satışlar  19,4 26,4 7,0 

8.Net satışların faaliyet karına dönüşüm oranı=Faaliyet karıx100/Net satışlar  13,2 19,9 6,7 

9.Net satışların dönem karına dönüşüm oranı=Dönem karıx100/Net satışlar  19,3 29,3 10,0 

 

Devir hızları Kere Kere 
Artış/ 

azalış 

10. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 2,4 2,8 0,4 

11. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,3 1,6 0,3 

12. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 2,3 3,2 0,9 

13. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,6 0,6 - 
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Kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynaklar ile olan ilişkisini ortaya koyan mali 

yeterlilik rasyosu, önceki döneme göre 217 puan azalış kaydederek %238 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. Öte yandan, 

Şirketin toplam 362,7 Milyon TL'lik ticari alacakları değersiz alacak niteliği taşımakta olup, 

karşılık ayrılmamış bu alacaklar için karşılık ayrılması halinde öz kaynaklar 2.230 Milyon 

TL'ye düşmekte ve mali yeterlilik oranı da  %205' e gerilemektedir.  

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 %71’dir. Varlıklar 

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

Şirket yeterli miktarda net işletme sermayesine sahip olup, cari oranı %195 gibi yüksek bir 

seviyededir. Ancak, cari oran hem hızla düşmekte ve hem de 362,7 milyon TL’lik değersiz 

veya donuk alacak nedeni ile dönen varlıkların likiditesi düşmektedir. Bu durum dikkate 

alındığında, cari oran 129’a düşmektedir. 

Aynı eğilim likidite oranı için de geçerlidir.     

Şirketin alacak devir hızının düşmesi ve önemli miktardaki alacağının donuk ve 

değersiz alacak olması, likidite ve net işletme sermayesi durumunu olumsuz etkilemekte ve 

borçlanma ihtiyacı doğurmaktadır. Bu da şirketin mali yeterlilik oranının hızla düşmesine yol 

açmaktadır.  

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkete tahsis olunan her 100 TL’lik öz 

kaynağa karşılık 15,0 TL tutarında faaliyet kârı, 22,2 TL tutarında dönem kârı  sağlandığı 

görülmektedir. 

Şirketin karşılık ayrılmamış, dolayısı ile dönem karına intikal etmemiş 362,7 milyon 

TL tutarında değersiz alacağının bulunduğu değerlendirildiğinde, Şirketin dönem karından ve 

mali karlılığından söz etmek mümkün değil ise de şirket 2018 yılında önemli miktarda 

faaliyet karı elde etmiş bulunmaktadır. Ayrıca, tüm karlılık göstergelerinin önceki yıla göre 

önemli ölçüde yükselmesi olumlu mali sonuçlara işaret etmektedir. 
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Şirketin işletme faaliyetlerinde kullandığı kaynakların devir hızı 2018 yılında  

%63,6’ya yükselmiştir. Şirketin, 2018 yılında faaliyetlerinde kullandığı her 100 TL’lik 

kaynağa karşılık elde ettiği net satış hasılatının 51,8 TL’den 63,6 TL’ye yükselmesi, mali 

sonucu olumlu yönde etkileyen ilk unsur olmuştur. 

Şirketin kârlılığı üzerinde etkili olan diğer unsur ise; net satışlardan elde edilen faaliyet 

karı oranının artmasıdır. Şirket 2017 yılında net satış gelirinden %13,2 oranında faaliyet karı 

elde etmişken, 2018 yılında net satış gelirinden %19,9 oranında faaliyet karı elde etmiştir. 

Şirket faaliyet karlılığı oranını yaklaşık %50 oranında artırmıştır.  

Net satış gelirlerinden sağlanan dönem kârı oranı ise %19,3’den, %29,3’e 

yükselmiştir. Bunun anlamı Şirketin her 100 TL’lik net satış hasılatının 29,3 TL’sini dönem 

kârına dönüştürebildiğidir.  

Sonuç olarak Şirketin 2018 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.  

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

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

dönemi sonunda Sayıştay’a 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 

 Öz kaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

35 

 

Genel görüşmeye sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve 

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 geçerli raporlama çerçevesine göre 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, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, 

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

vermek amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 
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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, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş kanunları, genel kabul görmüş uluslararası denetim 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 İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve 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, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna 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 üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 
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5. 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: 

"(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, 11.10.2017 tarih ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 

2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nın "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci 

maddesi ile TÜRKSAT iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 23'üncü maddeden 

muaftır. 

Dolayısıyla, TÜRKSAT, iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yukarıda bahsi geçen 

yasal düzenlemelere tabi değildir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

BULGU 6.1: 2004 yılında Türk Telekom AŞ'den Devralınan ve Kur Farkları 

Nedeniyle Her Yıl Artan Hazineden alacakların, 25 Yılı Aşkın Süredir Tahsil 

Edilememesi ve Değersiz Alacak Haline Gelen Bu Alacağa Karşılık Ayrılmaması 

362.677.972 TL tutarındaki Hazineden alacakların;  

348.494.285 TL’si TRT-İNT yayınlarının Türksat uyduları kullanılarak iletilmesi 

projesi kapsamında transponder kira ücretlerinden, 14.183.686 TL’si KKTC Bayrak Radyo 

TV’nin uydu kira ücretinden alacaklara aittir. 

Söz konusu Hazineden alacaklar, 2004 yılından   önceye dayanmakta olup, bu tarihte 

TÜRKSAT AŞ'nin kurulması ile devren intikal etmiştir. 

348.494.285 TL tutarındaki TRT-İNT (TÜRK) yayınlarının transponder kira ücretleri 

ile ilgili alacak; 19.12.1992 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararına dayalı olarak 
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gerçekleştirilen Türki Cumhuriyetlere TRT yayınlarının ulaştırılması çalışmaları sonucunda 

doğmuş, 2.6.1995 tarih ve 1616 sayılı, 2.10.1996 tarih 1124 sayılı, 6.8.2002 tarih ve 138/195 

sayılı Başbakanlık olurları ile söz konusu yayınların uydu kira ücretlerinin karşılanması için 

Başbakanlık bütçesinden kaynak ayrılması öngörülmüştür. 

Ancak, o yıllarda önce PTT Genel Müdürlüğünce, sonra Türk Telekom AŞ tarafından 

verilen hizmet bedellerinin karşılanmadığı, bunların 233 sayılı KHK'nın 35 inci maddesi 

kapsamında karşılanması için bir Bakanlar Kurulu kararı ile görev verilmesi yoluna 

gidilmediği, 2000 yılından sonra da Türk Telekom AŞ'nin 233 sayılı KHK kapsamı dışına 

çıkarılması ile söz konusu hizmet bedellerinin görev zararı kapsamında karşılanması 

imkanının ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu alacağın, Hazine Müsteşarlığının kar payından mahsuben tahsili yönünde 

23.06.2004 tarihinde yapılan Türk Telekom AŞ Genel Kurulunda karar alınmış ise de Hazine 

Müsteşarlığının 24.02.2005 tarih ve 11041 sayılı yazısı ile söz konusu alacağın yasal alt 

yapısının bulunmadığı gerekçesine dayalı olarak bu genel kurul kararının kabul edilmediği 

görülmektedir.             

Türk Telekom AŞ tarafından tahsili gerçekleştirilemeyen söz konusu hizmet bedelleri; 

02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen ek 33 üncü madde kapsamında, TTK 

ve Özel Hukuk hükümlerine tabi olmak üzere Türksat AŞ'nin kurulması ve aynı maddenin 4 

üncü fıkrası gereği Türk Telekom AŞ’nin uydu haberleşmesiyle ilgili tüm hak, borç, alacak ve 

yetkilerinin Türksat AŞ’ye intikal etmesi ile 22.09.2004 tarihli devir bilânçosu ve 28.02.2005 

tarihli tutanakla Türk Telekom AŞ tarafından, Türksat AŞ’ye devredilmiştir. 

TRT- İNT yayınları ile ilgili olarak 22.09.2004 tarihinde devredilen alacak tutarı 

66.216.132 $ + 17.000 SDR'dir.  22.09.2004 tarihinden sonra da Türksat AŞ tarafından TRT-

İNT yayınlarının iletilmesi hizmetine devam edilmiş, 16.08.2009 tarihinde bu konuda TRT 

Genel Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanmasına kadar alacak tahakkuku devam 

etmiştir. 16.08.2009 tarihi itibarıyla tahakkuk eden alacak toplamı 31.12.2017 tarihli kurlar ile 

249.859.453 TL iken, 31.12.2018 tarihli değerleme sonucunda 348.494.285 TL tutarına 

ulaşmıştır. 

14.183.686 TL tutarındaki KKTC Bayrak Radyo ve TV'nin uydu kira ücretlerinden 

alacak ise; 18.09.1998 tarih - 98/11776 sayılı ve 26.11.1999 tarih -99/13722 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararları ile bedeli Hazine tarafından ödenmek üzere Türk Telekom AŞ'ye görev 
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verilmesine dayanmaktadır. 

Hizmet devam ederken, Türk Telekom AŞ'nin özelleştirme kapsamına alınması ve 233 

sayılı KHK kapsamından çıkarılması nedeni ile Hazine bütçesinden ödemeye imkan 

kalmayan hizmet bedellerinin, Hazine Müsteşarlığının kar payından da tamamen mahsup 

edilemediği ve 5189 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen ek 33 üncü 

madde kapsamında, TTK ve Özel Hukuk hükümlerine tabi olmak üzere Türksat AŞ'nin 

kurulması ve aynı maddenin 4 üncü fıkrası gereği Türk Telekom AŞ’nin uydu 

haberleşmesiyle ilgili tüm hak, borç, alacak ve yetkilerinin Türksat AŞ’ye intikal etmesi ile 

22.09.2004 tarihi itibarıyla 2.496.638 $ tutarındaki alacağın devredildiği anlaşılmaktadır. 

 22.09.2004 tarihinden sonra da Türksat AŞ tarafından Kıbrıs BRT yayınlarının 

iletilmesi hizmetine devam edilmiş ve 08.01.2010 tarihinde bu konuda yeni bir sözleşme 

imzalanmasına kadar alacak tahakkuku devam etmiştir. 08.01.2010 tarihi itibarıyla tahakkuk 

eden alacak toplamı 31.12.2017 tarihli kurlar ile 10.169.257 TL iken, 31.12.2018 tarihli 

değerleme sonucunda 14.183.686 TL tutarına ulaşmıştır.   

 Her iki uydu hizmetinden devreden alacak tutarı 68,7 milyon Amerikan Doları ve 17 

bin SDR (özel çekme hakkı) seviyesinde iken, 2010 yılı başına kadar TÜRKSAT bünyesinde 

sunulan hizmet bedelleriyle birlikte 73,6 milyon Amerikan Doları ve 554,9 bin SDR’ye 

yükselmiştir.  

Türksat tarafından söz konusu alacakların tasfiyesi amacıyla 25.02.2005 tarih ve 344-

345 sayılı yazılar ile Hazine Müsteşarlığı’na başvurulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 

Şirket’e muhatap 14.03.2005 tarih ve 14741 sayılı yazıları ile özetle; Türk Telekom AŞ 

tarafından yürütülmekte iken Türksat AŞ’ye geçen görevler nedeniyle gerek Bakanlar Kurulu 

kararı, gerekse diğer görevlerden doğan Hazine’den olan alacakların Türksat AŞ'ne de aynen 

ödeneceğine dair hukuki bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle de söz konusu alacaklar 

kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nca Şirkete bir ödeme yapılamayacağı, ancak, konunun 

çözümlenebilmesi için; Türk Telekomdan devralınan ve Müsteşarlıklarının kar payından 

mahsup edilecek tutar ile Müsteşarlıklarının sermaye payı olarak Türksat AŞ sermayesine 

eklenecek olan müspet aktif-pasif farkının ayrıntılı olarak bildirilmesi ve ayrıca bundan sonra 

söz konusu bedellerin bütçe kaynaklarından ödenebilmesi için yasal düzenleme yapılması 

konusunda ilgili Bakanlık nezdinde girişimde bulunulmasının gerekli görüldüğü bildirilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının söz konusu yazısına karşılık, Türksat AŞ'nin 09.12.2005 tarih 

ve 3356 sayılı yazısında; Türksat AŞ'nin hukuki statüsü ve kuruluş gerekçelerinden 
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bahsedilerek, Türk Telekom tarafından 125 milyon TL nakit ile aktif ve pasiflerin 

devredildiği, devredilen aktif- pasif farkı 313,2 milyon TL'nin şirketlerine Hazine 

Müsteşarlığı payı olarak ayni sermaye kaydedildiği, ayni sermaye kaydedilen farkın 91,9 

milyon TL'sinin Hazineden alacaklar kaleminden oluştuğu, Hazineden alacaklar kaleminin 

sermayeye eklenen miktarın yaklaşık 1/3'ünü teşkil ettiği, faaliyetlerin devamı için gerekli 

yatırımların yüksek finansman gerektirdiği, bu nedenle söz konusu alacakların sermayeden 

düşülmesi yerine nakit olarak şirketlerine aktarılmasının büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir.      

Diğer taraftan Şirket’in, konunun çözümüne yönelik olarak söz konusu alacak 

tutarının, zarar olarak yazılması yönünde yapılan önerisi de Hazine Müsteşarlığı’nın 

30.04.2010 tarih ve 21461 sayılı yazısı ile “Gerekli kanuni altyapısının bulunmaması 

nedeniyle herhangi bir ödeme ve/veya mahsup gerçekleştirilememiştir.” denilerek uygun 

bulunmamıştır. 

Söz konusu alacağın tahsili konusu Sayıştay denetim raporlarında da yer almış ve 

Şirketin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; "Türk Telekom AŞ tarafından Bakanlar 

Kurulu Kararları gereğince yürütülmekte iken Türksat AŞ’ye geçen görevlerden kaynaklanan 

ve bütün girişimlere rağmen tasfiye edilememesi sonucu 2016 yılsonu itibarıyla 242.607.979 

TL tutarına ulaşan Hazine Müsteşarlığı’ndan alacaklar hakkındaki yasal düzenleme 

çalışmalarının biran önce sonuçlandırılması hususunda  ilgili merciler nezdinde başlatılan 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir." denilmiştir. 

Şirket söz konusu Hazineden alacakların, vazgeçilen alacaklar hesabına kaydedilerek 

kapatılması için kanun teklifi hazırlayarak 28.12.2015 tarihli yazı ile  Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığına göndermiş olup, ilgili kanun teklifinin TBMM’ye sunulması beklenmektedir. 

İnceleme tarihi itibarıyla (Mayıs 2019); nakit tahsilat beklentisi ile Hazine 

Müsteşarlığının kar payından veya sermaye payından mahsup edilmesi yoluna gidilmemiş 

olan söz konusu alacakların, vazgeçilen alacak olarak zarar yazılması için yasal düzenleme 

yapılması çabalarından sonuç alınmasının da çok mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.     

Söz konusu Hazineden alacaklar Şirket tarafından tahsil edilememekle birlikte, 

alacakların döviz bazında olması nedeni ile kur farkı değerlemesine tabi tutulmakta ve alacak 

tutarı her yıl fiktif bir şekilde artmaktadır. 2017 yıl sonunda söz konusu alacak 260.028.710 

TL iken, kur farkı nedeni ile 2018 yıl sonunda 362.677.972 TL seviyesine yükselmiştir. 

Böylece, Hazine tarafından kabul edilmeyen ve tahsil kabiliyeti bulunmayan alacağa tahakkuk 

eden kur farkı/kambiyo kârlarının, dönem sonuçları üzerinde yarattığı fiktif artışlar, gereksiz 
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biçimde Şirket’in kurumlar vergisi yükünün artmasına neden olmaktadır.  

Türk Telekom AŞ tarafından yürütülmekte iken 2004 yılında Türksat AŞ’nin 

kurulması ile bu Şirkete geçen görevlerden kaynaklanan ve 2018 yılsonu itibarıyla 

362.677.972 TL tutarına ulaşan, tüm girişimlere rağmen muhatap tarafın kabul etmemesinden 

dolayı tahsil ve tasfiye edilemeyen Hazine Müsteşarlığı’ndan alacaklar açıkça ihtilaflı, şüpheli 

ve değersiz bir alacak niteliği taşımaktadır. 

Ancak, söz konusu alacağa bu güne kadar karşılık ayrılmadığı gibi, döviz cinsinden 

bir alacak olması nedeni ile kur farkı tahakkuk ettirilerek alacak güncellenmiş ve kur farkı 

tutarı da gelir kaydedilmiştir. 

6102 sayılı Kanunun, yılsonu finansal tablolara ilişkin değerleme ilkelerinin 

düzenlendiği bölümünde yer alan ve "Genel değerleme ilkeleri" başlığını taşıyan 78 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında; finansal tablolarda yer alan varlık ve borçlarla ilgili olarak, 

Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere aşağıdaki 

değerleme ilkeleri geçerlidir denildikten sonra, bu fıkranın c) bendinde; " Bilanço kapanış 

gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir." hükmü, d) bendinde de; 

"Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar doğmuş bulunan bütün 

muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile yılsonu finansal tablolarının 

düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilanço günü 

itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların 

dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara 

uyulur." hükmü yer almaktadır. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasında ise; "Standartlarda öngörülen hallerde ve istisnai 

durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden ayrılınabilir." hükmü yer almış ve böylece 

değerlemelerde TMS'lerin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

"Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri" başlığını taşıyan 79 uncu maddenin 1 inci 

fıkrasında yer alan; "Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu 

standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı 

standartlar uygulanır." hükmü ile değerleme ölçülerinin de standartlarda gösterilen ölçüler 

olacağı vurgulanmıştır.  

İhtilaflı, şüpheli ve değerinden yitirmiş alacaklar için karşılık ayrılması, Kamu 

Gözetimi Kurumunca yayınlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre bir 

zorunluluktur. 
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Kamu Gözetimi Kurumunun 27/01/2011 tarih ve 27828 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 209 sıra no’lu Tebliği ile yenilenmiş olan “Finansal Raporlamaya İlişkin 

Kavramsal Çerçeve” ve 18/03/2006 tarih ve 26112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 

“TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardı incelendiğinde bu zorunluluk 

görülmektedir. 

Varlıklarda değer düşüklüğü standardının amacı; “bir işletmenin, varlıklarının geri 

kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerden izlenmemesini sağlamak amacıyla 

uygulanması gereken ilkeleri belirlemektir. Bir varlığın defter değerinin; kullanımı ya da 

satışı ile geri kazanılacak tutarından fazla olması durumunda, ilgili varlık geri kazanılabilir 

tutarından daha yüksek bir tutardan izlenir. Eğer durum bu şekilde ise, varlık değer 

düşüklüğüne uğramıştır ve Standart, işletmenin değer düşüklüğü zararını 

muhasebeleştirmesini gerektirir.” şeklinde ifade edilmektedir. 

Buna göre, söz konusu Hazineden alacaklar, şüpheli alacaklar hesabına alınmalı ve 

aynı tutarda karşılık ayrılmalıdır. 

Muhasebe ilkelerine ve standartlarına göre her türlü şüpheli alacağa uygun oranda 

karşılık ayrılması gerekmekte ise de TÜRKSAT AŞ; bir başka mükellefin sorusu üzerine,  

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi (Ankara Vergi Dairesi) Başkanlığınca konuya ilişkin olarak 

verilmiş, 21.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-7986-282 sayılı Özelgesini 

gerekçe göstererek söz konusu alacağı şüpheli alacaklara almamakta, karşılık ayırmamakta ve 

her yıl sonu döviz kuruna göre değerlemek suretiyle oluşan kambiyo karı üzerinden kurumlar 

vergisi ödemeye devam etmektedir. 

Söz konusu Maliye Bakanlığı Özelgesinde özetle; "Şüpheli alacak karşılığı 

ayrılmasındaki temel unsur oluşması beklenen bir zararın varlığıdır. Kamu idare ve 

müesseselerinden kaynaklanan bir alacağın zamanında tahsil edilememesi durumunda, bu 

alacağın tahsilinin imkânsız hale geldiği düşünülerek ya da tahsili mümkün olamayacağı 

kanaati ile dönemsellik ilkesi gereği söz konusu alacakların şüpheli alacak olarak 

değerlendirilip karşılık ayrılması kamu idare ve müesseselerinin borçlarını ödememesi 

düşünülemeyeceğinden söz konusu olamaz.” denilmektedir. 

Dikkat edilecek olursa Özelgede; Kamu idare ve müesseselerinden kaynaklanan bir 

alacağa hiç bir şekilde şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz denilmemekte, kamu idaresinden 

alacağın zamanında tahsil edilememesi durumunda, alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği 

düşünülerek, hemen o dönem karşılık ayrılmaması, sonraki dönemlerin beklenmesi ve bu 
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alacağın tahsil edilememesine bağlı olarak bir zararın oluşup oluşmayacağına karar verilmesi 

istenmektedir. Bunun gerekçesi de kamu idare ve müesseselerinin gecikmeli de olsa borçlarını 

ödeyecekleri şeklinde açıklanmaktadır. 

TÜRKSAT'ın Hazine Müsteşarlığından alacak kaydettiği tutar ise birkaç dönemdir 

değil, yaklaşık 30 yıldır tahsil edilememiştir.  

Özelgede ikinci olarak, hukuken geçerli, ilgili kamu idaresince kabul edilmiş, gerçek 

bir alacaktan söz edilmektedir. Oysa, TÜRKSAT'ın söz konusu alacağı, Hazine Müsteşarlığı 

adına düzenlenmiş bir faturaya dayanmaması, görev zararı kapsamında karşılanabilmesine 

yönelik bir Bakanlar Kurulu Kararının bulunmaması, TÜRKSAT'ın 233 sayılı KHK 

kapsamında bir KİT olmaması ve bu nedenle görev zararı kapsamına girmemesi ve bu 

nedenlerden dolayı Hazine Müsteşarlığınca kabul edilmemesi yönleri ile gerçek anlamda 

kamu idare ve müesseselerinden olan bir alacak niteliği taşımamakta, hukuken geçerliliği 

tartışılabilir bulunmaktadır. 

Öte yandan, Anayasanın 73 üncü maddesine göre, herkes, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre de; vergilemede vergiyi doğuran 

olay ve işlemlerin gerçek mahiyeti esastır.   

Söz konusu alacağın, 30 yıla yakın bir süredir tahsil edilemediği, hukuki geçerliliğinin 

tartışılabilir olduğu, hiç bir mali gücü ve ödeme gücünü ifade etmediği gerçeği dikkate 

alındığında, hala "kamu idare ve müesseselerinin borçlarını ödememesi düşünülemez" teorik 

gerekçesine dayalı olarak, bu alacağın şüpheli hale gelmediğinin ve bu alacakla ilgili zarar 

oluşmadığının öne sürülmesi ve bu alacağa bir kazanç atfederek vergiye konu edilmesi 

mümkün görülmemektedir. 

Muhasebe ilkeleri ve standartları gereği karşılık ayrılması gerektiği açık olan söz 

konusu alacağa karşılık ayrılması, öne sürüldüğü gibi VUK hükümlerine aykırı olsa dahi 

ayrılan karşılık tutarının vergi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

matraha eklenmesi suretiyle işlem yapılması mümkündür.  

Bu şekilde işlem yapılması halinde, söz konusu alacağın bilançoya olan yanıltıcı fiktif 

etkisi fiilen giderilmiş olacak ve sonraki dönemlerde söz konusu alacakla ilgili olarak 

değerleme yapmak gerekmeyecektir. 

 Türk Telekom AŞ tarafından yürütülmekte iken 2004 yılında Türksat AŞ’nin 

kurulması ile bu Şirkete geçen görevlerden kaynaklanan ve 2018 yılsonu itibarıyla 

362.677.972 TL tutarına ulaşan Hazineden alacaklar ile ilgili olarak; 
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-Alacağın tasfiyesi hususunda, yasal düzenleme çalışmalarının biran önce 

sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi yanında, 

bu alacağın, Şirketin sermaye sahibi olan kuruluşun olumlu görüşü alınarak, sermaye payı ve 

kar payına mahsuben veya zarar yazılarak, Şirket Genel Kurulu kararı ile tasfiye edilebilip 

edilemeyeceğinin araştırılması, 

-Alacağın şüpheli alacaklar hesabına alınması ve tamamı için karşılık ayrılması,  

Gerekmektedir. 

Türk Telekom AŞ tarafından verilmiş hizmetlerden kaynaklanan, 2004 yılında Türksat 

AŞ’nin kurulması ile bu Şirkete devredilen ve 2018 yılsonu itibarıyla 362.677.972 TL tutarına 

ulaşan, tüm girişimlere rağmen muhatap tarafın kabul etmemesinden dolayı tahsil ve tasfiye 

edilemeyen, açıkça ihtilaflı, şüpheli ve değersiz bir alacak niteliği taşıyan Hazine 

Müsteşarlığı’ndan alacakların, Şüpheli alacaklar hesabına alınmamış ve  karşılık ayrılmamış 

olması, muhasebenin ihtiyatlılık ve diğer ilkeleri ile Kamu Gözetimi Kurumunun 209 sıra 

no’lu Tebliği ile yenilenmiş olan “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve 

“TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardına uygun düşmemekte ve bu husus, 

Kuruluş bilançosunda yer alan 362.677.972 TL tutarındaki alacaklar hesabı ile aynı tutardaki 

Dönem karı hesabının gerçeğe uygun olmadığı ve bu tutarda gerçeği yansıtmadığını 

göstermektedir.  

Öneri: 

Türk Telekom AŞ tarafından yürütülmekte iken 2004 yılında Türksat AŞ’nin 

kurulması ile bu Şirkete geçen görevlerden kaynaklanan ve 2018 yılsonu itibarıyla 

362.677.972 TL tutarına ulaşan Hazineden alacaklar ile ilgili olarak; 

-Alacağın tasfiyesi hususunda, yasal düzenleme çalışmalarının biran önce 

sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi yanında, 

bu alacağın, Şirketin sermaye sahibi olan kuruluşun olumlu görüşü alınarak, sermaye payı ve 

kar payına mahsuben veya zarar yazılarak, Şirket Genel Kurulu kararı ile tasfiye edilebilip 

edilemeyeceğinin araştırılması, 

-Alacağın şüpheli alacaklar hesabına alınması ve tamamı için karşılık ayrılması, 

önerilir. 
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7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2018 yılına ilişkin 

yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün 

Dayanakları” bölümünde belirtilen hususlar dışında, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: TÜRKSAT'ın, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun Onayına, 

TMS/TFRS’lere Uygun Olarak Hazırlanıp Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal 

Tabloları Sunmaması 

Kamu işletmeleri ve TÜRKSAT AŞ, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi 

ile 233 sayılı KHK ve bazı kuruluşların kuruluş kanunlarına göre Sayıştay tarafından 

denetlenmektedir. Bu denetimlerle ilgili olarak Sayıştay tarafından hazırlanan denetim 

raporları, Anayasanın 165 inci maddesi gereği, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 

Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

hükümlerine göre TBMM’ce yapılacak denetimlere de esas teşkil etmektedir. 

Sayıştay tarafından yürütülen mali denetim kapsamında, denetlenen kuruluşların mali 

rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin olarak görüş verilmektedir. 2018 

yılına kadar Sayıştay; 213 sayılı VUK'un verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca 

hazırlanıp 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, I Sıra 

No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap 

Çerçevesi ve Hesap Planı”na göre hazırlanmış ve yönetim kurulları ve/veya genel kurullarca 

onaylanmış bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tablolara görüş vermiştir.  

Oysa kamu işletmeleri, 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu kapsamına giren ve çoğunlukla anonim şirket statüsü taşıyan kuruluşlar olup 

finansal tabloların hazırlanması konusunda Kanunun, ticari işletmeye ilişkin hükümlerin yer 

aldığı Birinci Kitabının, ticari defterleri düzenleyen Beşinci Kısmında yer alan 64-88 inci 

maddelere uygun hareket etmek durumundadırlar.    

Bu kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmüne göre; 

ticari defterlerini ve yıl içi muhasebe kayıtlarını 213 sayılı VUK'un ilgili hükümlerini dikkate 
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alarak tutmakla yükümlü iseler de aynı Kanunun 68 inci maddesine göre, açılış ve yıllık 

bilanço ile gelir tablosundan oluşan finansal tablolarını, 69 uncu maddenin a) bendinde 

belirtilen Türkiye Muhasebe Standartlarına ve diğer bentlerdeki ilkelere göre düzenlemeleri 

gerekmektedir. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisini düzenleyen 

88 inci maddenin 1 inci fıkrasında da; “64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel 

kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, 

kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 

yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.  

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde kamu işletmelerinin, 1.1.2013 tarihinden itibaren 

ticari defterlerini 213 sayılı VUK hükümleri ve bu kanunun verdiği yetkiye istinaden Maliye 

Bakanlığınca çıkarılmış 1 nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile bu tebliğ eki Tek 

Düzen Hesap Planına göre tutması, yılsonu finansal tablolarını ise Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olarak düzenlemesi gerekmektedir. 

6102 sayılı Kanunun 69 ve 88 inci maddeleri ile getirilmiş olan, finansal tabloların 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması yükümlülüğü, tüm ticaret şirketlerini ve 

ticari işletmeleri kapsamaktadır. 

Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunca yayımlanmış olan Finansal Tablo Örneklerine göre 

hazırlanması yükümlülüğü, 6102 sayılı TTK'nın yürürlüğe girdiği 1.1.2013 tarihinde ve 2013 

yılı açılış bilançosu ile başlamış bulunmaktadır. 

Öte yandan, anonim şirketlerin denetiminin düzenlendiği, 6102 sayılı Kanunun 397 

nci ve 398 inci maddelerinde, anonim ve limited şirketlerin bağımsız denetçiler tarafından 

denetlenmesi ve denetime sunulacak finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanmış olan Finansal 

Tablo Örneklerine göre hazırlanmış tablolar olması öngörülmüştür. 

Ayrıca, 397 nci maddenin 2 nci fıkrasında; “Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan 

finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü 

ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş 

finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.” 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türksat Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

47 

 

denilmiş olup bağımsız denetime tabi olan şirketlerin finansal tablolarının geçerli olabilmesi 

için TMS/TFRS’lere göre düzenlenmesi ve bağımsız denetimden geçmiş olması şart 

koşulmuştur.  

Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması gereği açık bir 

şekilde, Kanunun finansal tablolar ve yedek akçelerin düzenlendiği bölümünde yer alan 514 

üncü maddesinde de ifade edilmektedir. 

514 üncü maddenin 1'inci fıkrasında; "Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, 

Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve 

yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç 

ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar." denilmektedir.  

Ancak, finansal tabloların TMS’lere göre hazırlanması zorunluluğu, 6102 sayılı 

Kanunun tacir sıfatını taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan “Ticari Defterler” başlıklı 

beşinci kısmında yer alan 68/3 ve 69/a maddeleri ile 88 inci maddede ve anonim şirketler ile 

limited şirketlerin düzenlendiği hükümlerde geniş kapsamlı olarak düzenlenmiş ise de 6102 

sayılı TTK ve 660 sayılı KHK’nın geçici 1 inci maddelerinde, "...yayımlanacak standart ve 

düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar..." devam edecek geçiş sürecinde, KGK’ya değişik 

işletme büyüklükleri ve sektörler itibarıyla farklı standartlar belirleme ve Türkiye Muhasebe 

Standartlarından muaf olacakları tespit etme yetkisi verilmiştir.  

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi yetkisi ise 397 nci maddenin 4 

üncü fıkrasında Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Söz konusu 397 nci maddeye dayanılarak 

çıkarılan ve 23.01.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile bağımsız denetime tabi olacak ve olmayacak şirketler 

belirlenmiştir. Buna göre; aktif toplamı, yıllık net hasılat ve çalışan sayısı ile ilgili 

büyüklükler genel kıstas olarak belirlenmiş ve üç büyüklükten ikisini sağlayan şirketler 

bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca, karara ekli I sayılı listede yer alan şirketler 

herhangi bir kıstasa bakılmaksızın kapsama alınmış, II sayılı listede yer alan şirketler ise 

kendileri için belirlenmiş aktif toplamı, hasılat ve çalışan sayısına ilişkin özel büyüklüklerden 

ikisini sağlıyorsa kapsama dahil edilmiştir. 233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’ler II sayılı 

listenin 7.sırasında sayılmış, ancak bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri 1.1.2015 

tarihine ertelenmiştir. 1.1.2015 tarihinden itibaren KİT’ler de bağımsız denetim yaptırma 

yükümlülüğüne tabidir.    
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Bağımsız denetime tabi olmayacaklar ise özelleştirme kapsamında olan kuruluşlar ile 

KİT’ler dışında kalan ve sermayesinin en az %50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler olarak belirlenmiştir.         

KGK, verilen geçici yetki çerçevesinde ilk düzenlemesini 21.08.2014 tarih ve 1/26 

sayılı kararı ile yapmış ve TMS/TFRS’leri uygulama zorunluluğunu SPK’nın ve BDDK’nın 

denetimine tabi sermaye şirketleri ve bankalarla (KAYİK'ler) sınırlandırmış, bunlar dışında 

kalan şirketlerin ise isteğe bağlı olarak TMS/TFRS’leri uygulayabileceklerine karar vermiştir. 

KGK’nın söz konusu kararı ile TTK’da öngörülenin aksine (yukarda ifade edildiği 

üzere TTK’da TMS uygulamasının kapsamı bağımsız denetimden daha geniştir.) kapsam 

bakımından bağımsız denetim uygulamasının çok gerisine düşülmüş ve 23.01.2013 tarih ve 

2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetim kapsamına alınmış olan birçok 

şirket TMS/TFRS uygulama kapsamına alınmamıştır.  

660 sayılı KHK’nın geçici 1 inci maddesinde öngörülmüş olan, Kurum tarafından 

TMS/TFRS’lerin yayımlanma süreci tamamlanmıştır. Son olarak, 29.07.2017 tarih ve 30138 

sayılı RG’de yayımlanan 56 nolu Kurul tebliği ile BOBİ FRS’leri yayımlanmış ve bağımsız 

denetime tabi olan tüm şirketlerin bu standartlardan birini uygulaması öngörülmüştür. 

KGK, yeni duruma ilişkin olarak 13.09.2018 tarih ve 3/161 sayılı kararı almış ve 1/26 

sayılı kararını güncel hale getirmiştir. Bu kararla, bağımsız denetim kapsamından daha dar 

olan TMS/TFRS uygulama kapsamı, bağımsız denetim kapsamı ile aynı olmuştur. Ancak, söz 

konusu karar ve KGK’nın açıklamalarından, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin 

isteğe bağlı olarak TMS/TFRS veya BOBİ FRS’leri uygulaması mümkün olmakla birlikte, 

bunlara yönelik farklı standart ve düzenlemeler henüz yayımlanmadığı için, bunların 

uygulama kapsamı dışında tutulduğu anlaşılmaktadır.      

Dolayısı ile KGK’nın, geçici maddeler ile kendine tanınmış olan farklı standart ve 

düzenlemeler yapma ve yayımlama yetkisini yaklaşık 6 yıldır tamamlayamaması nedeni ile 

geçiş sürecinin oldukça uzadığı ve TTK’da öngörülen kapsama henüz ulaşılamadığı 

görülmektedir. 

Mevcut durumda bağımsız denetim kapsamındaki tüm şirketler KGK tarafından 

yayımlanmış muhasebe ve/veya finansal raporlama standartlarından birini seçerek uygulamak 

ve finansal tablolarını bu standartlara göre hazırlamak zorundadır. 

Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yukarıda belirtilen hükümlerine ve 

KGK’nın düzenlemelerine aykırı olarak, kamu işletmelerinin Yönetim Kurulu ve Genel 
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Kurullarına TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş finansal 

tabloları sunmadıkları, Maliye Bakanlığının I Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı”na göre hazırlanmış 

bilanço ve gelir tablolarının onaya sunulmasına devam edildiği görülmektedir. 

Son olarak, 16.10.2018 tarih ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yayımlanan 

2019 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin Bağımsız denetim ve finansal 

raporlar başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü bendinde, “Kamu iktisadi teşebbüsleri, münferit 

ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında ve sunumunda Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alır.” 

hükmü, 6 ncı bendinde ise “Kamu iktisadi teşebbüsleri, bağımsız denetim raporlarını ve 

eklerini Yönetim Kurulunun kabulünden sonra bir ay içerisinde Bakanlığa ve Sayıştay 

Başkanlığına basılı ve elektronik ortamda gönderir.” hükmü yer almış ve yukarıda belirtilen 

mevzuata aykırı durumun giderilmesi öngörülmüştür. 

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürlüğü 2018 yılına ilişkin olarak, 213 sayılı VUK 

hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

hükümlerine göre bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tabloları hazırlamış, Yönetim Kurulu 

ve Genel Kurulun onayına sunmuştur. 

TÜRKSAT’ın 213 sayılı VUK hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1Nolu Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre hazırlanmış,  31.12.2018 tarihli bilançosu 

ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu ve diğer finansal tabloları, 

TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nun 21/03/2019 tarih ve 18 sayılı kararıyla kabul edilmiş, henüz 

toplanmadığı için 2018 yılı Genel Kurulunda görüşülmemiştir. 

6102 sayılı TTK hükümleri ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na 

göre düzeltilmiş bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tablolar ise hazırlanıp bağımsız 

denetimden geçirilmiş, ancak Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun onayına bu tablolar 

sunulmamıştır. 

TÜRKSAT'ın, 6102 sayılı TTK hükümleri ile Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TFRS)'na göre düzeltilmiş finansal tablolarını, bağımsız denetçi onayına 

sunduğu halde, kendi Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu ile Sayıştay denetimine 

sunmamasının nedeni,  TÜRKSAT AŞ tarafından; KGK’nın 22.03.2013 tarih ve 889 sayılı 

yazısı ile Şirketlerinin bağımsız denetime tabi olmadığının bildirildiği, 6102 sayılı TTK’nın 

geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre de TMS’lerin uygulama kapsamına ilişkin 
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olarak KGK’nın 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı RG’de yayımlanmış olan 1/26 sayılı kararı 

aldığı, bu karara göre şirketlerinin TMS uygulama kapsamında bulunmadığının görüldüğü, bu 

kararın 3 üncü maddesinde “kapsama dahil olmayanlar için Kurumca bir belirleme 

yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulamasının devamına” karar verildiği,   

belirtilen nedenlerden dolayı TÜRKSAT AŞ finansal tablolarının KGK tarafından 

yayımlanmış olan TMS/TFRS’lere göre hazırlanması ve Şirket Yönetim Kurulu ve Genel 

Kurulu ile Sayıştay denetimine bu tabloların sunulması zorunluluğunun bulunmadığı, şeklinde 

açıklanmaktadır. 

Özet olarak TÜRKSAT tarafından; TMS/TFRS uygulaması kapsamına sadece 

bağımsız denetime tabi olan şirketlerin girdiği, kendilerinin bağımsız denetim kapsamında 

olmamaları nedeni ile TMS/TFRS uygulama kapsamının da dışında olduğu öne 

sürülmektedir. 

TÜRKSAT’ın bağımsız denetim kapsamında olmadığına ilişkin Şirket görüşünün 

dayanağını, KGK’nın 22.03.2013 tarih ve 889 sayılı yazısı oluşturmaktadır. Ancak, bir daire 

başkanı tarafından imzalanmış olan söz konusu yazı incelendiğinde, yazının eksik ve hatalı 

olduğu görülmektedir. 

Bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerinin belirlenmesine ilişkin 19.12.2012 

tarih ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile bağımsız denetime 

tabi olacak ve olmayacak şirketler belirlenmiştir. Buna göre; aktif toplamı, yıllık net hasılat ve 

çalışan sayısı ile ilgili büyüklükler genel kıstas olarak belirlenmiş ve üç büyüklükten ikisini 

sağlayan şirketler bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca, karara ekli I sayılı listede 

yer alan şirketler herhangi bir kıstasa bakılmaksızın kapsama alınmış, II sayılı listede yer alan 

şirketler ise kendileri için belirlenmiş aktif toplamı, hasılat ve çalışan sayısına ilişkin özel 

büyüklüklerden ikisini sağlıyorsa kapsama dahil edilmiştir.    

Bağımsız denetime tabi olmayacaklar ise özelleştirme kapsamında olan kuruluşlar ile 

KİT’ler dışında kalan ve sermayesinin en az %50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler olarak belirlenmiştir.         

Söz konusu KGK yazısında, TÜRKSAT’ın II sayılı cetvelin yedinci sırasında sayılan 

KİT’lerden olmadığı üzerinde durulmuş ve bu gerekçe ile bağımsız denetim kapsamı dışında 

olduğuna karar verilmiştir. Oysa söz konusu BK Kararına göre, kapsam dışında olabilmek 

için sadece II sayılı listenin yedinci sırasında olmamak yeterli değildir. Bir kuruluşun kapsam 

dışında olabilmesi için I sayılı listede ve II sayılı listenin ilk altı sırasında da yer almaması 
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gerekmektedir. Bu açıdan, TÜRKSAT’ın sadece 233 sayılı KHK kapsamında KİT olmaması 

yönü ile değil, aynı zamanda statüsü ve faaliyetleri bakımından da I ve II sayılı listelerde 

sayılan şirketlerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Söz konusu BK Kararının ekinde yer alan I sayılı cetvel incelendiğinde, 6. sırada 

Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketlerin ve II 

sayılı liste incelendiğinde ise 3. sırada, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 5809 sayılı 

Elektronik haberleşme Kanunu ile 6102 sayılı TTK’nın 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi şirketlerin bağımsız denetim kapsamında 

sayıldığı görülmektedir.  

TÜRKSAT'ın, tabi olduğu mevzuat ve faaliyetleri itibarıyla incelendiğinde, özellikle 

II sayılı listenin 3.sırasında sayılan şirketler arasında yer aldığı ve bu şirketler için belirlenmiş 

özel kıstasları da sağladığı için bağımsız denetim kapsamına girdiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Öte yandan; TÜRKSAT’ın bağımsız denetim kapsamında olmadığı kabul edilse dahi, 

TÜRKSAT’ın bu nedenle TMS/TFRS uygulama kapsamı dışında kalma durumu ancak 

KGK’nın bağımsız denetim dışında kalan ticari işletmeler için düzenleme yapması ve standart 

belirlemesine kadar devam edebilecek geçici bir süreçtir. KGK’nın bu konuda düzenleme 

yapmasına bağlı olarak bu sürecin kısa bir süre içinde sona ermesi de mümkün olabilir. 

Zaten TÜRKSAT’ta, bir yandan bağımsız denetim ve TMS/TFRS uygulama kapsamı 

dışında olduğunu öne sürerken, bir yandan da belirlediği uluslararası bir bağımsız denetim 

firmasına bedeli mukabilinde bağımsız denetim raporu ve TMS/TFRS’ne uygun finansal 

tablolar hazırlatmaktadır. 

TÜRKSAT'ın; tabi olduğu mevzuat ve faaliyetleri itibarıyla, bağımsız denetime tabi 

olacak sermaye şirketlerinin belirlenmesine ilişkin 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararına ekli I ve II sayılı listelerde sayılan şirketlerden olduğu ve özellikle 

II sayılı listenin 3.sırasında sayılan şirketler için belirlenmiş özel kıstasları sağladığı için 

bağımsız denetim kapsamına girdiği, bu nedenle, TÜRKSAT’ın öne sürdüğü ve KGK'nın 

düzenleme yapması ile sona erecek olan geçiş sürecinden faydalanmasının mümkün olmadığı, 

ayrıca, TMS/TFRS’ye uygun finansal tabloları zaten hazırlatmakta ve bağımsız denetimden 

geçirmekte olduğu, hususları birlikte değerlendirildiğinde, TMS/TFRS’ye uygun olarak 

hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve Genel 

Kurul onayı ile Sayıştay incelemesine sunması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Öneri: 
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6102 sayılı TTK'nın 69, 88, 397, 398 ve 514 üncü maddeleri ile KGK'nın TMS/TFRS 

uygulamasına ilişkin düzenlemeleri gereği, TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanmış ve 

bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların TÜRKSAT Yönetim Kurulu ve Genel 

Kurulunun onayına sunulması önerilir.    

BULGU 8.1.2: TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Arsasının Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığından Tahsisi İçin Başlatılan Girişimlerin Sonuçlanmaması 

Gölbaşı Uydu yerleşkesindeki mevcut 13 yıllık Veri Merkezinin kapasitesinin %80 

oranında dolmaya başlaması ve kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin mevcut 

durumda karşılanamaması ve enerji verimliliği açısından eski ve genişlemeye olanak 

vermeyen bir altyapısına sahip olması nedeni ile Şirketin yeni bir veri merkezine ihtiyacı 

olduğuna karar verilmiştir. Bu nedenle TÜRKSAT Gölbaşı kampüs sınırları içerişinde ve 

dışarısında 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. 

 Belirlenen bu 380 dönümlük hazine arazisine hem Şirketin e-devlet hizmetlerine hem 

de kamudaki BT hizmetlerine uluslararası standartlara uygun, güncel teknolojiler ile 

genişleyebilir esnek bir yapıda daha kaliteli bir hizmet verilebilmesi için 10.06.2016 tarihli ve 

25910 sayılı yazı ile 15.06.2016 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve 

2018 yılı için 35 milyon bütçe ayrılan, ilk etapta 1200 m2 beyaz alana (bilişim sistemlerinin 

bulunduğu inşaat alanı) sahip, 400 kabin kapasiteli ileride ihtiyaca göre 12.000 m2 beyaz 

alana büyüyebilecek iki katlı “TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Binası” ve hem Şirketin hem 

de kamu personellerinin çalışabileceği 180 kişilik bir “İşletme Binası” planlanmıştır. İlgili 

projeye ait tüm projelendirme, şartname ve ihale hazırlık dokümanları tamamlanmış olup 

arazi tahsisi beklenmektedir. 

Diğer taraftan ilgili 380 dönümlük arazinin Şirkete kalıcı ve bedelsiz olarak tahsisi 

için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden başvurusu yapılmış ve şu an Bakanlığa tahsis 

edilmiştir. Ancak Bakanlığa tahsisi yapılan bu arazinin sonradan Bakanlığın kendisinin 

yürüttüğü “Kamu Entegre Veri Merkezi” projesinin yapılacağı yer olarak aynı yerin seçilmesi 

nedeni ile Bakanlıktan sadece “TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Binasının” ve “İşletme 

Binasının” yapılabilmesi için Şirketin kampüs sınırına bitişik 50 dönümlük kısmının Şirkete 
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tahsis edilmesi talep edilmiş olup, incelemeler sırasında 50 dönümlük hazine arazisinin 

Şirkete tahsisi için geri dönüş beklenmektedir. 

Şirketin mevcut 13 yıllık Veri Merkezinin kapasitesinin %80 oranında dolması ve 

kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin mevcut durumda karşılanamaması ayrıca 

enerji verimliliği açısından eski ve genişlemeye olanak vermeyen bir altyapısına sahip olması 

nedenleriyle yapımına karar verilen, projeleri hazırlanan ve uzun süredir yatırım programında 

yer alan yeni veri merkezi ve işletme binalarının yapılabilmesi için belirlenen Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığına ait 50 dönümlük arazinin devri için Bakanlık nezdindeki girişimlerin 

sürdürülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirketin mevcut 13 yıllık Veri Merkezinin kapasitesinin %80 oranında dolması ve 

kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin mevcut durumda karşılanamaması ayrıca 

enerji verimliliği açısından eski ve genişlemeye olanak vermeyen bir altyapısına sahip olması 

nedenleriyle yapımına karar verilen, projeleri hazırlanan ve uzun süredir yatırım programında 

yer alan yeni veri merkezi ve işletme binalarının yapılabilmesi için belirlenen Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığına ait 50 dönümlük arazinin devri için Bakanlık nezdindeki girişimlerin 

sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 8.1.3: Yedek Uydu Yer Kontrol İstasyonu Kurulması Çalışmalarının 

Sonuçlandırılmaması 

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. 
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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. 

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 8.1.4: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Şirket Personelinin Başka Kurumlarda Görevlendirilmesi 

2018 yılı içerisinde 12 Türksat personelinin, yapılan taleplere istinaden çeşitli 

kurumlarda geçici olarak görevli olduğu görülmüştür. Bu personelin; 4 kişisi 

Cumhurbaşkanlığında, 1 kişisi  TBMM'de ve 7 kişisi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

bünyesinde geçici olarak görevlendirilmiştir. 5 personelin geçici görevlendirmesi ise 2018 

yılında belirli tarihlerde sona ermiştir. 

Anılan görevlendirmelerle ilgili mevzuat incelendiğinde, Cumhurbaşkanlığına ve 

TBMM'ye yapılan görevlendirme sürelerinde bir sınırlama olmadığı görülmüştür. Diğer 

taraftan, 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 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 
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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 görevlen-dirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için 

öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır.  

...." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki madde hükmüne göre, daha önce 6 ay ile sınırlandırılan geçici 

görevlendirme süresi, geçici görevlendirilen personelin kendi kurumlarının muvafakatinin 

alınması şartı ile 1 yıla uzatılmıştır. Yine aynı maddeye göre, 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 

gerekmektedir.   

Bu değişiklik ile 12 TÜRKSAT personeli ilgili kurumlarda yeniden geçici olarak 

görevlendirilmiştir. 

Şirket dışında görevlendirilen personelin 2018 yılı içinde Şirkete maliyeti ise 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Geçici Görevli Olduğu Kurum  Personel 

Sayısı 

Görevlendirme 

Bitiş Tarihi 

Ücret Maliyeti 

(TL) 

Kıdem 

Tazminatı (TL)  

Yemek Yardımı 

(TL)  
Toplam (TL) 

Cumhurbaşkanlığı 4 Devam Ediyor 217.497 5.002 5.525 867.079 

TBMM 1 Devam Ediyor 148.705 2.151 3.392 154.249 

Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı 7 Devam Ediyor 187.637 5.002 7.696 1.015.168 

Geçici Görevlendirmesi 2018 yılında Bitenler             

Mulga Başbakanlık  1 9.08.2018 126.833 3.014 5.845 135.693 

Mulga Başbakanlık  1 18.09.2018 106.888 3.562 4.066 114.516 

Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı 1 10.01.2019 259.127 5.002 6.207 270.336 

Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı 1 21.09.2018 116.370 3.603 6.775 126.748 
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Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı 1 2.05.2018 27.383 1.658 2.562 31.603 

     Genel Toplam 2.715.392 TL 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçici görevlendirilen Türksat personelinin şirkete 

2018 yılı toplam maliyeti 2,7 milyon TL tutmaktadır.  

Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak kurulmuş 

olan Türksat A.Ş.’nin çalışanlarının tüm maliyetleri Şirket tarafından karşılanarak diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmeleri Şirketin kuruluş amaçlarıyla (karlılık-verimlilik) 

çelişmekte ve bu durum şirketin karlılığını olumsuz etkilemektedir. Geçici görevlendirme için 

Kurumun muvafakatinin alınması şartı da göz önünde bulundurulduğunda, TÜRKSAT'ın 

geçici görevlendirmeye ilişkin muvafakatlere sınırlama getirmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak kurulmuş 

olan Türksat A.Ş.’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 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak kurulmuş 

olan Türksat A.Ş.’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 önerilir. 

BULGU 8.2.2: Kurumsal Kaynak Yönetimi Programında Yer Alan “Satın Alma 

ve Sözleşme Yönetimi Modülü” ile 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.  
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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 

veri girişinin gerçekleştirildiği, sistemin de Talep, Teklif ve Sipariş aşamalarına ilişkin veri 

girişi yapılmamasına olanak tanıdığı 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: 
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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 8.2.3: Şirketin Ar-Ge Biriminin Nitelikli Personel İhtiyacı 

Şirketin ar-ge faaliyetlerini Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğü 

yürütmektedir. Direktörlükte,  2018 yılı sonu itibariyle; 2 doktora, 3 yüksek lisans, 9 lisans ve 

1 lise mezunu personel çalışmaktadır. Uydu ve bilişim sektöründe önemli çalışmalar 

gerçekleştiren Şirketin ar-ge biriminin, yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi ve Şirketin 

önünü açacak yeni projeler gerçekleştirmesi açısından mevcut personel sayısının yeterli 

seviyeye çıkarılması gerekmektedir.  

2018 yılı hedeflerinden, Yukarı irtifa 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 gerekli görülmektedir. 

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 8.2.4: Kablo TV Hizmetlerindeki Faaliyet Zararının Devam Etmesi 

Şirketin en önemli faaliyet alanlarından biri olan ve önceki yıllarda kârlı bir hizmet 

durumundaki kablo-TV hizmetinin son yıllarda zarar ettiği görülmektedir. Bu hizmetteki 

maliyet unsurları değerlendirildiğinde, altyapıda kullanılan malzemenin büyük çoğunluğunun 

dövizle alındığı,  kablo TV üzerinden iletilen PAY TV kanallarının maliyetlerinin de döviz 

üzerinden olduğu ve son yıllarda da döviz kurundaki yüksek oranlı artışlar nedeniyle 

maliyetlerin hızla yükseldiğ anlaşılmıştır. Kablo TV maliyetlerini arttıran bir diğer hususunda 

mevcut sistemlerin modernizasyonu ve yeni şebeke yatırımları nedeniyle artan yatırım 
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harcamalarının yüklediği amortisman maliyetleri olduğu görülmektedir.  

Kablo TV hizmeti maliyetlerinde söz konusu artışlar olurken, yeni şebeke 

yatırımlarının yeterli doluluk oranlarına ulaşmasının uzun süre aldığı, rakip firmaların 

saldırgan pazarlama politikaları ve sert rekabeti nedeni ile etkili bir pazarlama yapılamadığı 

ve şebeke doluluk oranlarının yükseltilmesi konusunda yeterli başarının sağlanamadığı 

gözlenmektedir. Şirket 2018 yılında aldığı tedbirlerle 2017 yılında 77 milyon TL olan Kablo 

TV hizmetlerindeki faaliyet zararını 29 milyon TL’ye düşürmüş ise de Kablo TV 

hizmetlerinin halen zarar ettiği göz önünde bulundurarak maliyet azaltıcı ve şebeke doluluk 

oranlarını artırıcı tedbirlere devam edilmesi gerekmektedir. 

Kablo TV hizmetleri faaliyet zararının 2018 yılında da sürdüğü ve cari yılda alınan 

tedbirlerle azalış gösterdiği dikkate alınarak, maliyetlerde tasarruf sağlayıcı ve şebeke doluluk 

oranını artırıcı uygulamalara devam edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Kablo TV hizmetleri faaliyet zararının, cari yılda alınan tedbirlere rağmen 2018 

yılında da sürdüğü dikkate alınarak, maliyetlerde tasarruf sağlayıcı uygulamalara devam 

edilmesi yanında pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilerek şebeke doluluk oranlarının 

yükseltilmeye çalışılması önerilir. 

BULGU 8.2.5: Alıcılar Hesabının Alt Hesaplarının Tekdüzen Muhasebe Hesap 

Planını Uygulayan Kuruluşlardaki Alt Hesaplara Uygun Olmaması 

Şirket’in mal ve hizmet satışları ile ilgili olarak müşterilerinden olan alacaklarının 

izlendiği Alıcılar hesabının yılsonu bakiyesi 320.038.987 TL olup, Şirket hesap planına göre 

ayrıntısını oluşturan hesapların bakiyesi;  

-120.00.01 Kamu Kurumlarından alacaklar:102.384.361 TL, 

-120.00.02 Tüzel Kişilerden alacaklar         : 172.905.449 TL, 

-120.00.03 Gerçek Kişilerden alacaklar       : 1.996.606 TL, 

-120.00.04 Takipteki alacaklar                     : 604.099 TL,   

-120.10.10 Yurtdışı alacaklar                        : 42.148.473 TL şeklindedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 Nolu Muhasebe Genel Tebliği ekini oluşturan 

Tekdüzen Hesap Planında "120 Alıcılar" hesabının alt hesapları belirlenmemiş, bu hesabın 

Tebliğde açıklanan temel ilke ve kavramlar doğrultusunda uygun alt hesaplardan oluşması 

öngörülmüştür. 
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Tebliğ kapsamına giren KİT’ler ve diğer kuruluşlar "120 Alıcılar" hesabının alt 

hesaplarını oluştururken, genel yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarını 5018 sayılı 

Kanununa göre sınıflamakta, KİT’leri, gerçek tüzel kişileri, yurtdışı alacakları ve diğer 

alacakları dikkate almaktadırlar.  

Buna göre alt hesapları;  

-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden alacaklar, 

-Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacaklar, 

-Mahalli İdarelerden alacaklar, 

-Kamu İktisadi Teşebbüslerinden alacaklar, 

-Gerçek ve Tüzel Kişilerden alacaklar, 

-Yurtdışından alacaklar, 

-Diğer alacaklar, 

Şeklinde oluşturmaktadırlar. 

Görüldüğü gibi, TÜRKSAT AŞ’nin "120 Alıcılar" hesabının alt hesapları, KİT ve 

diğer kamu işletmelerinde genellikle uygulanmakta olan alt hesap tasnifine uygun değildir. 

"120 Alıcılar" hesabının alt hesaplarının KİT’ler ve diğer kamu işletmelerinde 

uygulanmakta olan sınıflamaya uygun olarak oluşturulması gerekli görülmektedir.   

Öneri: 

"120 Alıcılar" hesabının alt hesaplarının KİT’ler ve diğer kamu işletmelerinde 

uygulanmakta olan sınıflamaya uygun olarak oluşturulması önerilir.     

9. SONUÇ 

Denetim görüşünün dayanakları bölümünde yer alan bulguda dile getirilmiş olan husus 

hariç olmak üzere, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2018 yılı 

bilançosu ve 490.864.568,42 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel 

görüşmeye sunulur. 
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10. EKLER 

 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve 

Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2018 Yılı Gelir Tablosu ve 

Dipnotları 

Ek 1.3 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2018 Yılı Özkaynak Değişim 

Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1 Öneriler Listesi 

Ek 3.2 Diğer Öneriler Listesi 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 

                                                   31.12.2018 Tarihli Bilançosu                                       (Ek 1.1/a) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler 
 

249.156.126,58  287.717.332,15 

     1-Kasa 649.369,01 
 

1.439.349,31  

     2-Alınan çekler 39.003,68 
 

0  

     3-Bankalar 240.371.433,61 
 

278.522.460,28  

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 
  

0  

     5-Diğer hazır değerler 8.096.320,28 
 

7.755.522,56  

  B-Menkul kıymetler 
 

30.000.000,00  0 

     1-Hisse senetleri 
  

  

     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları 
  

  

     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 
  

  
     4-Diğer menkul kıymetler 30.000.000,00 

 
  

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
  

  

  C-Ticari alacaklar 
 

519.395.445,72  684.139.984,96 

     1-Alıcılar 258.644.065,62 
 

320.038.987,30  

     2-Alacak senetleri 
  

  

     3-Alacak senetleri reeskontu (-) 
  

  

     4-Hazineden alacaklar 260.028.710,07  362.677.971,53  

     5-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
  

  

     6-Verilen depozito ve teminatlar 722.670,03 
 

1.423.026,13  

     7-Şüpheli ticari alacaklar 59.955.714,20 
 

70.827.117,07  

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (59.955.714,20) 
 

(70.827.117,07)  

  D-Diğer alacaklar 
 

2.750.595,94  12.162.671,13 

     1-Ortaklardan alacaklar 
  

  

     2-İştiraklerden alacaklar 
  

5.418.526,42  

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar - 
 

0  

     4-Personelden alacaklar 160.203,69 
 

153.046,61  

     5-Diğer çeşitli alacaklar 2.590.392,25 
 

6.591.098,10  

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 
  

  

     7-Şüpheli diğer alacaklar  577.193,40 
 

577.193,40  

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (577.193,40) 
 

(577.193,40)  

  E-Stoklar 
 

111.596.573,42  51.237.558,29 

     1-İlk madde ve malzeme 16.102 
 

0  

     2-Yarı mamuller 
  

0  

     3-Mamuller 
  

0  

     4-Ticari mallar 76.785.567,34 
 

45.922.876,08  

     5-Diğer stoklar 607.313,02 
 

568.658,92  

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
  

  

     7-Verilen şipariş avansları 34.187.591,06 
 

4.746.023,29  

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
 

10.888.393,57  0 

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 10.888.393,57 
 

  

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı 
  

  

     3-Taşeronlara verilen avanslar 
  

  

  G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tahakkukları 
 

17.766.918,62  26.255.428,21 

     1-Gelecek aylara ait giderler 5.887.807,10 
 

8.290.909,36  

     2-Gelir tahakkukları 11.879.111,52 
 

17.964.518,85  

  H-Diğer dönen varlıklar 
 

509.698,42  288.356,45 

     1-Devreden KDV 
  

  

     2-İndirilecek KDV 
  

  
     3-Diğer KDV 

  
  

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 411.188,17 
 

0  

     5-İş avansları 97.110,24 
 

113.918,35  
     6-Personel avansları 1.400,01 

 
174.438,10  

     7-Sayım ve tesellüm noksanları 
  

  

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar 
  

  
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-) 

  
  

                        Dönen varlıklar toplamı 
 

942.063.752,27  1.061.801.331,19 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                      

                                          31.12.2018 Tarihli Bilançosu                                         (Ek1.1/b) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:       

   A-Ticari alacaklar: 
 

60.262,29  376.818,67 

      1-Alıcılar 
  

  

      2-Alacak senetleri 
  

  
      3-Alacak senetleri reeskontu (-) 

  
  

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
  

  
      5-Verilen depozito ve teminat 60.262,29 

 
376.818,67  

      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 
  

  

   B-Diğer alacaklar: 
 

288.081,20  401.804,50 

      1-Ortaklardan alacaklar 
  

  

      2-İştiraklerden alacaklar 
  

  
      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 288.081,20 

 
401.804,50  

      4-Personelden alacaklar 
  

  

      5-Diğer çeşitli alacaklar 
  

  
      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 

  
  

      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 
  

  

   C-Mali duran varlıklar 
 

99.164.164,72  99.690.461,78 

      1-Bağlı menkul kıymetler 10.192.712,76 
 

9.819.009,82  

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
  

  
      3-İştirakler 2.400.000,00 

 
2.400.000,00  

      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) (1.800.000,00) 
 

(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 
 

1.519.707.685,87  2.349.881.180,03 

      1-Arazi ve arsalar 4.493.360,04 
 

4.493.360,04  

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.044.938,97 
 

4.054.709,97  

      3-Binalar 16.231.882,20 
 

16.231.882,20  

      4-Tesis, makine ve cihazlar 2.216.354.482,56 
 

2.533.891.896,25  

      5-Taşıtlar 1.696.417,13 
 

1.697.518,82  

      6-Demirbaşlar 6.382.100,72 
 

6.697.878,87  

      7-Diğer maddi duran varlıklar  6.645.282,95 
 

6.987.689,27  

      8-Birikmiş amortismanlar (-) (1.043.987.832,91) 
 

(1.273.020.415,91)  

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 307.847.054,21 
 

1.048.846.660,52  

    10-Verilen avanslar 
  

  

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 
 

132.563.256,57  162.242.585,11 

      1-Haklar 121.470.641,79 
 

143.794.146,05  
      2-Şerefiye 

  
  

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri 
  

  

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 
  

  
      5-Özel maliyetler 2.923.222,37 

 
3.060.999,58  

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  38.953.111,25 
 

85.126.326,52  

      7-Birikmiş amortismanlar (-) (30.783.718,84) 
 

(69.738.887,04)  
      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 
 

3.185.701,77  7.773.508,78 

      1-Gelecek yıllara ait giderler 3.185.701,77 
 

7.773.508,78  
      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 
 

1.754.969.152,42  2.620.366.358,87 

Aktif (Varlıklar toplamı) 
 

2.697.032.904,69  3.682.167.690,06 

     Nazım hesaplar                         
 

718.254   
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                                        

                                        31.12.2018 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 
 

17.274,82  3.543.464,85 

     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 
  

  

     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 17.274,82 
 

13.948,78  

  B-Ticari borçlar 
 

222.023.195,17  401.358.698,01 

      1-Satıcılar 204.844.304,20 
 

380.696.783,95  

      2-Borç senetleri 
  

  

      3-Borç senetleri reeskontu (-) 
  

  

      4-Alınan depozito ve teminatlar 17.178.890,97 
 

20.661.914,06  

      5-Diğer ticari borçlar 
  

  

   C-Diğer borçlar 
 

34.662.872,33  22.783.295,75 

      1-Ortaklara borçlar 
  

  

      2-İştiraklere borçlar 
  

  

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 
  

  

      4-Personele borçlar 577.898,34 
 

699.420,36  

      5-Diğer çeşitli borçlar 34.084.973,99 
 

22.083.875,39  

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
  

  

   D-Alınan avanslar 
 

55.297.967,45  31.443.589,71 

      1-Alınan sipariş avansları 55.271.578,10  31.417.200,36  

      2-Alınan diğer avanslar 26.389,35  26.389,35  

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 
 

13.706.272,43  0 

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 13.706.272,43 
 

  

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı 
  

  

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
 

28.656.613,61  37.717.181,54 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 19.759.993,22 
 

30.907.772,87  

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 7.248.153,34 
 

5.370.432,81  

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş  
  

  

          vergi ve diğer yükümlülükler 
  

  

      4-Diğer yükümlülükler 1.648.467,05 
 

1.438.975,86  

   G-Borç ve gider karşılıkları 
 

29.775.518,86  34.114.434,58 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş. 50.834.422,01 
 

110.279.328,72  

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yüküm. (-) (22.192.539,29) 
 

(81.466.639,85)  

       3-Kıdem tazminatı karşılığı 1.133.636,14 
 

5.301.745,71  

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları 
  

  

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
 

8.039.904,48  13.237.078,93 

       1-Gelecek aylara ait gelirler 3.480.496,33 
 

5.754.081,69  

       2-Gider tahakkukları 4.559.408,15 
 

7.482.997,24  

    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 
 

392.179.619,15  544.197.743,37 
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  TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                                          

                                        31.12.2018 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-Banka kredileri         

      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 
 

45.262.800,00  94.696.200,00 

      1-Ortaklara borçlar 
  

  

      2-İştiraklere borçlar 
  

  
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 45.262.800,00 

 
94.696.200,00  

      4-Diğer çeşitli borçlar 
  

  

      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
  

  
      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar 

  
  

   D-Alınan avanslar  15.288.595,80  402.542.947,08 

      1-Alınan sipariş avansları 15.288.595,80  402.542.947,08  

      2-Alınan diğer avanslar     

   E-Borç ve gider karşılıkları 
 

33.013.579,78  38.886.180,90 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 33.013.579,78 
 

38.886.180,90  

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  
  

  

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
 

-  8.971.070,00 

       1-Gelecek yıllara ait gelirler 
  

8.971.070,00  

       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 
 

93.584.396,47  545.115.818,87 

                        Yabancı kaynaklar toplamı 
 

485.764.015,62  1.089.313.562,24 

III-Öz kaynaklar 
  

  

   A-Ödenmiş sermaye 
 

1.955.058.267,00  2.130.740.778,00 

       1-Sermaye 
 

1.955.058.267,00 2.130.740.778,00  

       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 
 

68.606.166,23  80.528.110,12 

       1-Yasal yedekler 68.469.475,23 
 

80.391.419,12  

       2-Statü yedekleri 
  

  

       3-Olağanüstü yedekler 
  

  

       4-Diğer kâr yedekleri 
  

  

       5-Özel fonlar 136.691,00 
 

136.691,00  

   D-Geçmiş yıllar kârları 
  

 1.000.000,00 

   E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
  

  

   F-Dönem net kârı (zararı) 
 

187.604.455,84  380.585.239,70 

       1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 187.604.455,84 
 

380.585.239,70  
       2-Azınlık payları net kârı (zararı) 

  
  

Öz kaynaklar toplamı 
 

2.211.268.889,07  2.592.854.127,82 

IV-Azınlık payları 
  

  

Pasif (Kaynaklar) toplamı  2.697.032.904,69  3.682.167.690,06 

                        Nazım hesaplar 
 

718.254   
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Bilanço dipnotları                                                                                             (Ek 1.1/e) 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye 

tavanı:2.130.740.778,00 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 :..95.870,56 TL 

   b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi :.2.845,94..........TL 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :.5.664.424,28..................TL 

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı :......20.661.914,06.....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                …111.465,96         5,2573        586.009,99  TL 

(KASA).EURO.             .    77.879,76     .   6.0238.... .  469.132,10  TL 

(KASA).GBP                .    49.364,98     .   6.6482....  . 328.188,28  TL 

(BANKA) USD..........       818.079,44        .5,2609  .   4.303.834,13 TL 

(BANKA)  EURO ...... .       70.873,68..      6,0280         427.226,54 TL 

(BANKA)  GBP        ...... .    8.190,98..      6,6528           54.492,95 TL 
 

8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) : 

 

   Döviz Cinsi        Miktarı         TL Kuru          Toplam Tutar 

   . USD.........   6.479.221,71      5,2609         34.089.126,10 TL 

     EUR                 11.230,69      6,0280               67.698,60 TL    
 

9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) :  

 

   Döviz Cinsi        Miktarı         TL Kuru                Toplam Tutar 

   USD.....       36.466.464,72    5,2609   ........         191.846.424,27  TL 

   EUR...........      120.925,55  . 6,0280      .......             728.939,22 .TL 

   CHF                   31.800,00    5.3352                          169.659,36  TL 

   GBP                       945,00    6,0803                              6.286,90 TL 

 

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı :....YOK.. 

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı :..YOK................ 

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı :....YOK....... 

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 
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   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 

 

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                  2.130.740.778,00 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      750.000,00 € KAR 

 

17.Stok değerleme yöntemi 

   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   : 318.206.470,85 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 :1037…......... 

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 

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 
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(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 : .20 / 03 / 2019 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2017 Yılı Gelir tablosu          (Ek 1.2/a)                                                                         

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A- Brüt satışlar 
 

1.369.287.905  1.862.781.528,56 

    1-Yurtiçi satışlar 1.324.605.857 
 

1.820.741.279,80  

    2-Yurtdışı satışlar 41.064.803 
 

37.922.399.25  

    3-Diğer gelirler 3.608.245 
 

4.711.849,51  

B- Satış indirimleri ( - ) 
 

(131.705.720)  (189.126.613,37) 

    1-Satıştan iadeler ( - ) 8.081.042 
 

14.826.769,41  

    2-Satış ıskontoları ( - ) 123.624.679 
 

174.299.843,96  

    3-Diğer indirimler ( - ) 
  

  

C- Net satışlar 
 

1.237.573.184  1.673.654.915,19 

D- Satışların maliyeti ( - ) 
 

(997.009.085)  (1.197.225.159,81) 

    1-Satılan mamuller maliyeti ( - ) 
  

  

    2-Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) 126.364.905 
 

196.396.205,77  

    3-Satılan hizmet maliyeti ( - )  870.644.180 
 

1.000.828.954,04  

    4-Diğer satışların maliyeti ( - ) 
  

  

Brüt satış karı veya zararı 
 

240.564.099  476.429.755,38 

E- Faaliyet giderleri ( - ) 
 

(77.558.691)  (143.780.582,07) 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - ) 7.385.175 
 

6.046.489,11  

    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - ) 55.335.733 
 

59.018.488,39  

    3-Genel yönetim giderleri ( - ) 14.837.783 
 

78.715.604,57  

Faaliyet karı veya zararı 
 

163.005.408  332.649.173,31 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar  
 

113.725.004  696.060.979,17 

    1- İştiraklerden temettü gelirleri 4.872.883 
 

6.837.661,01  

    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri 
  

  

    3- Faiz gelirleri 19.699.913 
 

31.301.350,26  

    4- Komisyon gelirleri 
  

  

    5- Konusu kalmayan karşılıklar 5.436.680 
 

8.284.035,43  

    6- Menkul kıymet satış karları 542.466 
 

1.493.873,83  

    7- Kambiyo kârları 83.173.062 
 

648.144.058,64  

    8- Reeskont faiz gelirleri 
  

  

    9- Enflasyon düzeltme karları 
  

  

   10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar 
  

  

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 
 

(68.949.164)  (579.151.697,10) 

    1- Komisyon giderleri( - ) 
  

  

    2- Karşılık giderleri ( - ) 9.885.820 
 

19.212.246,03  

    3- Menkul kıymet satış zararları ( - )  
  

  

    4- Kambiyo zararları( - ) 59.063.344 
 

559.939.451,07  

    5- Reeskont faiz giderleri( - ) 
  

  

    6- Enflasyon düzeltme zararları 
  

  

    7- Diğer olağan gider ve zararlar( - ) 
  

  

H- Finansman giderleri ( - ) 
  

  

   1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - ) 
  

  

   2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - ) 
  

  

Olağan kar veya zarar 
 

207.781.247  449.558.455,38 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 
 

41.902.807  42.718.451,79 

   1- Önceki dönem gelir ve karları 1.137.664 
 

1.552.559,39  

   2- Diğer olağandışı gelir ve karlar 40.765.143 
 

41.165.892,40  

J- Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 
 

(11.245.176)  (1.412.338,75) 

   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - ) 
  

  

   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 9.095.012 
 

29.601,01  

   3- Tazminat ve ceza giderleri (- )  960.214 
 

965.957,66  

   3- Diğer olağandışı gider ve zararlar (- )  1.189.950 
 

416.780,08  

Dönem karı veya zararı 
 

238.438.878  490.864.568,42 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük  
  

  

     karşılıkları( - ) 
 

(50.834.422)  (110.279.328,72) 

Dönem net karı veya zararı 
 

187.604.456  380.585.239,70 
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Gelir tablosu dipnotları                                                               (Ek 1.2/b) 

1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 

a) Amortisman giderleri :                                      267.987.751,20    TL 

    aa) Normal amortisman giderleri                     : 229.032.583,00    TL 

    bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri :   YOK   TL 

b) İtfa ve tükenme payları                              : 38.955.168,20 TL  

 

2. Dönemin karşılık giderleri                           : .      30.186.649,75 TL  

a) Şüpheli Alacak Karşılığı                                      19.212.246,03 TL 

b) Kıdem tazminatı Karşılığı                                    10.974.403,72 TL 

 

3. Dönemin tüm finansman giderleri                  :   YOK 

a) Üretim maliyetine verilenler                          :   YOK   

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler              :   YOK 

c) Doğrudan gider yazılanlar                            :   YOK 

 

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):   YOK 

    

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle   yapılan satışlar (Toplam 

tutar içindeki payları %20'yi  aşanlar ayrıca gösterilecektir) :   18.796.226,16        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 ) :  

YOK 

    

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: 5.358.827,61 TL 

 

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği   artış (+) veya azalış (-) :  YOK 

    

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:99.995,00TL 

 

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  
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13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar 

payı oranları 

   : HİSSE SENEDİ BAŞINA BRÜT KAR  : 0,230 

   : HİSSE SENEDİ BAŞINA NET KAR    : 0,179 
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Nakit Akım Tablosu  (Ek 1.3) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem 

  TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 249.156.126 

B- Dönem içi nakit girişleri 3.016.149.375 

 1- Satışlardan elde edilen nakit 1.838.399.294 

  a) Net satışlar 1.673.654.915 

  b) Ticari alacaklardaki azalışlar   

  c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) -164.744.379 

 2- Diğer faaliyetlerden gelir ve karlardan sağlanan nakit 696.060.818 

 3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 42.718.452 

 4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit  152.183.768 

  a) Menkul kıymet ihraçlarından   

  b) Alınan kredilerden   

  c) Diğer artışlardan 152.183.768 

 5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 451.531.422 

  a) Menkul kıymet ihraçlarından   

  b) Alınan kredilerden   

  c) Diğer artışlardan 451.531.422 

 6- Sermaye artışlarından sağlanan nakit   

 7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

 8- Diğer nakit girişleri   

C- Dönem içi nakit çıkışları 3.038.820.058 

 1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 1.432.042.933 

  a) Satışların maliyeti 1.192.348.416 

  b) Stoklardaki artışlar 60.359.015 

  c) Ticari borçlardaki azalışlar   

  d) Ticari borçlardaki artışlar (-) 179.335.502 

  e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)   

  f) Stoklardaki azalışlar (-)   

 2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 148.883.072 

  a) Araştırma ve geliştirme giderleri 8.396.124 

  b) Pazarlama ve dağıtım giderleri 59.018.488 

  c) Genel yönetim giderleri 81.468.460 

  d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)   

 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 579.151.697 

  a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 579.151.697 

  b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen gider ve zararlar (-)   

 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları   

 5- Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışları 1.412.333 

  a) Olağan dışı gider ve zararlar 1.412.333 

  d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen gider ve zararlar (-)   

 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 830.028.208 

 7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (-)   

  a) Menkul kıymet anapara ödemeleri   

  b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

  c) Diğer ödemeler   

 8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (-)   

  a) Menkul kıymet anapara ödemeleri   

  b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

  c) Diğer ödemeler   

  9- Ödenen vergiler ve benzerleri 47.301.815 

 10- Ödenen temettüler   

 11- Diğer nakit çıkışları   

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 226.485.443 

E- Nakit artış ve azalışı (B-C)   
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Öz kaynaklar değişim tablosu (Bin TL)             (Ek 1.4) 

 
Öz kaynak artış/azalışları Ödenmiş 

sermaye 

Yasal 

yedekler Özel fonlar 

Geçmiş 

yıllar 

karları 

Net dönem 

karı 

Öz 

kaynaklar 

toplamı 

Cari dönem 1.844.525 61.022   0 117.981 2.023.528 

31.12.2016 Bilanço Bakiyesi 

 

    

 

    

  Temettü 110.534     

 

-110.534   

  Yedek Aktarılan 

 

7.447   

 

-7.447   

- Emisyon Primleri 

 

    

 

    

- Sermaye Artışı (Nakten) 

 

    

 

    

- 2017 Yılı Değer Artışı 

 

  137 

 

  137 

- 2017 Yılı Net Dönem karı 

 

    

 

187.605 187.605 

Cari dönem             

31.12.2017 Bilanco Bakiyesi 1.955.058 68.469 137   187.605 2.211.269 

- Kar Dağıtımı 

 

    

 

    

  Temettü 175.683     

 

-175.683   

  Yedeklere Aktarılan 

 

11.922   

 

-11.922   

- Emisyon Primleri 

 

    

 

    

- Sermaye Artışı (Nakten) 

 

    1.000   1.000 

- 2018 Yılı Değer Artışı 

 

    

 

    

- 2018 Yılı Net Dönem karı 

 

    

 

380.585 380.585 

              

31.12.2018 Bilanco Bakiyesi 2.130.741 80.391 137 1.000 380.585 2.592.854 
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          Ek 2.1 
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Öneriler Listesi          (Ek 3.1) 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni 
Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 Türk Telekom AŞ tarafından yürütülmekte iken 2004 yılında Türksat AŞ’nin 

kurulması ile bu Şirkete geçen görevlerden kaynaklanan ve 2018 yılsonu 

itibarıyla 362.677.972 TL tutarına ulaşan Hazineden alacaklar ile ilgili olarak; 

-Alacağın tasfiyesi hususunda, yasal düzenleme çalışmalarının biran önce 

sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi 

yanında, bu alacağın, Şirketin sermaye sahibi olan kuruluşun olumlu görüşü 

alınarak, sermaye payı ve kar payına mahsuben veya zarar yazılarak, Şirket Genel 

Kurulu kararı ile tasfiye edilebilip edilemeyeceğinin araştırılması, 

-Alacağın şüpheli alacaklar hesabına alınması ve tamamı için karşılık ayrılması, 

önerilir. 

37-44 

2 6102 sayılı TTK'nın 69, 88, 397, 398 ve 514 üncü maddeleri ile KGK'nın 

TMS/TFRS uygulamasına ilişkin düzenlemeleri gereği, TMS/TFRS'na uygun 

olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların TÜRKSAT 

Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunun onayına sunulması önerilir.    

45-52 

3 
Şirketin mevcut 13 yıllık Veri Merkezinin kapasitesinin %80 oranında dolması ve 

kurumlardan gelen yüksek kapasiteli taleplerin mevcut durumda karşılanamaması 

ayrıca enerji verimliliği açısından eski ve genişlemeye olanak vermeyen bir 

altyapısına sahip olması nedenleriyle yapımına karar verilen, projeleri hazırlanan 

ve uzun süredir yatırım programında yer alan yeni veri merkezi ve işletme 

binalarının yapılabilmesi için belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait 50 

dönümlük arazinin devri için Bakanlık nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi 

önerilir. 

52-53 

4 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. 

53-54 

5 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 54 
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Diğer Öneriler Listesi         (Ek 3.2) 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni 
Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 
Ticari faaliyette bulunmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak 

kurulmuş olan Türksat A.Ş.’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 önerilir. 

54-56 

2 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. 

56-58 

3 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. 

58 

4 
Kablo TV hizmetleri faaliyet zararının, cari yılda alınan tedbirlere rağmen 2018 

yılında da sürdüğü dikkate alınarak, maliyetlerde tasarruf sağlayıcı uygulamalara 

devam edilmesi yanında pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilerek şebeke doluluk 

oranlarının yükseltilmeye çalışılması önerilir. 

58-59 

5 "120 Alıcılar" hesabının alt hesaplarının KİT’ler ve diğer kamu işletmelerinde 

uygulanmakta olan sınıflamaya uygun olarak oluşturulması önerilir.     

59-60 

 


