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I. TOPLU BAKIŞ 

A-Uydu haberleşme, kablo-TV ve bilişim hizmetlerinin dünya 
ekonomisindeki yeri 
Yeryüzündeki iki istasyon arasındaki haberleşmede kullanılmak üzere dünya 

yörüngesine uydu yerleştirme konusunda en somut öneri 1945 yılında “Wireless 
World” adlı dergide yayımlanan “Extraterrestrial Relays” adlı makalesinde Arthur C. 
Clark tarafından yapılmış; Sovyetler Birliği tarafından 4.10.1957 tarihinde uzaya 
gönderilen ve üzerinde iki radyo vericisi bulunan Sputnik-1 uydusu ise bu alandaki ilk 
somut girişim olmuştur.  

Bunu ABD tarafından 01.02.1958 tarihinde uzaya gönderilen Explorer-1 
uydusu izlemiş, daha sonra yapılan çeşitli denemelerle bu teknolojinin araştırma ve 
stratejik amaçlar yanında ticari haberleşme için de kullanılabileceğinin 
anlaşılmasından sonra ABD öncülüğünde başlatılan girişimle Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından 1721 sayılı karar alınmıştır. Alınan karar gereğince 
20.08.1964 tarihinde ülkeler arasında imzalanan anlaşma ile oluşturulan INTELSAT 
organizasyonu toplam 240 telefon kanalı kapasiteli “Early Bird/Erkenci” adlı 
uydusunu 6.4.1965 tarihinde uzaya göndermiştir. Bu uydunun hizmete verilmesiyle o 
tarihe kadar Avrupa ile Amerika arasında kullanılmakta olan toplam kanal kapasitesine 
eşit bir ilave kapasite artışı sağlanmış, 1969 yılında uzaya gönderilen INTELSAT-III 
serisi uydularla da küresel kapsama sağlanarak, uydu haberleşmesi karasal sistemlerle 
sağlanan haberleşmeye alternatif hale gelmiştir. Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde 
Kasım 1971 tarihinde kurulan INTERSPUTNIK organizasyonu ise uzaya gönderdiği 
Molniya ve Raduga serisi uydularla bu organizasyona üye ülkeler arasında uluslararası 
haberleşmeyi başlatmıştır.  

Sabit istasyonlar arasında haberleşme sağlamak üzere uzaya gönderilen 
uydulardan başarılı sonuçlar alınması üzerine bu teknolojinin mobil hizmetler için de 
kullanılabileceği öngörülerek, ABD tarafından 1976 yılında uzaya gönderilen 
MARISAT uydusu ile başlayan bu hizmet, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
tarafından başlatılan bir girişimle INTELSAT benzeri bir organizasyon olan 
INMARSAT’ın 1979 yılında kurulmasından sonra daha da yaygınlaşmıştır. 

Uyduların en yaygın kullanım alanlarından biri de radyo ve televizyon 
programlarının iletimi ve yayınlanması olmuştur. Günümüzün en yaygın kitle iletişim 
araçlarından biri olan televizyon 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren günlük 
yaşama girerken, bu hizmetin en fazla geliştiği ABD’de 1939 yılında sürekli yayınlara 
başlanılmış, coğrafi engeller nedeniyle yayınların ulaşmadığı bölgeler için bulunan 
çözümler CATV (kablo-TV) şebekelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Televizyon yayınlarının analog teknolojiyle yapıldığı dönemde karasal 
sistemlerle iletilen yayın sayısının yetersiz olmasına karşılık, kablo-TV şebekeleri ile 
daha fazla sayıda yayın iletilebilmesi bu hizmetin gelişmesinde en önemli etken 
olmuştur. Sayısal teknoloji sayesinde kanal sayısının artması, ses hizmetinin ve yüksek 
hızlı İnternet erişiminin sağlanmasıyla kablo-TV şebekelerinin önemi daha da artmış 
ve sabit telefon şebekesine önemli bir rakip haline gelmiştir. OECD ülkelerinde 
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yüksek hızlı internet hizmeti %44,7 oranında sabit telefon şebekesi üzerinden 
sağlanırken, kablo-TV şebekesi üzerinde sağlanan oranın %32,2 olduğu dikkate 
alındığında bu şebekenin sadece TV yayınları için değil yüksek hızlı internet hizmeti 
verilmesinde de önemli bir altyapı oluşturduğunu göstermektedir.    

Günümüzde en yaygın kablo-TV şebekeleri Belçika, Kanada, Hollanda, İsviçre 
ve ABD’de bulunmaktadır. NCTA (Amerikan Ulusal Kablo ve Telekomünikasyon 
Birliği) verilerine göre ABD’de kablo şebekesine abone hane oranı %92’dir. 
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde ise bu 
hizmet yeterince yaygınlaşmamıştır. Buna karşılık kablo-TV hizmetine alternatif 
olarak geliştirilen IPTV hizmeti son yıllarda önemli artış göstermekte olup, dünyada 
2016 yılsonu itibariyle 130 milyonun üzerinde IPTV abonesinin bulunduğu çeşitli 
kaynaklarda yer almaktadır. Türkiye’de bu hizmetten faydalanan hane sayısı ise BTK 
raporlarında yer aldığı üzere henüz 837,9 bin adettir. Bunun yanı sıra yüksek hızlı 
internet üzerinden sunulan video servislerinin hızla yayıldığı ve küresel hizmet 
sunmaya başladığı da görülmektedir.    

1975 yılında uzaya gönderilen ve Amerika kıtasını kapsayan Satcom-I uydusu 
kullanılarak ticari anlamda televizyon yayınlarının dağıtımına başlanılmasının 
ardından 1980’li yılların sonlarından itibaren uydu üzerinden yapılan televizyon 
yayıncılığında yeni bir döneme geçilmiş, DBS olarak adlandırılan ve 11,7-12,7 GHz 
frekans bandında (Ku) çalışan yüksek yayın güçlü uydular aracılığı ile yapılmaya 
başlanan televizyon yayınları küçük çaplı antenler ile kolaylıkla alınabilir hale 
gelmiştir. Aynı dönemde gelişen fiber optik teknolojisi çok daha yüksek kapasitede 
iletişim imkanı sağladığından uydular üzerindeki telefon ve data trafiğini azaltmış, 
buna karşılık 1990’lı yılların başından itibaren başlanılan sayısal yayınlarla çok 
sayıdaki radyo ve televizyon kanalı uydular üzerinden oldukça ekonomik olarak 
izleyicilere ulaştırılmaya başlanmıştır.   

Dünyada söz konusu hizmetleri kullananların sayısının bir milyarı geçtiği çeşitli 
kaynaklarda yer almaktadır. Son yıllarda Ka frekans bandının (26,5-40 GHz) 
kullanılması uydu haberleşme hizmetinin daha da yaygınlaşmasını ve uygun ekonomik 
çözümler bulunmasını sağlayacak önemli bir gelişme olmuştur. Yüksek tanımlı (HD) 
televizyon yayınlarının da gerek uydu üzerinden, gerekse kablo-TV şebekeleri 
üzerinden yapılan yayıncılıkta önemli bir itici güce sahip olduğu 
değerlendirilmektedir.    

Ürünleri yaşamın her alanında kullanılan uydu endüstrisi, telekomünikasyon ve 
uzay endüstrilerinin ortak bir alanını oluşturmaktadır. Günümüzdeki uydu 
endüstrisinin pazar büyüklüğünün 261 milyar ABD Doları olduğu tahmin 
edilmektedir. Sektörde en önemli payı 127,7 milyar ABD Doları ile uydu hizmetleri 
pazarı oluşturmaktadır. Bunu 113,4 milyar Dolarlık pay ile yer teçhizatı üretimi 
izlemekte, 13,9 milyar Dolarlık uydu üretimi ve 5,5 milyar Dolarlık fırlatma endüstrisi 
genel uydu endüstrisinin diğer temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Uzayda hizmetteki 
toplam uydu sayısının 1.459 adete ulaştığı, bunların %35’inin ticari haberleşme, 
%19’unun gözlem, %14’ünün ise resmi amaçlı kullanıldığı, en az bir uydusu olan ülke 
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yüksek hızlı internet hizmeti %44,7 oranında sabit telefon şebekesi üzerinden 
sağlanırken, kablo-TV şebekesi üzerinde sağlanan oranın %32,2 olduğu dikkate 
alındığında bu şebekenin sadece TV yayınları için değil yüksek hızlı internet hizmeti 
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ve ABD’de bulunmaktadır. NCTA (Amerikan Ulusal Kablo ve Telekomünikasyon 
Birliği) verilerine göre ABD’de kablo şebekesine abone hane oranı %92’dir. 
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde ise bu 
hizmet yeterince yaygınlaşmamıştır. Buna karşılık kablo-TV hizmetine alternatif 
olarak geliştirilen IPTV hizmeti son yıllarda önemli artış göstermekte olup, dünyada 
2016 yılsonu itibariyle 130 milyonun üzerinde IPTV abonesinin bulunduğu çeşitli 
kaynaklarda yer almaktadır. Türkiye’de bu hizmetten faydalanan hane sayısı ise BTK 
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internet üzerinden sunulan video servislerinin hızla yayıldığı ve küresel hizmet 
sunmaya başladığı da görülmektedir.    

1975 yılında uzaya gönderilen ve Amerika kıtasını kapsayan Satcom-I uydusu 
kullanılarak ticari anlamda televizyon yayınlarının dağıtımına başlanılmasının 
ardından 1980’li yılların sonlarından itibaren uydu üzerinden yapılan televizyon 
yayıncılığında yeni bir döneme geçilmiş, DBS olarak adlandırılan ve 11,7-12,7 GHz 
frekans bandında (Ku) çalışan yüksek yayın güçlü uydular aracılığı ile yapılmaya 
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izleyicilere ulaştırılmaya başlanmıştır.   

Dünyada söz konusu hizmetleri kullananların sayısının bir milyarı geçtiği çeşitli 
kaynaklarda yer almaktadır. Son yıllarda Ka frekans bandının (26,5-40 GHz) 
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televizyon yayınlarının da gerek uydu üzerinden, gerekse kablo-TV şebekeleri 
üzerinden yapılan yayıncılıkta önemli bir itici güce sahip olduğu 
değerlendirilmektedir.    

Ürünleri yaşamın her alanında kullanılan uydu endüstrisi, telekomünikasyon ve 
uzay endüstrilerinin ortak bir alanını oluşturmaktadır. Günümüzdeki uydu 
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izlemekte, 13,9 milyar Dolarlık uydu üretimi ve 5,5 milyar Dolarlık fırlatma endüstrisi 
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sayısının ise 59 adet olduğu dikkate alındığında uydu hizmetlerinin yaygınlığı ve 
yarattığı katma değerin büyüklüğü açıkça görülmektedir1. 

Uydu haberleşmesinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte, fiber optik ve 
mikroişlemci teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler sadece iletişim alanında büyük 
ilerlemeler sağlamakla kalmamış, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli 
kaynağı olan bilginin üretilmesi, toplanıp biriktirilmesi ve erişimini de kolaylaştırmış, 
bu gelişme toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarında önemli değişikliklere 
yol açarak, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna geçiş sürecinin başlamasına yol 
açmıştır. İlk olarak 1980’li yıllarda söz edilmeye başlanılan bu süreçte gelişmişlik 
düzeyinin belirlenmesinde ülkelerdeki telefon, televizyon ve kişisel bilgisayar 
kullanım yoğunlukları esas alınırken, İnternetin iletişime yeni bir boyut getirerek 
bilgiye erişimi kolaylaştırması farklı ölçütlerin ortaya çıkmasına yol açmış; sayısal 
dönüşüm olarak adlandırılan süreçte bireylerin, girişimlerin, kamu kurumlarının ve 
sosyal yapıların ortaya çıkan yeni düzene uyumluluğundan söz edilmeye başlanmıştır. 
Bu çerçevede olmak üzere genel eğitim düzeyi, mobil telefon aboneliği ve yüksek hızlı 
internet erişimi gibi yeni kriterlere göre oluşturulan IDI (Bilgi ve İletişim Teknolojisi 
Gelişmişlik Endeksi)’ye göre ülkelerin aldığı puanlar belirlenmeye başlanmıştır. ITU 
tarafından yayımlanan “Measuring the Information Society Report 2016/2016 Bilgi 
Toplumu Ölçüm Raporu”nda IDI değeri 5.69 olarak hesaplanan Türkiye’nin 175 ülke 
arasında 70. sırada yer aldığı görülmekte olup, ülkede sabit telefon abone 
yoğunluğunun ve geniş bant internet erişimine sahip olma sayısının azlığı böylesine 
olumsuz bir sonuç alınmasına yol açtığı belirtilmektedir.         

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Genişbant Komisyonu 
tarafından dünya nüfusunun yaklaşık yarısının İnternet erişimine sahip olmadığı 
açıklanmış olup, bu durumun düzeltilmesi için teknoloji şirketleri tarafından farklı 
çözümler üzerinde çalışıldığı bilinmektedir2. Diğer taraftan,  hemen tüm ülkeler, gerek 
bilgi toplumunun sunduğu fırsatlardan yararlanmak, gerekse bilgi toplumuyla birlikte 
ortaya çıkan risklerden kaçınabilmek amacıyla ekonomik ve sosyal politikalarını 
gözden geçirmekte ve bilgi toplumuna yönelik genel, yerine göre de tematik politika 
ve stratejilerini belirlemektedirler. Türkiye’de de 1990’lı yıllardan itibaren sürdürülen 
çalışmalarla Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı – TUENA (1999), e-
Türkiye Girişimi Eylem Planı (2000), e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem 
Planı (2003-2004), 2005 Eylem Planı ile Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 
(2006-2010) hazırlanmış;   TUENA ve e-Türkiye Girişimi Eylem Planı uygulanma 
imkânı bulamazken diğerlerinin uygulanmasından olumlu sonuçlar alınabilmiştir.  

Uygulaması tamamlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-
2010)’nın başarı oranı %64,1 olarak belirlenmiş olup, 2015-2018 arasında 
uygulanacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihli 
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgi toplumu politikalarının temel amacı 
ülkede ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemek olarak belirlenmiş, bilgi ve 
iletişim sektörü stratejik sektör olarak değerlendirilmiştir.     

                                                           
1 2017 State of the Satellite Industry Report, July 2017, Satellite Industry Association (www.sia.org) 
2 3 Ways To Bridge The Digital Divide, IEEE Spectrum, June 2016. 
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B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi 
Haberleşme uydularının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte INTELSAT 

organizasyonuna 1968 yılında dahil olunmuş,  18.06.1968 tarih ve 6/10174 sayılı 
Kararname ile de uydu haberleşme organizasyonuna iştirak etme, yer istasyonu kurma 
ve işletme görevleri PTT İşletme Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. İlk aşamada komşu 
ülkelerde kurulan istasyonlardan faydalanılmasına karşılık, ABD’nin COMSAT şirketi 
ile 17.10.1974 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince uydu yer istasyonunun 
kurulacağı Ankara-Gölbaşı’ndaki arazinin seçimi yapılmış ve Atlas Okyanusu 
üzerindeki INTELSAT-IVA uydusu ile çalışmak üzere kurulan AKA-1 istasyonu 
23.04.1979 tarihinde hizmete verilmiştir. 

INTELSAT organizasyonundan sonra Avrupa ülkeleri arasında haberleşme 
ihtiyacının karşılanması için 1977 yılında kurulan EUTELSAT organizasyonuna da 
üye olunmuş ve bu organizasyonun F-2 uydusu ile çalışacak yer istasyonu 01.11.1985 
tarihinde hizmete verilmiştir. Böylece iki ayrı uydu sisteminden faydalanılmaya 
başlanılmış ve ülkenin yurtdışı haberleşme ihtiyaçları komşu ülkelere bağımlı 
kalmaksızın önemli ölçüde karşılanır hale gelmiştir. Ankara-Gölbaşı’nda kurularak 
1988 yılında hizmete verilen üçüncü yer istasyonu (AKA-3) ise Uzak Doğu ülkeleri ile 
haberleşmede kullanılmak üzere Hint Okyanusu üstündeki INTELSAT uydusu 
üzerinden çalışan yer istasyonudur. 

INTELSAT ve EUTELSAT organizasyonları dışında üye olunan diğer bir 
organizasyon da INMARSAT organizasyonudur. Türkiye söz konusu organizasyona 
12.04.1989 tarihinde kabul edilen 3529 sayılı Kanunla onaylanan İşletme Anlaşması 
kapsamında katılmış olmasına karşılık bu hizmeti sağlayacak yer istasyonlarının 
kurulmasına ilişkin çalışmalara daha önce başlanılmıştır. Ankara-Gölbaşı’ndaki Uydu 
Haberleşme Merkezinde kurulan ve Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu bölgesinde 
bulunan uydularla çalışmak üzere Standart-A hizmeti veren ATA-1 ve ATA-2 
istasyonları 03.07.1989 tarihinde hizmete verilmiş, sadece teleks hizmetini kapsayan 
Standart-C donanımı ise 1993 yılında temin edilmiştir.  

O dönemde ülkede radyo ve televizyon yayıncılığında tekel durumunda olan 
TRT’nin yayınlarının yurt içindeki vericilere daha uygun şartlarda iletimi için PTT ile 
TRT arasında 11.07.1986 tarihinde bir protokol imzalanarak yürürlüğe konulmuş 
olmakla birlikte, uydu sistemlerinin televizyon yayıncılığında daha geniş kapsamlı 
kullanılması 21.01.1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 3517 sayılı Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleşmiştir. Bu 
kanun ile vericilerin işletmesini üstlenen PTT İşletme Genel Müdürlüğü yayın 
kapsama alanının genişletilmesi ve ilave televizyon programlarının yeni kurulacak 
vericilere iletilmesi için uydu sistemlerinden geniş ölçüde faydalanmaya başlamıştır. 

Yaşanan gelişmelere paralel olarak, milli haberleşme uydularının teminine 
yönelik Türksat projesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla başlatılan proje kapsamında 
24.01.1994 tarihinde Türksat-1A uydusunu uzaya taşıyan füzede meydana gelen arıza 
nedeni ile başarı sağlanamamış, 11.08.1994 tarihinde uzaya gönderilen ve 42° Doğu 
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konumuna yerleştirilen Türksat-1B uydusu ise 10.10.1994 tarihinde hizmete 
verilmiştir. Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya olmak üzere 3 kapsama alanına sahip 
olan uydu 01.06.2004 tarihinden itibaren salınımlı yörüngeye girmiş, 16.11.2006 
tarihinde de hizmet dışı bırakılmıştır  

Aynı proje kapsamında 09.07.1996 tarihinde uzaya gönderilen ve 24.09.1996 
tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen Türksat-1C uydusu yaklaşık 12 yıl 
süre ile 42D pozisyonunda hizmette kaldıktan sonra Türksat-3A uydusunun aynı 
pozisyonda çalışması söz konusu olduğundan 32D pozisyonuna gönderilmiş, 
23.9.2010 tarihi itibariyle bulunduğu konumdan alınmış ve hizmetine son verilmiştir.  

Türksat uyduları esas olarak televizyon yayınlarının iletimi ile uzak mesafe 
telefon ve data haberleşmesi sağlamak üzere projelendirilmiştir. Bu uyduların ilk  
hizmete verildiği dönemde karasal sistemlerle transmisyon imkanı sağlamada güçlük 
çekilen merkezlerin haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinin Türkiye üzerinden yurtdışına bağlantısının sağlanması ve TRT’nin 
televizyon yayınlarının dağıtımı için kullanılmaya başlanmış, özel radyo ve televizyon 
yayınlarına izin veren 20.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanun ile yapılan düzenleme sonrasında uyduların 
kullanım oranı daha da artmıştır.  

Bu gelişmeler sonrasında yurtiçi ve yurtdışındaki şirketler tarafından uydu 
kullanımına olan talebin artma eğiliminde olduğu görülerek, Türk Telekom’un uydu 
işletmeciliğini devam ettirebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun 27.11.1995 tarih ve 
95/7526 sayılı kararı ile yurtdışında kurulacak 20 milyon dolar sermayeli şirkete Türk 
Telekom’un %51 oranında ortak olmasına izin verilmiştir. Şirketin Anlaşma Zaptı 
02.02.1996 tarihinde, Ana Statüsü de 04.07.1996 tarihinde imzalanarak 
EURASIASAT S.A.M. şirketi kurulmuştur. Bu şirket tarafından 1998 yılında 
yapımına başlanan ve 10.01.2001 tarihinde uzaya gönderilen Türksat-2A uydusu  
01.02.2001 tarihinde hizmete verilmiş, 15 yıl hizmette kaldıktan sonra ömrünü 
tamamlayarak, 27.09.2016 tarihinde servis dışı bırakılmıştır. 

Uydu haberleşme hizmetleri 1968 yılından 1995 yılına kadar PTT İşletme 
Genel Müdürlüğü, daha sonra da Türk Telekom bünyesinde yürütülmüş, 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununu değiştiren 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı yasa ile kurulan Türksat A.Ş.’ne 
devredilmesine hükmedilmiştir. Türksat A.Ş.’nin ticaret siciline tescili 19.07.2004 
tarihinde gerçekleşmiş ve 22.07.2004 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. İki kuruluş 
arasındaki devir işlemi ise 22.09.2004 tarihinde imzalanan protokole göre 
gerçekleştirilmiştir. 

Uydu işletmeciliğindeki sorumluluğun Türksat A.Ş’ye geçmesinden sonra 
başlatılan en önemli proje 2007 yılı sonu itibariyle kullanım ömrü tamamlanması 
öngörülen Türksat 1C uydunun yerini almak üzere yeni bir uydunun imali ve uzaya 
gönderilmesi amacıyla başlatılan Türksat 3A uydusu projesi olmuştur. 13.6.2008 
tarihinde uzaya gönderilen ve 16.8.2008 tarihi itibariyle servise hazır hale getirilen 
Türksat 3A uydusu 12 adedi 36 Mhz, 12 adedi de 72 Mhz olmak üzere toplam 24 adet 
transponderi bulunmakta olup, kullanılabilir toplam band genişliği 1296 MHz’tir. 
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Şirket tarafından 2011 yılında başlatılan diğer bir proje kapsamında 2014 
yılında hizmete verilen 30 transponderli (Toplam 1750 Mhz bant genişliği) Türksat-4A 
ve 2016 yılında hizmete verilen 43 transponder kapasiteli (Toplam 3400 Mhz bant 
genişliği) Türksat-4B uydularıyla halen kapsanamayan bazı alanların da kapsanması 
mümkün hale geldiği gibi önemli bir kapasite artışı da sağlanarak, data haberleşmesi 
için daha küçük çaplı çanak antenlerle iletişime imkan veren Ka frekans bandında 
hizmet verilir hale gelinmiştir. Söz konusu uyduların yanı sıra kısmen yerli katkı ile 
üretilecek Türksat-5A uydusunun temini için çalışmalara başlanılmış, Türksat-6A 
uydusunun tamamen yerli imkanlarla üretimi konusunda projeye katkı sağlayacak 
taraflar arasında 15.12.2014 tarihi itibarıyla mutabakat sağlanmıştır.  Şirketin 
yatırımına katkıda bulunduğu Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi 
(USET)’inde üretilecek olan uydunun 2019 yılında tamamlanarak, 2020 yılında uzaya 
fırlatılması öngörülmektedir.  

Türksat A.Ş.’nin hizmet alanı ile ilgili 2005 yılında yapılan diğer bir yasal 
düzenleme ise 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemede 
kablo-TV hizmetinin altyapısı ile birlikte Türk Telekom’dan alınarak Türksat A.Ş.’ye 
devredilmesi öngörülmüş olup, iki Şirket arasında 18.05.2005 tarihinde imzalanan 
protokol ile 01.07.2005 tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Devir sonrası 
sistemin mülkiyetiyle ilgili yaşanılan sorunların ve işletmede karşılaşılan güçlüklerin 
giderilmesi için çaba harcanmış, belli bir gecikmeye rağmen analog olarak sunulan 
hizmetlerin sayısallaştırılması ve internet hizmetinin sunulması için yatırımlara 
başlanılarak 2008 yılından itibaren söz konusu hizmetler verilebilir hale gelmiştir.    

Şirketin görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan diğer bir düzenleme de 
e-Devlet Kapısı’nın kurulup, işletilmesi ile ilgilidir. 20.4.2006 tarih ve 26145 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 24.3.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında, Ulaştırma Bakanlığı’nın e-devlet kapısı teknik altyapısının kurulumu ve 
işletilmesi ile ilgili görev ve sorumluluklarını Türksat aracılığı ile yürütülmesi esası 
getirilmiş ve 25.1.2005 tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler ile, bu amaca tahsis edilmiş 
olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, bütün hak ve sorumlulukların 2 ay içinde 
Türksat’a devredilmesi öngörülmüştür.  

Bu düzenlemeye uygun olarak gerekli işlemler tamamlanmış, ancak projenin 
sürdürülmesi konusunda karşılaşılan sorunlar nedeniyle sistemin hizmete verilmesi 
ancak 2008 yılı sonunda mümkün olabilmiştir. 2016 yıl sonu itibariyle 291 kamu 
kurum ve kuruluşuna ait 1.742 adet elektronik hizmetin verilebildiği e-Devlet Kapısı 
kullanıcı sayısı 31,1 milyon kişiye ulaştığı görülmektedir. 

5.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle görevleri yeniden 
tanımlanan ve sermayesinin tamamı Hazine’ye ait ülkedeki tek telekomünikasyon 
işletmecisi durumunda olan Şirket, 13.3.2009 tarih ve 27168 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2009/14697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni uyduların teminiyle de 
yetkilendirilmiştir. Şirketi ilgilendiren son yasal değişiklik ise 406 sayılı Telgraf ve 
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düzenleme ise 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemede 
kablo-TV hizmetinin altyapısı ile birlikte Türk Telekom’dan alınarak Türksat A.Ş.’ye 
devredilmesi öngörülmüş olup, iki Şirket arasında 18.05.2005 tarihinde imzalanan 
protokol ile 01.07.2005 tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Devir sonrası 
sistemin mülkiyetiyle ilgili yaşanılan sorunların ve işletmede karşılaşılan güçlüklerin 
giderilmesi için çaba harcanmış, belli bir gecikmeye rağmen analog olarak sunulan 
hizmetlerin sayısallaştırılması ve internet hizmetinin sunulması için yatırımlara 
başlanılarak 2008 yılından itibaren söz konusu hizmetler verilebilir hale gelmiştir.    

Şirketin görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan diğer bir düzenleme de 
e-Devlet Kapısı’nın kurulup, işletilmesi ile ilgilidir. 20.4.2006 tarih ve 26145 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 24.3.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında, Ulaştırma Bakanlığı’nın e-devlet kapısı teknik altyapısının kurulumu ve 
işletilmesi ile ilgili görev ve sorumluluklarını Türksat aracılığı ile yürütülmesi esası 
getirilmiş ve 25.1.2005 tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler ile, bu amaca tahsis edilmiş 
olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, bütün hak ve sorumlulukların 2 ay içinde 
Türksat’a devredilmesi öngörülmüştür.  

Bu düzenlemeye uygun olarak gerekli işlemler tamamlanmış, ancak projenin 
sürdürülmesi konusunda karşılaşılan sorunlar nedeniyle sistemin hizmete verilmesi 
ancak 2008 yılı sonunda mümkün olabilmiştir. 2016 yıl sonu itibariyle 291 kamu 
kurum ve kuruluşuna ait 1.742 adet elektronik hizmetin verilebildiği e-Devlet Kapısı 
kullanıcı sayısı 31,1 milyon kişiye ulaştığı görülmektedir. 

5.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle görevleri yeniden 
tanımlanan ve sermayesinin tamamı Hazine’ye ait ülkedeki tek telekomünikasyon 
işletmecisi durumunda olan Şirket, 13.3.2009 tarih ve 27168 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2009/14697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni uyduların teminiyle de 
yetkilendirilmiştir. Şirketi ilgilendiren son yasal değişiklik ise 406 sayılı Telgraf ve 

 

 

 

Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesini değiştiren 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı 
Kanun ile yapılmış ve çalışanlara ödenen ücretlerde sınırlama kaldırılmıştır. 

Şirket’in Ankara-Gölbaşı’nda bulunan yerleşkesi 15.07.2016 tarihinde 
gerçekleşen hain saldırıya da maruz kalmıştır. Çeşitli tesisleri ve anten alanları tahrip 
edilmeye çalışılmış olmakla birlikte, önemli bir sistem kesintisi yaşanmamıştır.         

Türksat A.Ş.’nin son 5 yıla ait toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo-1: Toplu Bilgiler tablosu 

Toplu bilgiler 

           Son Artış 
Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 İki yıl veya 

           Farkı Azalış 
% 

Sermaye Bin TL 965.193 965.193 1.474.816 1.474.816 1.844.525 369.709 25,1 
Ödenmiş sermaye Bin TL 965.193 965.193 1.474.816 1.474.816 1.844.525 369.709 25,1 
Öz kaynaklar Bin TL 1.512.971 1.673.440 1.736.586 1.905.546 2.023.528 117.982 6,2 
Yabancı kaynaklar Bin TL 291.512 300.268 244.284 249.940 347.416 97.476 38,9 
Finansman giderleri Bin TL - - - - - - - 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 1.314.744 1.705.214 1.843.598 2.114.299 2.246.299 132.000 6,2 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL 307.702 374.657 499.923 626.058 835.055 208.997 33,4 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler  Bin TL 523.078 399.385 285.110 176.900 51.450 (125.450) (70,9) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 84,5 60,2 54,8 75,2 13,7 (61,5) (81,8) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 88.371 88.371 88.371 88.371 88.371 - - 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL - - - - - - - 
 İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 10.195 10.195 10.195 10.195 10.195 - - 
 İştirakler temettü gelirleri Bin TL 2.027 2.603 2.552 3.063 3.586 523 17,1 
Tüm alım tutarı Bin TL 162.885 140.748 196.918 225.038 240.998 15.960 7,1 
Tüm üretim maliyeti Bin TL 384.387 473.223 627.553 704.150 868.809 164.659 23,4 
Toplam transponder kapasitesi MHz 1.296 1.296 3.046 3.512 4.935 1.423 40,5 
Uydu kapasite kullanım oranı % 92 92 93 95 78 (17) (17,9) 
Kablo-TV şebeke kapasitesi Adet 3.111.718 3.200.000 3.162.614 3.405.468 3.612.541 207.073 6,1 
Kablo-TV abonesi Adet 1.250.564 1.181.907 1.176.022 1.160.911 1.187.931 27.020 2,3 
Net satış tutarı Bin TL 510.194 584.686 683.059 846.201 940.775 94.575 11,2 
Stoklar Bin TL 52.081 38.644 38.753 37.245 45.230 7.985 21,4 
İşçi (Ortalama) Kişi 599 673 856 998 969 (29) (2,9) 
Geçici işçi (Ortalama) Kişi - - - - - - - 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 69.050 80.646 108.136 145.995 164.525 18.530 12,7 
İşçiler için yapılan giderler Bin TL 68.192 79.354 106.445 144.624 163.105 18.481 12,8 
İşçi başına aylık ortalama gider TL 9.487 9.826 10.363 12.076 13.853 1.777 14,7 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğ. yasal yük. Bin TL 37.142 40.282 15.982 48.799 30.965 (17.834) (36,5) 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 158.975 177.629 91.066 135.680 126.132 (9.548) (7,0) 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 218.125 39.508 201.260 415.879 489.424 73.545 17,7 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 339.958 176.855 276.344 502.760 584.591 81.831 16,3 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 383.656 400.221 364.986 502.982 550.226 47.244 9,4 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 8,3 6,6 3,2 7,4 3,7 (3,7) (0,5) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 12,0 12,0 5,0 11 7,6 (3,4) (30,9) 
Ekonomik kârlılık % 14,9 19,0 5,6 15,1 6,7 (8,4) (55,6) 
Zararlılık % - - - - - - - 
Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 125.807 111.464 55.287 142.051 71.966 (70,085) (49,3) 
Dönem kârı veya zararı Bin TL 185.130 200.751 79.128 217.759 148.946 (68.813) (31,6) 
Bilanço kârı veya zararı Bin TL   442.944 215.593 380.596 117.981 (565.615) (69,0) 
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Uydu işletmeciliği yapmak üzere kurulan ve bu konulardaki sorumluluğu Türk 
Telekom A.Ş.’den devralan Şirket, daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle ülkedeki 
kablo-TV şebekesinin ve e-Devlet Kapısının işletilmesi sorumluluklarını da üstlenmiş, 
esas itibariyle birbirlerinden farklı üç alanda hizmet sunmakla görevlendirilmiştir. 
Türksat uydularıyla yer istasyonlarının işletmesinde önemli bir sorun yaşamayan 
Şirket, sahibi olduğu uydularda kapasite kullanım oranlarında önemli artışlar sağlamış, 
Türksat-3A,  Türksat-4A ve Türksat-4B uydularını hizmete vermiştir. Türksat-5 ve 
Türksat-6 serisi uyduların milli imkanlarla üretimine yönelik projeleri de başlatan 
Şirket, çözümlenememiş çeşitli sorunlarıyla birlikte işletmesini üstlendiği kablo-TV 
şebekesi için gerekli yatırımları gerçekleştirerek sayısal yayıncılık ve İnternet hizmeti 
sağlayan işletmeciler arasına katılmış, e-Devlet Kapısı’nı kullanıma açarak önemli 
ölçüde geliştirmiş ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları için önemli bilişim projeleri 
gerçekleştirmiştir. 

Dünyada uydu haberleşme sektöründe en önemli gelirin uydular üzerinden 
sağlanan katma değerli hizmetlerle sayısal platform işletmeciliğinden elde edildiği 
bilinmektedir. Sadece kapasite kiralamalarından elde edilen gelirler görece çok daha 
az olduğundan, kablo-TV hizmeti de sağlayan  Şirketin  bu hizmet alanına girmemesi 
önemli bir eksiklik olarak kendini göstermektedir.  Ayrıca ülkedeki radyo ve 
televizyon yayıncılığı alanında oldukça önemli değişiklikler getiren son yasal 
düzenleme yakın vadede Şirketin gelirlerini doğrudan etkileyebilecek bir ortam 
yaratacağından, bu gelişmelere karşı da  hazırlıklı olunması gerekmektedir. 

Ülke adına kayıtlı olup da henüz kullanılmayan uydu konumlarının 
değerlendirilmesi son yapılan yasal değişiklikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın yetkisine verildiğinden, bu hususta yetkisini aşan uygulamalarda 
bulunması, Türksat uydularına ait frekansları kullanan Türk Telekom aleyhine açılan 
davadan henüz olumlu bir sonuç elde edilememesi yakın geçmişte Şirket aleyhine 
yaşanan önemli gelişmeler olmuştur.    

Şirket tarafından benimsenen stratejide milli uyduların yerli üretimine yönelik 
hedefler de bulunduğundan, bu kapsamda olmak üzere gerek Türksat-3A uydusunun, 
gerekse benzeri bir çalışma olan Türksat-4 serisi uyduların üretimine katılım 
gerçekleştirilerek bu konuda önemli ölçüde bilgi birikimi sağlanmıştır. Sağlanan bu 
bilgi birikiminden Türksat-5 ve Türksat-6 serisi  uyduların üretiminde faydalanılması 
büyük önem arz etmektedir. 

Ülkedeki kablo TV şebekesinin işletilmesinden de sorumlu olan Şirket, 1988 
yılında Ankara’da başlatılan, ancak aradan geçen 20 yıldan fazla sürede çeşitli 
sebeplerle istenilen oranda geliştirilemeyen bu hizmete yönelik birikmiş sorunları da 
çözmek durumunda kalmıştır. Şebekenin sayısal televizyon yayınlarını iletebilecek ve 
yüksek hızda İnternet erişimini sağlayabilecek şekilde yenilenmesi çalışmalarını 
önemli ölçüde tamamlayan Şirketin, kapasite kullanım oranının artırılması ve benzeri 
hizmetleri sunan operatörlerle rekabet edilebilmesi için sunulan içeriklerin seçimi ve 
hizmetin tanıtılması konusu ile, iş ortağı firmalarla yapılan işlerin denetimine daha 
fazla özen göstermesi, yeni taleplerin karşılanması ve abone arızalarının giderilmesi 
hususunda hizmet standartlarını yükseltmesi  gerekmektedir.  

IXSayıştay   



 

 

 

Bunun yanı sıra, kablo-TV ve kablo İnternet hizmetlerinin benzeri hizmetlerle 
rekabet edebilmesi, hizmet sunulan alanların genişletilmesine ve yeni yerleşim 
alanlarında da bu hizmetin verilmesine bağlı olup, Şirket’in bu konuda önemli 
darboğazları bulunmaktadır. Yeni yeraltı tesislerinin yüksek yatırım maliyeti yanında 
idari zorluklarının bulunmasından, ülkedeki yeraltı telefon şebeke kablolarının içinden 
geçtiği altyapının kullanım hakkının tamamen Türk Telekom’a verilmiş olmasından ve 
çok yüksek kullanım bedelleri uygulanmasından kaynaklanan bu sorunun uzun süredir 
gündemde olmasına rağmen çözülememesi Şirket açısından olduğu kadar ülke 
açısından da büyük önem arz etmekte olup, yaşanan bu sorun Türkiye’nin bilgi ve 
iletişim teknolojilerine uyumunu belirleyen IDI değerinin oldukça düşük çıkmasına 
neden olmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim hizmetlerini 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince doğrudan sağlama yetkisine sahip 
olan Şirketin mümkün olduğu oranda dışarıdan hizmet satın almaksızın kendi 
imkanlarıyla yürütebileceği işlerde doğrudan sorumluluk üstlenmesi gerekmekte olup, 
kuruluşlar adına mal alımı veya yapım işi olarak tanımlanabilecek yükümlülükleri de 
içeren işlerde sadece hizmet sağlamakla yetinmesi kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması açısından önem arz etmektedir. 

Şirket açısından değerlendirilmesi gereken en önemli husus ise işletilmekte olan 
haberleşme sistemlerinin güvenliğine yönelik ilave önlemlerin alınmasının 
gerekliliğidir.      

C-Öneriler: 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 2016 yılındaki 

çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen 
öneriler aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1-Şirket dışı personel görevlendirmelerinde; 
-Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 44. 

Maddesinde süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla, çalışma süresi 6 ayı 
geçmemek üzere görevlendirme yapılabileceği belirtildiğinden, bu hükme uygun 
davranılması, 

-Türksat’ın ihtiyaç duyulan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımı yoluyla 
dışarıdan temin edilen çalışanların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
görevlendirilmesinin de,  hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirildiğinden, 
3046 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmayan personel görevlendirmelerine son 
verilmesi, 

-Geçici görevli personele fazla mesai ücretlerinin görevli bulundukları 
kurumlarca ödenmesi, Şirket tarafından fazla mesai ücreti ödenmemesi (Sayfa:8-10) 

2-Başlanıldığı yıldan itibaren genellikle zarar eden bir hizmet durumunda olan 
ve cari yılda da 1,3 milyon TL brüt satış zararı elde edilen Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
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Şirket açısından değerlendirilmesi gereken en önemli husus ise işletilmekte olan 
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gerekliliğidir.      

C-Öneriler: 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 2016 yılındaki 

çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen 
öneriler aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1-Şirket dışı personel görevlendirmelerinde; 
-Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 44. 

Maddesinde süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla, çalışma süresi 6 ayı 
geçmemek üzere görevlendirme yapılabileceği belirtildiğinden, bu hükme uygun 
davranılması, 

-Türksat’ın ihtiyaç duyulan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımı yoluyla 
dışarıdan temin edilen çalışanların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
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-Geçici görevli personele fazla mesai ücretlerinin görevli bulundukları 
kurumlarca ödenmesi, Şirket tarafından fazla mesai ücreti ödenmemesi (Sayfa:8-10) 

2-Başlanıldığı yıldan itibaren genellikle zarar eden bir hizmet durumunda olan 
ve cari yılda da 1,3 milyon TL brüt satış zararı elde edilen Coğrafi Bilgi Teknolojileri 

 

 

 

Hizmetinin sürdürülüp sürdürülmemesi konusunun Şirket tarafından değerlendirilmesi 
(Sayfa:36-38), 

3-Türksat-4B uydusu üzerinden Ka frekans bandında verilmeye başlanılan 
VSAT hizmetinin yaygınlaştırılıp abone sayısının artırılabilmesi için özellikle bu 
hizmete ihtiyaç duyulabilecek kamu kurumları nezdindeki tanıtımlara önem verilmesi 
(Sayfa:64-65),  

4- Şirketin en önemli faaliyet alanlarından biri olan ve önceki yıllarda kârlı bir 
hizmet durumundaki kablo-TV hizmetinin cari yılda zarar ettiği göz önüne alınarak, bu 
hizmetteki maliyet unsurlarının ayrıntılarıyla ele alınıp faaliyetin kârlı ve verimli hale 
getirilmesi için gerekli önlemlerin gecikilmeksizin alınması (Sayfa:86-89),  

5- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde listelenen (Ek:14) diğer 
öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Türkiye adına tahsis edilen uydu yörünge pozisyonları ile ilgili işlemlerin 

16.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 406 sayılı Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesi 
hükümleri yerine, bu düzenleme sonrası  10.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve  01.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 655 
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri 
hakkında KHK hükümleri gereğince sürdürülmesi (Sayfa:38-45), 

2-Ülkedeki haberleşme altyapısının en önemli bileşenlerinden biri olan Türksat 
uydularına ait yer kontrol istasyonlarına coğrafi yedeklilik sağlamak üzere başlatılan 
çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması (Sayfa:63-64), 

3-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan ICT 
Development Index/Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişme Endeksi Raporunda 
Türkiye’nin 175 ülke arasında 70. sırada yer almasının en önemli nedenlerinden 
birinin ülkedeki yüksek hızlı internet erişim altyapısının yetersizliği olduğu, bu 
yetersizliğin giderilebilmesi için uygun teknolojiye sahip erişim şebekesinin ucuz 
maliyetlerle tesis edilip makul tarifelerle hizmet sağlanması gerektiği dikkate alınarak; 

Kablo-TV şebekesinin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda 
yer aldığı üzere hazırlanmakta olan Ulusal Genişbant Stratejisi kapsamında 2017-2018 
yıllarında operatörler lehine yapılması öngörülen düzenlemeler çerçevesinde 
yaygınlaştırılması (Sayfa:69-76), 

4- Kablo-TV şebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması,  
abonelik işlemlerinde kullanıcı lehine kolaylık sağlanması ve içerik seçiminde izleyici 
tercihlerine öncelik verilmesi konusunda başlatılmış olan uygulamalardan olumlu 
sonuçlar alındığı görüldüğünden, bu yöndeki çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi 
(Sayfa:76-80), 

5-Şirketin diğer kamu kurum ve kuruluşları adına üstleneceği bilişim 
projelerinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü Madde 
hükümlerini ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan hizmet tanımını ihlal 

XISayıştay   



 

 

 

edecek uygulamalardan kaçınması ve onlar adına donanım teminini de öngören 
taahhütlerde bulunmaması (Sayfa:80-86), 

6- Kablo-TV şebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanım ücretleri yanında 
teknik performansı kullanıcı nezdinde önemli bir değerlendirme kriteri olduğundan, 
müşteri memnuniyetinin sağlanması ve oluşan arızalarla  performans bozukluklarına 
makul sürelerde müdahalede bulunulması konusunda başlatılan çalışmaların 
sürdürülmesi (Sayfa:89-92), 

7- Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü’nün TÜRKSAT’tan temin ettiği Uydu İletim Sözleşmesine ilave olarak 
teknik destek hizmetleri kapsamında Genel Müdürlük ve TÜRKSAT arasında 
imzalanmış bulunan 02.11.2011 tarihli “V-sat Hub ve Terminal İşletim Hizmeti 
Sözleşmesi” uyarınca verilen teknik destek hizmetleri karşılığında her ay düzenli 
olarak kesilip tahakkuk ettirilmesine rağmen bu zamana kadar tahsil edilememiş 
toplam 52 adet hakkediş faturası bedeli 24.602.145 TL tutarındaki Şirket alacağının 
İlgili İdareden tahsili hususunda gerekli her türlü girişimlerde bulunulması (Sayfa:119-
120), 

8-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 (Sayfa:120-122), 

Sonuç: 
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 28.03.017 

tarihindeki kendi Genel Kurulu’nda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 
148.945.832,14 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye 
sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 

A-Mevzuat: 
1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
Uydu hizmetleri, Türk Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde Uydu Haberleşme 

ve Yönetim Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken, Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.’nin özelleştirilmesi sürecinde uydu işletmeciliği tesis edilmesi amacıyla 
16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”la, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na ek 33 üncü maddenin ilave 
edilmesi suretiyle ulusal egemenlik kapsamındaki 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, Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme 
Anonim Şirketi unvanı altında bir şirket 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 A.Ş.’ye devri öngörülmüştür. 

Türksat A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Hazine’ye ait olup, Hazine Müsteşarlığı 
Türksat A.Ş.’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil ve denetim gibi hak ve 
yetkilerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı aracılığıyla kullanmaktadır. 

Kuruluş kanunu ile Türksat A.Ş.’nin başlangıç sermayesinin 125 trilyon TL 
olacağı, bu tutarın Türk Telekom tarafından karşılanacağı daha sonra Türk Telekom 
tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kaydedileceği hususlarına yer 
verilmiştir.  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 A.Ş.’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 ile,  

-Bakanlar Kurulu’nun 24.03.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı e-Devlet 
Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin 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 yetkileri de,  

dahil edilmiştir. 
Türksat A.Ş. 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 Sözleşme’de Şirketin amaç ve 
faaliyet konuları başlıca: 
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a. Uydu İşletmeciliği ve Uydu Platform İşletmeciliği yapmak,  uydular 
üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari faaliyette 
bulunmak 

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

c- Kablo TV şebekesi üzerinden verilebilecek başta radyo, televizyon, telefon, 
faks, veri, voip, yazılım geliştirme ve internet hizmetleri ile kablosuz internet erişim ve 
benzeri hizmetleri sunmak 

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, üretimini ve işletimini 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 A.Ş.’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, 5189 sayılı Kanunla 
233 sayılı KHK kapsamı dışına çıkarılmış bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası 
kamuya ait olan 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, 
19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu ile Şirket Sayıştay denetim kapsamına dahil edilmiştir.  

Öte yandan  19.08.2016 tarihinde kabul edilen 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. 
Maddesine göre çıkarılan 05.02.0216 tarih 29970 (1.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde 
bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar 
verilmiştir. 

Varlık Fonunun 13.03.2017 tarihli yazısı ile Hazine Müsteşarlığına ait Şirket 
hisselerinin Varlık Fonuna devri talep edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı 17.03.2017 
tarihli yazısı ile bu işlemlerin yapılması TÜRKSAT’tan istenilmiştir.  TÜRKSAT  
Yönetim Kurulu 04.04.2017 tarih ve 17 nolu kararı ile işlemlerin yürütülmesi 
konusunda Genel Müdüre yetki verilmiştir. 18.04.2017 tarihinde hisse devri Ticaret 
Siciline tescil ettirilmiştir. 
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Türksat A.Ş.’nin Stratejik Planında; 
-Vizyonu: “Bilgi ve iletişim hizmetleri ile uydu teknolojilerinde bölgesinde 
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-Misyonu: “Bilgi ve iletişim teknolojileri ile uydu ve kablo ağı üzerinden 
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2-Tüzükler: 
Faaliyet döneminde Şirket’i doğrudan ilgilendiren bir tüzük çıkarılmamıştır.  
3-Bakanlar Kurulu kararları: 
19.08.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin 
Kurulması, 

 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesine göre 
çıkarılan ve 05.02.0216 tarih 29970 (1.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 
24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, 

 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) 
sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna 
aktarılmasına karar verilmiştir. 

4-Uluslararası anlaşmalar: 
Faaliyet döneminde Uluslararası bir anlaşma yapılmamıştır. 
5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 
Yüksek Planlama Kurulu’nun doğrudan Türksat A.Ş. için aldığı bir kararı 

bulunmamaktadır. 
6-Yönetmelikler (Yönergeler): 
Şirket Ana Sözleşmesi’nin Teşkilat Yapısı, Personelin Statüsü ve Ücretleri 

başlıklı 15 inci maddesinde; Şirket’in teşkilat yapısı, hizmet birimleri, bunların görev 
ve sorumlulukları, Şirket personelinin atama ve çalışma usul ve esasları, unvanları, 
sayısı, nitelikleri, ücret maaş ve ikramiyeleri ile Şirket personeline harcırah ödenmesi 
ve ödenecek harcırah miktarları ile konut tahsisi veya ödenecek konut yardımına 
ilişkin usul ve esasların Yönetim Kurulunca belirleneceği hükmü yer almaktadır. 

Yönetim Kurulu’nun 11.04.2006 tarih ve 5 sayılı kararı ile Şirket’in 
organizasyon yapısında, yeni ana hizmet birimlerinin oluşturulması hariç olmak üzere 
gerekli değişikliklerin yapılması için Genel Müdür’e yetki verilmiştir. Şirketin iç 
işleyişine ilişkin çerçeveyi, Yönetim Kurulu ve yetkili kıldığı Genel Müdür tarafından 
yürürlüğe konulan yönerge, prosedür ile usul ve esaslar oluşturmaktadır.  
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B-Teşkilat: 
1-Teşkilatın yapısı: 
Türksat A.Ş.’nin teşkilatlanması Genel Müdürlük, Teftiş Kurulu, Hukuk 

Müşavirliği, Genel Müdür Danışmanları, 4 adet Genel Müdür Yardımcılığı ve bunlara 
bağlı Direktörlükler ile Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzincan, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu yakası, İstanbul Avrupa yakası, 
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 
20 adet Kablo Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Karaman, Manisa ve Yalova Kablo 
Hizmetleri Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.  

Şirket’in teşkilat şeması EK:1’de yer almıştır. Şirket organizasyon şemasında 
bakıldığında bilişim ve uydu faaliyetlerini icra eden direktörlüklerinin farklı  genel 
müdür yardımcılıklarına bağlı olarak faaliyet gösterdiği görülmüş olup, bu durumun 
yönetimde bazı koordinasyon eksikliklerine yol açabileceği değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle; 

Şirket organizasyon şemasında bakıldığında bilişim ve uydu faaliyetlerini icra 
eden direktörlüklerinin farklı  genel müdür yardımcılıklarına bağlı olarak faaliyet 
gösterdiği görülmüş olup, direktörlüklerin fonksiyonlarına göre genel müdür 
yardımcılıklarına bağlanması önerilir. 

2-Genel kurul : 
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 2016 yılı faaliyet dönemi içinde, 20.06.2016 tarihinde Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda; 

- Sermaye artırımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 15.06.2016 
tarih ve 26 sayılı karar ile ana sözleşme sermaye tadili ile ilgili olarak, 1.474.816.334 
TL olan Şirket sermayesi 1.844.524.603 TL ye yükseltilmiştir.  

Türksat A.Ş.’nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu ise 28.03.2017 tarihinde 
yapılmıştır.  Yapılan toplantıda Şirket’in, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak bilanço 
ve gelir tablosu onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.  

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
-Şirket’in, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak bilanço ve kar/zarar hesaplarının 

onaylanmasına, 
 -Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesine,  
-Hazine Müsteşarlığının 27.03.2017 tarih ve 8882 sayılı yazısı gereğince, 2016 

yılı karından yasal yükümlülükler ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince ayrılan 
karşılıklar düştükten sonra dağıtılabilir kar tutarı 110.533.664,00 TL’nin, Şirket 
sermayesi olan 1.844.524.603,00 TL’ye eklenmesine, 

karar verilmiştir. 
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Bu doğrultuda 10.04.2017 tarih ve 9302 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayınlanan Ana Sözleşme 6.maddenin tadili ile, Şirket Sermayesi 1.844.524.603 
TL’den   1.955.058.267 TL’ye çıkarılmıştır.  

Gerek 10.04.2017 tarihinde Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşme 
tadilat metninde, Gerekse faaliyet yılı içinde yapılan Ana Sözleşme değişikliğinde; 
Türksat A.Ş. nin tüm varlıklarının varlık fonuna devredilmesine ilişkin bir bilgi yer 
almamaktadır.   

3-Karar organı: 
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 ve 
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, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından aday 
gösterilmektedir. 

Türksat Yönetim Kurulu, 2016 yılındaki 14  toplantıda çeşitli konulara ilişkin 
97  adet karar almış bulunmaktadır.  

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ilişkin çizelgeye raporun başlangıç 
kısmında yer verilmiştir. 

4-Servisler: 
Şirket personelinin teşkilat içinde dağılımı (Ek:2) olarak rapor ekleri arasına 

alınmıştır. Şirket’in işletme faaliyetlerini yürüten fonksiyonel servislerin çalışmaları, 
raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. Şirket’in mevcut danışma ve denetim 
servislerinin çalışmalarına aşağıda değinilmiştir.   

a)Hukuk servisi: 
Şirket’in adli ve idari davaları ile icra takibi işleri ve diğer hukuksal süreçleri 

doğrudan Genel Müdür’e bağlı bulunan Hukuk Müşavirliği’nce yürütülmektedir.  
Hukuk Müşavirliği faaliyetleri, Ankara’da 1 Hukuk Müşaviri, 14 avukat, 3 İdari 

personel, 1 büro personeli ve 1 proje asistanı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 
Şirket, özellikle Kablo TV aboneleriyle ilgili dava ve icra takiplerinde, 109 avukatla 
Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Hukuk Müşavirliği’nce 2016 yılında, 172 adedi 2015 yılından devir, 174 adedi 
2016 yılında açılmış olan toplam 346 dava dosyanın takibinin yapıldığı, faaliyet 
döneminde 198 adet dava dosyasının sonuçlandırıldığı ve 148 adet dava dosyasının ise 
2017 yılına devrettiği görülmüştür. 
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b)Teftiş ve kontrol servisleri: 
Yönetim Kurulu’nun 15.01.2014 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile Teftiş Kurulu 

Başkanlığı Yönergesi’nde değişiklik yapılarak yürürlüğe konulmuş, ancak Yönetim 
Kurulu’nun 23.12.2014 tarih ve 30/107 sayılı kararı ile 15.01.2014 onay tarihli 
Yönerge değişiklikleri yürürlükten kaldırılarak, yeniden değişiklik yapılan 
Yönerge’nin yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığında 2016 yılsonu itibariyle 1 Başkan, 5 müfettiş, 2 
kıdemli uzman, 1 uzman, 2 uzman yardımcısı ve 1 büro personeli olmak üzere 12 kişi 
ile denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü görülmüştür. 

Denetim Birimi isim olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı adı altında örgütlenmiş 
olmakla birlikte, Yönerge ile çalışma usul ve esası bakımından faaliyetlerini sertifikalı 
denetçiler marifetiyle Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun olarak yürütmeye 
çalıştığı görülmüş, şirket olarak iç denetim faaliyetleri için gerekli sertifikasyon 
belgelerinin alınması ve buna yönelik mesleki gelişim ve eğitimlerin desteklenmesi  
olumlu bulunmuştur.   

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2016 yılı faaliyet döneminde; İstanbul Avrupa 
Yakası, Ankara, Antalya ve Denizli İl Müdürlüğü denetimleri, 8 adet direktörlüğün 
satın alma süreci denetimleri, çeşitli şikayetler ve disiplin soruşturması gibi konularda 
12 adet inceleme/soruşturma raporunun tamamlandığı görülmüştür. 

C-Personel durumu: 
Şirket personelinin tamamı 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olup, işçi 

statüsündedir. Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre personelin atanma ve çalışma usul ve 
esasları, unvanları, sayısı, nitelikleri, ücret, maaş ve ikramiyeleri ile ödemelere ilişkin 
usul ve esasları belirleme hususlarında Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Şirket 
personeli hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
uygulanmaktadır. 

Şirket personelinin atanma, nakil, görevde yükselme, performans 
değerlendirme, çalışma usul ve esasları, sosyal, idari, mali ve özlük hakları, ücret, 
maaş ve ikramiyeleri ile disiplin yönünden tabi olacakları hükümler İnsan Kaynakları 
Yönergesi ve uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ve toplu iş sözleşmesi dahilinde 
yürütülmektedir.  

1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Türksat A.Ş. merkez ve taşra teşkilatının 2016 yılı personel durumu geçen yıl 

değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 2: Personel durumu tablosu  

Personel 

2015 yılı 2016 yılı 
Çalışan personel 

Norm  
kadro  

Program 
kadro  

Çalışan personel 

Ortalama 
kişi 

Yıl 
sonu 
kişi  

Ortalama 
kişi 

Yıl sonu 
kişi  

A- Memurlar - - - - - - 
B- Sözleşmeliler - - - - - - 
C- İşçiler:             

    1. Sürekli işçiler:             
          a) Kapsam dışı 2 2 - 7 6 5 

          b) Kapsam içi 996 992 - 1.043 963 944 

    2. Geçici işçiler  - -  -  -  -  -  

Toplam  (C) 998 994 - 1.050 969 949 

Genel toplam  ( A+B+C) 998 994 - 1.050 969 949 

Yüklenici işçileri 341 360 - - 363 361 

 
Yönetim Kurulu’nun 03.05.2007 tarih ve 21 sayılı kararı ile Şirket’in 

faaliyetlerinde genişleme ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde devam ettirilmesi için 
program kadro sayısı 975 kişi olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu’nun 30.12.2014 
tarih ve 31/110 sayılı kararı ile Şirketin faaliyet alanlarındaki iş ve işlem hacminin 
artmasından dolayı idari anlamda insan kaynağı ihtiyacın artması, bu nedenle Şirketin 
norm kadrosunun 975’den 1050 kişiye yükseltilmesi kabul edilmiştir.  

2015 yılsonunda 994 olan personel sayısı, faaliyet döneminde 32 adet giriş ve 
77 adet çıkış gerçekleşmesi sonucu yılsonunda 949 kişiye düşmüştür.   

Yıl içerisinde alınan 32 kişi Genel Müdürlük Olur’u ile işe başlatılmıştır.  
Yıl içindeki  77  personel çıkışının; 7’si emeklilik, 23’ü istifa, 3’ü ölüm ve 43’ü 

işten çıkarma nedenlerine  ve 1’i başka nedenlere dayanmaktadır. 
2015 yılsonunda 360 kişi olan yüklenici işçilerinin sayısı 2016 yılsonunda 361 

kişi olarak gerçekleşmiştir.  
Personelin teşkilat içinde dağılımı Ek:2’de, işçi hareketini gösterir çizelge de 

Ek:3’de yer almıştır.   
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-İzin işlemleri: 
2016 yılı sonu itibariyle çalışanların 11.9 Milyon TL izin ücret borcunun 

biriktiği görülmüştür. 
Şirket izin planlaması yaparak Şirkete maddi külfet getiren bu birikmiş izin 

haklarının kullandırılması önerilir. 
- Diğer Kurumlara Geçici görevlendirilmeler 
2016 yılı içerisinde 21 Türksat personelinin, yapılan taleplere istinaden çeşitli 

kurumlarda geçici olarak görevli olduğu, bunların dışında ihtiyaca binaen hizmet alımı 
yoluyla Türksat’a dışarıdan temin edilen personelden 8 kişinin 2016 yılında Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) bünyesinde geçici olarak görevli olduğu 
görülmüştür. 

 Yukarıda zikredilen personelden; 2 kişi 2879 sayılı Kanuna istinaden 
Cumhurbaşkanlığına, 6 kişi 3056 sayılı Kanuna istinaden Başbakanlığa, 18 kişi 3046 
sayılı Kanuna istinaden UDH Bakanlığına ve 3 kişi de BTK bünyesinde geçici olarak 
görevlendirilmiştir. 

Anılan görevlendirmelerle ilgili mevzuat incelendiğinde, Cumhurbaşkanlığına 
ve Başbakanlığa yapılan görevlendirme sürelerinin ilgili Kanunlara uygun olduğu, 
ancak Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 44. 
Maddesinde süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla, çalışma süresi 6 ayı 
geçmemek üzere görevlendirme yapılabileceği belirtilmiş olup,  yapılan 
görevlendirmelerde çalışma konusunun belirtilmediği, ayrıca yapılan 
görevlendirmelerin 6 ayda bir yenilenmek suretiyle yıllarca devam ettiği, bu kapsamda 
2012, 2013 yıllarından bu yana devam eden görevlendirmeler olduğu, bu durumun 
Kanunda yer alan çalışma süresi 6 ayı geçemez lafzı ve geçici görevlendirmenin ihtiva 
ettiği anlam ve amaca aykırılık teşkil ettiği kanısına varıldığından, Şirket dışı 
görevlendirmelerde mevzuat hükümlerine uyulması gerekmektedir.  

Şirket dışında görevlendirilen personelin 2016 yılı içinde Şirkete maliyeti ise 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo: 3  Geçici görevli personelinin 2016 yılı maliyeti 

Görevli olduğu kurum 
Personel 

Sayısı 
Ücret Maliyeti 

Fazla Mesai 

Maliyeti 

Kıdem 

Tazminatı 

yükü 

Yemek 

yardımı 

yükü  

Harcırah 

yükü 

TOPLAM 

MALİYET 

Cumhurbaşkanlığı 2 324.869,33 ₺ 1.694,49 ₺ 8.594,42 ₺ 10.786,00 ₺ 0,00 ₺ 345.944,24 ₺ 

Başbakanlık 6 997.194,88 ₺ 139.993,06 ₺ 19.343,33 ₺ 20.256,00 ₺ 0,00 ₺ 1.176.787,27 ₺ 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı 
10 1.070.032,92 ₺ 33.458,94 ₺ 28.703,01 ₺ 43.162,00 ₺ 0,00 ₺ 1.175.356,87 ₺ 

Telekomünikasyon İletişim Başk. (BTK) 3 370.938,98 ₺ 24.630,06 ₺ 10.748,91 ₺ 13.756,00 ₺ 0,00 ₺ 420.073,95 ₺ 

TOPLAM 21 2.763.036,11 ₺ 199.776,55 ₺ 67.389,67 ₺ 87.960,00 ₺ 0,00 ₺ 3.118.162,33 ₺ 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçici görevlendirilen Türksat personelinin 
şirkete 2016 yılı toplam maliyeti 3.1 milyon TL tutmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Türksat’ta çalıştırmak üzere hizmet alımı yoluyla dışarıdan temin edilen personelden 
geçici görevlendirme yoluyla Bakanlıkta görevlendirilen 8 kişinin 2016 yılı toplam 
maliyeti ise 555.987,- TL dir.  

Toplamda geçici görevlendirme yoluyla Türksat dışında çalışan personelin 
Şirkete 2016 yılı maliyeti 3.7 Milyon TL olmuştur. Bu maliyete kullanılmayan izin 
bedelleri de dahil edilmemiştir. 

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, bu durum şirketin karlılığını olumsuz 
etkilemektedir.   

Diğer taraftan, Şirket dışında görevlendirilen personelin tüm mali ve sosyal 
haklarının Şirket tarafından karşılanması dışında, geçici görevli bulundukları görev 
yerinde gerçekleştirdikleri fazla mesai ücretlerini de Şirketten almaktadırlar.  

Hâlbuki fazla mesai ücreti Kanunda sayılan mali ve sosyal haklar dışında, 
gerçekleştirilecek ilave bir işgücü ve sağlanacak katma değer doğrultusunda ödenen 
bir bedeldir. Şirket, eğer bir katma değer üretmeyecek ise, kendisi için maliyetli olan 
fazla mesai yapılmasına müsaade etmeden, işlerin mesaisi içinde yapılmasına özen 
gösterirken, personelin başka bir kurumda mesai dışında çalıştırıldığı ileri sürülerek, 
ilave maliyet ve yükler altına sokulması, özel hukuk hükümleri doğrultusunda kar 
amaçlı kurulmuş Şirketin hedef ve amaçları ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle;  

-Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 44. 
Maddesinde süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla, çalışma süresi 6 ayı 
geçmemek üzere görevlendirme yapılabileceği belirtildiğinden, bu hükme uygun 
davranılması, 

-Türksat’ın ihtiyaç duyulan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımı yoluyla 
dışarıdan temin edilen çalışanların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
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görevlendirilmesinin de,  hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirildiğinden, 
3046 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmayan personel görevlendirmelerine son 
verilmesi,  

-Geçici görevli personele fazla mesai ücretlerinin görevli bulundukları 
kurumlarca ödenmesi 

Önerilir. 
Tüm bunların ötesinde, geçici olarak görevlendirilen personelin şirket dışında 

gerçekleştirdikleri fazla mesaileri ile kullandıkları izinleri takip ve kontrol edecek 
mekanizma bulunmamaktadır.  

Nitekim Ek: 4 deki 2016 yılı maliyet tablosunda da görüleceği üzere, geçici 
görevde bulunan 19 personelin 2016 yılı içinde toplamda 390 gün olan yıllık 
izinlerinin yalnızca % 11 orana tekabül eden 44 gününün kullanıldığı, 2016 yılında 
kullanılmayan %89 oranındaki izinler ile 2016 yılı öncesinde kullanılmamış olan tüm 
izinlerin, 2017 yılı ve sonrasında da kullandırılamaması halinde, Şirketin, 
kullanılmayan izin bedelleri karşılığı olarak yüklüce bir maliyetle karşılaşacak olması 
aşikardır. Bu nedenle; 

Şirketin, birikmiş izinlerin azami ölçüde eritilmesi faaliyeti çerçevesinde,  
“Personelin biriken izinlerinin kullandırılması ve kullandırılan izinlerin Şirkete 
bildirilmesi” hususunda personelin geçici görevde olduğu Kurumlarla gerekli 
koordinasyonun sağlanması önerilir. 

- İşçilerle ilgili işlemler: 
İşçilerle ilgili işlemler, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Şirket tarafından yürürlüğe konulan İnsan 
Kaynakları Yönergesi ve Toplu İş Sözleşmesine göre yürütülmektedir. 

2012 yılında; Bakanlar Kurulu’nun 3.2.2012 tarihli kararı ile “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik ile Türksat 
A.Ş. ilgili yönetmelik kapsamı dışına çıkartılmıştır.  

Şirket ile T. Haber-İş arasında imzalanan toplu sözleşmesinin sona ermesinden 
sonra, Öz İletişim İş Sendikası ile 22.01.2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır. Şirkette yalnızca Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş 
Kurulu Başkanı ve  Hukuk Müşaviri toplu sözleşme kapsamı dışında  tutulmuştur. 

2-Personele yapılan harcamalar:   
Şirket’in 2016 yılı personel harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

 

10 Sayıştay   



 

  

görevlendirilmesinin de,  hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirildiğinden, 
3046 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmayan personel görevlendirmelerine son 
verilmesi,  

-Geçici görevli personele fazla mesai ücretlerinin görevli bulundukları 
kurumlarca ödenmesi 

Önerilir. 
Tüm bunların ötesinde, geçici olarak görevlendirilen personelin şirket dışında 

gerçekleştirdikleri fazla mesaileri ile kullandıkları izinleri takip ve kontrol edecek 
mekanizma bulunmamaktadır.  

Nitekim Ek: 4 deki 2016 yılı maliyet tablosunda da görüleceği üzere, geçici 
görevde bulunan 19 personelin 2016 yılı içinde toplamda 390 gün olan yıllık 
izinlerinin yalnızca % 11 orana tekabül eden 44 gününün kullanıldığı, 2016 yılında 
kullanılmayan %89 oranındaki izinler ile 2016 yılı öncesinde kullanılmamış olan tüm 
izinlerin, 2017 yılı ve sonrasında da kullandırılamaması halinde, Şirketin, 
kullanılmayan izin bedelleri karşılığı olarak yüklüce bir maliyetle karşılaşacak olması 
aşikardır. Bu nedenle; 

Şirketin, birikmiş izinlerin azami ölçüde eritilmesi faaliyeti çerçevesinde,  
“Personelin biriken izinlerinin kullandırılması ve kullandırılan izinlerin Şirkete 
bildirilmesi” hususunda personelin geçici görevde olduğu Kurumlarla gerekli 
koordinasyonun sağlanması önerilir. 

- İşçilerle ilgili işlemler: 
İşçilerle ilgili işlemler, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Şirket tarafından yürürlüğe konulan İnsan 
Kaynakları Yönergesi ve Toplu İş Sözleşmesine göre yürütülmektedir. 

2012 yılında; Bakanlar Kurulu’nun 3.2.2012 tarihli kararı ile “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik ile Türksat 
A.Ş. ilgili yönetmelik kapsamı dışına çıkartılmıştır.  

Şirket ile T. Haber-İş arasında imzalanan toplu sözleşmesinin sona ermesinden 
sonra, Öz İletişim İş Sendikası ile 22.01.2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır. Şirkette yalnızca Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş 
Kurulu Başkanı ve  Hukuk Müşaviri toplu sözleşme kapsamı dışında  tutulmuştur. 

2-Personele yapılan harcamalar:   
Şirket’in 2016 yılı personel harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

 

  
 

Ta
bl

o 
4:

 P
er

so
ne

l h
ar

ca
m

al
ar

ı t
ab

lo
su

 

Pe
rs

on
el

e 
ya

pı
la

n 
ha

rc
am

al
ar

 

20
15

 y
ılı

 
20

16
 Y

ılı
 

H
ar

ca
na

n 

Ö
de

ne
ği

n 
   

  
so

n 
du

ru
m

u 

H
ar

ca
na

n 

To
pl

am
 

ha
rc

am
a 

K
işi

 
ba

şı
na

 
ay

da
 

dü
şe

n 

Es
as

 
üc

re
tle

r 
Ek

 
öd

em
el

er
 

So
sy

al
 

gi
de

rle
r 

Ca
ri 

yı
l  

  
to

pl
am

ı 

G
eç

m
iş 

yı
lla

rla
 

ilg
ili

 
öd

em
e 

ve
 

ge
ri 

al
ışl

ar
 

To
pl

am
 

ha
rc

am
a 

K
işi

 
ba

şı
na

 
ay

da
 

dü
şe

n*
 

B
in

 T
L 

TL
 

B
in

 T
L 

 B
in

 T
L 

 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
 B

in
 T

L 
 

B
in

 T
L 

B
in

 T
L 

TL
 

A
-Y

ön
et

im
 k

ur
ul

u 
üy

el
er

i 
94

2 
 

  
  

95
4 

 
23

9 
 

  
1.

19
3 

 
  

1.
19

3 
 

  
B-

M
em

ur
la

r 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
C

-S
öz

le
şm

el
i p

er
so

ne
l 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

D
-İş

çi
le

r 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
a)

K
ap

sa
m

 d
ışı

  
87

9 
36

.6
25

 
  

1.
58

2 
1.

26
8 

17
5 

3.
02

5 
  

3.
02

5 
42

.0
13

 
b)

K
ap

sa
m

 iç
i (

To
pl

u 
sö

zl
eş

m
ey

e 
ta

bi
) 

14
4.

17
4 

12
.0

76
 

  
84

.5
09

 
35

.9
51

 
39

.6
20

 
16

0.
08

0 
 2

27
 

16
0.

30
7 

13
.8

53
 

To
pl

am
 

14
5.

99
5 

12
.0

72
 

- 
87

.0
45

 
37

.4
58

 
39

.7
95

 
16

4.
29

8 
22

7 
16

4.
52

5 

  
G

eç
m

iş 
yı

l t
op

la
m

ı 
 

 
  

75
.8

69
 

34
.7

20
 

34
.9

77
 

14
5.

56
6 

42
9 

14
5.

99
5 

Fa
rk

 
  

  
  

11
.1

76
 

2.
73

8 
4.

81
8 

18
.7

32
 

(2
02

) 
18

.5
30

 
*K

işi
 b

aş
ın

a 
ay

lık
 o

rta
la

m
a 

pe
rs

on
el

 g
id

er
i; 

ka
ps

am
 d

ışı
 6

, k
ap

sa
m

 iç
i i

se
 9

63
 o

rta
la

m
a 

pe
rs

on
el

 sa
yı

sı 
üz

er
in

de
n 

he
sa

pl
an

m
ış

tır
.  

 

  

11Sayıştay   



 

 

Şirket tarafından 2016 yılında, 87 milyon TL’si esas ücretler, 37,5 milyon 
TL’si ek ödemeler, 40,0 milyon TL’si sosyal giderler olmak üzere toplam 164,5 
milyon TL personel harcaması yapılmıştır. Personel giderleri, geçen yıla göre % 
12,7 oranında 18,5 milyon TL artış göstermiştir.  

Kişi başına ayda düşen personel harcamasının ise kapsam dışı personel için 
42.013 TL, kapsam içi personel için ise 13.853 TL olduğu görülmektedir.  

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 Öz İletişim İş Sendikası arasında 01.01.2016 -
31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan III. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
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 31 inci maddesine göre; 
-01.01.2016 tarihi itibariyle 2016 yılı için (TÜFE+ÜFE/2)+1 oranında zam 

yapılacağı, sonraki yıllarda aynı hesaplama yönetimi ile artırılacağı 
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. 

3-Sosyal konular ve giderleri  
Sosyal harcamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir: 
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Kişi başına ayda düşen personel harcamasının ise kapsam dışı personel için 
42.013 TL, kapsam içi personel için ise 13.853 TL olduğu görülmektedir.  

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 Öz İletişim İş Sendikası arasında 01.01.2016 -
31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan III. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
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 31 inci maddesine göre; 
-01.01.2016 tarihi itibariyle 2016 yılı için (TÜFE+ÜFE/2)+1 oranında zam 

yapılacağı, sonraki yıllarda aynı hesaplama yönetimi ile artırılacağı 
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. 

3-Sosyal konular ve giderleri  
Sosyal harcamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir: 
 
 

 

 

Tablo-5: Sosyal harcamalar tablosu 
 

Sosyal giderler 

Kapsam içi Kapsam dışı Toplam  

Fark 

Bin TL 

2015 

Bin TL 

2016 

Bin TL 

2015 

Bin Tl 

2016 

Bin TL 

2016 

Bin TL 

A-Cari yılla ilgili       
1-Aile ve çocuk yardımı       
2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 591 937   937 346 
3-Sosyal yardım       
4-Barındırma yardımı 7.120 7.295   7.295 175 
5-Yedirme yardımı 2.967 3.333   3.333 366 
6-Giydirme yardımı 93 90   90 (3) 
7-Taşımı 3.216 3.597   3.597 381 
8-Sys, güvenlik ve gen. Sağ. Sigorta 
primi payı ve ek karşılığı 

19.047 22.094 40 159 22.253 3.166 

9-Emekli ikramiyesi       
10-İşsizlik sigorta işveren payı 1.620 2.062 4 16 2.078 454 
11-Sağlık gideri       
12-Eğitim gideri 265 212   212 (53) 
13-Spor gideri       
14-Dinlenme kamplarına yapılan 
harcamalar 

      

15-Personel derneklerine yapılan 
harcamalar 

      
16-Ayni ve nakdi başka sosyal yardımlar       
              Toplam (A) 34.919 39.620 44 175 39.795 4.832 
B-Geçmiş yıllarla ilgili       
1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma 
tazminatı 

429 227   227 (202) 
2-Diğer ödemeler       
              Toplam (B) 429 227   227 (202) 
Genel toplam (A+B) 35.348 39.847 44 175 40.022 4.630 

 
2016 yılı toplam sosyal harcamalar tutarı 40,0 milyon TL’dir. Bu 

harcamalarının      % 55,9’u sosyal güvenlik primleri, % 18,3’ü barındırma 
giderleri, %9’u taşıma giderleri, %8,4’ü yedirme yardımı, % 8,4’ü de sosyal 
nitelikli diğer harcamalar oluşturmuştur. 

 Barındırma giderleri tutarı 7,2 milyon TL, Toplu İş Sözleşmesi ve Şirket’in 
İnsan Kaynakları Yönergesi çerçevesinde lojmandan faydalanamayan personele 
pozisyon farkı gözetmeksizin bölge sınıflarına göre belirlenen kira yardımlarını 
kapsamaktadır.  

Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Şirket çalışanlarının öğle yemekleri 
Türksat A.Ş. tarafından verilmekte olup, cari dönemde 3.3 milyon TL yedirme 
gideri gerçekleştirilmiştir. 

 

13Sayıştay   



 

 

III MALİ BÜNYE 
 

Şirket, mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, 
finansal tablolarını önceki dönem verileriyle mukayeseli olarak hazırlamaktadır. Bu 
kapsamda, sadeleştirilmiş bilanço değerleri üzerinden düzenlenmiş ve rapor ekleri 
(Ek:5,6) arasına alınmış bulunan, varlıkların ve kaynakların ayrıntısına dayalı mali 
durum verileri Tablo 6’te gösterilmiştir.  
Tablo 6: Mali durum tablosu   

Mali durum   2 0 1 5    2 0 1 6  Fark  
 Bin TL  %   Bin TL  %   Bin TL  

Varlıklar ( Aktif ):           
1-Dönen varlıklar      
a) Hazır değerler 106.525 5,0 280.026 11,8 173.501 
b) Kısa sürede paraya çev. değerler 459.290 21,3 572.282 24,1 112.992 

 Toplam (I) 565.815 26,3 852.308 35,9 286.493 
2-Duran varlıklar       
a) Uzun sürede paraya çev.değerler 251 - 328 - 77 
b) Bağlı değerler 1.589.420 73,7 1.518.308 64,1 (71.112) 

  Toplam (II) 1.589.671 73,7 1.518.636 64,1 (71.035) 
Varlıklar toplamı  2.155.486 100 2.370.944 100 215.458 

Kaynaklar  (Pasif):      
1- Yabancı kaynaklar       
    a) Kısa vadeli  176.133 8,2 263.489 11,1 87.356 
    b) Uzun vadeli  73.806 3,4 83.927 3,5 10.121 

  Toplam (I) 249.939 11,6 347.416 14,6 97.477 
2- Öz kaynaklar toplamı 1.905.547 88,4 2.023.528 85,4 117.981 

Kaynaklar toplamı  2.155.486 100 2.370.944 100 215.458 

Bilançonun sadeleştirilmesine ilişkin olarak; aynı konu ya da işlemle ilgili olup, 
uygulanan muhasebe sistemi ve bilanço tekniği uyarınca mahsup edilmeden aktif ve 
pasif hesaplarda karşılıklı olarak bırakılan hesaplar bulunmadığından sadeleştirme 
işlemi yapılmamıştır. 

A-Mali durum 
Şirket’in varlık ve kaynakları önceki döneme göre %10 oranında artış 

kaydederek 2,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam varlıkların %35,9’u dönen 
varlıklardan, %64,1’i ise duran varlıklardan oluşurken, varlıklara tahsis edilen 
kaynakların %14,6’sı yabancı kaynaklardan, %85,4’ü ise öz kaynaklardan meydana 
gelmiştir. Türksat’ın mali durumuna ilişkin 2016 yılı finansal tablo verilerine göre 
yapılan inceleme ve analizler aşağıda belirtilmiştir. 

1-Mali yapı oranları  
a) Mali kaldıraç  

    2016  2015 
    

 

%  % 
Yabancı kaynaklar x 100 

= 
347.416 x 100 

= 14,7  11,6 Varlıklar toplamı 2.370.944 
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kaydederek 2,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam varlıkların %35,9’u dönen 
varlıklardan, %64,1’i ise duran varlıklardan oluşurken, varlıklara tahsis edilen 
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1-Mali yapı oranları  
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    2016  2015 
    

 

%  % 
Yabancı kaynaklar x 100 

= 
347.416 x 100 

= 14,7  11,6 Varlıklar toplamı 2.370.944 

 

 

Rasyoda yer alan yabancı kaynaklar vadelerine bakılmaksızın tüm borçları 
kapsamaktadır. Toplam 347,4 milyon TL tutarındaki borçların %38,4 oranında 133,5 
milyon TL’sini ticari borçlar, %17,5 oranında 60,6 milyon TL’sini diğer borçlar, 
%44,1 oranında 153,3 milyon TL’si de  sair borç kalemleri teşkil etmektedir. 

Toplam aktiflerin %14,7 oranında yabancı kaynaklarla fonlandığını gösteren 
mali kaldıraç rasyosunun genel kabul gören azami %50 seviyesinin altında seyretmesi 
olumlu bulunmaktadır. Şirketin borçlarının üçte ikisi gelecek dönem ödenmesi 
öngörülen kısa vadeli borçlardan oluşmaktadır. Şirket yabancı kaynaklarını 
karşılaması açısından yeterli varlığa sahip bulunmaktadır. 

b) Mali yeterlilik (finansman)    

Kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynaklar ile olan ilişkisini ortaya koyan bu 
rasyo önceki döneme göre 180 puan azalış kaydederek %582 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.  Kısa ve uzun vadeli borç kalemleri öz kaynakların %17,2 si 
düzeyinde olup, Şirketin ödeme gücünün yüksek olduğuna işaret etmektedir.  

Şirketin mali bağımsızlık derecesini gösteren bu oran; ödeme gücü katsayısı, 
borçlanma katsayısı adları ile de ifade edilir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın en az 1 
olması yabancı kaynak öz kaynak dengesi açısından yeterli görülmektedir. Rasyo 
değerleri dikkate alındığında Şirket’in mali yeterlilik sorunu görülmemektedir. 

Şirket’in cari dönemde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini 
gösteren fon akım tablosu ile faaliyet dönemine ilişkin nakit akışlarını, kaynakları ve 
kullanım yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosuna rapor ekleri (Ek: 7-8) 
arasında yer verilmiştir. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar) 
    2016  2015 

    %  % 
Yedekler x 100 

= 
 68.469 x 100 

= 3,7 
 

4,1 Ödenmiş sermaye 1.844.525 

Mevzuat gereğince geçmiş ve cari dönem karlarından ayrılıp Şirket bünyesinde 
biriken yedek akçelerin tamamı I. tertip yasal yedeklerden oluşmuştur. Buna göre, 
ödenmiş sermayeye ek olarak işletme çalışmaları sonucu yaratılan öz kaynak oranı 
%3,7 düzeyindedir. 

    2016  2015 
    %  % 

Öz kaynaklar x 100 
= 

2.023.528 x 100 
= 582 

 
762 Yabancı kaynaklar 347.416 
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d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Bağlı değerler x 100 = 1.518.308 x 100 =  75,0  83,4 
Öz kaynaklar 2.023.528   

      
 

 
 

Maddi duran varlıklar (net) x 100 = 1.411.244 x 100 =  69,7  78,1 
Öz kaynaklar 2.023.528   

      
 

 
 

Bağlı değerler x 100 = 1.518.308 x 100 =  64,0  73,7 
Varlıklar toplamı 2.370.944   

      
 

 
 

Maddi duran varlıklar (net) x 100 = 1.411.244 x 100 =  59,5  69 
Varlıklar toplamı 2.370.944   

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile mali duran varlıkların net 
değerlerinden oluşan bağlı değerlerin, Türksat tarafından temin edilen öz kaynaklar ile 
hangi ölçüde karşılandığını gösteren rasyo sonucu %75’dir. Maddi duran varlıklar 
(net) için bu oran %69,7’dir. Yatırım bedellerindeki artışa paralel olarak yükselen 
rasyo, bağlı değerlerin tamamının öz kaynaklarla karşılanabildiğini göstermektedir.  

Aktif dağılımı içinde net maddi duran varlıklar ile bağlı değerlerin payı sırasıyla 
%59,5 ve %64 düzeyinde olup, tüm bağlı değerler öz kaynaklar ile fonlanabilmektedir.  

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri 
    2016  2015 

    %  % 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x 100 = 852.636 x 100 = 36,0 
 

26 
Varlıklar toplamı 2.370.944 

Likit aktiflerin toplam aktifler içerisindeki payını gösteren bu rasyo, aktiflerin 
%36’sının likit olduğunu göstermektedir. Bu değerler altındaki ilk ana hesap olan hazır 
değerlerin aktif toplamı içindeki payı 280,0 milyon TL’lik tutar ile %11,8’dir. 

Toplam aktiflerin %21,2’sini teşkil eden alacak kalemlerinde kayıtlı 502,7 
milyon TL’nin, ağırlıklı olarak 502,4 milyon TL’sini kısa vadeli alacaklar 
oluşturmaktadır. Kısa vadeli alacaklarda kayıtlı 242,6 milyon TL tutarındaki 
Hazineden alacakların tahsilinde yaşanan belirsizlik sebebiyle henüz nakit üretme 
kapasitesine katkısı yoktur. 

Stoklar ile diğer paraya çevrilebilir değerlerin 69,9 milyon TL’lik tutar ile aktif 
dağılımındaki payı %3,0’tür. 

Aktifin genel yapısı içinde önceki döneme göre 10,0 puanlık artış gösteren likit 
varlıklar, ağırlıklı olarak kısa vadeli ticari alacak kalemlerini içermekte olup, Şirketin 
nakit üretme kapasitesinde iyileşme olduğunu göstermektedir.   
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2- Likidite oranları 

     2016  2015 
     %  % 

Cari oran = 
Dönen varlıklar x 100 = 852.308x 100 = 323,5  321 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 263.489 

        

Likidite oranı =   (Dönen varlıklar - stoklar) x 100 = 804.568 x 100 =    305,4  300 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 263.489 
        

    Nakit oranı = Hazır değerler x 100 
= 

280.026 x 100 
= 106,3  60 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 263.489 

Şirketin likit durumunu gösteren cari oranın 2 ve üstü olması tercih edilir. 
Oranın yüksek olması; Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini kolayca yerine 
getirebileceğini, düşük olması ise, ödeme güçlüğü içinde olduğunu/olacağını 
göstermektedir. Oran 2016 yılı için 3,2 olup, Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini 
rahatça karşılayabileceğini ortaya koymaktadır. 

Likidite rasyosu; paraya çevrilmesi daha uzun bir süreyi gerektirecek dönen 
varlık kalemlerinin, dönen varlık tutarından çıkarılması suretiyle bulunacak büyüklük 
ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi ölçmektedir. Bu oranın genel kabul 
gören değerlere göre 1 ve üzeri olması tercih edilir. Oran 2016 yılı için 3,1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Nakit oranı; nakit ve nakit benzeri hazır değerlerin kısa vadeli borçlara 
bölünmesiyle elde edilir ve şirketin acil para durumunu yansıtır. Bu oranın genel 
olarak 0,2 üstü olması tercih edilir. 2016 yılında şirket için bu oran 1,1 düzeyinde 
gerçekleşme göstermiştir.   

3-Varlık kullanım oranları 
a) Alacak devir hızı 
                  2016  2015 

Net satışlar 
= 

940.775 
= 4,1 

 
2,3 Ortalama ticari alacaklar 229.054 

Alacakların tahsil ve dolaşım yeteneğini gösteren bu oran; ticari alacakların 
kalitesi ve likiditesi hakkında bir yargıya ulaşmak istendiğinde başvurulan bir orandır. 
Bu oranın kısa vadeli borçlanma süresinden az olması önem taşır. Genel kabul gören 
değerlere göre en az 3,5 ve dolayısıyla gün bazında 90-100 olması tercih edilir. Buna 
göre Şirketin ortalama ticari alacakları devir hızı oranı 4,1’dir. Başka bir anlatımla 
ticari alacakların ortalama tahsil ve dolaşım süresi gün bazında önceki dönem 158 
iken, cari dönemde 89 güne gerilemiştir. Söz konusu oran normal kabul edilmelidir. 

b) Dönen varlık devir hızı  
    2016  2015 

Net satışlar  
= 

940.775 = 1,1 
 

1,5 Dönen varlıklar 852.308 
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Dönen varlık devir hızı oranının yüksek olması, dönen varlıkların verimliliğinin 
de yüksek olduğunu gösterir. Ancak rantabilite oranı da aynı doğrultuda ise 
verimlilikteki yükseklik anlam taşır. Diğer taraftan dönen varlık devir hızının çok 
yüksek olması, Şirketin duran varlıklarının, toplam varlıklar içindeki payının yüksek 
olmasından kaynaklanabilir. Oranın düşük olması ise Şirketin dönen varlıklarında bir 
aşırılık olduğunu, stok ve alacakların devir hızının yavaş olduğunu veya finansal 
kaynakların geçici yatırımlar için kullanıldığını ortaya koyar. Şirketin dönen varlık 
devir hızı oranı 2016 yılı için 1,1 olarak gerçekleşmiştir. 

c) Maddi duran varlık devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satışlar = 940.775 =  0,7  1,1 
MDV (net) - (yatırımlar + yatırım sipariş avansları) 1.265.572   

Şirketin devam eden yatırım harcamaları bakiyesi hariç, işletme faaliyetlerinde 
kullanmak üzere edindiği ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan net fiziki 
varlık kalemleri aktif dağılımının %53,4’ünü teşkil etmektedir. Bundan hareketle 
hesaplanan maddi duran varlık devir hızı oranı 0,7’dir. Bunun anlamı hizmet üretim 
aracı olarak satış hacmi kapasitesi yaratma özelliği olan maddi duran varlıkların %70’i  
düzeyinde net satış hasılatı elde edilmiştir. Bu oran, gereğinden fazla maddi duran 
varlık edinilip edinilmediğini ortaya koyan bir indeks olarak normal kabul edilmelidir.  

d) Duran varlık devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satışlar = 940.775 =  0,6  0,5 
Duran varlıklar (net) 1.518.636   Aktif dağılımı içerisinde %64,1 oranında paya sahip net duran varlık 

kalemlerinin devir hızı 0,6’dır. Bu oran, Şirket tarafından duran varlıklara yapılan 
yatırım düzeyinin ortaya konulması bakımından önemlidir. Oranın önceki dönemlere 
göre düşme eğilimine girmesi faaliyet hacminde gerileme olduğunu, oranın yükselmesi 
ise faaliyet hacminin arttığına işaret olup, duran varlıkların etkin ve verimli 
kullanıldığını ortaya koyar. Bu çerçevede söz konusu devir hızının 0,1 puan artarak 0,6 
düzeyinde gerçekleşmesi, Şirket’in cari dönem faaliyet hacminde, önceki döneme göre 
artış olduğuna işaret etmektedir. 

e) Aktif devir hızı         
    2016  2015 

Net satışlar  
= 

940.775 
= 0,4 

 
0,4 Varlıklar toplamı 2.370.944 

Yukarıdan bu yana yapılan rasyo analizleri; Şirketin belirli varlık kalemleri ile 
ticari alacaklarının, dönen ve duran değerlerinin net satışlara göre devirlerini, tahsil ve 
dolaşım sürelerini ortaya koymaktadır. 

Bu oranlar, Şirket tarafından kullanılan sermayenin devir hızını ya da ticaret 
sistemi içinde cari para ile ilgili işlemlerin akım hızlarını yansıtmakta ve varlıklar için 
yapılan, varsa fazla yatırım ya da yüksek maliyete önemli ölçüde etkide bulunan 
fonların kullanılmasındaki yavaşlamaları gösterebilmektedir. 
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Bu çerçevede hesaplanan Şirket toplam net varlıklarının genel devir hızı oranı 
0,4’dür. Bu oran, Şirketin sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğini ölçen, her 100 
TL’lik varlığın ne kadar satış hasılatı sağladığını, yani aktif değerlerin kaç katı satış 
yapıldığını; başka bir anlatımla, toplam değerlerin kullanılma yeteneğini gösteren 
önemli bir indeks olarak düşük kabul edilmelidir.  

f) Net işletme sermayesi devir hızı 
    2016  2015 

Net satışlar = 940.775 = 1,6 
 

2,2 Net işletme sermayesi 588.819  

Şirket’in işletme sermayesi kullanımındaki performansı, önceki döneme göre 
0,6 puan azalarak 1,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu devir hızının düşük 
olması, net satışlarda yaşanan %11,2 oranlı yükselmeye karşın net işletme 
sermayesinde %51,1 oranındaki artıştan kaynaklanmıştır.  

g) Öz kaynak devir hızı  
    2016  2015 

Net satışlar  
= 

940.775 = 0,5 
 

0,44 Öz kaynaklar 2.023.528 

Özkaynak devir hızı oranı, özkaynakların hangi ölçüde verimli kullanıldığını 
belirten önemli bir göstergedir. Oranın yüksek olması, Şirket öz kaynaklarının çok 
ekonomik ve verimli biçimde kullanıldığını belirtir. Ancak oranın normalin çok 
üstünde olması, Şirketin öz kaynaklarının yetersiz olduğunu ve Şirketin geniş ölçüde 
yabancı kaynaklardan yararlandığını gösterir. Oranın düşük olması ise öz kaynakların 
iş hacmine göre fazla olduğunu ve verimsiz kullanıldığını gösterir. Bu oranın genel 
kabul gören değerlere göre 4,5 düzeyinde olması tercih edilir. Şirkette bu oran 2016 
yılı için 0,5 olarak gerçekleşmiş olup, çok düşük kabul edilmelidir. 

B-Mali sonuçlar 
2016 yılı faaliyet dönemini kârla kapatan Şirket’in, bu döneme ait mali 

sonuçlarının işletmeye tahsis edilen öz kaynaklar ile olan ilişkisi aşağıda incelenmiştir. 
1- Kârlılık (Rantabilite) 
a) Mali kârlılık (Mali rantabilite)  

    2016 2015 
    % % 

Dönem kârı x 100 = 148.946 x 100 = 9,0 15 
Ödenmiş sermaye 1.659.670 

      
Dönem kârı x 100 = 148.946  x 100 = 7,6 11 

Öz kaynaklar 1.964.537 
      

Faaliyet kârı x 100 = 71.966 x 100 = 3,7 7,4 
Öz kaynaklar 1.964.537 

Oranların paydasına, ortalama ödenmiş sermaye ve ortalama öz kaynak değeri 
alınmıştır. 
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Yukarıdaki gelir oranları esas itibarıyla ortalama öz kaynakların ve ödenmiş 
sermayenin mali kazancını gösteren bir ölçü ya da mali prodüktivite ölçüsü olup, 
Şirket yönetiminin asli görevini ifa etme derecesini, başka bir anlatımla öz kaynaklar 
ve ödenmiş sermayeyi kullanmaktaki genel etkinlik ve verimliliğin asli bir göstergesi 
durumundadır. 

Buna göre 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkete tahsis olunan her 
100 TL’lik ödenmiş sermayeye karşılık 9,0 TL dönem kârı elde edildiği; ayrıca tahsis 
olunan her 100 TL’lik öz kaynağa karşılık 7,6 TL dönem kârı, 3,7 TL tutarında da 
faaliyet kârı sağlandığı; böylece tüm kârlılık oranlarında önceki döneme göre sırasıyla 
6,0 puan,  3,4 puan ve 3,7 puanlık düşüş görülmüştür. 
 b) Ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite)    
     2016 2015 

[Dönem kârı + (finansman giderleri-yatırım 
maliyetine verilen faizler)] x 100  

= 
 

148.946 x 100 = 

% 
 

6,7 

% 
 

15,1 Kullanılan kaynaklar-işletmeye açılmayan 
yatırımlarda kullanılan sermaye 

2.225.272 
 

Ekonomik rantabilite rasyosu; Şirkete yatırılan fonların getirisini ölçmede 
kullanılan önemli bir orandır. Şirket yönetiminin işletmeye yatırılan fonlardan 
yararlanmadaki başarısını gösterir. Bu oranın daima mali rantabilite oranından düşük 
olması gerekir. Aksi durumda yabancı kaynaktan yararlanma maliyetinin normalin 
üzerinde olduğu anlaşılır. 2016 yılı için bu oran %6,7’dir. 

2- Zararlılık (İrrantabilite) 
2016 yılı dönem kârı ile kapandığından zararlılık incelemesi yapılmamıştır. 
3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler  
a) Finansman giderleri yükü 
Şirket 2016 yılında faize tabi yabancı kaynak kullanmadığından finansman 

giderleri yükü türünden inceleme yapılmamıştır. 
b) Net satışlara göre kârlılık oranları 

    2016  2015 
    %  % 

Net satışlar x 100 
= 

940.775 x 100 
= 42,3  59 ( Kullanılan sermaye - işletmeye açılmayan 

yatırımlarda kullanılan kaynaklar ) 
2.225.272 

 

Olağan kâr oranı 
Olağan kâr x 100 = 129.449 x 100 = 13,8 

 
21,4 

Net satışlar 940.775  

Dönem kârı oranı 
Dönem kârı x 100 = 148.946 x 100 = 15,8 

 
25,7 

Net satışlar 940.775  

Şirketin sermaye devir hızı oranı %42,3’tür. Şirket, 2016 yılı faaliyet 
döneminde kullandığı her 100 TL’lik kaynağa karşılık 42,3 TL tutarında net satış 

20 Sayıştay   



 

 

Yukarıdaki gelir oranları esas itibarıyla ortalama öz kaynakların ve ödenmiş 
sermayenin mali kazancını gösteren bir ölçü ya da mali prodüktivite ölçüsü olup, 
Şirket yönetiminin asli görevini ifa etme derecesini, başka bir anlatımla öz kaynaklar 
ve ödenmiş sermayeyi kullanmaktaki genel etkinlik ve verimliliğin asli bir göstergesi 
durumundadır. 

Buna göre 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkete tahsis olunan her 
100 TL’lik ödenmiş sermayeye karşılık 9,0 TL dönem kârı elde edildiği; ayrıca tahsis 
olunan her 100 TL’lik öz kaynağa karşılık 7,6 TL dönem kârı, 3,7 TL tutarında da 
faaliyet kârı sağlandığı; böylece tüm kârlılık oranlarında önceki döneme göre sırasıyla 
6,0 puan,  3,4 puan ve 3,7 puanlık düşüş görülmüştür. 
 b) Ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite)    
     2016 2015 

[Dönem kârı + (finansman giderleri-yatırım 
maliyetine verilen faizler)] x 100  

= 
 

148.946 x 100 = 

% 
 

6,7 

% 
 

15,1 Kullanılan kaynaklar-işletmeye açılmayan 
yatırımlarda kullanılan sermaye 

2.225.272 
 

Ekonomik rantabilite rasyosu; Şirkete yatırılan fonların getirisini ölçmede 
kullanılan önemli bir orandır. Şirket yönetiminin işletmeye yatırılan fonlardan 
yararlanmadaki başarısını gösterir. Bu oranın daima mali rantabilite oranından düşük 
olması gerekir. Aksi durumda yabancı kaynaktan yararlanma maliyetinin normalin 
üzerinde olduğu anlaşılır. 2016 yılı için bu oran %6,7’dir. 

2- Zararlılık (İrrantabilite) 
2016 yılı dönem kârı ile kapandığından zararlılık incelemesi yapılmamıştır. 
3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler  
a) Finansman giderleri yükü 
Şirket 2016 yılında faize tabi yabancı kaynak kullanmadığından finansman 

giderleri yükü türünden inceleme yapılmamıştır. 
b) Net satışlara göre kârlılık oranları 

    2016  2015 
    %  % 

Net satışlar x 100 
= 

940.775 x 100 
= 42,3  59 ( Kullanılan sermaye - işletmeye açılmayan 

yatırımlarda kullanılan kaynaklar ) 
2.225.272 

 

Olağan kâr oranı 
Olağan kâr x 100 = 129.449 x 100 = 13,8 

 
21,4 

Net satışlar 940.775  

Dönem kârı oranı 
Dönem kârı x 100 = 148.946 x 100 = 15,8 

 
25,7 

Net satışlar 940.775  

Şirketin sermaye devir hızı oranı %42,3’tür. Şirket, 2016 yılı faaliyet 
döneminde kullandığı her 100 TL’lik kaynağa karşılık 42,3 TL tutarında net satış 

 

 

hasılatı elde etmiştir. Başka bir anlatımla, Şirket kendine tahsis olunan her 100 TL’lik 
kaynağın tamamını yaklaşık 28 ayda net satış hasılatı olarak geriye 
döndürebilmektedir. Cari döneme ilişkin, bu oranı normal kabul etmek gerekir. 

Şirketin kârlılığı üzerinde etkili olan diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
ile benzer nitelikteki gider ve zararların kârlılık üzerindeki etkisini gösteren olağan kâr 
rasyosu %13,8’dir. Şirket, her 100 TL’lik net satış hasılatının 13,8 TL’sini olağan kâra 
dönüştürebilmiştir. 

Dönem kârı oranı ise %15,8’dir. Bunun anlamı Şirketin her 100 TL’lik net satış 
hasılatının 15,8 TL’sini dönem kârına dönüştürebildiğidir. Şirketin kârlılık yönetimi 
açısından son beş yıla ait dönem sonuçlarının seyri incelendiğinde; 2012 yılında 185,1 
milyon TL dönem kârı, 2013’de 200,8 milyon TL dönem kârı, 2014’de 79,1 milyon 
TL dönem kârı, 2015’de 217,8 milyon TL dönem kârı ve nihayet 2016 yılında 148,9 
milyon TL dönem kârı elde ettiği, yabancı para varlık ve yükümlülüklerin rantabilite 
üzerinde yarattığı kur farkı etkileri hariç dönem sonuçlarının nispeten istikrarlı bir yapı 
sergilediği görülmektedir.  
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

A-İşletme bütçesinin genel durumu 
Şirket’in 2016 yılı bütçesi ve yatırım programı, Yönetim Kurulu’nun 

28.12.2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 
Faaliyet dönemine ilişkin bütçe hedefleri ile son iki yıl gerçekleşmeleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler tablosu 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Sapma 

İlk durum Son durum 
(İlk 

duruma           
göre %) 

  1-Personel sayısı Kişi 994     949   
  2-Personel giderleri Bin TL 143.159 158.365   155.503 (1,81) 

  3-Tüm alım tutarı " 223.337 334.818   280.085 (16,35) 

  4-Satışların maliyeti " 636.130 723.165   760.604 5,18 

  5-Net satış tutarı " 846.201 1.121.905   940.775 (16,64) 

  6-Faaliyet giderleri " 68.020 229.007   108.205 (52,75) 

  7-Faaliyet karı " 142.050 169.733   71.965 (57,60) 

  8-Yatırımlar " 301.623 375.170   141.422 (62,30) 

  9-Dönem karı " 217.759 195.428   148.946 (23,78) 

Şirket’in 2016 yılı bütçesi hazırlanırken; sektördeki rekabet olgusu, yeni 
gelişmelere adaptasyon, yurtdışına bağımlı olunan kalemlerdeki değişiklikler, 
kurumsal harcamalardaki kamu ihtiyaçlarının öngörülemezliği gibi gerekçelerle, ek 
ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere ve kullanım yeri ve tutarı 
genel müdürlük yetkisinde olacak şekilde 2016 yılı toplam gider bütçesine ilave olarak 
20 milyon TL tutarında yedek ödenek konulmuştur.  

Genel Müdürlüğe Direktörlükler/Müdürlükler arası ödenek aktarma yetkisi ile 
bütçe gider kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmiştir. 

Şirket’in 2016 yılı bütçesinde;  1 milyar 122 milyon TL net satış hasılatı, 723,2 
milyon TL satış maliyeti, 229 milyon TL faaliyet gideri planlanmış, faaliyet karının 
169,7 milyon TL, dönem karı ise 195,4 milyon TL olarak öngörülmüştür.  

Dönem sonunda; 940,7 milyon TL net satış hasılatı, 760,6 milyon TL satışların 
maliyeti, 108,2 milyon TL faaliyet gideri gerçekleşmiş, faaliyet karı tutarı 72 milyon 
TL, dönem karı tutarı da 148,9 milyon TL olmuştur. 

Dönem karı bir önceki döneme göre %31,6 oranında düşmüştür.  
İşletme faaliyetlerini disipline eden ve planlanan hedeflere ne derecede 

ulaşıldığını gösteren en önemli yönetim ve kontrol aracı olan işletme bütçelerinden, 
beklenen faydaların sağlanabilmesini teminen; işletme bütçesinin, geçmiş yıl sonuçları 
ve muhtemel gelişmeler de dikkate alınarak daha gerçekçi hazırlanmasında fayda 
görülmektedir. 
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Faaliyet dönemine ilişkin bütçe hedefleri ile son iki yıl gerçekleşmeleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler tablosu 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Sapma 

İlk durum Son durum 
(İlk 

duruma           
göre %) 

  1-Personel sayısı Kişi 994     949   
  2-Personel giderleri Bin TL 143.159 158.365   155.503 (1,81) 

  3-Tüm alım tutarı " 223.337 334.818   280.085 (16,35) 

  4-Satışların maliyeti " 636.130 723.165   760.604 5,18 

  5-Net satış tutarı " 846.201 1.121.905   940.775 (16,64) 

  6-Faaliyet giderleri " 68.020 229.007   108.205 (52,75) 

  7-Faaliyet karı " 142.050 169.733   71.965 (57,60) 

  8-Yatırımlar " 301.623 375.170   141.422 (62,30) 

  9-Dönem karı " 217.759 195.428   148.946 (23,78) 

Şirket’in 2016 yılı bütçesi hazırlanırken; sektördeki rekabet olgusu, yeni 
gelişmelere adaptasyon, yurtdışına bağımlı olunan kalemlerdeki değişiklikler, 
kurumsal harcamalardaki kamu ihtiyaçlarının öngörülemezliği gibi gerekçelerle, ek 
ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere ve kullanım yeri ve tutarı 
genel müdürlük yetkisinde olacak şekilde 2016 yılı toplam gider bütçesine ilave olarak 
20 milyon TL tutarında yedek ödenek konulmuştur.  

Genel Müdürlüğe Direktörlükler/Müdürlükler arası ödenek aktarma yetkisi ile 
bütçe gider kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmiştir. 

Şirket’in 2016 yılı bütçesinde;  1 milyar 122 milyon TL net satış hasılatı, 723,2 
milyon TL satış maliyeti, 229 milyon TL faaliyet gideri planlanmış, faaliyet karının 
169,7 milyon TL, dönem karı ise 195,4 milyon TL olarak öngörülmüştür.  

Dönem sonunda; 940,7 milyon TL net satış hasılatı, 760,6 milyon TL satışların 
maliyeti, 108,2 milyon TL faaliyet gideri gerçekleşmiş, faaliyet karı tutarı 72 milyon 
TL, dönem karı tutarı da 148,9 milyon TL olmuştur. 

Dönem karı bir önceki döneme göre %31,6 oranında düşmüştür.  
İşletme faaliyetlerini disipline eden ve planlanan hedeflere ne derecede 

ulaşıldığını gösteren en önemli yönetim ve kontrol aracı olan işletme bütçelerinden, 
beklenen faydaların sağlanabilmesini teminen; işletme bütçesinin, geçmiş yıl sonuçları 
ve muhtemel gelişmeler de dikkate alınarak daha gerçekçi hazırlanmasında fayda 
görülmektedir. 

 

 

B-Finansman: 
25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 
2015/8196 sayılı Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2016 yılına ait 
Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararı gereğince Şirket, anılan 
Programın yalnızca “İzleme”, “Kapasite Geliştirme”, “Kurumsal Verilerin 
Yayımlanması” ve “Yazışma Süreleri, Kanalları ve Yöntemleri” başlıklı 19,20,24, ve 
26 ıncı maddelerine tabidir. 

Şirket’in Hazine Müsteşarlığı’nca istenilen formlara göre hazırladığı 2016 yılı 
finansman programı, gerçekleşme değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo8:Finansman programı büyüklükleri tablosu 

    
2015 yılı 

kesin   
2016 yılı 

Program  Revize  Kesin 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

I-Yaratılan fonlar (1+2): 315.653 334.378 405.776 352.917 
1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-) (A+B+C+D+E): 362.410 325.006 446.234 379.538 

A-Dönem kâr veya zararı (-): 217.759 72.006 195.428 148.946 
   -Brüt satışlar (+) 912.294 1.147.412 1.219.296 1.030.155 
   -Satış indirimleri (-) -66.093 (77.873) (97.391) (89.380) 
   -Satışların maliyeti (-) -636.130 (815.754) (723.165) (760.604) 
   -Faaliyet giderleri (-) -68.020 (189.065) (229.007) (108.205) 
   -Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar (+) 98.909 58.950 74.000 112.708 
   -Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zararlar(-) -59.910 (49.000) (59.000) (55.225) 
   -Finansman giderleri (-) - (8.258) - - 
   -Olağandışı gelir ve kârlar (+) 60.063 6.700 11.700 21.232 
   -Olağandışı gider ve zararlar (-) (23.353) (1.105) (1.005) (1.735) 
B-Görev zararı (tahakkuk eden) (-) - - - - 
C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 128.485 244.000 241.806 220.497 
D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 16.166 9.000 9.000 10.095 
E-Kur farkları (+) - - - - 

2-Kanuni yükümlükler: (46.757) 9.372 (40.458) (26.621) 
   -Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-) (15.982) (9.396) (48.799) (48.799) 
   -Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (cari 

dönem) (-) 
(37.655) (10.801) (40.286) (15.477) 

   -Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+) 6.879 29.569 48.627 37.655 
      -Temettü ödemesi (önceki dönem kârından Hazineye) (-) - - - - 

   -Temettü stopajı (önceki dönem karından) (-) - - - - 
II-Toplam finansman ihtiyacı: 300.099 441.579 377.257 158.447 
   -Yatırım 301.623 441.547 375.170 141.422 
   -Stok artışı (1.523,46) 32 280 10.495 
   -Sabit kıymet artışı - - 1.807 6.530 
   -Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı - -   - 
III-Borçlanma gereği (I-II) 15.554 (107.201) 28.519 194.470 
IV-Net faiz ödemesi: 6.004 (6.608) 6.000 7.503 
   -Faiz gelirleri (-) 6.004 1.650 6.000 7.503 
   -Faiz giderleri (+) - 8.258 - - 
V-Faiz dışı fazla  (bütçe transferleri hariç) (III-IV) 9.549 (100.593) 22.519 186.967 
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri (tahsil veya mahsup olunan): - - - - 
   -Sermaye - - - - 
   -Görev zararı - - - - 
   -Yardım - - - - 
VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) 9.549 (100.593) 22.519 186.967 

 
Finansman programının ana büyüklüklerini yaratılan fonlar ve finansman 

ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu iki büyüklük arasındaki fark borçlanma gereğini ortaya 

23Sayıştay   



 

 

koymakta, bu tutardan net faiz ödemesinin ve bütçe ve fon transferlerinin düşülmesi 
sonucunda da transferler sonrası faiz dışı fazla tutarına ulaşılmaktadır. 

Bu çerçevede 2016 yılında, oluşturulan fonlar 352,9 milyon TL, buna karşılık 
toplam finansman ihtiyacı 158.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu iki tutarın farkı 
olan 194,5 milyon TL ise fazla fon olarak ortaya çıkmıştır. Şirket tarafından faaliyet 
döneminde faiz dışı fazla 186,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde bütçe 
veya fon transferi yapılmamıştır. 

C-Giderler:  
Şirket’in 2016 yılına ait gider gerçekleşmeleri, önceki dönem değerleri ve 

öngörülen değerler ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 
Tablo 9: Giderler tablosu  

Giderler 

  2016 
2015 

Ödenek 

 Ödeneğin Ödeneğin 

   son  son 
 

   durumuna durumuna 

Gerçekleşen İlk 
durum 

Son 
durum Gerçekleşen göre göre 

       fark sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

0-İlk madde ve malzeme giderleri       
1-Personel giderleri 143.159 158.365 

 
155.503 2.862 (1,81) 

2-Dışardan sağlanan fayda ve hiz. 353.843 448.308 
 

408.997 39.311 (8,77) 
3-Çeşitli giderler 40.074 37.011 

 
23.646 13.364 (36,11) 

4-Vergi resim ve harçlar 5.207 5.888 
 

6.910 (1.022) 17,36 
5-Amortisman ve tüken. Payları 128.485 240.000 

 
212.422 27.578 (11,49 

6-Finansman giderleri  
- 

  
-  

Toplam 670.768 889.572 
 

807.479 82.093 (9,23) 

Şirketin 2016 yılı bütçesinde 889,6 milyon TL tutarında gider öngörülmüş 
olmasına karşılık, dönem sonunda bütçe ödeneğinin 82,1 milyon TL altında 807,5 
milyon TL tutarında gider gerçekleşmiştir. Giderler tutarı önceki döneme göre % 20,4 
oranında artış göstermiştir. Bu artışta amortisman ve tükenme payları giderleri ile 
dışardan sağlanan hizmet bedellerindeki yükselmeler etkili olmuştur. 

2016 yılı giderlerinin %51’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, %26’sı 
amortisman ve tükenme paylarına , %19’u personel giderlerine, % 3’ü çeşitli giderlere, 
%1’i de vergi resim ve harçlara ait bulunmaktadır.    

Önceki yıla göre %16 oranında artış gösteren 409 milyon TL tutarındaki 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin; 333.9 Milyon TL’si hizmet üretim 
maliyetine, 1.08 Milyon TL’si araştırma ve geliştirme giderlerine, 67.7 Milyon TL’si 
pazarlama, satış, dağıtım giderlerine, 6.3 Milyon TL’si genel yönetim giderlerine ait 
bulunmaktadır.  
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koymakta, bu tutardan net faiz ödemesinin ve bütçe ve fon transferlerinin düşülmesi 
sonucunda da transferler sonrası faiz dışı fazla tutarına ulaşılmaktadır. 

Bu çerçevede 2016 yılında, oluşturulan fonlar 352,9 milyon TL, buna karşılık 
toplam finansman ihtiyacı 158.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu iki tutarın farkı 
olan 194,5 milyon TL ise fazla fon olarak ortaya çıkmıştır. Şirket tarafından faaliyet 
döneminde faiz dışı fazla 186,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde bütçe 
veya fon transferi yapılmamıştır. 

C-Giderler:  
Şirket’in 2016 yılına ait gider gerçekleşmeleri, önceki dönem değerleri ve 

öngörülen değerler ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 
Tablo 9: Giderler tablosu  

Giderler 

  2016 
2015 

Ödenek 

 Ödeneğin Ödeneğin 

   son  son 
 

   durumuna durumuna 

Gerçekleşen İlk 
durum 

Son 
durum Gerçekleşen göre göre 

       fark sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

0-İlk madde ve malzeme giderleri       
1-Personel giderleri 143.159 158.365 

 
155.503 2.862 (1,81) 

2-Dışardan sağlanan fayda ve hiz. 353.843 448.308 
 

408.997 39.311 (8,77) 
3-Çeşitli giderler 40.074 37.011 

 
23.646 13.364 (36,11) 

4-Vergi resim ve harçlar 5.207 5.888 
 

6.910 (1.022) 17,36 
5-Amortisman ve tüken. Payları 128.485 240.000 

 
212.422 27.578 (11,49 

6-Finansman giderleri  
- 

  
-  

Toplam 670.768 889.572 
 

807.479 82.093 (9,23) 

Şirketin 2016 yılı bütçesinde 889,6 milyon TL tutarında gider öngörülmüş 
olmasına karşılık, dönem sonunda bütçe ödeneğinin 82,1 milyon TL altında 807,5 
milyon TL tutarında gider gerçekleşmiştir. Giderler tutarı önceki döneme göre % 20,4 
oranında artış göstermiştir. Bu artışta amortisman ve tükenme payları giderleri ile 
dışardan sağlanan hizmet bedellerindeki yükselmeler etkili olmuştur. 

2016 yılı giderlerinin %51’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, %26’sı 
amortisman ve tükenme paylarına , %19’u personel giderlerine, % 3’ü çeşitli giderlere, 
%1’i de vergi resim ve harçlara ait bulunmaktadır.    

Önceki yıla göre %16 oranında artış gösteren 409 milyon TL tutarındaki 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin; 333.9 Milyon TL’si hizmet üretim 
maliyetine, 1.08 Milyon TL’si araştırma ve geliştirme giderlerine, 67.7 Milyon TL’si 
pazarlama, satış, dağıtım giderlerine, 6.3 Milyon TL’si genel yönetim giderlerine ait 
bulunmaktadır.  

 

 

Dışardan sağlanan fayda ve hizmet giderleri 409 milyon TL’nin; 
 
      36.7 Milyon TL Kablo TV yayın lisans bedelleri ile ve uydu kiralama 

bedellerini içeren yurt dışından alınan hizmet 
giderlerine, 

  100.2 “ Kablo TV tesis, iptal, bakım giderleri ile diğer bakım 
onarım giderlerine, 

46.5 “ Kablo-TV ve e-devlet hizmetleri için sağlanan çağrı 
merkezi hizmet giderlerine, 

61,6 “ Telefon, internet ve ethernet bedellerinden oluşan 
haberleşme giderlerine, 

60.4 “ Kablo TV yurt içi kanal iletim ve yayın lisans 
bedellerine,  
 2.4 “ Şirket’in sorumluluğundaki bilişim projeleri için 
sağlanan personel ve benzeri destek hizmet 
giderlerine, 

8.7 “ Fatura dağıtım giderlerine, 
      18.2 “ Bayilere ve diğer aracılara ödenen prim ve paylar, 

12.1 “ Elektrik, su, gaz, temizlik ve ısıtma giderlerine, 
4.8 “ İşyeri ve vasıta kira giderlerine, 
6.4 “ Güvenlik hizmeti giderlerine,  

16.9 “ Danışmanlık hizmetleri bedellerine, 
4.2 “ Personel taşıma ve diğer ulaştırma giderlerine,  
4.3 “ Temizlik hizmeti giderlerine, 
6.4 “ Telesatış hizmet primlerine, 
3.7 “ Sigorta giderlerine, 
2.4 “ Diğer dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 

12,5 
 
 

  “               Geçici personel istihdam giderlerine 

 

 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri içindeki en büyük payı 100,2 
milyon TL ile Kablo TV tesis bakım giderleri ile diğer bakım giderlerine aittir.32,7 
milyon TL’si kablo TV tesis ve iptal işlem giderlerine, 43,9 milyon TL kablo tv bakım 
onarım giderlerine, 8,3 milyon TL Binalar, Makina Cihaz, Demirbaş ve Diğer Bakım 
Onarım Giderleri,15,3 milyon TL ise kablo TV kazı ve deplase ücret giderlerine aittir. 

 36,7 milyon TL yurtdışından uydu kapasite kiraları, yayın lisans bedeli, uydu 
görüntü temini gibi giderlere, 61.6 milyon TL telefon, internet, ethernet gibi 
haberleşme giderlerine aittir.  

Toplam tutarı 60.4 milyon TL olan yurtiçi Kablo TV yurt içi kanal iletim ve 
yayın lisans bedellerinin; 60,1 milyon TL’si Kablo TV yayın lisans giderlerini, 0,3 
milyon TL’si de sair giderleri ifade etmektedir. 46,5 milyon TL kablo TV ve e-Devlet 
hizmetleri için temin edilen çağrı merkezi hizmet giderlerine aittir. 
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2016 yılında yayın lisans bedelleri 60,4 milyon TL’si yurtiçi sözleşmeler, 31,9 
milyon TL’si de yurtdışı sözleşmeler kapsamında olmak üzere 92,3 milyon TL 
seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Şirket’in 2016 yılı çeşitli giderler tutarı 23,6 milyon TL olup bu tutarın; 2,2 
milyon TL’si ilan, reklam ve promosyon giderlerini, 12,8 milyon TL’si evrensel 
hizmet fonu ve BTK katkı giderlerini, 0,8 milyon TL’si toplantı ve organizasyon 
giderlerini, 2,9 milyon TL’si dava ve icra giderlerini, 4,9 milyon TL’si de diğer çeşitli 
giderleri göstermektedir. 

2016 Yılı içinde 6,9 milyon TL tutarında gerçekleşen vergi, resim ve harç 
giderlerinin 5,8 milyon TL’si damga vergisi, 707 bin TL’si emlak vergisi, 393 bin 
TL’si de çeşitli harç ve diğer vergi giderlerine ilişkindir.  

Amortisman ve tükenme payı giderleri tutarı 212,4 milyon TL’nin 208,2 milyon 
TL’si maddi duran varlık amortismanlarına, 4,2 milyon TL’si de maddi olmayan duran 
varlık amortismanlarına ilişkindir. 

D-Tedarik işleri: 
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 Şirket’in her türlü tedarik işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamı dışında bulunmaktadır. 

Şirket’in tedarik işleri 2008 yılı Ağustos ayına kadar Satınalma Direktörlüğü ve 
bu direktörlük bünyesinde yer alan Yurtiçi Satınalma Müdürlüğü, Yurtdışı Satınalma 
Müdürlüğü ile Stok ve Hareket Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.  

Yönetim Kurulu’nun 06.08.2008 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan yeni 
organizasyon yapısında bu direktörlüğe yer verilmemiştir. Yeni organizasyon 
yapısında satınalma işlemlerinin her müdürlük tarafından bağımsız olarak yürütülmesi 
öngörülmüş ve Yönetim Geliştirme Direktörlüğü tarafından hazırlanan,   
müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği “Görev Tanımları 
Yönergesi” 09.01.2009 tarihinde Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Şirket’in her türlü faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet alımları 
konularındaki usul ve esasları belirleyen “Satın Alma Prosedürü” Yönetim Geliştirme 
Direktörlüğü tarafından hazırlanarak 27.01.2009 tarihinde Genel Müdür tarafından 
onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Satın Alma Prosedüründe 27.12.2010 tarihli 6 no’lu 
revizyon çerçevesinde, Genel Müdürlük oluru ile değişiklikler yapılmış ve Nisan 2013 
dönemine kadar Şirket’in mal ve hizmet alımları, söz konusu “Satın Alma Prosedürü” 
ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, sürdürülmesi ve yapılacak yatırımlar için 
ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet veya yapım işlerinin satın alınması işlemlerinin 
düzenlenmesi amacıyla; Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.04.2013 tarih ve 8/27 sayılı 
kararı ile “Satın Alma Yönergesi” onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Şirket’in mal 
ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, bu tarihten itibaren söz konusu Yönerge’de 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüldüğü görülmüştür. 
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düzenlemesi uyarınca Şirket’in her türlü tedarik işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamı dışında bulunmaktadır. 

Şirket’in tedarik işleri 2008 yılı Ağustos ayına kadar Satınalma Direktörlüğü ve 
bu direktörlük bünyesinde yer alan Yurtiçi Satınalma Müdürlüğü, Yurtdışı Satınalma 
Müdürlüğü ile Stok ve Hareket Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.  

Yönetim Kurulu’nun 06.08.2008 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan yeni 
organizasyon yapısında bu direktörlüğe yer verilmemiştir. Yeni organizasyon 
yapısında satınalma işlemlerinin her müdürlük tarafından bağımsız olarak yürütülmesi 
öngörülmüş ve Yönetim Geliştirme Direktörlüğü tarafından hazırlanan,   
müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği “Görev Tanımları 
Yönergesi” 09.01.2009 tarihinde Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Şirket’in her türlü faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet alımları 
konularındaki usul ve esasları belirleyen “Satın Alma Prosedürü” Yönetim Geliştirme 
Direktörlüğü tarafından hazırlanarak 27.01.2009 tarihinde Genel Müdür tarafından 
onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Satın Alma Prosedüründe 27.12.2010 tarihli 6 no’lu 
revizyon çerçevesinde, Genel Müdürlük oluru ile değişiklikler yapılmış ve Nisan 2013 
dönemine kadar Şirket’in mal ve hizmet alımları, söz konusu “Satın Alma Prosedürü” 
ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, sürdürülmesi ve yapılacak yatırımlar için 
ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet veya yapım işlerinin satın alınması işlemlerinin 
düzenlenmesi amacıyla; Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.04.2013 tarih ve 8/27 sayılı 
kararı ile “Satın Alma Yönergesi” onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Şirket’in mal 
ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, bu tarihten itibaren söz konusu Yönerge’de 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüldüğü görülmüştür. 

 

 

2017 Yılında Satın Alma Yönergesinin bazı maddelerinde düzenlemeler 
yapılarak Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.04.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile 
onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Satın Alma Yönergesinde mal ve hizmet alım yöntemleri; 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 yöntemine yer verilmiştir.  

Satın Alma Yönergesinde mal ve hizmet alımlarını yürütecek birimler; Türksat 
A.Ş.’nin organizasyon şemasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği, Direktörlük ile İl Müdürlüğü gibi yönetim yapılarını ifade eder, şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu bağlamda, Şirket organizasyon şemasındaki her bir ünite, ihtiyaç 
duyduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini yetki limitleri çerçevesinde bağımsız 
olarak yürütmektedir. 

Satın Alma Yönergesi’nin ekinde yer alan, satın alma yöntemlerine göre satın 
alma yetkilileri ve yetki limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 10: 31.12.2016 tarihi itibariyle yetki limitleri tablosu  

Satın alma yöntemi 
Direktörler,     
İl müdürleri 

Gn. Md. Yrd.,  
Teftiş Kur. Bşk, 

Hukuk Müş. Genel Müdür 
Doğrudan satın alma 9.249, TL 36.992 TL 184.961 TL 
Teklif alma usulü satın alma 30.827 TL 127.307 TL 616.537 TL 
Davet usulü satın alma - - 4.932.299 TL 
İlan usulü satın alma - - 4.932.299 TL 
Özel satın alma(*) - - - 

(*) Satınalma yönergesi’nde belirlenen özel alım konularında Genel Müdür tam yetkilidir. 

 

Satın alma yetkilileri ve yetki miktarlarındaki artışlar, Finans Direktörlüğü 
tarafından her yıl Ocak ayında bir önceki yılın (Tefe+Üfe)/2 oranında artırılarak 
hesaplanmaktadır.  

Şirket’in mal ve hizmet alımlarına ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir. 
1-Alımlar: 
a) İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları: 
Şirket’in malzeme alımları; kablo TV modülü (set top box), modem, büro ve 

tüketim malzemesi, mobilya, döşeme, demirbaş, akaryakıt ve benzeri diğer sarf 
malzemelerinden oluşmaktadır. 

Şirket tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen malzeme alımları, program ve 
önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Mal alımları tablosu 

Mal Alımları 
2015           

Gerçekleşen 

2016 Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre sapma 

Program 
Gerçekleşen 

İlk durum Son durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1- İlk madde ve malzeme           
    - Tüketim maddeleri           

       - İç 1.648 450   242 53,78 

       - Dış           

    - İşletme malzemesi           

       - İç 53 111   10 8,97 

       - Dış           

Toplam (1) 1.701  561   252 44,88 

2- Uydu malzemeleri           
       - İç 2.685 9.547   8.284 86,77 

       - Dış 594          

Toplam (2) 3.279 9.547   8.284 86,77 

3- Kablo TV malzemeleri           
       - İç 53.268 40.052   41.542 103,72 

       - Dış           

Toplam (3) 53.268 40.052   41.542 103,72 

4- Bilişim malzemeleri           
       - İç 1.406 13.000   4.146 31,89 

       - Dış           

Toplam (4) 1.406 13.000   4.146 31,89 

İç alımlar toplamı 59.060 63.160   54.224 85,85 

Dış alımlar toplamı 594          

Genel toplam 59.654 63.160   54.224 85,85 

Verilen sipariş avansları           

 

2016 yılında toplam 54 milyon TL tutarında malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 
Şirket’in faaliyet dönemi malzeme alımları bir önceki yıla göre % 9, işletme bütçesine 
göre ise % 14 oranında az gerçekleşmiştir.  

Büyük oranda yurtiçi tedarikçilerden sağlanan malzeme alımlarının; % 77 
oranında 41,5  milyon TL’si kablo TV, % 16 oranında 8,3 milyon TL’si uydu 
hizmetleri, % 8 oranında 4,1 milyon TL’si bilişim, % 0,5 oranında 252 bin TL’si 
tüketim ve işletme malzemeleri alımlarından oluşmaktadır. 

Şirket’in, 2016 yılsonu itibariyle malzeme alımları için tedarikçilere sipariş 
avansı verilmediği görülmektedir. 

Şirket’in işletme bütçesinde alım programlarına yer verilmediğinden, program 
değerleri gider bütçesindeki ilgili kalemlerden alınmıştır.  
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2016 yılında toplam 54 milyon TL tutarında malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 
Şirket’in faaliyet dönemi malzeme alımları bir önceki yıla göre % 9, işletme bütçesine 
göre ise % 14 oranında az gerçekleşmiştir.  

Büyük oranda yurtiçi tedarikçilerden sağlanan malzeme alımlarının; % 77 
oranında 41,5  milyon TL’si kablo TV, % 16 oranında 8,3 milyon TL’si uydu 
hizmetleri, % 8 oranında 4,1 milyon TL’si bilişim, % 0,5 oranında 252 bin TL’si 
tüketim ve işletme malzemeleri alımlarından oluşmaktadır. 

Şirket’in, 2016 yılsonu itibariyle malzeme alımları için tedarikçilere sipariş 
avansı verilmediği görülmektedir. 

Şirket’in işletme bütçesinde alım programlarına yer verilmediğinden, program 
değerleri gider bütçesindeki ilgili kalemlerden alınmıştır.  

 

 

Satın alma verilerinin toplu olarak görülebilmesi ve sağlıklı bir şekilde 
izlenebilmesi için Kurumsal Kaynak Planlama Programı (ERP) kullanılmaya 
başlanılmıştır. 

b) Hizmet alımları: 
Şirket’in Satın Alma Yönergesinde hizmet alımları; bakım ve onarım, taşıma, 

haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, 
danışmanlık, tanıtım, reklam, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, 
toplantı, organizasyon, sergileme, koruma, güvenlik, idari destek ve bilişim işgücü 
hizmeti, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 
yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların 
kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade eder denilmek suretiyle tanımlanmıştır. 

Şirket’in 2016 yılı faaliyet döneminde dışarıdan sağladığı hizmet alımları, 
program ve önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 12: Hizmet alımları tablosu 

Hizmet Alımları 

2015 2016 

  Program   Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre sapma  

Gerçekleşme              
İlk durum            Son 

durum           
Gerçekleşme              

    
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-Temizlik 3.050 3.775   4.347 15,15 
2-Ulaştırma hizmet alımları 4.645 5.673   5.165 -8,95 
  -Personel Taşıma 3.217 3.957   3.597 -9,10 
  -Araç Kiralama 1.428 1.716   1.569 -8,57 
3-Bakım Onarım 82.808 102.870   93.159 -9,44 
   -Kablo TV bakım onarım 72.821 94.061   84.606 -10,05 
   -Diğer bakım onarım 9.987 8.809   8.553 -2,91 
4-Çağrı merkezi işletimi 42.894 45.380   48.186 6,18 
   -Çağrı merkezi: e- Devlet 30.580 28.609   1.850 -93,53 
   -Çağrı merkezi: Kablo TV 12.314 16.771   46.336 176,29 
5-Güvenlik  5.177 6.783   6.418 -5,38 
6-Danışmanlık, yazılım,  personel 26.810 52.444   29.499 -43,75 
  -Personel Hizmet Alımı 10.154 11.315   12.557 10,98 
  -Yazılım danışmanlık  15.806 38.665   16.194 -58,12 
  -Danışmanlık ve müşavirlik  850 2.464   747 -69,68 

Toplam 165.384 216.925   186.774 -13,90 

Şirket’in 2016 yılı bütçesinde alım programına yer verilmediğinden, 2016 yılı 
hizmet alımlarına ilişkin planlanan harcama kalemleri gider bütçesinden alınmıştır.  

Bu kapsamda, işletme bütçesinde 216,9 milyon TL hizmet alımına ilişkin 
harcama yapılacağı planlanmış olmasına karşılık, satın alma yöntemleri çerçevesinde 
yüklenicilerden 186,8 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılmıştır. İşletme bütçesi 
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uygulaması 2016 yılında toplamda bütçe rakamlarından % -13 sapma göstermiştir. 
Sapmaya neden olan kalemler özellikle çağrı merkezi işletimi, danışmanlık ve yazılım 
giderleridir.  
          Şirket’in 2016 yılı hizmet alımları tutarının % 46’sı oranında 84,6 milyon 
TL’sini oluşturan Kablo TV bakım ve onarım harcamaları kapsamında, mevcut Kablo 
TV abonelerine sunulan hizmetin devamı ile yeni abonelerin tesisi için ihtiyaç duyulan 
destek hizmetleri sağlanmaktadır. Şebekenin bakım-onarım ve işletmesinin 
yapılabilmesi için Şirket tarafından İl/Bölge bazında hizmet alımına gidilmiştir. Bu 
konuda, ayrıntılı açıklamaya Rapor’da “Üretim ve Maliyetler” başlığı altında yer 
verilmiştir. 

Faaliyet döneminde çağrı merkezi hizmet alımları kapsamında yüklenicilere 
48,1 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu tutarın; 46,3 milyon TL’si Şirket’in Kablo TV 
ve Uydunet hizmetleri kapsamında kendisi için yüklenici firma aracılığı ile 
müşterilerine sunduğu çağrı merkezi hizmet alımlarını, 1,8 milyon TL’si ise Türksat’ın 
aracı pozisyonuyla yüklenicilerden satın alarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
faaliyetleri kapsamında vatandaşlara sunulan çağrı merkezi hizmetleri alımlarını ifade 
etmektedir.  

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 A.Ş.’den 
doğrudan yapacakları hizmet alımları yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
tabi değildir” hükmü gereğince, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
çok kamu kurum ve kuruluşunun bilgi ve iletişim teknolojileri hizmet alımlarına konu 
çeşitli projeleri Türksat A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Şirket tarafından kamu kurum ve kuruluşları adına sürdürülen projelerin bir 
bölümü e-Devlet Kapısı gibi özellik arz eden, kamu hizmetlerinin sunumunda 
kalitenin ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan uzun vadeli projeleri 
kapsarken, diğer bir bölümü ise Türksat A.Ş. aracılığı ile dolaylı olarak 
yüklenicilerden temin edilen ancak, ilgili kamu kurumlarının Kamu İhale mevzuatı 
çerçevesinde doğrudan yüklenicilerden satın alabileceği hizmet alımlarını 
kapsamaktadır.  

Bu bağlamda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yürürlükteki yasal 
düzenlemeye dayanarak çağrı merkezi hizmet alımlarının, ihaleye çıkmaksızın 
doğrudan Şirket üzerinden alınması yoluna gidildiği, buna karşılık Şirket’in mevcut 
imkânları ve ihtisas alanı, çağrı merkezi hizmetlerinin Şirket tarafından talepte 
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan sunulmasına imkan vermediği, söz 
konusu hizmet alımlarının Şirket tarafından yüklenicilerden hizmet alımı suretiyle 
temin edilerek ilgili kamu kurumları adına söz konusu çağrı merkezi hizmetlerinin 
yürütüldüğü görülmektedir.  

Şirket’in 2016 yılı hizmet alımlarının % 7’si oranında 12,5 milyon TL’sini 
oluşturan personel hizmet alımlarında, işletme bütçesine göre % 10,7, önceki yıla göre 
ise % 24 oranında artmıştır. Personel hizmet alımları, idari işlerde istihdam edilen 
personel alımlarından oluşmaktadır.  
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2-Taşıma ve gümrükleme:  
Şirket’in satın aldığı malzemeler, işyerinde teslim edildiği için herhangi bir 

taşıma organizasyonuna gerek kalmamaktadır. 
Şirket bünyesinde gümrük işlemleri konusunda uzman personel bulunmadığı, 

gümrük işlemleri için ayrı bir organizasyon teşkilinin de yapılan iş hacmine göre 
ekonomik olmayacağı gerçeğinden hareketle; gerektiğinde gümrük işlemleri 
gümrükleme firmalarından hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

3-İlk madde ve malzeme stokları: 
Şirketin 2016 yılı stok hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Tablo 13: Stoklar tablosu 

Stoklar 

2015          
yılından                 

devir 

    

2017        
yılına           
devir 

  2016 yılında 
 Giren  Çıkan 

Alım Diğer Tashih Toplam İşlm. 
Kullan. Satılan Diğer Tashih Toplam 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL  Bin TL Bin TL 

A- İlk madde ve malzeme                     
    1- Tüketim maddeleri 1       1          1 

    2- İşletme malzemesi 15 
 

    15          15 

Toplam (A) 16       16          16 

B-Ticari Mallar              

    1- Uydu malzemeleri 4.662 8.284  24.537 37.483 9 6.359 152 24.537 31.057 6.426 

    2- Kablo TV malzemeleri 30.408 41.542 1.733 1.654 75.337   50.636 15.662 1.654 67.952 7.385 

    3-Bilişim malzemeleri                195 4.146     4.341    4.335 0   4.335 6 

Toplam (B) 35.265 53.972 1.733 26.191 117.161   61.330 15.814 26.191 103.344 13.817 

C- Diğer stoklar                 

    1- Uydu malzemeleri 461      461 
  

     461 

    2- Tüketim malzemeleri 0 242    242 242       242 0 

    3- İşletme malzemeleri 0 10    10   10  10 0 

Toplam (C) 461 252    703        252 461 

Toplam stoklar (A+B+C)  35.742 54.224    117.880        103.596 14.294 

D- Verilen sipariş avansları 1.502 76.882    78.384 47.448 
 

   47.448 30.936 

Genel toplam 37.244                 45.230 

 
2015 yılından 35,7 milyon TL tutarında stok devretmiş, cari yılda ise stoklara; 

54,2 milyon TL mal alımı girişi olmuştur. Buna karşılık yıl içinde 242 bin TL’si 
işletmede kullanılan malzemeler, 61,3 milyon TL’si ticari mal satışlarından çıkış 
gerçekleşmiştir. Dönem başından devreden stoklar ile dönem içi giriş ve çıkışlar 
sonucunda, 2017 yılına toplam 14,3 milyon TL tutarında stok devretmiştir. Cari 
dönemden, 2017 yılına devreden sipariş avansları tutarı ise 30,9 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  
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 Yıl sonu stoklarının %52’si oranındaki kısmı modül (set top box), modem vb. 
Kablo TV malzemelerinden, %48 oranındaki kısmı ise uydu malzemelerinden 
oluşmaktadır. Bilişim malzemelerindeki devreden stok %1’in altındadır. 
             Şirket tarafından satın alınan malzemeler, genel olarak elektronik cihazlar ve 
sistem ekipmanlarından oluştuğundan, fiyat ve model değişikliği gibi nedenler dikkate 
alınarak stok seviyesi düşük tutulmaya çalışılmakta, her ünite kendi alımını 
gerçekleştirdiğinden, alımı yapılan malzemeler genellikle doğrudan ihtiyaç sahibi 
ünitece teslim alınmaktadır.    
            Şirketin tüm birimlerinin malzeme alımlarının stok hesaplarından geçirilmesini 
teminen, muhasebe programıyla entegre bir malzeme yönetim programı (IFS ERP) 
kullanıma  açılmıştır.  

E-Üretim ve Maliyetler 
 1-Telekomünikasyon hizmetleri üretimi 
 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la ilave edilen Ek 33 üncü madde gereğince 
kurulan ve başlangıçta sadece uydu haberleşme hizmeti sağlamakla görevlendirilen 
Şirket’in görev alanı 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
genişletilerek kablo-TV hizmeti de ilave edilmiştir.  

Şirketin görev alanı ile ilgili diğer bir düzenleme de 05.11.2008 tarih ve 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yapılmış ve e-Devlet Kapısı hizmetleriyle 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki her türlü faaliyet Şirket’in görev alanı 
kapsamına alınmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 2005/9581 sayılı kararıyla Şirkete verilen 
diğer bir görev ise haberleşme, gözlem ve bilimsel amaçlı uyduların üretimi ve uzman 
yetiştirilmesi olup, tanımlanan bu görev alanlarıyla ilgili Şirket’in 2016 yılında 
gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda incelenerek değerlendirilmiştir.   

a)Uydu haberleşme hizmeti 
 Şirket’in ana faaliyetlerinden biri durumunda olan uydu haberleşme hizmetine 
ülkede 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.  

aa)Yabancı operatörlere ait uydular üzerinden sağlanan hizmetler   
-Seyir Yardımcılığı 
Şirket, Avrupa Birliği ile Avrupa Uzay Ajansı’nın birlikte yürüttüğü GNSS 

(Global Navigation Satellite Services) projesine iştirak etmiştir. Söz konusu proje 
ABD ve Rusya Federasyonu tarafından sağlanan GPS ve GLONASS hizmetlerine olan 
bağımlılığın azaltılması amacıyla uydu üzerinden yer ve hız tespiti ile seyrüsefer 
amaçlı hizmetlerin sunulmasını sağlamak üzere yürütülmektedir. Bu amaçla 
Gölbaşı’ndaki merkeze 2004 yılında RIMS ve VSAT sistemi kurulmuş, kurulan 
RIMS’ın görevinin GPS, GLONAST ve INMARSAT uydularından alınan uydu 
yörünge, uzaklık, atmosferik ve iyonosferik gecikme bilgileri değerlendirmek üzere 
Eutelsat uyduları üzerinden MCC birimine ulaştırılmak olduğu, proje kapsamındaki 
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çalışmaların 2021 yılına kadar sürmesinin planlandığı Şirket tarafından sağlanan 
bilgilerden anlaşılmaktadır. 

-Deniz Haberleşmesi 
Halen yurt dışındaki uydu işletmecileri tarafından sağlanmakta olan uydu 

üzerinden deniz haberleşme hizmeti 03.07.1989 tarihinde o dönemde ülkede tek yetkili 
kuruluş durumunda olan PTT İşletme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış 
olmasına karşılık, bu amaçla kullanılan yer istasyonları zamanında yenilenemediği için 
trafiği git gide  azalmış ve 30.1.2007 tarih ve 4 sayılı Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu 
kararı ile bu hizmete sona verilmiştir.  

Buna karşılık, açık denizde çok uygun çözümler sunan uydu haberleşme 
hizmeti dünyadaki deniz ticaret filolarının sürekli artışına bağlı olarak gelişip 
yaygınlaşarak makul ücretlerle sağlanır hale gelmiş, tonajı artan ve gelişmiş teknoloji 
kullanan deniz araçlarının seyrüseferinde sayısal teknolojiden faydalanılmaya 
başlanıldığından, uydu sistemleri sadece haberleşme amaçlı değil, aynı zamanda bu 
araçlarda kullanılan makine ve teçhizatın uzaktan izlenip denetlenmesinde de kullanılır 
hale gelmiştir. Bu teknoloji kullanılarak okyanus aşırı sefer yapabilecek kapasitedeki 
insansız deniz araçlarının geliştirilmesine yönelik projelerin de sürdürüldüğü 
bilinmektedir3.   

Uydu üzerinden küresel olarak en yaygın deniz haberleşme hizmeti sağlayan 
Inmarsat şebekesi olup, 300 GT ve üzerindeki deniz araçlarının tabi olduğu GMDSS 
kurallarına göre kullanılmakta olan Inmarsat-C terminaline sahip gemi sayısının yüz 
elli bini geçtiği, yıllık tehlike mesajı sayısının ise ortalama 600 adet olduğu yapılan 
açıklamalardan anlaşılmaktadır4. 

Uluslar arası taşımacılık yapan 300 GT üstü deniz araçlarında uydu terminali 
bulundurma önceleri ihtiyari bir durum iken IMO (International Maritime 
Organisation/Uluslararası Denizcilik Teşkilatı) tarafından Denizde Can ve Mal 
Emniyeti Sözleşmesi/SOLAS kapsamında uygulamaya konulan GMDSS (Global 
Maritime Distress and Safety System/Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi) ile 
LRIT (Long-range identification and tracking/Uzun Mesafe Tanımlama ve İzleme) 
sistemleri zorunlu hale gelmiştir. GMDSS 1999 yılsonu itibariyle uygulamaya 
başlanmış, LRIT ise 19 Mayıs 2006 tarihinde Deniz Güvenliği Komitesi tarafından 
kabul edilen Resolution MSC.202(81) kapsamında gündeme gelmiştir.   

Açık denizde seyreden deniz araçlarına ait bilgilerin uydu vasıtasıyla günde en 
az dört defa otomatik olarak iletilip bayrak devletleri, liman devletleri, kıyı devletleri 
ve arama-kurtarma merkezleri tarafından alınması ve toplanan bilgilerin taraflar 
arasında paylaşılmasını öngören LRIT sistemi son yıllarda artan terör faaliyetleri 
yüzünden oluşan güvenlik tehditlerine karşı bir önlem olarak geliştirilmiş olup, gemi 
üzerindeki bir terminal (Genellikle Inmarsat-C), uydu iletişim hizmeti veren yer 
istasyonu (CSP-Communication Service Provider), yer istasyonu ile veri merkezi 
arasında köprü görevi gören uygulama hizmet sağlayıcısı (ASP-Application Service 
Provider), gemilerden gelen bilgilerin depolandığı veri merkezi (DC-Data Center), veri 

                                                           
3 Oskar Levander, Autonomous Ships on the High Sea, IEEE Spectrum, 02.17 
4 Inmarsat-C celebrates 25 years, Digital Ship, Mart 2016. 
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merkezleri arasında iletişimi sağlayan uluslar arası veri değişim merkezi (IDE-
International Data Exchane) ve verilerin nasıl dağıtılmasını gerektiğini belirleyen veri 
dağıtım planı (DDP-Data Distribution Plan) sağlayıcısından meydana gelmektedir.  
Türkiye’de kurulması gereken ASP (Application Servis Provider/Uygulama Servis 
Sağlayıcısı) altyapısının Türksat A.Ş., Veri Merkezinin ise Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü tarafından oluşturulması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından uygun bulunmuştur.  

Şirket tarafından yurtdışındaki haberleşme hizmet sağlayıcısından (Uydu yer 
istasyonu işletmecileri) gemi konumu sorgulama işlemi ile gemilerden gelen bilgileri 
işleyecek sistemin yazılımı hazırlanarak, Mart 2010 tarihi itibariyle testler tamamlanıp 
hizmete verilmiştir. Türkiye Ulusal Veri Merkezi’nde iyileştirmeler yapılarak 
28.02.2011 tarihinde yeni uygulamalar kullanıma sunulmuş, sistemin kullanıcısı 
durumundaki kuruluşların personeline eğitim verilmiş, ayrıca IMO tarafından yapılan 
yıllık denetim sonucu başarılı bulunmuştur.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan 
verilerden söz konusu uygulamaya muhatap olabilecek durumda olan 300 GT ve üzeri 
Türk deniz ticaret filosunda 2016 yılsonu itibariyle toplam 1.244  adet deniz aracının 
bulunduğu anlaşılmakta olup, bunların uyum testlerinin tamamlandığı, ancak kayıt 
işlemlerinde bazı sorunların bulunduğu, uyum testleri yaptırıp izlenmeye alınan 
gemilerin yaklaşık yarısının düzenli olarak konum bilgisini göndermediği, bu hususa 
riayet edilmediği takdirde gemilerin yabancı uğrak limanlarında alıkoyulma veya 
yüksek para cezalarına çarptırılma riski ile karşı karşıya kalabilecekleri Deniz Ticaret 
Odası tarafından 03.02.2016 tarih ve 97 sayılı Sirküler ile ilgili taraflara yeniden 
duyurulmuştur. 

IMO tarafından başlatılan bu uygulamada karşılaşılan olumsuzlukların esas 
muhatabı Türk bayraklı gemiler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
olmakla birlikte, Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi adı geçen 
Bakanlığın da uydu haberleşme hizmetini 406 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesi 
gereğince Türksat’tan alma zorunluluğu bulunduğundan, Şirket de dolaylı olarak 
sorunun bir parçası haline gelmiştir. 

 Bu zorunluluğun yanı sıra denizcilere oldukça uygun çözümler sunan uydu 
haberleşme hizmeti sayesinde yüksek hızlı İnternet erişimine sahip olan gemi 
sayısında da sürekli bir artış olduğu bilindiğinden, önceki yıllara ait denetim 
raporlarında uydu üzerinden deniz haberleşmesinin, diğer ülkelerdeki yer 
istasyonlarına ihtiyaç duyulmaksızın yapılabilmesi amacıyla ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılarak proje geliştirilmesi yönünde değerlendirmelerde 
bulunulmuş, ancak Şirket tarafından verilen yanıtlarda söz konusu projenin ekonomik 
olmadığı gerekçesi ileri sürülüp olumsuz görüş bildirilmiştir.  

Başta can ve mal emniyetine yönelik olmak üzere ülkede deniz haberleşmesini 
sağlamakla görevli Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından karasal sistemlere 
yönelik geliştirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı, ancak ülkede uydu 
üzerinden haberleşme hizmeti sağlanması görevi Şirkete ait olduğundan, bu hizmete 
yönelik yatırım yapılıp hizmet sunulmasının mümkün olamadığı, buna karşılık, LRIT 
gibi denizde güvenliğe yönelik hizmetlerin uydu üzerinden sağlanması, Şirketin de bu 
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gibi denizde güvenliğe yönelik hizmetlerin uydu üzerinden sağlanması, Şirketin de bu 

 

 

alanda oldukça deneyim sahibi olmasına rağmen söz konusu hizmet için yabancı ülke 
istasyonlarının kullanılıyor olması bir eksiklik olarak kendini hissettirdiği, dolayısıyla 
ülkede önemli gelişme gösteren denizcilik ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde mobil uydu haberleşmesi 
konusunda uygun projelerin geliştirilmesi önceki yıllara ait denetim raporlarında 
önerilmiştir.  

Şirket tarafından verilen yanıtlarda olumsuz görüş bildirilmiş olmasına karşılık, 
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haberleşme hizmeti verildiğinin belirtilmesi önemli bir gelişme olmakla birlikte bir 
altyüklenici aracılığıyla pazarlanan bu hizmetin henüz deneme aşamasında olduğu ve 
oldukça sınırlı sayıda kullanıcısı olduğu görülmüştür.  

Uydu üzerinden deniz haberleşmesinin küresel olarak sağlanması gerektiğinden 
Türksat uyduları ile kapsanamayan deniz alanlarında diğer uydu operatörleriyle 
işbirliğine gidilmesini zorunlu kıldığından, 2014 yılı denetim raporunda da 
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) nezdinde kabul görecek deniz haberleşme 
hizmeti sunmaya yönelik olarak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde 
katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine, tanıtımına ve pazarlamasına özel önem 
verilmesi ve Türksat uydularının kapsaması dışında kalan trafiği yüksek deniz 
alanlarında hizmet sağlanabilmesi için, Şirket Stratejik Amaçları’nda da öngörüldüğü 
üzere, diğer operatörlerle işbirliği imkanlarının geliştirilmesi önerilmiştir. 

Verilen yanıtta denizcilik alanında önemli projelerin yürütüldüğü, LRIT ile 300 
GT’dan büyük gemilerin takibinin yapıldığı, bu konuda geliştirilen ürünün yabancı 
ülkelere pazarlandığı, DzKK’na bağlı gemilere uydu üzerinden haberleşme hizmeti 
sunulduğu ve Inmarsat ile 11.12.2015 tarihinde stratejik işbirliği anlaşmasının 
imzalandığı belirtildiğinden, 2015 yılı denetim raporunda 150 GT’den büyük Türk 
sahipli gemi sayısının 1.400 adet ile dünyada 13. sırada yer alması ve ülke kıyılarında 
deniz turizminin önemli bir gelişme göstermesi nedeniyle sürekli  artan deniz 
haberleşme hizmetinin daha uygun koşullarda sağlanabilmesi ve IMO tarafından 
uygulamaya konulan LRIT/Uzak Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme Hizmetinin Şirketin 
de işletmesinde taraf olduğu uydular üzerinden verilebilmesi için Inmarsat ile 
başlatılan işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından öneriye verilen yanıtta; LRIT hizmetinin işletmesinde taraf 
olunan uydular üzerinden verilebilmesi için Inmarsat ile görüşmelere başlanıldığı, 
Türksat ürünü LRIT hizmetinin uluslararası alanda pazarlanmasıyla ilgili işbirliği 
çalışmalarının devam ettiği, müşterilerin kullanım trafiklerinin yönetimini ve internet 
çıkışını sağlanacağı bir ara bağlantı ve POP noktası altyapısı kurulum çalışmalarının 
tamamladığı, Inmarsat ile 2016 yılı Mart ayında imzalanan sözleşme çerçevesinde 
Şirket uyduları üzerinden bölgesel olarak sağlanan uydu haberleşme hizmetlerinin 
Inmarsat uyduları aracılığıyla küresel olarak sağlanması konusunda çalışmaların 
sürdürüldüğü belirtilmiştir.  

Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.05.2017 tarih ve 31 sayılı kararda ise 
yurtdışındaki Satcomtek firmasının konuyla ilgili çözüm ortaklığı talebinin uygun 
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bulunduğu görülmekte olup, Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmalar Türk 
deniz ticaret filosu için önemli olduğu kadar ülke güvenliği için de büyük önem arz 
ettiğinden, bu yöndeki çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesinde fayda 
görülmektedir. 

-Coğrafi Bilgi Teknolojisi  
Şirket tarafından yabancı operatörlere ait uydular üzerinden sağlanan diğer bir 

hizmet olan uzaktan algılama/görüntüleme hizmeti,  Şirket Yönetim Kurulu tarafından 
alınan 1.3.2007 tarih ve 12 sayılı karar gereğince başlatılmış olup, bu alanda bilgi 
birikimi elde edilmesi, kamunun ve özel sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde 
hizmete sunulması amacıyla Digital Globe Inc. ve Avrupa’daki iş ortağı Eurimage 
S.p.A ile 11.06.2007 tarihinde bir anlaşma imzalanmış, Ağustos 2007 tarihinden 
itibaren de uydu görüntü hizmeti teminine başlanılmıştır.  

Söz konusu sözleşme 1.1.2010 tarihi itibariyle sona erdiğinden, Göktürk-1 
uydusunun 2014 yılında faaliyete gireceği de dikkate alınarak, ilgili firmalarla 
görüşmelerde bulunulmuş ve WorldView-2 uydu görüntüsü sunmak üzere 
DigitalGlobe firmasıyla hizmetin devamına yönelik yeni bir sözleşme yapılması 
Yönetim Kurulu’nun 16.9.2010 tarih ve 42 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. 

Uydulardan alınan görüntüler işlenerek geometrik düzeltme, renk dengeleme ve 
mozaikleme, görüntü paftalama, sayısal arazi modeli üretme, görüntü sınıflandırma, 
detay çıkarma ve değişiklik tespiti gibi çıktılar elde edilebilir hale gelmiş, katma 
değerli görüntü ürünü üretim hizmeti de sağlanarak, 1:5000 ölçekli Orto-Görüntüsü 
üretimi, şehir uydu görüntü posterleri üretimi ile uydu görüntü işleme hizmetleri 
yapılmaya başlanmıştır. Ürün satışının İnternet ortamında yapılmasını, verilerin 
İnternet ortamında sunulmasını ve tüm kurumların meta verilerinin tek bir portaldan 
sunulmasını sağlayan proje uygulamaya konularak sunulan hizmetteki etkinliğin 
arttırılması ve erişimin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.  

Bu kapsamda olmak üzere Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) projeleri için yeni 
bir yapılanmaya gidilmiş ve TürksatGlobe markasının daha geniş kitlelere tanıtılması 
amacıyla Mayıs 2011’de www.turksatglobe.com  portalından TürksatMaps markasıyla 
sayısal uydu görüntüleri son kullanıcılara açılmış; aynı portal üzerinden uydu 
görüntüsü sorgulama ve temini, uydu görüntüleri ile değişim analizi ve TürksatMaps-
API hizmetleri de sunulmaya başlanılmıştır. 

Şirket bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Müdürlüğü 
kurulup, gerekli yazılım ve donanımın temin edildiği Ağustos 2007 tarihinden 2011 
yılsonuna kadar bu hizmetten elde edilen yıllık gelirlerin yapılan masrafları 
karşılamadığı görülmekle birlikte, 2012 yılında net satış tutarı 13,6 milyon TL, satış 
maliyeti 9,8 milyon TL, brüt satış kârı da 3,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlk 
defa 2012’de elde edilen kâr önceki yıllara ait zararları karşılamadığından, 2012 yılı 
denetim raporunda Şirket tarafından sağlama zorunluluğu bulunmadığı halde Ağustos 
2007’den itibaren başlatılan ve dışa bağımlı olarak görüntü teminine yönelik coğrafi 
bilgi teknolojileri hizmetleriyle ilgili gelir tablosunun bütün masraf kalemlerini 
içerecek şekilde hazırlanması ve sonuçlarına göre hizmetin önümüzdeki yıllarda da 
sürdürülmesi konusunun değerlendirilmesi önerilmiştir. 
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Şirket tarafından verilen yanıtta; bu faaliyette karlılığın sağlandığı, söz konusu 
hizmetin stratejik öneme haiz olduğu ve Şirketin bu alandaki faaliyetlerinin 
sonlandırılmasının istenilmesindeki gerekçesinin anlaşılamadığı belirtilerek, söz 
konusu öneri 6085 sayılı Sayıştay kanununun 35 inci maddesinin 2.fıkrasının (b) 
bendine aykırı olduğu değerlendirilmiştir. 

Sağlanmasında yasal bir zorunluluk olmadığı halde istenilen gelirin elde 
edilememesi hizmetin sürdürülmesi konusunun değerlendirilmesine yönelik önerinin 
aksine, Şirket bu konuda bir değerlendirmede bulunmaksızın Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 18.01.2013 tarih ve 6 nolu kararla yapılan bir tarife değişikliğine 
giderek söz konusu hizmeti sunmaya devam etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından 
alınan 23.05.2014 tarih ve 49 sayılı kararla Fransa’daki Spot Image S.A. firması ile iki 
yıl süreli ilave bir sözleşme imzalanması uygun bulunmuştur. Bu kararla birlikte yeni 
bir tarife de belirlemiş olup, yeni imzalanan sözleşmede Pleiades 1A/1B uydularından 
70 cm pankromatik, 2,8 m multispektral çözünürlükte ve 50 cm keskinleştirilmiş 
renkli görüntülerin temini öngörülmüştür. 

Söz konusu hizmet  verildiği tarihten itibaren sadece bir yıl hariç Şirket zararına 
yol açan bir faaliyet olarak sürdürülmekte olup, cari yılda da söz konusu hizmetten 
13,1 milyon TL satış hasılatı elde edilmesine karşılık, 14,4 milyon TL’lik satış 
maliyeti oluşmuş ve brüt satış zararı 1,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.   

Ülkede uydu görüntüleme hizmetinden en fazla kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından faydalanılmakta olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için 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 6 Mart 2015 tarihli Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu 
dokümanda Akıllı Kent planlaması için temel teşkil eden CBS altyapısının az sayıda 
belediye tarafından hayata geçirildiği, belediyelerin %14’ünde çalışmalara devam 
edildiği ve teknik kapasitesi yetersiz olan belediyelerin desteklenmesinin gerektiği 
belirtilmiştir. Bu amaçla olmak üzere 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. 

Söz konusu strateji dokümanında belirlenen bu hedef, verilen hizmetin karlı ve 
verimli hale getirilmesi açısından büyük önem taşıdığından, 2014 yılı denetim 
raporunda TürksatGlobe markasıyla sunulmakta olan, ancak önceki yıllarda olduğu 
gibi cari yılda da zarar eden uydudan görüntü alma hizmetinin karlı ve verimli hale 
getirilebilmesi için çalışmaların “ 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı”ndaki Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi ile Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi 
ve Eylem Planının Hazırlanması başlıkları altında belirlenen esaslar ve öngörülen 
hedefler dikkate alınarak,  bilgi yönetim sistemleri kullanma durumunda olan kurum 
ve kuruluşlara yönelik mekansal analizleri içeren anahtar teslimi çözümler üretecek 
şekilde sürdürülmesi önerilmiş, Şirket tarafından verilen yanıtta ise faaliyetlerin 2015-
2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda öngörüldüğü şekilde yeniden 
düzenlendiği, 2015 yılı içinde faaliyetlerin karlı ve verimli hale getirildiği, bu 
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durumun 2016 yılında da sürdürülmesi için gerekli projelerin hazırlandığı 
belirtilmiştir. 

2016 yılı faaliyetlerinden kâr elde edilememiş olması bu hizmetin 
geliştirilmesine yönelik çabaların yeterince başarılı olmadığı göstermekle birlikte, bu 
kapsamda sağlanan hizmetler incelendiğinde; 

-2008 yılından 2016 yılsonuna kadar toplam 1.445.325 km2’lik uydu görüntüsü 
ve işleme hizmetinin verildiği,  

-KGM , Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen 
görüntülerin ve özel projelerin tamamlandığı, 

-Ulusal Su Bilgi Sistemi, DSİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay 
Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Ekonomi Bakanlığı, KGM ve diğer kurum ve 
kuruluşların talep ettiği diğer özel projelere devam edildiği, 

-Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.05.2016 tarih ve 24 sayılı kararla 
Pleiades uydularından da görüntü temini için İstanbul Teknik Üniversitesi UHUZAM 
ile sözleşme imzalanması hususunun uygun bulunduğu,   

görülmektedir. 
Başlanıldığı yıldan itibaren genellikle zarar eden bir hizmet durumunda olan ve 

cari yılda da 1,3 milyon TL brüt satış zararı elde edilen Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
Hizmetinin sürdürülüp sürdürülmemesi konusunun Şirket tarafından değerlendirilmesi 
önerilir.   

ab)Milli uydu konumları ve frekansları 
Yapay uyduların uzaya gönderilmesiyle birlikte ülkelerin hükümranlık sahası 

dışında kalan dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin ilk kapsamlı 
uluslararası anlaşma“Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outher Space, including the Moon and Other Celestial Bodies” 
antlaşması olup, 10.10.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda olmak üzere 
uzaya gönderilecek yere göre sabit pozisyonlu uyduların yerleştirileceği konumlar, 
yayın frekansları ve kapsama alanları gibi özelliklerinin Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (ITU) üyesi idarelerin ortak mutabakatı ile oluşturulan 
Radyo Tüzüğü (RR) kapsamına alınarak, bu amaçla yapılacak müracaat ve onay 
işlemleri için ayrıntılı kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara göre uyduların bulunduğu 
konumlar maddi olmayan varlıklar tanımına girmektedir.   

Türkiye’nin milli uydu şebekesi kurması konusunda karar verdiği dönemden 
itibaren ITU nezdinde yapılan başvuru ve ilgili taraflar arasında yapılan koordinasyon 
sonucunda ticari değeri oldukça yüksek olan Avrasya coğrafyasına yönelik 31,3 
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. 

ITU nezdinde Türkiye’ye tescili sağlanan 42 Doğu konumuna ilk olarak 
TÜRKSAT-1C uydusu yerleştirilmiş, devamında TÜRKSAT-2A uydusu da 
yerleştirilerek ortaklaşa (co-location) kullanılmaya başlanmıştır. 31.3 Doğu 

38 Sayıştay   



 

 

durumun 2016 yılında da sürdürülmesi için gerekli projelerin hazırlandığı 
belirtilmiştir. 

2016 yılı faaliyetlerinden kâr elde edilememiş olması bu hizmetin 
geliştirilmesine yönelik çabaların yeterince başarılı olmadığı göstermekle birlikte, bu 
kapsamda sağlanan hizmetler incelendiğinde; 

-2008 yılından 2016 yılsonuna kadar toplam 1.445.325 km2’lik uydu görüntüsü 
ve işleme hizmetinin verildiği,  

-KGM , Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen 
görüntülerin ve özel projelerin tamamlandığı, 

-Ulusal Su Bilgi Sistemi, DSİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay 
Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Ekonomi Bakanlığı, KGM ve diğer kurum ve 
kuruluşların talep ettiği diğer özel projelere devam edildiği, 

-Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.05.2016 tarih ve 24 sayılı kararla 
Pleiades uydularından da görüntü temini için İstanbul Teknik Üniversitesi UHUZAM 
ile sözleşme imzalanması hususunun uygun bulunduğu,   

görülmektedir. 
Başlanıldığı yıldan itibaren genellikle zarar eden bir hizmet durumunda olan ve 

cari yılda da 1,3 milyon TL brüt satış zararı elde edilen Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
Hizmetinin sürdürülüp sürdürülmemesi konusunun Şirket tarafından değerlendirilmesi 
önerilir.   

ab)Milli uydu konumları ve frekansları 
Yapay uyduların uzaya gönderilmesiyle birlikte ülkelerin hükümranlık sahası 

dışında kalan dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin ilk kapsamlı 
uluslararası anlaşma“Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outher Space, including the Moon and Other Celestial Bodies” 
antlaşması olup, 10.10.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda olmak üzere 
uzaya gönderilecek yere göre sabit pozisyonlu uyduların yerleştirileceği konumlar, 
yayın frekansları ve kapsama alanları gibi özelliklerinin Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (ITU) üyesi idarelerin ortak mutabakatı ile oluşturulan 
Radyo Tüzüğü (RR) kapsamına alınarak, bu amaçla yapılacak müracaat ve onay 
işlemleri için ayrıntılı kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara göre uyduların bulunduğu 
konumlar maddi olmayan varlıklar tanımına girmektedir.   

Türkiye’nin milli uydu şebekesi kurması konusunda karar verdiği dönemden 
itibaren ITU nezdinde yapılan başvuru ve ilgili taraflar arasında yapılan koordinasyon 
sonucunda ticari değeri oldukça yüksek olan Avrasya coğrafyasına yönelik 31,3 
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. 

ITU nezdinde Türkiye’ye tescili sağlanan 42 Doğu konumuna ilk olarak 
TÜRKSAT-1C uydusu yerleştirilmiş, devamında TÜRKSAT-2A uydusu da 
yerleştirilerek ortaklaşa (co-location) kullanılmaya başlanmıştır. 31.3 Doğu 

 

 

konumuna ise ilk olarak TÜRKSAT-1B uydusu yerleştirilmiş, bu uydu hizmet dışı 
bırakıldıktan sonra söz konusu konumun kullanım hakkının kaybolmaması ve uydular 
üzerinden verilen hizmetlerin aksamaması için 2.8.2007 tarih ve 28 sayılı Yönetim 
Kurulu kararıyla SES ASTRA firması ile sözleşme yapılarak, bu firmaya ait 1D 
uydusunun bu konuma getirilmesi kararlaştırılmıştır. Türksat-3A uydusu uzaya 
gönderilme operasyonu kapsamında bu konuma operasyonel ömrü tamamlanmakta 
olan Türksat-1C uydusu kaydırılmış olmakla birlikte, söz konusu uydu 23.09.2010 
tarihi itibariyle tamamen hizmet dışı bırakılarak bu konum boşaltılmıştır. Bu konumu 
elde tutmak amacıyla Intelsat ile mutabakat sağlanmış ve temin edilen Intelsat-24 
uydusu 1.9.2011 tarihi itibariyle hizmete verilmiştir. 

Tahsisi yapılmış olmasına rağmen Şirkete ait bir uydunun konuşlandırılmadığı 
50D pozisyonu ise bu hakkın sürdürülebilmesi amacıyla 2004 yılında yapılan bir 
sözleşme ile Intelsat firmasına tahsis edilmiştir. Söz konusu anlaşmanın süresi Nisan 
2009 tarihinde sona erdiğinden, haklarının korunması açısından Mart 2011 sonuna 
kadar bu yörüngeye yeni bir uydunun konumlandırılması gerekmiştir. Bu amaçla 
Şirket 50D konumunun Türksat-4B uydusu buraya yerleştirileceği tarihe kadar 
korunması amacıyla çeşitli uydu işletmecileriyle görüşmelerde bulunmuştur.  

En uygun teklifte bulunan Intelsat ile varılan mutabakata göre söz konusu 
yörüngeye 31.5.2011 tarihinden önce IS-709/IS-26 uydusunu konuşlandırması, bunun 
karşılığı olarak ödenecek toplam tutarın yaşanacak muhtemel gecikmeler de dahil 
olmak üzere 9,1 milyon ABD Doları olacağı, buna karşılık elde edilen gelirin 15,2 
milyon ABD Dolarına ulaşacağı değerlendirilmesi yapılarak, Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 11.3.2010 tarih ve 11 sayılı kararla ilgili anlaşmanın imzalanması 
uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda olmak üzere Intelsat ile 2010’da yapılan anlaşma 
gereği IS-26 uydusunun Haziran 2010’da 50 D konumuna kaydırılmış olup, söz 
konusu uydu üzerinde bulunan 1 adet Ku-Band ve 1 adet C-Band transponderin 
kullanım hakkı elde edilmiştir.  

Intelsat ile 31.05.2011 tarihinde yapılan anlaşmada ise 50 D yörüngesine G-26 
uydusunun, 31 D yörüngesine de IS-24 uydusunun getirilmesi öngörülmüştür. IS-24 
uydusundaki 2 adet Ku-Band transponder kullanım hakkı elde edilmiş olup, bu durum 
30.06.2012 tarihine kadar sürmüştür. G-26 uydusunun ise anlaşmaya göre Türksat-4B 
uydusu yörüngeye gelinceye kadar veya azami beş yıl boyunca yörüngede kalması 
öngörülmüştür. 

Konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından 15.01.2014 tarih ve 4 sayı ile 
alınan kararda ise 50 D yörüngesindeki Ka band frekans başvurularının ülke adına 
kayıt altına alınabilmesi amacıyla, Türksat-4A uydusunun öncelikle bu konuma 
yerleştirilerek kabul testlerinin yapılması ve işletmeye verilmesi uygun bulunmuştur. 
Bu karar gereğince 14.02.2014 tarihinde uzaya gönderilen Türksat-4A uydusu 
23.02.2014 tarihinde 50 D yörüngesine yerleştirilmiş ve gerekli testler yapılarak 
29.03.2014 tarihinde teslim alınmıştır. Bu hakkın elde tutulabilmesi için Uluslar arası 
Radyo Tüzüğü (RR) gereği söz konusu pozisyonda 90 günlük bir uydu bulundurma 
süresinin yeterli olduğu göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu’nun 13.05.2014 tarih ve 
46 sayılı kararı ile Türksat-4A uydusunun 28.06.2014 tarihinde 42 D pozisyonuna 
getirilmesi uygun bulunmuştur. 
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Diğer taraftan, ülke adına kayıtlı uydu pozisyonlarının elde tutulması amacıyla 
Şirket tarafından yapılan bu uygulamaların 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı 
(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 26.09.2011 tarih ve 655 sayılı KHK ile 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilen yetki ve sorumluluk 
çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi zorunlu hale geldiğinden, 2011 yılı denetim 
raporunda kullanım hakkı bulunmasına karşılık henüz uydu yerleştirilememiş 
konumlarla ilgili daha uygun, etkin ve verimli çözümlerin aranması önerilmiştir.  

Diğer önerilere verilen yanıtların çoğunda olduğu gibi bu öneriye de 6085 sayılı 
Sayıştay Kanunu’nun 35 inci maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gerekçe gösterilerek 
yetki aşımı değerlendirmesi yapılmış ve gerekli açıklamada bulunulmamıştır.  

Denetim raporundaki değerlendirme 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü Maddesi 
ile Şirkete ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, 
yönetimi ve işletme yetkisi tanınmış olmasına karşılık, 10.11.2008 tarihinde 27050 
sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nda uydu pozisyonlarının kıt kaynak olarak 
tanımlandığı, düzenlenmesinin Devletin yetki ve sorumluluğu altında olduğu, kıt 
kaynaklara dayalı elektronik haberleşmeye ilişkin strateji ve politikaları belirleme 
yetkisinin ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait olduğu  
gerçeğinden hareketle yapılmış olmasına rağmen bu durum Şirket tarafından göz ardı 
edilmiştir.  

Bu nedenle; ülkeye tahsisli uydu pozisyonunu elde tutmak amacıyla yapılacak 
bütün işlemler ve bu uğurda yapılacak harcamalar bu hakkın kullanımından 
kaynaklanan yükümlülüğün yerine getirilmesi anlamını taşıdığından bu konuda 
tasarruf yetkisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda olduğu, ayrıca 
Bakanlığın görevleri arasında yer alan bir yükümlülüğün Şirket tarafından yerine 
getirilmesinin yetki aşımına karşılık geldiği, bu amaçla yapılacak harcamaların da 
gerek 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, gerekse 6085 sayılı 
Sayıştay Kanun’u kapsamında usulsüz olarak değerlendirileceği göz önüne alınarak, 
2012 yılı denetim raporunda da ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge 
pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetimi ve ulusal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi sorumluluğu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 26.09.2011 
tarih ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığına verildiğinden, ülke adına kayıtlı olup da henüz uydu 
yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması amacıyla bundan böyle yapılacak 
işlemlerde Şirket yetkilerini aşan uygulamalardan kaçınılması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; önceki yaklaşımlarına benzer şekilde, söz 
konusu uygulamanın Şirketin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca konunun 
Bakanlığın Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletildiği, 09.12.2013 
tarih ve 811 sayı ile gönderilen cevabi yazıda; yapılan uygulamanın henüz uydu 
yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması amacıyla yapılmış son derece basiretli 
bir ticari davranış olduğu, bundan sonraki uygulamaların da benzeri şekilde 
yapılmasının uygun olacağı şeklinde görüş verildiği, bu hususlar dikkate alındığında 
söz konusu önerinin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35 inci maddesi 2 inci fıkrasının 
(b) bendine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.  
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Diğer taraftan, ülke adına kayıtlı uydu pozisyonlarının elde tutulması amacıyla 
Şirket tarafından yapılan bu uygulamaların 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı 
(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 26.09.2011 tarih ve 655 sayılı KHK ile 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilen yetki ve sorumluluk 
çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi zorunlu hale geldiğinden, 2011 yılı denetim 
raporunda kullanım hakkı bulunmasına karşılık henüz uydu yerleştirilememiş 
konumlarla ilgili daha uygun, etkin ve verimli çözümlerin aranması önerilmiştir.  

Diğer önerilere verilen yanıtların çoğunda olduğu gibi bu öneriye de 6085 sayılı 
Sayıştay Kanunu’nun 35 inci maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gerekçe gösterilerek 
yetki aşımı değerlendirmesi yapılmış ve gerekli açıklamada bulunulmamıştır.  

Denetim raporundaki değerlendirme 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü Maddesi 
ile Şirkete ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, 
yönetimi ve işletme yetkisi tanınmış olmasına karşılık, 10.11.2008 tarihinde 27050 
sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nda uydu pozisyonlarının kıt kaynak olarak 
tanımlandığı, düzenlenmesinin Devletin yetki ve sorumluluğu altında olduğu, kıt 
kaynaklara dayalı elektronik haberleşmeye ilişkin strateji ve politikaları belirleme 
yetkisinin ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait olduğu  
gerçeğinden hareketle yapılmış olmasına rağmen bu durum Şirket tarafından göz ardı 
edilmiştir.  

Bu nedenle; ülkeye tahsisli uydu pozisyonunu elde tutmak amacıyla yapılacak 
bütün işlemler ve bu uğurda yapılacak harcamalar bu hakkın kullanımından 
kaynaklanan yükümlülüğün yerine getirilmesi anlamını taşıdığından bu konuda 
tasarruf yetkisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda olduğu, ayrıca 
Bakanlığın görevleri arasında yer alan bir yükümlülüğün Şirket tarafından yerine 
getirilmesinin yetki aşımına karşılık geldiği, bu amaçla yapılacak harcamaların da 
gerek 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, gerekse 6085 sayılı 
Sayıştay Kanun’u kapsamında usulsüz olarak değerlendirileceği göz önüne alınarak, 
2012 yılı denetim raporunda da ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge 
pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetimi ve ulusal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi sorumluluğu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 26.09.2011 
tarih ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığına verildiğinden, ülke adına kayıtlı olup da henüz uydu 
yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması amacıyla bundan böyle yapılacak 
işlemlerde Şirket yetkilerini aşan uygulamalardan kaçınılması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; önceki yaklaşımlarına benzer şekilde, söz 
konusu uygulamanın Şirketin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca konunun 
Bakanlığın Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletildiği, 09.12.2013 
tarih ve 811 sayı ile gönderilen cevabi yazıda; yapılan uygulamanın henüz uydu 
yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması amacıyla yapılmış son derece basiretli 
bir ticari davranış olduğu, bundan sonraki uygulamaların da benzeri şekilde 
yapılmasının uygun olacağı şeklinde görüş verildiği, bu hususlar dikkate alındığında 
söz konusu önerinin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35 inci maddesi 2 inci fıkrasının 
(b) bendine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.  

 

 

Söz konusu öneriye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
20.12.2013 tarihinde verilen yanıtta ise; Bakanlık ilişkili kuruluşunun sahip olduğu 
yetki ve görevlerin Bakanlık teşkilat kanunu düzenlenirken Bakanlığın görevleri 
arasında sayılmasında bir olumsuzluk bulunmadığı, bilakis ilişkili kuruluşların 
yürüttüğü faaliyetlerin ilişkili Bakanlığın da genel olarak görevleri arasında 
sayılmasının hukuki açıdan daha doğru olduğu ve 655 sayılı KHK’nın bu görevleri 
ortadan kaldırmadığı belirtilmiştir. 

Yapılan bu açıklama 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 gün ve 174 Sayılı 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”da 
belirtilen hükümlere uygun olmadığı gibi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından yapılan sınıflandırmada devletin gözetim ve denetimi altındaki kuruluş 
statüsündeki Şirketin Bakanlığın ilişkili kuruluşu olarak değerlendirilip böylesine bir 
yorumun yapılması hukuki dayanaktan da yoksun bulunmaktadır. Üstelik, Bakanlık 
Stratejik Planında (2014-2018) uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların 
kullanımına, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasını sağlamakla ilgili olarak; usul 
ve esasları hazırlamak ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerinin yerine 
getirilmesine yönelik iş ve hizmetleri yapmak hedef olarak belirlenmiş olup, Şirket ile 
bu alanda yapılacak herhangi bir işbirliğinden dahi söz edilmemiştir.      

Hal böyle iken, 2013 yılında da benzeri uygulamaya devam edildiği Şirket 
Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.11.2013 tarih ve 71 sayılı karardan 
anlaşılmaktadır. Söz konusu kararda Türkiye’ye ait 31 D pozisyonuna geçici olarak 
konuşlandırılan Intelsat’a ait IS-24 uydusunun 30.06.2012 tarihinden itibaren bu 
konumda hizmet vermeyi sonlandırdığı, Lüksemburg idaresinin şikayeti üzerine ITU 
tarafından söz konusu konumun 02.07.2012 tarihi itibariyle iki yıl süreyle askıya 
alındığı bu süre içinde söz konusu konum kullanılmadığı takdirde iptal edileceği 
belirtilerek, çeşitli uydu işletmecisi kuruluşlardan teklif istendiği ve yapılan 
değerlendirme sonrasında Eutelsat 33 A uydusunun bu konumda çalıştırılması için 
ilgili firma ile sözleşme yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Söz konusu 
uydunun geçici kullanım bedeli birinci yıl 5 milyon ABD Doları, ikici yıl 3 milyon 
ABD Doları, üçüncü yıl 1 milyon ABD Doları olup, Mayıs 2014 tarihinden itibaren 
uydu konumun kullanılmasını öngören sözleşme ilgili taraflar arasında 20.12.2013 
tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda temin edilen Eutelsat-33A uydusu 8.5.2014 
tarihi itibariyle  31 D pozisyonuna getirilerek hizmete verilmiştir.  

Yapılan bu uygulama uydu konumlarının elde tutulmasının sağlanması için 
sıklıkla başvurulan bir yöntem olmakla birlikte, yürürlükteki mevzuata göre Şirketin 
maddi olmayan duran varlıklar kayıtlarında yer almayan uydu konumlarını elde tutmak 
için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına bedel ödemesi, yukarıda 
açıklandığı üzere, 5089 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 9 uncu ve 38 inci 
maddesi ile 655 sayılı KHK’nın 2 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre uygun 
gözükmemektedir. Söz konusu konumların 406 sayılı Kanunun Ek 33 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından 
alınacak kararla Şirketin maddi olmayan duran varlıkları arasına alınması kaydıyla, 
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TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 
Açıklanması uyarınca gerekli ödemenin yapılması ve yapılan harcamanın uygun 
şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiğinden, 2013 yılı denetim raporunda; ulusal 
egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, 
yönetimi ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğu 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiğinden; ülke adına kayıtlı 
olup, henüz uydu yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması amacıyla 2013 yılında 
Şirket tarafından yapılan masrafın konuya ilişkin uygunluk onayı veren makamdan 
talep edilmesi, benzeri uygulamanın devamına karar verilmesi halinde, söz konusu 
pozisyonların Şirketin maddi olmayan duran varlıkları arasına alınmasını sağlamak 
üzere 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre gerekli 
Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Söz konusu öneriye Şirket tarafından verilen yanıtta; yörünge haklarının elde 
edilmesi uydu işletmecilerinin çalışmaları neticesinde olduğu, bu hakların 
korunabilmesinin yörüngelerde uydu işletmesi ile mümkün olduğu, Bakanlığın bu 
yörüngelerde uydu işletmesi veya yörünge hakları kapsamında bir uydu işletmecisi 
gibi faaliyet göstermesi mümkün olamayacağından ilgili mevzuatın bahse konu 
hükümlerinin ülkenin genel çerçevede uzay politikalarının belirlenmesi yetkisinin 
Bakanlıkta olduğu şeklinde anlaşılması gerektiği mütalaa edilmektedir şeklinde 
açıklama yapılmıştır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 9.2.2015 tarihinde 
verilen yanıtta ise; Şirketin 406 sayılı Kanunun Ek Madde 33 hükmü çerçevesinde 
yetkilendirilmiş bakanlık ilişkili kuruluşu olduğu, ilişkili kuruluşun sahip olduğu yetki 
ve görevin Bakanlığın görevleri arasında sayılmasında bir olumsuzluğun olmadığı, her 
ne kadar 655 sayılı KHK’nın 2 ve 14 üncü maddeleri ile yetki Bakanlığa verilmişse de 
bu yetkinin Şirkete verilmiş görev ve yetkileri kaldırdığına dair açık bir hüküm 
bulunmadığı,    ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili 
hakların kullanılması, yönetim ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi iş ve 
işlemleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Bakanlık arasında 10.11.2008 
tarihinde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Nezdinde Uluslararası Planlama 
Kriterler Çerçevesinde Uydu Pozisyonlarına İlişkin Koordinasyon Protokolu ile 
28.06.2011 tarihinde Bilgi Teknolojileri Kurumu ile Şirket arasında Uydu, Kablo TV 
ve e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görev Sözleşmesi imzalandığı 
belirtilerek, konunun bu kapsamda değerlendirilmesi şeklinde görüş bildirilmiştir. 

655 sayılı KHK ile söz konusu görev Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına verilmişse de bu yetkinin Şirkete verilmiş görev ve yetkileri kaldırdığına 
dair açık bir hüküm olmaması yapılan işlemin gerekçesi olarak gösterilmekle birlikte, 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda uydu pozisyonlarının kıt kaynak 
olarak tanımlanması, bedelinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olması, 
takdire dayalı bir kıymeti olan bir varlığın Şirket kayıtlarına henüz girmemiş olması 
sorunun diğer nedenlerini oluşturduğu gibi, verilen yanıtlarda bu hususlara hiç 
değinilmemiştir. Dolayısıyla, gerek Şirket, gerekse Bakanlık tarafından öneriye verilen 
yanıtlar yapılan işleme hukuki bir dayanak oluşturmadığından, Şirketin kendisine ait 
olmayan bir varlığın sahipliğini sürdürmek için bedel ödemesi yürürlükteki mevzuata 
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TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 
Açıklanması uyarınca gerekli ödemenin yapılması ve yapılan harcamanın uygun 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiğinden; ülke adına kayıtlı 
olup, henüz uydu yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması amacıyla 2013 yılında 
Şirket tarafından yapılan masrafın konuya ilişkin uygunluk onayı veren makamdan 
talep edilmesi, benzeri uygulamanın devamına karar verilmesi halinde, söz konusu 
pozisyonların Şirketin maddi olmayan duran varlıkları arasına alınmasını sağlamak 
üzere 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre gerekli 
Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Söz konusu öneriye Şirket tarafından verilen yanıtta; yörünge haklarının elde 
edilmesi uydu işletmecilerinin çalışmaları neticesinde olduğu, bu hakların 
korunabilmesinin yörüngelerde uydu işletmesi ile mümkün olduğu, Bakanlığın bu 
yörüngelerde uydu işletmesi veya yörünge hakları kapsamında bir uydu işletmecisi 
gibi faaliyet göstermesi mümkün olamayacağından ilgili mevzuatın bahse konu 
hükümlerinin ülkenin genel çerçevede uzay politikalarının belirlenmesi yetkisinin 
Bakanlıkta olduğu şeklinde anlaşılması gerektiği mütalaa edilmektedir şeklinde 
açıklama yapılmıştır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 9.2.2015 tarihinde 
verilen yanıtta ise; Şirketin 406 sayılı Kanunun Ek Madde 33 hükmü çerçevesinde 
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ne kadar 655 sayılı KHK’nın 2 ve 14 üncü maddeleri ile yetki Bakanlığa verilmişse de 
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bulunmadığı,    ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili 
hakların kullanılması, yönetim ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi iş ve 
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belirtilerek, konunun bu kapsamda değerlendirilmesi şeklinde görüş bildirilmiştir. 

655 sayılı KHK ile söz konusu görev Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına verilmişse de bu yetkinin Şirkete verilmiş görev ve yetkileri kaldırdığına 
dair açık bir hüküm olmaması yapılan işlemin gerekçesi olarak gösterilmekle birlikte, 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda uydu pozisyonlarının kıt kaynak 
olarak tanımlanması, bedelinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olması, 
takdire dayalı bir kıymeti olan bir varlığın Şirket kayıtlarına henüz girmemiş olması 
sorunun diğer nedenlerini oluşturduğu gibi, verilen yanıtlarda bu hususlara hiç 
değinilmemiştir. Dolayısıyla, gerek Şirket, gerekse Bakanlık tarafından öneriye verilen 
yanıtlar yapılan işleme hukuki bir dayanak oluşturmadığından, Şirketin kendisine ait 
olmayan bir varlığın sahipliğini sürdürmek için bedel ödemesi yürürlükteki mevzuata 

 

 

uygun düşmediğinden, 2014 yılı denetim raporunda; ulusal egemenlik kapsamındaki 
uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetimi ve ulusal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığına verildiği sarih bir şekilde hüküm altına alındığı belirtilerek, 
ülke adına kayıtlı olup, henüz uydu yerleştirilmemiş pozisyonların elde tutulması 
amacıyla 2013 yılında yapılan masrafın konuya ilişkin uygunluk onayı veren 
makamdan talep edilmesi; benzeri uygulamanın devamına karar verilmesi halinde, söz 
konusu pozisyonların Şirketin maddi olmayan duran varlıkları arasına alınmasını 
sağlamak ve bu uğurda yapılacak harcamaların uygun şekilde muhasebeleştirmek 
üzere 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre gerekli 
Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; Şirket’in Bakanlığın ilişkili kuruluşu olduğu, 
Şirket yetkilerinin Bakanlık yetkileri arasında sayılmasının bir olumsuzluk olmadığı, 
655 sayılı KHK ile Türksat A.Ş.’ye verilen yetkilerin kaldırılmadığı, ulusal egemenlik 
kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetim ve 
ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri BTK ile Bakanlık 
arasında 10.11.2008 tarihinde imzalanan Protokol ve 406 sayılı kanunun Ek Madde 33 
hükümleri çerçevesinde BTK ile Şirket arasında 28.06.2011 tarihinde imzalanan görev 
sözleşmesi gereğince yürütüldüğü belirtilmiştir. 

Öneriye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen yanıt 
da Şirket tarafından verilen yanıtın tekrarı niteliğinde olup, 01.11.2011 tarih ve 28102 
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Bakanlığın görevlerini düzenleyen 2-(1)c maddesinde açıkça belirtilen; 

-Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar 
vermek, bu hakların yönetimi ve kullanılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek ve 
bu haklarla ilgili ulusal yükümlülükleri yerine getirmek 

Hükmünün, Şirketin görevlerinin belirtildiği 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi ile getirilen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 
üncü maddesinde birinci fıkrasında yer alan; 

-Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyon hakları, yönetimi ve 
işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek 

Hükmünü kaldırmadığı iddiasında bulunulmaktadır. 
Oysa ki;  
-655 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da bu konuya yönelik 
doğrudan bir hüküm bulunmadığı gibi, Bakanlığın haberleşme konularına ilişkin 
yetkilerinin usul ve esasların tespiti ile yapılan işlerin gözetim ve denetimi ile sınırlı 
olduğu, buna karşılık yörünge pozisyonu hakkının niteliği hakkında ilgili herhangi bir 
tanım yapılmaksızın yetkinin 16.06.2004 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile 
Şirket’e verildiği,  
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-Uydu yörünge pozisyonu kullanım hakkı tanımının ulusal mevzuatta ilk defa 
10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yer aldığı, Kanun’un 9(1)a maddesinde bu hakkın 
kullanımı ile ilgili kıstasların Bakanlık tarafından belirleneceğinin hüküm altına 
alındığı, 

-Bu hükümle uyumlu olmak üzere 655 sayılı KHK’nın 2-(1)c maddesiyle  
uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki bütün hakların yönetimi, kullanımı ve 
ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğunun Bakanlığa verildiği, 

-Eğer kanun koyucu, sonraki düzenlemesinde önceki düzenleme hükümlerini 
değiştirdiğini açıkça belirtmişse problem doğmayacağı, ancak sonraki düzenleme aynı 
hususu farklı şekilde düzenlemişse ve açıkça ilgadan bahsetmiyorsa Anayasa 
Mahkemesinin 15.3.1966 tarih ve E,1965740 K,1966/15 sayılı Kararı’nda 
nitelendirildiği üzere zımni bir kaldırmanın söz konusu olduğu, 

-Üstelik aynı yetkinin iki ayrı kurumda olması evrensel hukuk ilkelerine uygun 
düşmediği gibi, uygulamada çeşitli sorunlar yaratacağı ve Şirketin kıymetini azaltan 
bir etken olacağı,      

-5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda kısıtlı kaynak olarak 
tanımlanan ve sabit kıymet niteliğinde olan bir varlığın elde edilebilmesi veya elde 
tutulabilmesi için yapılacak harcamaların Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesi 
gereğince gider olarak kaydedilmesi mümkün olmadığından, yapılan uygulamanın 
vergi mevzuatı açısından da uygun olmadığı,  

Açıkça görüldüğünden, 2015 yılı denetim raporunda bu defa ulusal egemenlik 
kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetimi ve 
ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğunun 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiği sarih bir şekilde hüküm altına 
alındığından, ülke adına kayıtlı olup, henüz uydu yerleştirilmemiş pozisyonların elde 
tutulabilmesi amacıyla Şirket tarafından tasarrufta bulunulabilmesi söz konusu uydu 
pozisyonların Şirketin maddi olmayan duran varlığı olmasını gerektirdiğinden, bu 
amaçla 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına uygun olarak 
Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için girişimde bulunulması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıt, önceki senelerde olduğu gibi, söz konusu 
pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisinin Türksat A.Ş.’ye ait olduğu, 
yapılan uygulamanın da bu çerçevede olduğu belirtilmiştir. Bakanlık tarafından verilen 
yanıtın da bu kapsamda olduğu görülmekte olup, konuyla ilgili yetkinin Bakanlıklarına 
verilmiş olmasına karşılık Şirkete verilen bu görev ve yeklinin kaldırıldığına dair açık 
bir hükmün bulunmadığı, Şirketin faaliyetlerini Bakanlıklarının bir kuruluşu olarak 
icra ettiği şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve özel 
hukuk hükümlerine tâbi bir şirketi Bakanlık kuruluşu olarak değerlendiren bir görüşün 
hukuki dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Bu nedenle; 

Türkiye adına tahsis edilen uydu yörünge pozisyonları ile ilgili işlemlerin 
16.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 406 sayılı Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesi 
hükümleri yerine, bu düzenleme sonrası  10.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5809 
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-Uydu yörünge pozisyonu kullanım hakkı tanımının ulusal mevzuatta ilk defa 
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Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yer aldığı, Kanun’un 9(1)a maddesinde bu hakkın 
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değiştirdiğini açıkça belirtmişse problem doğmayacağı, ancak sonraki düzenleme aynı 
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Mahkemesinin 15.3.1966 tarih ve E,1965740 K,1966/15 sayılı Kararı’nda 
nitelendirildiği üzere zımni bir kaldırmanın söz konusu olduğu, 

-Üstelik aynı yetkinin iki ayrı kurumda olması evrensel hukuk ilkelerine uygun 
düşmediği gibi, uygulamada çeşitli sorunlar yaratacağı ve Şirketin kıymetini azaltan 
bir etken olacağı,      

-5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda kısıtlı kaynak olarak 
tanımlanan ve sabit kıymet niteliğinde olan bir varlığın elde edilebilmesi veya elde 
tutulabilmesi için yapılacak harcamaların Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesi 
gereğince gider olarak kaydedilmesi mümkün olmadığından, yapılan uygulamanın 
vergi mevzuatı açısından da uygun olmadığı,  

Açıkça görüldüğünden, 2015 yılı denetim raporunda bu defa ulusal egemenlik 
kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetimi ve 
ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğunun 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiği sarih bir şekilde hüküm altına 
alındığından, ülke adına kayıtlı olup, henüz uydu yerleştirilmemiş pozisyonların elde 
tutulabilmesi amacıyla Şirket tarafından tasarrufta bulunulabilmesi söz konusu uydu 
pozisyonların Şirketin maddi olmayan duran varlığı olmasını gerektirdiğinden, bu 
amaçla 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına uygun olarak 
Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için girişimde bulunulması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıt, önceki senelerde olduğu gibi, söz konusu 
pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisinin Türksat A.Ş.’ye ait olduğu, 
yapılan uygulamanın da bu çerçevede olduğu belirtilmiştir. Bakanlık tarafından verilen 
yanıtın da bu kapsamda olduğu görülmekte olup, konuyla ilgili yetkinin Bakanlıklarına 
verilmiş olmasına karşılık Şirkete verilen bu görev ve yeklinin kaldırıldığına dair açık 
bir hükmün bulunmadığı, Şirketin faaliyetlerini Bakanlıklarının bir kuruluşu olarak 
icra ettiği şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve özel 
hukuk hükümlerine tâbi bir şirketi Bakanlık kuruluşu olarak değerlendiren bir görüşün 
hukuki dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Bu nedenle; 

Türkiye adına tahsis edilen uydu yörünge pozisyonları ile ilgili işlemlerin 
16.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 406 sayılı Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesi 
hükümleri yerine, bu düzenleme sonrası  10.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5809 

 

 

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve  01.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 655 
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri 
hakkında KHK hükümleri gereğince sürdürülmesi önerilir.    

Uydu pozisyonları ile birlikte uluslararası koordinasyon gerektiren ve 
yürürlükteki mevzuatta kıt kaynak olarak değerlendirilen diğer önemli husus da uydu 
ile yer istasyonları arasındaki haberleşmede kullanılacak frekanslar olup, bunların 
tahsisi, tescili ve kullanılması konusunda yapılan incelemelerde Şirket’in Türk 
Telekom A.Ş.’den ayrılarak bağımsız bir tüzel kişiliğe kavuşması sonrasında iki taraf 
arasında ortaya çıkan sorun çözümlenmediğinden konu yargıya intikal etmiştir. Ankara 
11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın Şirket aleyhine sonuçlandığından, 
gerekçeli kararın bozulması istemi ile murafaalı olarak ayrıntılı temyiz layihasının 
sunulduğu, ancak Haziran 2017 itibariyle sonuçlanma aşamasına gelmediği  
görülmektedir. 

 Türk Telekom’un bağlı şirketi olan Aycell GSM şirketine ait 2001, 2002 ve 
2003 yılı denetim raporlarında, Türk Telekom’a ait 2003 ve 2004 yılları denetim 
raporlarında ve Türksat A.Ş.’nin 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 
yıllarına ait denetim raporlarında açıkça belirtilen bu sorun Türksat uyduları için tahsis 
edilen 18 GHz bandındaki frekansların Türk Telekom tarafından da R/L sistemlerinde 
kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanmakta olup, Şirketin bu konuda gerekli 
gayreti göstermemesi ve hukuki yollara başvurmaktan imtina etmesi üzerine denetim 
raporlarında sürekli olarak yinelenmek durumunda kalınmış, nihayetinde Şirket 
sorunun hukuken çözümü için girişim başlatmak zorunda kalmıştır. 

Türk Telekom’un GSM şebekesi olan Aycell’in kuruluşunda kullanılacak R/L 
sistemleri için ihtiyaç duyulan 18 Ghz bandındaki frekansların tahsisi için Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna müracaata bulunulduğu, bu talep üzerine BTK 
tarafından gönderilen cevabi yazıda talep edilen frekansların Türksat-KA uydusu için 
planlanan Down Link/Up Link frekansları ile enterferans (bozucu etki) yaratmayacak 
şekilde kullanılmak üzere izin verildiği, diğer GMS işletmecilerin aynı frekans 
bandından yaptıkları benzeri taleplerin ise uygun görülmediği bilinmekte olup, bu 
durumun ileride yaratacağı sakıncalar Aycell’in 2001, 2002 ve 2003 yılı denetim 
raporlarında açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Aycell’in diğer bir GSM işletmecisi olan 
Aria şirketi ile birleşmesi öncesinde 2003 yılı YDK raporunda söz konusu linklerin 
frekansları ile birlikte o dönemde bir kamu şirketi durumunda ve Türksat uydularının 
işletmesinden sorumlu olan Türk Telekom envanterinde kalması gerektiği açıkça 
belirtilerek öneri haline getirilmiştir. 

Bu öneriye rağmen Aycell-Aria birleşmesinde söz konusu linkler frekansları ile 
birlikte yeni kurulan şirkete devredilmesi üzerine, Türk Telekom’a ait 2004 yılı YDK 
raporunda Türk Telekom bünyesindeki uydu hizmetlerini yürütmek üzere 2.7.2004 
tarih ve 5189 sayılı Kanun ile Türksat A.Ş.’nin kurulduğu, bu Şirket’in söz konusu 
sistemlere ihtiyacı olmamakla birlikte söz konusu frekansların kullanım hakkına sahip 
olduğu belirtilerek, konunun iki taraf arasında sağlanacak bir mutabakatla çözüme 
kavuşturulmasının gerekli olduğu tespitinde bulunulmuştur.   

Türk Telekom’a ait 2004 yılı denetim raporunun görüşüldüğü KİT Alt 
Komisyonunda da bu konu gündeme gelmiş ve söz konusu sistemler Avea Şirket’inin 
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envanterinden çıkartılarak Türk Telekom’a aktarıldığı bilgisi alınmış ve bu sistemlerde 
kullanılan frekanslar konusunda Türk Telekom ile Şirket arasında görüşmelere 
başlanacağı beyan edilmiştir.  

Söz konusu frekansların durumu Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrasında 
Türksat A.Ş.’ye ait 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait denetim raporlarında ele alınmış 
olup, Şirket tarafından verilen cevapta konunun taraflar arasında yapılan toplantılarda 
görüşüldüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na sorunun çözümü için yazılı 
başvuruda bulunulduğu, verilen yanıtta ise söz konusu frekansların kullanımından 
kaynaklanan zararlı bir etki görülmesi halinde Türk Telekom’un gerekli önlemleri 
alacağını belirttiği ifade edilmiştir. 

Türksat uydularına tahsis edilen frekans bandı içindeki bazı nokta frekansların 
başka şirket tarafından kullanılıyor olması uydu yayınlarına zararlı etki yaratma 
ihtimali açısından önemli bir husus olmakla birlikte, Türksat’a tahsisli frekansların 
çoğunluk hissesi kamuya ait olmayan bir şirket tarafından haklı gerekçesi kalmaksızın 
ve bedelsiz olarak kullanılması söz konusu olduğundan, Şirketin 2009 ve 2010 yılı 
denetim raporlarında bu duruma son verilmesi amacıyla Türk Telekom ile 
görüşmelerin sürdürülmesi ve görüşmeler sonuçlanıncaya kadar kullanıma karşılık 
belirli bir ücret talep edilmesi konusunda girişimlerde bulunulması önerilmiştir.  

Şirket tarafından verilen yanıtta ise konunun 17.07.2006 tarihinden itibaren 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde takip edildiği, söz konusu 
frekansların tahsisinin Türk Telekom A.Ş.’ye ait R/L sistemleriyle Türksat-BSS 
sistemlerine, uyumluluk esasında çalışmak koşuluyla tahsis edildiği bilgisinin alındığı, 
ayrıca bu frekansların kullanım bedelinin öneri doğrultusunda talep edileceği 
belirtilmiştir. 

Öneriye böylesi bir yanıt verilmesine karşılık 2011 yıl sonu itibariyle somut bir 
gelişme kaydedilemediğinden, mevcut durumun 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesinde öngörülen hükme açıkça aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirilmiş ve bu frekansları kullanmaya devam eden Türk Telekom’un en kısa 
sürede bu duruma son vermesi, ayrıca kullandığı süre boyunca yürürlükteki tarifeye 
göre kira bedeli ödemesi hususunda daha fazla gecikmeksizin girişimlerde 
bulunulması önerisi yinelenmek durumunda kalınmıştır. Şirket tarafından verilen bu 
öneriye verilen yanıtta farklı bir yaklaşım izlenerek açıklamalarda bulunulmuş ve söz 
konusu frekansların Türk Telekom tarafından kullanılmasına ilişkin bir sakınca 
bulunmadığı belirtilmiş olmakla birlikte, Şirket tarafından 11.03.2013 tarihinde 
Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinde; 

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Spektrum Yönetim Dairesi’nde tutulan 
Milli Frekans Planı’nda 18 GHz frekans bandının Şirkete tahsis edilmiş olup 
olmadığının tespiti, 

-Tespit neticesinde ilgili frekans bandının müvekkil Şirkete tahsisli olduğunun 
görülmesi halinde 02.07.2004 tarihinden itibaren işleyecek ecrimisil ticari temerrüt 
(avans) faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili, 

istemiyle dava açılmıştır. 
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envanterinden çıkartılarak Türk Telekom’a aktarıldığı bilgisi alınmış ve bu sistemlerde 
kullanılan frekanslar konusunda Türk Telekom ile Şirket arasında görüşmelere 
başlanacağı beyan edilmiştir.  

Söz konusu frekansların durumu Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrasında 
Türksat A.Ş.’ye ait 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait denetim raporlarında ele alınmış 
olup, Şirket tarafından verilen cevapta konunun taraflar arasında yapılan toplantılarda 
görüşüldüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na sorunun çözümü için yazılı 
başvuruda bulunulduğu, verilen yanıtta ise söz konusu frekansların kullanımından 
kaynaklanan zararlı bir etki görülmesi halinde Türk Telekom’un gerekli önlemleri 
alacağını belirttiği ifade edilmiştir. 

Türksat uydularına tahsis edilen frekans bandı içindeki bazı nokta frekansların 
başka şirket tarafından kullanılıyor olması uydu yayınlarına zararlı etki yaratma 
ihtimali açısından önemli bir husus olmakla birlikte, Türksat’a tahsisli frekansların 
çoğunluk hissesi kamuya ait olmayan bir şirket tarafından haklı gerekçesi kalmaksızın 
ve bedelsiz olarak kullanılması söz konusu olduğundan, Şirketin 2009 ve 2010 yılı 
denetim raporlarında bu duruma son verilmesi amacıyla Türk Telekom ile 
görüşmelerin sürdürülmesi ve görüşmeler sonuçlanıncaya kadar kullanıma karşılık 
belirli bir ücret talep edilmesi konusunda girişimlerde bulunulması önerilmiştir.  

Şirket tarafından verilen yanıtta ise konunun 17.07.2006 tarihinden itibaren 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde takip edildiği, söz konusu 
frekansların tahsisinin Türk Telekom A.Ş.’ye ait R/L sistemleriyle Türksat-BSS 
sistemlerine, uyumluluk esasında çalışmak koşuluyla tahsis edildiği bilgisinin alındığı, 
ayrıca bu frekansların kullanım bedelinin öneri doğrultusunda talep edileceği 
belirtilmiştir. 

Öneriye böylesi bir yanıt verilmesine karşılık 2011 yıl sonu itibariyle somut bir 
gelişme kaydedilemediğinden, mevcut durumun 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesinde öngörülen hükme açıkça aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirilmiş ve bu frekansları kullanmaya devam eden Türk Telekom’un en kısa 
sürede bu duruma son vermesi, ayrıca kullandığı süre boyunca yürürlükteki tarifeye 
göre kira bedeli ödemesi hususunda daha fazla gecikmeksizin girişimlerde 
bulunulması önerisi yinelenmek durumunda kalınmıştır. Şirket tarafından verilen bu 
öneriye verilen yanıtta farklı bir yaklaşım izlenerek açıklamalarda bulunulmuş ve söz 
konusu frekansların Türk Telekom tarafından kullanılmasına ilişkin bir sakınca 
bulunmadığı belirtilmiş olmakla birlikte, Şirket tarafından 11.03.2013 tarihinde 
Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinde; 

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Spektrum Yönetim Dairesi’nde tutulan 
Milli Frekans Planı’nda 18 GHz frekans bandının Şirkete tahsis edilmiş olup 
olmadığının tespiti, 

-Tespit neticesinde ilgili frekans bandının müvekkil Şirkete tahsisli olduğunun 
görülmesi halinde 02.07.2004 tarihinden itibaren işleyecek ecrimisil ticari temerrüt 
(avans) faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili, 

istemiyle dava açılmıştır. 

 

 

Ülkede telekomünikasyon alanında oldukça kapsamlı bir düzenleme getiren 
05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve BTK tarafından 
bu kanun çerçevesinde hazırlanarak 10.05.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
28.05.2009 tarihinde yürürlüğe konulan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 
Yetkilendirme Yönetmeliği ile 02.07.2009 tarih ve 27276 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi 2001 yılından 
itibaren yaşanan bu soruna yeni boyutlar ekleyerek önemini daha da attırmıştır.  

Bu yeni boyut Yetkilendirme Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesi (ç) Ek 
kaynak tahsisi konulu bendinde belirtilen koşul nedeniyle ortaya çıkmış olup, söz 
konusu koşul “ Sözleşme sahibi işletmeciler, imtiyaz ve görev sözleşmelerinin ilk imza 
tarihinden sonra kendilerine yapılan numara ve frekans tahsisleri için bu Yönetmeliğin 
yürürlük tarihinden itibaren kullanım hakkı ücreti ödemekle yükümlüdür.” Şeklinde 
ifade edilmektedir. 

Söz konusu frekans bandının Türk Telekom tarafından kullanılmaya devam 
edilmediğinin, devam edilmekte ise hangi gerekçelere dayandırıldığının öğrenilmesi 
ve sorunun bütün yönleriyle değerlendirilebilmesi açısından Türksat A.Ş.’ye tahsisli 
bütün frekans bantları ile konuya ilişkin ayrıntılar Sayıştay Başkanlığı’nın 15.10.2012 
tarih ve 70827 sayılı yazı ile BTK’ya sorulmuş olup, 21.11.2012 tarih ve 69066-30162 
sayı ile alınan yazıda konuya ilişkin gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. 

Yapılan açıklamalarda özet olarak; 
-Şirket’e çeşitli frekans bantlarından (UHF, L, S, C, X, Ku, Ka ve EHF frekans 

bandları) uydu haberleşme hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisler yapıldığı, 
-Söz konusu tahsislerin 406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesi gereğince 

Şirket Görev Sözleşmesi’nde belirtilen 18.05.2005 tarihi itibariyle geçerli olduğu, 
-Şirket adına tahsisli frekanslar için kullanım hakkı ücreti ödenmediği, 
-Türksat uydularına ait frekansların Türkiye’deki diğer kuruluşlar tarafından 

farklı amaçlar için kullanımının söz konusu olduğu, 
-Bu izinlerin üyesi olduğumuz ITU tarafından yayımlanan Telsiz Tüzüğü 

(ITU/RR), 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme 
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ve Spektrum Yönetimi Yönetmeliği ve 
Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapıldığı, 

-17.700-19.700 MHz bantlarının Türksat A.Ş. kurulmadan önce Türk Telekom 
tarafından uydu hizmetleri ile birlikte R/L sistemleri için paylaşımlı olarak 
kullanılmakta olan frekans bandı olduğu, Türksat A.Ş. ile Görev Sözleşmesi 
imzalanması sonrasında da anılan bandın Türk Telekom tarafından söz konusu R/L 
sistemleri için kullanımının söz konusu olduğu, bu kullanımın belirtilen R/L 
sistemlerine ilişkin altyapı ve cihazların kullanılmaya devam edilebilmesi, böylelikle 
milli servetin heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik bir gereklilik arz ettiği, 
bununla birlikte frekans kaynağının etkin kullanımının temini, enterferans riskinin 
varlığı ve diğer bantlarda R/L frekans tahsisinin imkan dahilinde olması nedenleriyle 
talep eden işletmecilere ilgili diğer bantlardan R/L frekans tahsisinin yapıldığı, 
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-Türksat A.Ş. tarafından kullanılan frekans bantlarında yapılan frekans 
tahsislerine ilişkin olarak gönderilen özet bilgide 17.700-19.700 MHz bandında Şirket 
dışında sadece Türk Telekom’a tahsis yapıldığı,   

bilgisi verilmiştir. 
Yapılan bu açıklamadan ihtilaf konusu frekansların Türk Telekom tarafından 

kullanılmasına “milli servetin heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik bir 
gereklilik” olarak müsaade edildiği anlaşılmakta olup, yapılan bu açıklama aynı 
zamanda, söz konusu frekansların karasal sistemlerde de kullanılmak üzere o dönemde 
usulüne uygun tahsis edilmeyip sadece kullanılmasına izin verildiği, verilen bu iznin 
Türksat uydularının işletmesinin Türk Telekom’dan alınmasıyla geçersiz hale geldiği, 
ancak ekonomik gerekçelerle söz konusu uygulamanın sürdürülmesine imkân tanındığı 
anlamına da gelmektedir. 

Buna karşılık, Şirket tarafından BTK’ya yazılan 17.01.2013 tarih ve 02051 
sayılı yazıya cevaben BTK tarafından 15.03.2013 tarih ve 9442 sayı ile gönderilen 
yazıda; söz konusu frekans bandının Milli Frekans Planı’nda “Sabit ve Sabit Uydu” 
hizmetleri için eşit haklarla birinci öncelikli olarak planlandığı, bu kapsamda söz 
konusu frekans bandında Türk Telekom’a 1998 yılından itibaren R/L sistemleri için 
frekans tahsisi yapıldığı, ayrıca söz konusu frekans bandı sabit uydu hizmetleri için 
406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesi gereğince BTK ile Şirket arasında imzalanan 
Görev Sözleşmesi’nin yürürlük tarihi olan 18.05.2005’den itibaren Şirket adına da 
tahsis edildiği, Görev Sözleşmesi öncesi dönemde tahsis edilen 17.700 MHz-19.700 
MHz frekans bantlarındaki R/L frekansları Türk Telekom’a tahsisli sayıldığından 
anılan kaynaklar için kullanım hakkı ücreti alınmadığı, ancak BTK ile Türk Telekom 
arasında yenilenerek 14.11.2005 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi sonrasında 
tahsis edilen 17.700-19.700 MHz frekans bantlarındaki R/L frekansları mevzuat 
uyarınca Türk Telekom’a ek kaynak tahsisi olarak değerlendirildiği ve kullanım hakkı 
ücreti alınmak suretiyle konu frekans bandından tahsis yapıldığı şeklinde açıklamalara 
yer verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak farklı tarihlerde ve farklı taraflara gönderilen iki yazıda 
birbiriyle çelişen ve konunun yanlış anlaşılmasına neden olabilecek ifadeler 
bulunmakta ise de,  Görev Sözleşmesi öncesinde söz konusu frekans bandından tahsis 
edilen R/L frekanslarının Türk Telekom’a tahsisli sayıldığı ifadesi yapılan 
uygulamanın bir varsayıma dayandığının ikrarı niteliğinde olup, frekansların ne 
şekilde tahsis ve tescil edileceğine ilişkin mevzuatta varsayımlarla işlem yapılması 
öngörülmemektedir. 

Üstelik, Sayıştay Başkanlığı’na muhatap olarak gönderilen yazıda Türksat 
uydularının işletmesinin Şirket’e devri sonrasında enterferans endişesiyle Türk 
Telekom’a bu frekans bandından ilave tahsis yapılmadığı, dolayısıyla kullanım ücreti 
alınmadığı açıkça belirtilmiş olmasına karşılık, Şirket’e muhatap olarak yazılan yazıda 
Türk Telekom’a sonradan ilave tahsislerin yapıldığı ve kullanım ücretinin alındığının 
belirtilmesi, ayrıca BTK’nın İnternet sitesinden yapılan sorgulamada 17,3-18,1 GHz 
bandının münhasıran ulusal kaplama olarak Şirket’e ait olduğu bilgisinin verilmesi 
kayıtlarındaki tutarsızlığı ortaya koymaktadır.  
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-Türksat A.Ş. tarafından kullanılan frekans bantlarında yapılan frekans 
tahsislerine ilişkin olarak gönderilen özet bilgide 17.700-19.700 MHz bandında Şirket 
dışında sadece Türk Telekom’a tahsis yapıldığı,   

bilgisi verilmiştir. 
Yapılan bu açıklamadan ihtilaf konusu frekansların Türk Telekom tarafından 

kullanılmasına “milli servetin heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik bir 
gereklilik” olarak müsaade edildiği anlaşılmakta olup, yapılan bu açıklama aynı 
zamanda, söz konusu frekansların karasal sistemlerde de kullanılmak üzere o dönemde 
usulüne uygun tahsis edilmeyip sadece kullanılmasına izin verildiği, verilen bu iznin 
Türksat uydularının işletmesinin Türk Telekom’dan alınmasıyla geçersiz hale geldiği, 
ancak ekonomik gerekçelerle söz konusu uygulamanın sürdürülmesine imkân tanındığı 
anlamına da gelmektedir. 

Buna karşılık, Şirket tarafından BTK’ya yazılan 17.01.2013 tarih ve 02051 
sayılı yazıya cevaben BTK tarafından 15.03.2013 tarih ve 9442 sayı ile gönderilen 
yazıda; söz konusu frekans bandının Milli Frekans Planı’nda “Sabit ve Sabit Uydu” 
hizmetleri için eşit haklarla birinci öncelikli olarak planlandığı, bu kapsamda söz 
konusu frekans bandında Türk Telekom’a 1998 yılından itibaren R/L sistemleri için 
frekans tahsisi yapıldığı, ayrıca söz konusu frekans bandı sabit uydu hizmetleri için 
406 sayılı Kanun’un Ek 33 üncü maddesi gereğince BTK ile Şirket arasında imzalanan 
Görev Sözleşmesi’nin yürürlük tarihi olan 18.05.2005’den itibaren Şirket adına da 
tahsis edildiği, Görev Sözleşmesi öncesi dönemde tahsis edilen 17.700 MHz-19.700 
MHz frekans bantlarındaki R/L frekansları Türk Telekom’a tahsisli sayıldığından 
anılan kaynaklar için kullanım hakkı ücreti alınmadığı, ancak BTK ile Türk Telekom 
arasında yenilenerek 14.11.2005 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi sonrasında 
tahsis edilen 17.700-19.700 MHz frekans bantlarındaki R/L frekansları mevzuat 
uyarınca Türk Telekom’a ek kaynak tahsisi olarak değerlendirildiği ve kullanım hakkı 
ücreti alınmak suretiyle konu frekans bandından tahsis yapıldığı şeklinde açıklamalara 
yer verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak farklı tarihlerde ve farklı taraflara gönderilen iki yazıda 
birbiriyle çelişen ve konunun yanlış anlaşılmasına neden olabilecek ifadeler 
bulunmakta ise de,  Görev Sözleşmesi öncesinde söz konusu frekans bandından tahsis 
edilen R/L frekanslarının Türk Telekom’a tahsisli sayıldığı ifadesi yapılan 
uygulamanın bir varsayıma dayandığının ikrarı niteliğinde olup, frekansların ne 
şekilde tahsis ve tescil edileceğine ilişkin mevzuatta varsayımlarla işlem yapılması 
öngörülmemektedir. 

Üstelik, Sayıştay Başkanlığı’na muhatap olarak gönderilen yazıda Türksat 
uydularının işletmesinin Şirket’e devri sonrasında enterferans endişesiyle Türk 
Telekom’a bu frekans bandından ilave tahsis yapılmadığı, dolayısıyla kullanım ücreti 
alınmadığı açıkça belirtilmiş olmasına karşılık, Şirket’e muhatap olarak yazılan yazıda 
Türk Telekom’a sonradan ilave tahsislerin yapıldığı ve kullanım ücretinin alındığının 
belirtilmesi, ayrıca BTK’nın İnternet sitesinden yapılan sorgulamada 17,3-18,1 GHz 
bandının münhasıran ulusal kaplama olarak Şirket’e ait olduğu bilgisinin verilmesi 
kayıtlarındaki tutarsızlığı ortaya koymaktadır.  

 

 

Yürürlükteki Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin 9 (4) maddesinde BTK’nın 
frekans değişikliklerinde işletmeciye makul bir süre vereceği ve yapılacak 
değişikliklere uyum sürecinde doğacak gider kalemleri için herhangi bir hak talep 
edilemeyeceği hükmü bulunmasına karşılık, mevzuatta yer almayan “milli servetin 
heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik bir gereklilik” nedeniyle sürdürülen bu 
uygulama, kamu malının kullanımı daha önce usulüne uygun bir yararlanma şeklinde 
iken yararlanma süresi dolmasına rağmen kamu malının fiilen kullanımına devam 
edilmesi anlamına gelmektedir. 

Elektromanyetik dalga frekanslarının devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olması, ayrıca kavram itibariyle ülke geneline yayılmış taşınmaz niteliği bulunması bu 
amaçla ecrimisil istenmesini haklı kılacak gerekçeler arasında olup, frekanslar 
üzerindeki fuzuli işgale bugüne kadar farklı gerekçelerle göz yumulması geçerli rıza 
sayılmayacağı gibi, haksız kullanıcılarından bedel istenilebilmesi için idarenin uydu 
haberleşme hizmetlerinde enterferans oluşması, bir başka ifade ile idarenin zarara 
uğraması şartının da aranmayacağı ortadadır.  

Nitekim, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ülkede frekans spektrumu 
idaresinde tek yetkili kurum olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu kabul 
etmekte ve bu kanun kapsamında çıkartılan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 
Yetkilendirme Yönetmeliği kıt kaynak olarak adlandırılan elektromanyetik dalga 
frekanslarının kullanım ücretlerinin belirlenmesi konusunda düzenleme getirmektedir. 
Söz konusu yönetmelikte; frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların 
kullanılması için verilen haklar kullanım hakkı olarak tanımlanarak, bu hakkın 
verilmesine ve söz konusu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının teminine 
yönelik ücret alınacağı belirtilmiş, bu ücretlerinin asgari değerlerinin 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre 
belirleneceği hükme bağlanmıştır.  

Bu husus göz önüne alınarak, 2012 yılı denetim raporunda; 406 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu’na 5189 sayılı Kanun ile ilave edilen Ek 33 üncü maddesi 
gereğince kurulan ve adına kayıtlı uyduları işletmekle görevlendirilen Şirket’e yine 
aynı madde ile Türksat uydularına kayıtlı frekans tahsisleri de devredilmiş olmasına 
rağmen, bu tahsisler arasında yer alan 17.700-19.700 MHz bandındaki frekansların 
Türk Telekom tarafından kullanılmaya devam edilmesi ve bu kullanımın mevzuatta 
yer almayan milli servetin heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik bir 
gerekçeye dayandırılması nedeniyle; 11.03.2013 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye 
Ticaret Mahkemesinde açılan dava sürecinin takip edilmesi ve kullanıma ilişkin 
bedelin Elektromanyetik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girdiği tarih olan 28.05.2009’dan başlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından açıklanan frekans kullanım hakkı ücretlerine ilişkin 
değerler ve işgal miktarları esas alınarak belirlenmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından öneriye verilen yanıtta; BTK’dan alınan 15.03.2013 tarih ve 
19643-9442 sayılı yazıda belirtilen hususların Şirketin 2011 yılı işlemlerine yönelik 
raporda bu konuda benzer öneriye verilmiş olan cevabı teyit edecek şekilde konunun 
açıklığa kavuştuğu, buna karşılık Şirket tarafından 11.03.2013 tarihinde Türk Telekom 
aleyhine Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/81 esas numarası altında dava 
açılarak; mahkemeden 17.7-19.7 GHz bandındaki tahsisin tespiti ve Türksat’a tahsisli 
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olması halinde şu ana kadar Türk Telekom (ve alt şirket Avea) tarafından ödenmeyen 
frekans kiralarına karşılık ecrimisil bedeli de talep edildiği, davanın takibinin 
yapılmaya devam edildiği belirtilmiştir. Söz konusu davaya ilişkin süreç denetim tarihi 
itibarıyla devam ettiğinden, 2013 yılı denetim raporunda açılan dava sürecinin takip 
edilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından öneriye verilen yanıtta dava sürecinin devam ettiği belirtilmiş 
olmasına karşılık, 2015 yılında yapılan denetimler sırasında söz konusu davanın Şirket 
aleyhine sonuçlandığı, ancak gerekçeli kararın henüz yayımlanmadığı bilgisi 
alındığından, mahkemeye sunulan bilirkişi raporları ve BTK’nın konu ile ilgili görüşü 
temin edilerek incelenmiştir. Buna göre; 

-13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 08.04.2014 tarihli duruşmasında alınan 
karar gereğince görevlendirilen 3 bilirkişiden oluşan heyet tarafından 26.05.2014 
tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümünde 18 GHz bandının sadece 17,3-18,1 
GHz alt bandının Türksat A.Ş.’ye tahsis ve tescilli olduğu, 18 GHz bandının tüm alt 
bantlarının uydu haberleşmesine tahsis edilemeyeceği; 18 GHz bandının tüm alt 
bantlarıyla birlikte devredileceğine ilişkin kanun hükmü olmadığı, bu bandın bir kısım 
alt bantlarının Davacı, bir kısım alt bantlarının Davalı tarafından kullanıldığının ikrar 
edildiği; Milli Frekans Planlaması kapsamında yer ve uydu haberleşmesi için 18 GHz 
bandının alt bantlara bölünerek tahsis edildiği, alt bantlara bölmenin mevzuata 
aykırılık taşımadığı; elektromanyetik girişim (enterferans) olup olmadığı konusunda 
dava dosyasında yeterli bilgi olmadığı, Davalının bazı alt bantları kullanması sebebiyle 
davacıya herhangi bir bedel ödemek zorunda olmadığı; Davalının bu frekans bölgesini 
kullanması hususunda sadece BTK’ya karşı sorumlu olduğu; BTK web sitesine göre 
tescil yapılmadan bazı frekans bantlarının kullanıldığının anlaşıldığı ancak bu dava 
açısından önemli olmadığı; söz konusu frekans bantlarının belli bir gelir elde etmek 
amacıyla kullanılacağının tartışmasız olduğu ancak bu dava açısından önemli olmadığı 
kanaatine varıldığı belirtilerek, Davacının davasında haksız olduğu görüş ve kanaatinin 
bildirildiği, 

-Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora Şirket tarafından yapılan itirazda raporun 
eksik ve hatalı görüşler içerdiği, bilirkişi kurulunun dosya hakkında yetkin ve uzman 
görüş belirtmediği; Raporda BTK web sitesinden alınan tabloların yanlış 
yorumlandığı, uzman bilirkişi olarak BTK’nın görevlendirilmesinin gerektiği; Bilirkişi 
Kurulunun Dosya hakkında uzman görüş sunabilecek bilgi ve tecrübeye sahip 
olmadığı; BTK web sitesinden temin edilen tabloların Bilirkişilik tanımına uygun 
olmayacak şekilde yorumlanarak ojektiften uzak görüş açıklandığı; 406 sayılı 
Kanunun ek 33 maddesinde yer alan hükmün düzenleme amacının dönem itibariyle 
özelleştirme sürecinde olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin elinde bulunan uydu 
hizmetleri ve frekans haklarının özelleştirme kapsamı dışında bırakılarak devlet elinde 
kalmasını sağlamak olduğu; bu hususun  5189 sayılı Kanun’un gerekçesinde de açık 
ve net şekilde belirtildiği; davalı şirketin elinde bulunan frekansların davacı şirkete 
devri gerektiği; 406 sayılı kanun ile 18 GHz bandı frekanslarının davalı tarafından 
kullanıldığı; Sayıştay tarafından hazırlanan raporda bu hususun dile getirildiği; TBMM 
KİT Komisyon toplantısında Sayıştay raporunun gündeme getirildiği ve davacı 
şirketin gerekli önlemleri alması kararı verildiği, bu kapsamda bu davanın açıldığı; 
bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler yer aldığı; davalı şirketin kanun hükümlerine 
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olması halinde şu ana kadar Türk Telekom (ve alt şirket Avea) tarafından ödenmeyen 
frekans kiralarına karşılık ecrimisil bedeli de talep edildiği, davanın takibinin 
yapılmaya devam edildiği belirtilmiştir. Söz konusu davaya ilişkin süreç denetim tarihi 
itibarıyla devam ettiğinden, 2013 yılı denetim raporunda açılan dava sürecinin takip 
edilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından öneriye verilen yanıtta dava sürecinin devam ettiği belirtilmiş 
olmasına karşılık, 2015 yılında yapılan denetimler sırasında söz konusu davanın Şirket 
aleyhine sonuçlandığı, ancak gerekçeli kararın henüz yayımlanmadığı bilgisi 
alındığından, mahkemeye sunulan bilirkişi raporları ve BTK’nın konu ile ilgili görüşü 
temin edilerek incelenmiştir. Buna göre; 

-13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 08.04.2014 tarihli duruşmasında alınan 
karar gereğince görevlendirilen 3 bilirkişiden oluşan heyet tarafından 26.05.2014 
tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümünde 18 GHz bandının sadece 17,3-18,1 
GHz alt bandının Türksat A.Ş.’ye tahsis ve tescilli olduğu, 18 GHz bandının tüm alt 
bantlarının uydu haberleşmesine tahsis edilemeyeceği; 18 GHz bandının tüm alt 
bantlarıyla birlikte devredileceğine ilişkin kanun hükmü olmadığı, bu bandın bir kısım 
alt bantlarının Davacı, bir kısım alt bantlarının Davalı tarafından kullanıldığının ikrar 
edildiği; Milli Frekans Planlaması kapsamında yer ve uydu haberleşmesi için 18 GHz 
bandının alt bantlara bölünerek tahsis edildiği, alt bantlara bölmenin mevzuata 
aykırılık taşımadığı; elektromanyetik girişim (enterferans) olup olmadığı konusunda 
dava dosyasında yeterli bilgi olmadığı, Davalının bazı alt bantları kullanması sebebiyle 
davacıya herhangi bir bedel ödemek zorunda olmadığı; Davalının bu frekans bölgesini 
kullanması hususunda sadece BTK’ya karşı sorumlu olduğu; BTK web sitesine göre 
tescil yapılmadan bazı frekans bantlarının kullanıldığının anlaşıldığı ancak bu dava 
açısından önemli olmadığı; söz konusu frekans bantlarının belli bir gelir elde etmek 
amacıyla kullanılacağının tartışmasız olduğu ancak bu dava açısından önemli olmadığı 
kanaatine varıldığı belirtilerek, Davacının davasında haksız olduğu görüş ve kanaatinin 
bildirildiği, 

-Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora Şirket tarafından yapılan itirazda raporun 
eksik ve hatalı görüşler içerdiği, bilirkişi kurulunun dosya hakkında yetkin ve uzman 
görüş belirtmediği; Raporda BTK web sitesinden alınan tabloların yanlış 
yorumlandığı, uzman bilirkişi olarak BTK’nın görevlendirilmesinin gerektiği; Bilirkişi 
Kurulunun Dosya hakkında uzman görüş sunabilecek bilgi ve tecrübeye sahip 
olmadığı; BTK web sitesinden temin edilen tabloların Bilirkişilik tanımına uygun 
olmayacak şekilde yorumlanarak ojektiften uzak görüş açıklandığı; 406 sayılı 
Kanunun ek 33 maddesinde yer alan hükmün düzenleme amacının dönem itibariyle 
özelleştirme sürecinde olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin elinde bulunan uydu 
hizmetleri ve frekans haklarının özelleştirme kapsamı dışında bırakılarak devlet elinde 
kalmasını sağlamak olduğu; bu hususun  5189 sayılı Kanun’un gerekçesinde de açık 
ve net şekilde belirtildiği; davalı şirketin elinde bulunan frekansların davacı şirkete 
devri gerektiği; 406 sayılı kanun ile 18 GHz bandı frekanslarının davalı tarafından 
kullanıldığı; Sayıştay tarafından hazırlanan raporda bu hususun dile getirildiği; TBMM 
KİT Komisyon toplantısında Sayıştay raporunun gündeme getirildiği ve davacı 
şirketin gerekli önlemleri alması kararı verildiği, bu kapsamda bu davanın açıldığı; 
bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler yer aldığı; davalı şirketin kanun hükümlerine 

 

 

aykırı faaliyetlerini ve genel olarak hukuka aykırılık durumunu değersiz olarak 
nitelendirildiği belirtilmiş, 

-Davalının Bilirkişi Raporuna karşı sunduğu dilekçede ise; BTK web sitesinden 
alınan tablolardan görüldüğü üzere, 18 GHz bandının alt bantlara ayrılmış olduğu, 
Milli Frekans Planlaması kapsamında söz konusu frekans bandının sabit, sabit uydu ve 
mobil servisler için tahsis edildiği; 17,3-18,1 GHz bandının Davacı firmaya 
lisanslandığı; diğer alt bantların herhangi bir kuruma lisanslanmadığı; 406 sayılı 
kanunun ek 33 maddesi uyarınca, BTK’nın görev ve yetkileri saklı olmak üzere, Türk 
Telekom’un, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekansları, davacı 
şirkete devrettiği; 18 GHz frekans bandının bir kısmının uydu hizmeti ve yörünge 
pozisyonlarına diğer bir kısmının ise Türk Telekom tarafından kullanılan R/L 
sistemlerine ilgili mevzuat ve yetkili Kurum ve Kuruluşların işlemleri çerçevesinde, 
ayrı ayrı birbirlerini etkilemeyecek şekilde tahsis ve tescil edildiği; davacı şirket 
tarafından ilgili hizmetler için kullanılan frekans spektrumunun davalı tarafından 
kullanılmadığı; yatay düzlemde yayın yapan karasal şebekeler ile dikey düzlemde 
yayın yapan uydu şebekelerinin birbirini olumsuz etkilemediği, bu hususta bir bildirim 
alınmadığı; 18 GHz bandının hem davacı şirkete hem de davalı şirkete tahsisli olduğu; 
uydu haberleşme hizmetleri için kullanılmayan frekans bandının devrinin söz konusu 
olmadığının belirtildiği, 

-Bu görüşleri dikkate alan Bilirkişi heyetinin 27.06.2014 tarihinde hazırlayarak 
T.C. Ankara 13. Ticaret Mahkemesine sunduğu Ek Rapor’un İnceleme, 
Değerlendirme, Görüş ve Kanaat bölümünde; BTK web sitesinde elde edilen dava 
konusuna yönelik bilgilerin kök raporda hatalı yorumlandığı belirtilmiş olmakla 
birlikte, olması gereken doğru yorumun paylaşılmadığı ve yorum hatasının nerede 
olduğunun belirtilmediği, BTK web sitesinde yer alan tabloların hatalı olduğunun 
iddia edilmediği, bu durumda kök raporda belirtilen görüşü değiştirecek herhangi bir 
bilgi ve belge sunulmadığı, 406 sayılı Kanunun ek 33 maddesinde 18 GHz frekans 
bandının devrine ilişkin bir hüküm yer almadığı; uydu hizmetlerine ve yörünge 
pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve tescillerinin devrinin gerektiği, 
çelişkili olduğu iddia edilen kök raporda yer alan “Davalı firmanın 18 GHz bandında 
yer alan alt frekans bantlarını uydu haberleşmesi için kullanmadığı tartışmasızdır; 
böyle bir iddia da bulunmamaktadır. Davalının 18 GHz frekans bandının bazı alt 
bantlarını kullandığı ve bu durumun Milli Frekans Planlaması ile uyumlu olduğu 
değerlendirilmiştir. Ancak söz konusu frekans bölgesi kullanıldığı halde bu frekans 
bantlarının tahsis ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği BTK sitesinde yer alan web 
sayfasında görülmemektedir. Bu durum Haberleşme Kânununa aykırı olmakla birlikte 
söz konusu dava açısından önemli bulunmamıştır.” İfadesinin çelişkili olmadığı, uydu 
hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekansların kullanılmaması durumunda 
18 HGz Bandında olsa da bazı alt frekans bantlarının davacı firma haricinde üçüncü 
şahıslara tahsis edilebileceği ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla kök raporda sunulan 
görüş ve kanaati değiştirecek bilgi ve belgenin yer almadığı şeklinde görüş bildirildiği, 

-BTK tarafından Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 26.09.2014 tarih ve 
E.2014/411 sayılı yazısına karşı gönderilen 5.11.2014 tarihli cevabi yazıda; konu ile 
ilgili taraflarına yazılan yazılardan söz edilerek, Türksat uydularına ait frekanslar, 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Telsiz Tüzüğü (ITU/RR)’nde belirtilen farklı 
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hizmetler için kıt kaynak olan spektrumun etkin ve verimli kullanılması ilkesi 
kapsamında paylaşımlı olarak planlanmış ve gerekli frekans tahsisleri yapıldığı, 
frekans tahsisi yapılırken, üyesi olduğumuz ITU/RR’de yer alan hususlar, yine üyesi 
olduğumuz Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (CEPT) kararları ve Milli 
Frekans Planımızın dikkate alındığı, bu kapsamda Türksat A.Ş. uydu sistemlerinde 
kullanılan frekansların çeşitli işletmeci ve kamu kurumları ile paylaşımlı olarak 
kullanılabildiği açıklaması yapıldığı, 

-Bu açıklamanın yanı sıra,  Sayıştay raporunda özellikle konu edilen 17,7-19,7 
GHz bandının Sabit, Sabit uydu ve Mobil olarak belirlenen üç hizmete eşit haklarla 
planlama yapmak amacıyla birinci öncelikli tahsis edildiği, üç hizmetin belirlenen 
kurallar çerçevesinde paylaşımlı olarak kullanılması için paylaşım kriterlerinin 
belirlendiği, CEPT tarafından sabit uydu hizmetlerinin yer istasyonu ile sabit hizmetler 
için 17,7-19,7 GHz frekans bandının paylaşımı ile ilgili ERC/DEC/(00)07 Kararının 
oluşturduğu, söz konusu frekans bandının ülkemizde de ITU/RR ve CEPT kararları 
dikkate alınarak Milli Frekans Planında “Sabit ve Sabit Uydu” hizmetleri için eşit 
haklarla birinci öncelikli olarak planlandığı, bu kapsamda 7,7-19,7 GHz frekans 
bandında Türk Telekom’a 1998 yılından itibaren R/L sistemleri için frekans tahsisi 
yapıldığı, Kurum ile Türk Telekom arasında 2001 yılında imzalanan Görev Sözleşmesi 
sonrasında tahsis edilen 17,7-19,7 GHz frekans bandlarındaki R/L frekansları mevzuat 
uyarınca Türk Telekom’a ek kaynak tahsisi olarak değerlendirildiği ve Türk 
Telekom’dan kullanım hakkı ücreti alınmak suretiyle konu frekans bandından tahsis 
yapıldığı bilgisinin verildiği 

görülmektedir. 
Gerek üç uzmandan oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 26.5.2014 ve 

27.6.2014 tarihli raporlarda, gerekse BTK tarafından Ankara 11. Asliye Ticaret 
Mahkemesine gönderilen 5.11.2014 tarihli yazıda söz konusu frekans bandının Türksat 
uyduları ile birlikte karasal sistemlerde kullanılmak üzere Türk Telekom’a da  tahsis 
edilebilmesi konusunda bir sakıncanın bulunmadığı ve yapılan bu tahsislerin 
uluslararası kurallara uygun olduğu belirtilerek, Şirket iddialarının geçersiz olduğu 
ileri sürülmüş, üstelik BTK’nın 5.11.2014 tarihli yazısında söz konusu frekans 
bandının 1998 yılından itibaren karasal R/L sistemleri tarafından kullanıldığı ifade 
edilmiştir.  

Belirtilen bu görüşlerin, söz konusu frekans bandının Türk Telekom tarafından 
kullanımına devam edilmesi ile ilgili Aycell GSM Şirketi, Türk Telekom A.Ş. ve 
Şirketin denetim raporlarında yer alan inceleme ve değerlendirmeler dikkate 
alınmaksızın, sadece teorik bir yaklaşımla verildiği anlaşılmakta olup, bunun yanı sıra 
BTK’nın Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesine muhatap 5.11.2014 tarihli yazısının 
Sayıştay’a muhatap 21.11.2012 tarihli yazı ile çelişir bilgiler ihtiva ettiği 
görülmektedir. 

Şöyle ki; 
-Radyo haberleşmesi için uygun olan frekans spektrumundan her hangi bir 

frekans bandının ülkenin hükümranlık alanı içinde her hangi bir kullanıcıya veya 
kullanıcılara tahsisi 5.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
gereğince hazırlanıp 2.7.2009 tarih ve 27276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
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hizmetler için kıt kaynak olan spektrumun etkin ve verimli kullanılması ilkesi 
kapsamında paylaşımlı olarak planlanmış ve gerekli frekans tahsisleri yapıldığı, 
frekans tahsisi yapılırken, üyesi olduğumuz ITU/RR’de yer alan hususlar, yine üyesi 
olduğumuz Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (CEPT) kararları ve Milli 
Frekans Planımızın dikkate alındığı, bu kapsamda Türksat A.Ş. uydu sistemlerinde 
kullanılan frekansların çeşitli işletmeci ve kamu kurumları ile paylaşımlı olarak 
kullanılabildiği açıklaması yapıldığı, 

-Bu açıklamanın yanı sıra,  Sayıştay raporunda özellikle konu edilen 17,7-19,7 
GHz bandının Sabit, Sabit uydu ve Mobil olarak belirlenen üç hizmete eşit haklarla 
planlama yapmak amacıyla birinci öncelikli tahsis edildiği, üç hizmetin belirlenen 
kurallar çerçevesinde paylaşımlı olarak kullanılması için paylaşım kriterlerinin 
belirlendiği, CEPT tarafından sabit uydu hizmetlerinin yer istasyonu ile sabit hizmetler 
için 17,7-19,7 GHz frekans bandının paylaşımı ile ilgili ERC/DEC/(00)07 Kararının 
oluşturduğu, söz konusu frekans bandının ülkemizde de ITU/RR ve CEPT kararları 
dikkate alınarak Milli Frekans Planında “Sabit ve Sabit Uydu” hizmetleri için eşit 
haklarla birinci öncelikli olarak planlandığı, bu kapsamda 7,7-19,7 GHz frekans 
bandında Türk Telekom’a 1998 yılından itibaren R/L sistemleri için frekans tahsisi 
yapıldığı, Kurum ile Türk Telekom arasında 2001 yılında imzalanan Görev Sözleşmesi 
sonrasında tahsis edilen 17,7-19,7 GHz frekans bandlarındaki R/L frekansları mevzuat 
uyarınca Türk Telekom’a ek kaynak tahsisi olarak değerlendirildiği ve Türk 
Telekom’dan kullanım hakkı ücreti alınmak suretiyle konu frekans bandından tahsis 
yapıldığı bilgisinin verildiği 

görülmektedir. 
Gerek üç uzmandan oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 26.5.2014 ve 

27.6.2014 tarihli raporlarda, gerekse BTK tarafından Ankara 11. Asliye Ticaret 
Mahkemesine gönderilen 5.11.2014 tarihli yazıda söz konusu frekans bandının Türksat 
uyduları ile birlikte karasal sistemlerde kullanılmak üzere Türk Telekom’a da  tahsis 
edilebilmesi konusunda bir sakıncanın bulunmadığı ve yapılan bu tahsislerin 
uluslararası kurallara uygun olduğu belirtilerek, Şirket iddialarının geçersiz olduğu 
ileri sürülmüş, üstelik BTK’nın 5.11.2014 tarihli yazısında söz konusu frekans 
bandının 1998 yılından itibaren karasal R/L sistemleri tarafından kullanıldığı ifade 
edilmiştir.  

Belirtilen bu görüşlerin, söz konusu frekans bandının Türk Telekom tarafından 
kullanımına devam edilmesi ile ilgili Aycell GSM Şirketi, Türk Telekom A.Ş. ve 
Şirketin denetim raporlarında yer alan inceleme ve değerlendirmeler dikkate 
alınmaksızın, sadece teorik bir yaklaşımla verildiği anlaşılmakta olup, bunun yanı sıra 
BTK’nın Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesine muhatap 5.11.2014 tarihli yazısının 
Sayıştay’a muhatap 21.11.2012 tarihli yazı ile çelişir bilgiler ihtiva ettiği 
görülmektedir. 

Şöyle ki; 
-Radyo haberleşmesi için uygun olan frekans spektrumundan her hangi bir 

frekans bandının ülkenin hükümranlık alanı içinde her hangi bir kullanıcıya veya 
kullanıcılara tahsisi 5.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
gereğince hazırlanıp 2.7.2009 tarih ve 27276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

 

 

yürürlüğe giren Spektrum Yönetimi Yönetmeliği gereğince tamamen Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkisinde olup, 18 Ghz frekans bandının da Türksat 
ile Türk Telekom’a aynı anda farklı hizmetler için tahsis etmesinde ITU/RR 
kurallarına aykırılık söz konusu olmadığı gibi, BTK tarafından yapılacak her frekans 
tahsisinin  ITU/RR kurallarına uyma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
söz konusu tahsisin sadece ITU/RR kurallarına uygun olduğu gerekçesine dayandırılıp 
Sayıştay raporlarında belirtilen koşullu tahsis/izin verme hususu ile ilgili hiçbir 
değerlendirmede bulunulmaması taraflar arasında yaşanılan sorunun yeterince 
anlaşılmadığının ve teorik bir yaklaşımla hukuki görüş bildirildiğinin açık bir 
göstergesi durumundadır.      

-Halbuki, Türksat uyduları Türk Telekom tarafından işletilirken uydu 
haberleşmesi için tahsis edilen frekansların Türk Telekom-Aycell GSM şebekesi 
altyapısı için kullanılacak R/L sistemlerinde de kullanılmak istenmesi üzerine ortaya 
çıkan bu sorun, söz konusu frekans bandının diğer işletmeciler tarafından da talep 
edilmesine rağmen BTK tarafından uygun görülmeyip Türksat uyduları işletmecisi 
sıfatıyla sadece Türk Telekom’a izin verilmesinden, Türksat uydularının işletmesinin 
Şirket’e devri sonrasında da bu kullanıma devam edilmesinden  kaynaklanmaktadır.  

-Bu durum bilirkişi raporlarında hiç değinilmeyen bir husus olup, söz konusu 
frekans bandının R/L sistemlerinde kullanılmak üzere sadece Türk Telekom’a verilen 
izinlerin uygun olmadığı ve diğer işletmeciler tarafından eşitliksiz uygulama olarak 
şikayet konusu edileceği hususu Aycell GSM şirketinin 2001, 2002 ve 2003 yılı YDK 
(Sayıştay) denetim raporlarında da açıkça belirtilmiş ve ileride yaşanması muhtemel 
sorunlara dikkat çekilmiştir.   

-Yapılan bu uygulama o dönemde uygulanmakta olan kurallara uymadığı gibi 
halen yürürlükte olan Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin 5.1.(a) maddesinde 
“Kurum, Spektrum Yönetiminde; Elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin 
sağlanması ve ayrımcılık gözetilmemesi, şeffaflığın sağlanması, spektrumun etkin ve 
verimli bir şekilde kullanımının sağlanması, telsiz yayınlarının zararlı elektromanyetik 
girişime sebebiyet vermeden kullanılması ve uygulanmasını, ... dikkate alır” hükmü ile 
de çelişmektedir. Nitekim, frekans spektrumunun kullanımında başka benzeri örnekler 
de olduğundan, 6.3.2015 tarih ve 29287 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 24.2.2015 tarih ve 2015/4 sayılı YPK Kararı ekindeki 
“2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki 15. Spektrum 
Kaynaklarının Tahsis Edilmesi başlıklı eyleminde “ Spektrum politikası adil paylaşım, 
etkin rekabet, erişim maliyetleri, teknolojik gelişmeler, hız ve kalite unsurları 
değerlendirilerek gözden geçirilecektir” şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. 

-Türk Telekom diğer benzeri şebeke işletmecileri ile aynı statüde olmasına 
rağmen bu frekansları eski bir Türksat operatörü olmasından kaynaklanan avantajı 
sayesinde kullanmaya devam etmesi 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun EK 33 
üncü maddesinde belirtilen “Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm 
uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, 
uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, 
her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikri ve sınai 
haklar ile sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco’da bulunan Eurasiasat SAM 
şirketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans 
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tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve 
kredi anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan 
davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm 
hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip 
iki ay içerisinde Türksat A.Ş.’ye yapılacak protokollerle devredilir” hükmü içinde yer 
alan “... frekans tahisis, ... her türlü fikri ve sınai haklar ile sair hak ve alacaklar… 
Türksat A.Ş.’ye yapılacak protokollerle devredilir” bölümünün ihlali anlamına 
geldiğinden, mevcut durum gerek 406 sayılı kanun, gerekse ilgili yönetmelik 
hükümlerine aykırı bir uygulama olarak devam etmektedir.   

-Böylesi aykırılıklar olmasına karşılık, Türksat uydularının işletmesi Türk 
Telekom’dan alınıp Türksat A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte Türk Telekom’a karasal 
sistemlerde kullanılmak üzere anılan banttaki frekans tahsislerinin neden iptal 
edilmediğinin gerekçesi BTK tarafından Sayıştay’a muhatap olarak yazılan 21.11.2012  
tarihli yazıdan anlaşılmakta olup, söz konusu yazıda aynen; “Buna ilaveten, 17700-
19700 MHz bandları Türksat A.Ş. kurulmadan önce Türk Telekom tarafından uydu 
hizmetleriyle birlikte R/L sistemleri için paylaşımlı olarak kullanılmakta olan frekans 
bandı olup, Türksat A.Ş. ile görev sözleşmesi imzalanması sonrasında da anılan bandın 
Türk Telekom tarafından söz konusu R/L sistemleri için kullanımı söz konusu 
olmuştur. Bu kullanım, belirtilen R/L sistemlerine ilişkin altyapı ve cihazların 
kullanılmaya devam edilebilmesi, böylelikle milli servetin heba edilmesinin önlenmesi 
bakımından teknik bir gereklilik arz etmektedir. Bununla birlikte frekans kaynağının 
etkin kullanımının temini, enterferans riskinin varlığı ve diğer bandlarda R/L frekans 
tahsisinin imkan dahilinde olması nedeniyle talep eden işletmecilere ilgili diğer 
bandlardan R/L frekans tahsisi yapılmaktadır” denilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu 
özel durumun gerekçesi “milli servetin heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik 
bir gereklilik” olarak açıklanmakta ve Sayıştay raporlarında yer aldığı üzere fuzuli 
şagil durumundaki Türk Telekom tarafından Şirkete ecrimisil ödenmesini gerektiren 
bir durumun varlığı teyid edilmektedir. 

-BTK’nın Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderdiği 5.11.2014 tarihli 
yazıda belirtilen “ Bu kapsamda 17,7-19,7 GHz frekans bandında Türk Telekom’a 
1998 yılından itibaren R/L sistemleri için frekans tahsisi yapılmaktadır. Kurumumuz 
ile Türk Telekom arasında 2001 yılında imzalanan Görev Sözleşmesi sonrasında tahsis 
edilen 17,7-19,7 GHz frekans bandlarındaki R/L frekansları mevzuat uyarınca Türk 
Telekom’a ek kaynak tahsisi olarak değerlendirilmekte ve Türk Telekom’dan kulla-
nım hakkı alınmak suretiyle konu frekans bandından tahsis yapılmaktadır” bilgisi aynı 
Kurum’un 21.11.2012 tarihli Sayıştay’a muhatap yazıdaki “… Bununla birlikte 
frekans kaynağının etkin kullanımının temini, enterferans riskinin varlığı ve diğer 
bandlarda R/L frekans tahsisinin imkan dahilinde olması nedeniyle işletmecilere ilgili 
diğer bandlardan R/L frekans tahsisi yapılmaktadır” bilgisi ile çelişmekte olup, bir 
yazıda  bu frekans bandından artık tahsis yapılmadığı ifadesi yer alırken, diğer yazıda 
tahsis yapılıp ilave ücret alındığı bilgisinin verilmesi BTK’nın konuyla ilgili 
yaklaşımını ortaya koymaktadır.      

-Üstelik, Sayıştay’a muhatap yazı ekinde gönderilen listede (CD halinde) Türk 
Telekom’un söz konusu frekans bandını kullanan R/L sistemlerinin tamamının 2005 
yılından sonraki zamanlarda kurulduğu bilgisi verilirken, Ankara 11. Asliye Ticaret 
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tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve 
kredi anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan 
davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm 
hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip 
iki ay içerisinde Türksat A.Ş.’ye yapılacak protokollerle devredilir” hükmü içinde yer 
alan “... frekans tahisis, ... her türlü fikri ve sınai haklar ile sair hak ve alacaklar… 
Türksat A.Ş.’ye yapılacak protokollerle devredilir” bölümünün ihlali anlamına 
geldiğinden, mevcut durum gerek 406 sayılı kanun, gerekse ilgili yönetmelik 
hükümlerine aykırı bir uygulama olarak devam etmektedir.   

-Böylesi aykırılıklar olmasına karşılık, Türksat uydularının işletmesi Türk 
Telekom’dan alınıp Türksat A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte Türk Telekom’a karasal 
sistemlerde kullanılmak üzere anılan banttaki frekans tahsislerinin neden iptal 
edilmediğinin gerekçesi BTK tarafından Sayıştay’a muhatap olarak yazılan 21.11.2012  
tarihli yazıdan anlaşılmakta olup, söz konusu yazıda aynen; “Buna ilaveten, 17700-
19700 MHz bandları Türksat A.Ş. kurulmadan önce Türk Telekom tarafından uydu 
hizmetleriyle birlikte R/L sistemleri için paylaşımlı olarak kullanılmakta olan frekans 
bandı olup, Türksat A.Ş. ile görev sözleşmesi imzalanması sonrasında da anılan bandın 
Türk Telekom tarafından söz konusu R/L sistemleri için kullanımı söz konusu 
olmuştur. Bu kullanım, belirtilen R/L sistemlerine ilişkin altyapı ve cihazların 
kullanılmaya devam edilebilmesi, böylelikle milli servetin heba edilmesinin önlenmesi 
bakımından teknik bir gereklilik arz etmektedir. Bununla birlikte frekans kaynağının 
etkin kullanımının temini, enterferans riskinin varlığı ve diğer bandlarda R/L frekans 
tahsisinin imkan dahilinde olması nedeniyle talep eden işletmecilere ilgili diğer 
bandlardan R/L frekans tahsisi yapılmaktadır” denilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu 
özel durumun gerekçesi “milli servetin heba edilmesinin önlenmesi bakımından teknik 
bir gereklilik” olarak açıklanmakta ve Sayıştay raporlarında yer aldığı üzere fuzuli 
şagil durumundaki Türk Telekom tarafından Şirkete ecrimisil ödenmesini gerektiren 
bir durumun varlığı teyid edilmektedir. 

-BTK’nın Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderdiği 5.11.2014 tarihli 
yazıda belirtilen “ Bu kapsamda 17,7-19,7 GHz frekans bandında Türk Telekom’a 
1998 yılından itibaren R/L sistemleri için frekans tahsisi yapılmaktadır. Kurumumuz 
ile Türk Telekom arasında 2001 yılında imzalanan Görev Sözleşmesi sonrasında tahsis 
edilen 17,7-19,7 GHz frekans bandlarındaki R/L frekansları mevzuat uyarınca Türk 
Telekom’a ek kaynak tahsisi olarak değerlendirilmekte ve Türk Telekom’dan kulla-
nım hakkı alınmak suretiyle konu frekans bandından tahsis yapılmaktadır” bilgisi aynı 
Kurum’un 21.11.2012 tarihli Sayıştay’a muhatap yazıdaki “… Bununla birlikte 
frekans kaynağının etkin kullanımının temini, enterferans riskinin varlığı ve diğer 
bandlarda R/L frekans tahsisinin imkan dahilinde olması nedeniyle işletmecilere ilgili 
diğer bandlardan R/L frekans tahsisi yapılmaktadır” bilgisi ile çelişmekte olup, bir 
yazıda  bu frekans bandından artık tahsis yapılmadığı ifadesi yer alırken, diğer yazıda 
tahsis yapılıp ilave ücret alındığı bilgisinin verilmesi BTK’nın konuyla ilgili 
yaklaşımını ortaya koymaktadır.      

-Üstelik, Sayıştay’a muhatap yazı ekinde gönderilen listede (CD halinde) Türk 
Telekom’un söz konusu frekans bandını kullanan R/L sistemlerinin tamamının 2005 
yılından sonraki zamanlarda kurulduğu bilgisi verilirken, Ankara 11. Asliye Ticaret 

 

 

Mahkemesine muhatap yazıda 1998 yılından itibaren bu frekansların karasal 
sistemlerde kullanıldığı bilgisinin verilmesi BTK yazılarındaki çelişkiyi açıkça ortaya 
koymakta ve yaşanan olumsuzluğu Türksat A.Ş. aleyhine olacak şekilde daha da 
karmaşık hale getirmektedir.  

Bu nedenle; 2014 yılı denetim raporunda Şirket adına kayıtlı 17,7-19,7 GHz 
frekans bandından R/L sistemlerinde kullanılmak üzere BTK tarafından yapılmış olan 
tahsislerin/verilmiş olan izinlerin  o dönemde Türk Telekom’un aynı zamanda Türksat 
uyduları işleticisi olmasından kaynaklandığı, diğer işletmecilere ise söz konusu 
bantdan Türksat uydularına ait frekans bandı olduğu gerekçesi ile tahsis yapılmadığı, 
bu tahsisin/iznin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na Ek 33 üncü madde ilavesini 
öngören 16.6.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra iptali 
gerekirken bazı zorunluluklar nedeniyle bunun gerçekleştirilemediği, dolayısıyla söz 
konusu frekans bandını halen kullanan Türk Telekom’un fuzuli şagil durumuna 
düştüğü ve Türksat A.Ş.’ye ecrimisil ödemesinin gerektiği hususunda Ankara 11. 
Asiye Ticaret Mahkemesinde görülen ve aleyhte sonuçlanan davanın bundan sonraki 
hukuki sürecinin titizlikle takip edilmesi önerilmiştir. 

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararı 
2014/411 Esas, 2015/48 Karar sayısıyla 03.02.2015 tarihi itibariyle yayımlanmış olup, 
söz konusu kararda; Davacının dava dilekçesinde bahsettiği 18 GHz bandı frekansların 
davacı üzerine tescil edileceğine ilişkin 406 sayılı kanunun ek 33. Maddesinde, 5809 
sayılı Kanunda hüküm bulunmadığı gibi dava konusu 18 GHz bandının Milli Frekans 
Planlaması kapsamında sabit uydu ve mobil hizmetler için tahsis edildiği anlaşılmakla 
ve hatta 18.1 GHz bandının Türksat’a lisanslandığı tespit edilmekle davacı şirkete 
tahsis edilmemiş olan bu frekans bandından dolayı ecrimisil talebinde bulunmaya 
hakkı da olmadığı kabul edilerek davanın reddine karar vermenin gerektiği 
belirtilmiştir. 

Bu karar sonrasında Şirket tarafından 23.11.2015 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 
temyiz başvurusunda bulunulmuş ve sunulan dilekçede temyiz nedenleri ayrıntılarıyla 
açıklanarak ; 

Türksat adına kayıtlı 17,7-19,7 GHz frekans bandında R/L sistemlerinde 
kullanılmak üzere BTK tarafından yapılmış olan tahsislerin/verilmiş olan izinlerin o 
dönemde Türk Telekom’un aynı zamanda Türksat uyduları işletmecisi olmasından 
kaynaklandığı, diğer işletmecilere ise söz konusu bantdan Türksat uydularına ait 
frekans bandı olduğu gerekçesi ile tahsis yapılmadığı, bu tahsisin/iznin 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanunu’na Ek 33 üncü madde ilavesini öngören 16.6.2004 tarih ve 
5189 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra iptali gerekirken bazı zorluklar nedeniyle 
bunun gerçekleştirilemediği, dolayısıyla söz konusu frekans bandını halen kullanan 
Türk Telekom’un fuzuli şagil durumuna düştüğü açıkça görülmekte olup, ilk derece 
mahkemesi tarafından verilen haksız ve hukuka aykırı kararın bozulması talep edilmiş 
olup, Haziran 2017 tarihi itibariyle hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır. Bu nedenle; 

Türksat uydularına kayıtlı olan 17,7-19,7 GHz frekans bandının Türk Telekom 
tarafından karasal R/L sistemlerinde de kullanılması sonucu ecrimisil ödenmesi 
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talebiyle açılan davanın Şirket aleyhine sonuçlanması nedeniyle yapılan temyiz 
başvurusu sonrasındaki yargı sürecinin yakından takip edilmesi önerilir.            

ac)Milli uydu sistemleri 
-Türksat uyduları 
Şirket tarafından cari yılda ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil Türksat uyduları 

olan Türksat-2A/Euresiasat (Eylül 2016 tarihine kadar), Türksat-3A, Türksat-4A ve 
Türksat-4B  (21 Ocak 2016 tarihinden itibaren) uyduları işletilmiştir. Bunlardan  
Türksat-2A uydusu Şirketin bağlı ortaklığı durumundaki Euresiasat şirketine ait 
olmakla birlikte, söz konusu uydunun işletilmesi 28.06.2000 tarihli anlaşma gereğince 
yıllık 1,5 milyon ABD doları bedelle fiilen Türksat A.Ş. tarafından yapılmıştır. FSS 
(Fixed Satellite Services/Sabit Uydu Hizmetleri) frekans bandında 36 Mhz’lik 12 adet 
ve BSS (Broadcast Satellite Services/Yayın Uydu Hizmetleri) frekans bandında 33 
Mhz’lik 20 adet olmak üzere toplam 32 adet transponderi bulunan Türksat-2A 
uydusunun kullanım ömrünün sonunda bu uydudaki yayınlar Türksat-4A uydusuna 
aktarılmıştır. Söz konusu uydu uzaya fırlatıldığı 10.01.2001 tarihinden ititibaren12 
yıllık tasarım ömrünü tamamladıktan sonra yeterli miktarda yakıtı olduğundan bir süre 
daha özel amaçlar için kullanılmış, ancak 23.09.2016 tarihinde işletmesinde yaşanan 
bazı sorunlar nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından alınan 28.09.2016 tarih ve 66 sayılı 
kararla zorunlu olarak de-orbit edilmesi uygun bulunmuştur.   

Şirket tarafından işletilen Türksat-3A uydusu ise 13.6.2008 tarihinde uzaya 
gönderilerek, 16.7.2008 tarihi itibariyle hizmete hazır hale gelmiştir. Söz konusu 
uydunun tasarım ömrü 15 yıl, manevra ömrü ise 20 yıl olarak belirlenmiştir. Üzerinde 
12 adedi 36 Mhz, 12 adedi de 72 Mhz olmak üzere toplam 24 adet transponderi 
bulunan uydunun kullanılabilir toplam band genişliği ise 1296 Mhz’tir.  Bu band 
genişliği, yerini aldığı Türksat-1C uydusunun band genişliğinin iki katı olup, Türkiye 
ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin’e kadar çok geniş bir 
coğrafyaya hizmet edebilecek uydunun Türkiye, Doğu ve Batı olmak üzere 3 ayrı 
kapsama alanı bulunmakta, bunun yanında Doğu ve Batı kapsaması arasında doğrudan 
anahtarlama yapılabilmektedir. 

Türksat-3A uydusunun hizmete verilmesi sonrasında Şirket Yönetim Kurulu 
tarafından Türksat-2A uydusundaki BSS bandındaki transponderların yedeğinin 
kalmadığı, buradan sağlanan hizmetlerin kullanılan frekans bandının farklılığından 
dolayı Türksat-3A uydusuna aktarmanın mümkün olamayacağı, işletilmekte olan her 
iki uyduda da oldukça yüksek kapasite kullanım oranının olduğu ve yeni uydu temin 
süresinin yaklaşık 28-36 ay olduğu gerekçe gösterilerek 25.12.2008 tarih ve 69 sayı ile 
alınan kararla Türksat-4A uydusunun temini için Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için 
gerekli çalışmaların başlatılması uygun bulunmuştur. Konuya ilişkin 2009/14697 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 13.3.2009 tarih ve 27168 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Karar’da mevcut ve gelecekteki pazar 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yeni uyduların temini konusunda Şirket yetkili 
kılınmıştır. 

Bu karar sonrasında Şirket tarafından yeni bir çalışma başlatılmış ve yapılan 
değerlendirme sonrasında T-4A ve T-4B projelerinin birlikte gerçekleştirilmesi halinde 
marjinal maliyet tasarrufunun sağlanacağı ve fayda/maliyet oranının yükseleceği de 
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talebiyle açılan davanın Şirket aleyhine sonuçlanması nedeniyle yapılan temyiz 
başvurusu sonrasındaki yargı sürecinin yakından takip edilmesi önerilir.            

ac)Milli uydu sistemleri 
-Türksat uyduları 
Şirket tarafından cari yılda ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil Türksat uyduları 

olan Türksat-2A/Euresiasat (Eylül 2016 tarihine kadar), Türksat-3A, Türksat-4A ve 
Türksat-4B  (21 Ocak 2016 tarihinden itibaren) uyduları işletilmiştir. Bunlardan  
Türksat-2A uydusu Şirketin bağlı ortaklığı durumundaki Euresiasat şirketine ait 
olmakla birlikte, söz konusu uydunun işletilmesi 28.06.2000 tarihli anlaşma gereğince 
yıllık 1,5 milyon ABD doları bedelle fiilen Türksat A.Ş. tarafından yapılmıştır. FSS 
(Fixed Satellite Services/Sabit Uydu Hizmetleri) frekans bandında 36 Mhz’lik 12 adet 
ve BSS (Broadcast Satellite Services/Yayın Uydu Hizmetleri) frekans bandında 33 
Mhz’lik 20 adet olmak üzere toplam 32 adet transponderi bulunan Türksat-2A 
uydusunun kullanım ömrünün sonunda bu uydudaki yayınlar Türksat-4A uydusuna 
aktarılmıştır. Söz konusu uydu uzaya fırlatıldığı 10.01.2001 tarihinden ititibaren12 
yıllık tasarım ömrünü tamamladıktan sonra yeterli miktarda yakıtı olduğundan bir süre 
daha özel amaçlar için kullanılmış, ancak 23.09.2016 tarihinde işletmesinde yaşanan 
bazı sorunlar nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından alınan 28.09.2016 tarih ve 66 sayılı 
kararla zorunlu olarak de-orbit edilmesi uygun bulunmuştur.   

Şirket tarafından işletilen Türksat-3A uydusu ise 13.6.2008 tarihinde uzaya 
gönderilerek, 16.7.2008 tarihi itibariyle hizmete hazır hale gelmiştir. Söz konusu 
uydunun tasarım ömrü 15 yıl, manevra ömrü ise 20 yıl olarak belirlenmiştir. Üzerinde 
12 adedi 36 Mhz, 12 adedi de 72 Mhz olmak üzere toplam 24 adet transponderi 
bulunan uydunun kullanılabilir toplam band genişliği ise 1296 Mhz’tir.  Bu band 
genişliği, yerini aldığı Türksat-1C uydusunun band genişliğinin iki katı olup, Türkiye 
ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin’e kadar çok geniş bir 
coğrafyaya hizmet edebilecek uydunun Türkiye, Doğu ve Batı olmak üzere 3 ayrı 
kapsama alanı bulunmakta, bunun yanında Doğu ve Batı kapsaması arasında doğrudan 
anahtarlama yapılabilmektedir. 

Türksat-3A uydusunun hizmete verilmesi sonrasında Şirket Yönetim Kurulu 
tarafından Türksat-2A uydusundaki BSS bandındaki transponderların yedeğinin 
kalmadığı, buradan sağlanan hizmetlerin kullanılan frekans bandının farklılığından 
dolayı Türksat-3A uydusuna aktarmanın mümkün olamayacağı, işletilmekte olan her 
iki uyduda da oldukça yüksek kapasite kullanım oranının olduğu ve yeni uydu temin 
süresinin yaklaşık 28-36 ay olduğu gerekçe gösterilerek 25.12.2008 tarih ve 69 sayı ile 
alınan kararla Türksat-4A uydusunun temini için Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için 
gerekli çalışmaların başlatılması uygun bulunmuştur. Konuya ilişkin 2009/14697 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 13.3.2009 tarih ve 27168 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Karar’da mevcut ve gelecekteki pazar 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yeni uyduların temini konusunda Şirket yetkili 
kılınmıştır. 

Bu karar sonrasında Şirket tarafından yeni bir çalışma başlatılmış ve yapılan 
değerlendirme sonrasında T-4A ve T-4B projelerinin birlikte gerçekleştirilmesi halinde 
marjinal maliyet tasarrufunun sağlanacağı ve fayda/maliyet oranının yükseleceği de 

 

 

dikkate alınarak T-4B uydusunun T-4A uydusuyla birlikte ihale edilmesinin uygun 
olacağı Yönetim Kurulu tarafından 07.09.2009 tarih ve 108 sayı ile kararlaştırılmıştır. 
yapılan ihale sonrasında 07.03.2011 tarihinde MELCO firması ile imzalanan sözleşme 
kapsamında Türksat-4A ve Türksat-4B uydularının tasarımı, üretimi, sigortalanması, 
fırlatılması ve yörünge testlerinin yapılarak teslim alınması öngörülmüş olup, 26-
27.04.2011 tarihlerinde yapılan hazırlık toplantısı sonrasında üretim süreci başlamıştır. 

Toplam 1750 Mhz bant genişliğinde 30 adet transpondere sahip olan Türksat-
4A uydusunun üretim ve test faaliyetleri 08.01.2014 tarihinde tamamlandıktan sonra 
14.02.2014 tarihinde Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden uzaya fırlatılmış, ilk 
telemetri sinyali de 15.02.2015 tarihinde alınmıştır. İlk olarak 23.02.2014 tarihinde 50o 

D yörüngesine yerleştirilen Türksat-4A uydusu 29.03.2014 tarihi itibariyle yörüngede 
teslim alınmış, ayrıca 23.02.2014 tarihinde ITU’ye bildirimde bulunularak bulunduğu 
konumda 90 günlük kullanımı başlatılmıştır. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 13.05.2014 tarih ve 46 sayılı karar gereğince 42º D yörüngesine 
getirilen Türksat-4A uydusu Türksat-2A ve Türksat-3A uyduları ile çalıştırılmaya 
başlanılmış olup, Türksat-2A uydusu üzerindeki kanalların aktarılmasıyla Türksat-4A 
uydusu aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Aynı sözleşme kapsamında sipariş edilen Türksat-4B uydusunun üretimi de 
2015 yılında tamamlanarak 16.10.2015 tarihinde uzaya gönderilmiş ve 21.01.2016 
tarihinde ticari faaliyetlerine başlamıştır. Ku, Ka ve C frekans bantlarında 
transponderlere sahip olan uyduda bulunan Türksat-4B uydusundaki 12 adet Ka bant 
spot kapsama  alanında çok daha uygun koşullarda hizmet vermesi öngörülmüştür. 

Türksat-4 serisi uyduların temini kararıyla birlikte Şirket yeni bir stratejik 
planlamaya gitmiş ve on yıllık bir vadede uygulamaya konulmak üzere uydu tedariki, 
tasarımı ve üretimi konularında hedeflerini yeniden belirlemiştir. Şirket’in geleceği 
açısından büyük önem taşıyan ve Yönetim Kurulu tarafından 7.10.2009 tarih ve 110 
sayılı kararına esas olan ve 2009-2019 yıllarını kapsayan bu stratejik planlamada; uydu 
operasyon gelirleri açısından dünyada ilk on şirket arasına girilmesi, Türksat-4A ve 
Türksat-4B uydularının üretimi aşamasında Türk Mühendislerin bizzat üretim 
aşamasına dahil edilerek kazanılan tecrübelerle 2015 yılında ilk milli uydunun uzaya 
gönderilmesi, küresel kapsama sağlanması amacıyla ITU nezdinde 7 adet ilave 
lokasyon için girişimde bulunulması ve dünya nüfusunun %91’ine hitap eden uydu 
işletmecisi bir Şirket haline gelinmesi gibi hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için 
atılacak adımlar tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda olmak üzere halen kiralık olarak temin edilen Eutelsat-31 A 
uydusunun hizmet verdiği 31 Doğu yörüngesinde faaliyet göstermek üzere Türksat-
5A uydusunun temini gündeme gelmiş ve 6.8.2014 tarihinde oluşturulan komisyon 
marifetiyle hazırlanan Türksat-5A Fizibilite Raporu esas alınarak uydu temini için 
çalışmalara başlanılması Yönetim Kurulu tarafından 30.9.2014 tarih ve 90 sayılı 
kararla kabul edilmiştir.  

Fizibilite raporunun sonuç bölümünde; 31 Doğu yörüngesinde Şirkete ait bir 
uydunun işletilmesinin elzem olduğu, bu konuma kayıtlı kullanım haklarının önemli 
oranlarda kullanılabileceği, bazılarının Türkiye kapsaması sınırlamasına tabi olacağı, 
faydalı yük planlamasının üreticilerle yapılacak görüşmeler sonunda kesinlik 
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kazanmasının daha doğru olacağı, temin edilecek uydunun mevcut yer sistemleri ile 
uyumlu olmasının gerekeceği, finansmanının “3+10 yıl” modeliyle borçlanılarak 
karşılanmasının avantajlı bir tercih olacağı, yerli katkının %25 olmasının hedeflendiği 
ve pazar analizlerine yer verildiği görülmekte olup, hazırlık çalışmalarının 12 ay içinde 
imzalanarak kontratın imzalanabileceği belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 24.06.2015 tarih ve 24 sayılı kararı ile tedarik süreci 
başlatılan Türksat-5B uydusunun ise 42 Derece doğu yörüngesinde çalıştırılması 
öngörülmüştür. Kararın gerekçesinde; bu lokasyonda halen 600’ün üzerinde televizyon 
kanalının hizmet verdiği, uydu gelirlerinin tamamına yakınının bu lokasyondan elde 
edildiği, bu lokasyonda hizmet veren T-4A uydusunun doluluk oranının %90’ı geçtiği, 
uydu sektöründe yaşanan yoğun rekabet ve gelişen teknolojiler göz önüne alındığında 
420 D yörüngesinde uydu kapasitesinin ve çeşitliliğinin arttırılmasın uygun olacağı, bu 
kapsamda T-5A uydu projesi ile birlikte mevcut hakların ve kullanımların 
çerçevesinde bu yörüngede işletilecek T-5B uydu projesinin de beraber 
yürütülebileceği açıklanmıştır.  

Şirket tarafından sağlanan bilgilerden Türksat-5A/5B uydularının temini için 
teklif isteme süreci 17.11.2015 tarihi itibariyle başladığı, uydu üreticisi firmalardan 
gelen En İyi ve Nihai Tekliflerin komisyonlarca değerlendirildiği anlaşılmakta olup, 
uyduların üretim sözleşmelerinin 2017 yılının ilk yarısında imzalanması, T5-A 
uydusunun 2019, T5-B uydusunun da 2020 yılında uzaya fırlatılması öngörülmüştür. 

Söz konusu uyduların hizmete verilmesi sonrasında Şirket’in önemli bir 
kapasiteye sahip olması beklenmekle birlikte, 30.12.2014 tarih ve 112 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile uygulamaya konulan 2015-2017 Stratejik Amaçlar’da belirtilen “S8: 
Uydu üzerinden bütün dünyaya hizmet verebiliyor olmak” hedefine ulaşılması 
beklenmemektedir. Bununla birlikte, halen uydu gelirleri açısında dünyada ilk 18 
operatör arasında yer alan Şirketin belli sayıda uyduya sahip bölgesel hizmet sunabilen 
operatörler safında yer almaya devam etmesi söz konusu olacaktır.  

Uydu haberleşme hizmetinin gelişmeye başladığı 1980’li yıllarda oluşturulan 
bölgesel işbirlikleri ve belli ülkelerin kendi uydusunu uzaya göndermesi şeklinde 
başlayan, ancak geçen süre zarfında ortaya çıkan başarısızlık sonucunda yapı 
değiştiren uydu işletmeciliğinde iki farklı oluşum ortaya çıkmıştır. Bir tarafta bu 
pazarın önemli bir bölümünü elinde bulunduran, çok sayıda uyduya sahip olarak 
küresel düzeyde hizmet sunabilen ve sayıca oldukça az olan operatörler (Intelsat, SES, 
Eutelsat) bulunurken, diğer tarafta genellikle bir adet olmak üzere az sayıda uyduya 
sahip olarak ulusal veya bölgesel düzeyde hizmet sunabilen, yasal desteklerle küresel 
operatörlere karşı korunmaya çalışılan, ancak birbiriyle rekabete girebilen ve sayıca da 
diğerlerine göre daha fazla (yaklaşık 40 adet) olan operatörler yer almıştır. 

Uydu Endüstrisi Birliği/SIA tarafından son olarak Haziran 2016 tarihinde 
yayımlanan  raporlardan da bu durum anlaşılmakta olup, uzaydaki toplam hizmetteki 
uydu sayısının 1.381 adet olduğu, bunların sadece %37’sinin ticari haberleşme uydusu 
olarak hizmet gördüğü, bazıları bölgesel işbirliği ile olmak kaydıyla toplam 59 ülkede 
uydu işletmeciliği yaptığı belirtilmektedir.  

Hizmet verilen bölgenin ekonomik durumu ve hizmete olan talebin büyüklüğü 
uydu işletmeciliğinin gelişmesinde önemli bir etken olduğu gibi, hizmet alanının 
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kazanmasının daha doğru olacağı, temin edilecek uydunun mevcut yer sistemleri ile 
uyumlu olmasının gerekeceği, finansmanının “3+10 yıl” modeliyle borçlanılarak 
karşılanmasının avantajlı bir tercih olacağı, yerli katkının %25 olmasının hedeflendiği 
ve pazar analizlerine yer verildiği görülmekte olup, hazırlık çalışmalarının 12 ay içinde 
imzalanarak kontratın imzalanabileceği belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 24.06.2015 tarih ve 24 sayılı kararı ile tedarik süreci 
başlatılan Türksat-5B uydusunun ise 42 Derece doğu yörüngesinde çalıştırılması 
öngörülmüştür. Kararın gerekçesinde; bu lokasyonda halen 600’ün üzerinde televizyon 
kanalının hizmet verdiği, uydu gelirlerinin tamamına yakınının bu lokasyondan elde 
edildiği, bu lokasyonda hizmet veren T-4A uydusunun doluluk oranının %90’ı geçtiği, 
uydu sektöründe yaşanan yoğun rekabet ve gelişen teknolojiler göz önüne alındığında 
420 D yörüngesinde uydu kapasitesinin ve çeşitliliğinin arttırılmasın uygun olacağı, bu 
kapsamda T-5A uydu projesi ile birlikte mevcut hakların ve kullanımların 
çerçevesinde bu yörüngede işletilecek T-5B uydu projesinin de beraber 
yürütülebileceği açıklanmıştır.  

Şirket tarafından sağlanan bilgilerden Türksat-5A/5B uydularının temini için 
teklif isteme süreci 17.11.2015 tarihi itibariyle başladığı, uydu üreticisi firmalardan 
gelen En İyi ve Nihai Tekliflerin komisyonlarca değerlendirildiği anlaşılmakta olup, 
uyduların üretim sözleşmelerinin 2017 yılının ilk yarısında imzalanması, T5-A 
uydusunun 2019, T5-B uydusunun da 2020 yılında uzaya fırlatılması öngörülmüştür. 

Söz konusu uyduların hizmete verilmesi sonrasında Şirket’in önemli bir 
kapasiteye sahip olması beklenmekle birlikte, 30.12.2014 tarih ve 112 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile uygulamaya konulan 2015-2017 Stratejik Amaçlar’da belirtilen “S8: 
Uydu üzerinden bütün dünyaya hizmet verebiliyor olmak” hedefine ulaşılması 
beklenmemektedir. Bununla birlikte, halen uydu gelirleri açısında dünyada ilk 18 
operatör arasında yer alan Şirketin belli sayıda uyduya sahip bölgesel hizmet sunabilen 
operatörler safında yer almaya devam etmesi söz konusu olacaktır.  

Uydu haberleşme hizmetinin gelişmeye başladığı 1980’li yıllarda oluşturulan 
bölgesel işbirlikleri ve belli ülkelerin kendi uydusunu uzaya göndermesi şeklinde 
başlayan, ancak geçen süre zarfında ortaya çıkan başarısızlık sonucunda yapı 
değiştiren uydu işletmeciliğinde iki farklı oluşum ortaya çıkmıştır. Bir tarafta bu 
pazarın önemli bir bölümünü elinde bulunduran, çok sayıda uyduya sahip olarak 
küresel düzeyde hizmet sunabilen ve sayıca oldukça az olan operatörler (Intelsat, SES, 
Eutelsat) bulunurken, diğer tarafta genellikle bir adet olmak üzere az sayıda uyduya 
sahip olarak ulusal veya bölgesel düzeyde hizmet sunabilen, yasal desteklerle küresel 
operatörlere karşı korunmaya çalışılan, ancak birbiriyle rekabete girebilen ve sayıca da 
diğerlerine göre daha fazla (yaklaşık 40 adet) olan operatörler yer almıştır. 

Uydu Endüstrisi Birliği/SIA tarafından son olarak Haziran 2016 tarihinde 
yayımlanan  raporlardan da bu durum anlaşılmakta olup, uzaydaki toplam hizmetteki 
uydu sayısının 1.381 adet olduğu, bunların sadece %37’sinin ticari haberleşme uydusu 
olarak hizmet gördüğü, bazıları bölgesel işbirliği ile olmak kaydıyla toplam 59 ülkede 
uydu işletmeciliği yaptığı belirtilmektedir.  

Hizmet verilen bölgenin ekonomik durumu ve hizmete olan talebin büyüklüğü 
uydu işletmeciliğinin gelişmesinde önemli bir etken olduğu gibi, hizmet alanının 

 

 

genişletilip uluslararası pazarda daha fazla pay almak üzere uluslararası işbirliğini 
öngören yöntemlerin de her zaman başarı sağlamadığı bilinmektedir.  İlk nesil Türksat 
uyduları uzaya gönderildikten sonra 1990’lı yıllarda uygulanan stratejide uluslararası 
alanda daha fazla pazar payı elde edilmek üzere yabancı bir ortakla uydu üretimi ve 
pazarlanması konusundaki işbirliği beklenilen başarıyı sağlanamadığı gibi, kaynak 
tüketimine de yol açan bir girişim olmuştur.   

Son olarak yapılan yasal düzenlemeler de Şirket’in 2015-2017 yıllarını 
kapsayan uydu haberleşmesine yönelik stratejik hedeflerini gözden geçirmesini 
gerektiren diğer önemli bir etken durumundadır. 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu’nda milli egemenlik kapsamındaki uydu pozisyonları ve bu pozisyonlarda 
bulunan uyduların yönetiminden Şirket sorumlu tutulmuş olmasına karşılık 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nda uydu pozisyonlarının kıt kaynak olarak tanımlanıp 
bu hizmete ilişkin strateji ve politika belirleme sorumluluğu Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na verilmiştir. Bu sorumluluğun gereği olarak ilave uydu 
pozisyonu temin etmek ve sahip olunan uydu pozisyonlarının kullanımı konusunda 
tasarrufta bulunmak Şirket’in bağımsız olarak yürütebileceği faaliyet olmaktan 
çıktığından ve Şirketin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
belirlenecek yetki çerçevesinde milli uyduların temini ve kullanımına yönelik 
stratejisini yeniden belirlemesi kaçınılmaz hale geldiğinden, 2014 yılı denetim 
raporunda; Şirket tarafından uydu haberleşme konusunda izlenmekte olan stratejinin 
mevcut kaynaklar, gelinen aşama ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na konu ile ilgili tanınan yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak gözden 
geçirilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta ise; bugüne kadar gerçekleştirilen uydu 
projelerinde Şirket öz kaynaklarının kullanıldığı, Türksat-5A/5B projeleri için ihracat 
kredisi kullanılarak finansman temin edileceği, geri ödemelerin uydunun hizmete 
verilmesinden sonra başlayacağı, dolayısıyla da nakit akışında sorun yaşanmayacağı, 
Türksat-6A uydusunun ise ağırlıklı olarak Bakanlık ve TÜBİTAK tarafından 
destekleneceği belirtilmiştir. 

Öneride konu edilen hususlar yeni uydular için gerekli olan finansmanın nasıl 
temin edeceği ile sınırlı olmayıp uydu üzerinden bütün dünyaya hizmet verebiliyor 
olmak hedefinin yürürlükteki mevzuata göre Şirketin müstakilen tespit edebileceği bir 
husus olmadığını da içermektedir. Her ne kadar 406 sayılı Kanunun Ek 33 üncü 
maddesinde Şirket için sadece ülkeye ait konumlardaki uyduların işletmeciliği ile ilgili 
bir sınırlama söz konusu olmasa da 655 sayılı KHK’nın 2-(1) maddesinde uzaya ilişkin 
ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar verme yetkisi Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verildiğinden, Şirketin uygulayacağı stratejinin 
ilgili Bakanlığın onayına sunması uygun olacağı değerlendirmesiyle 2015 yılı denetim 
raporunda; 655 sayılı KHK’nın 2-(1) maddesinde uzaya ilişkin ulusal egemenlik 
kapsamındaki hakların kullanımına karar verme yetkisi Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na verildiğinden, Şirket tarafından hazırlanan stratejik planların 
ilgili bölümlerinin Bakanlık onayı alındıktan sonra uygulamaya konulması 
önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; Stratejik Plan ve bu plana bağlı bütçesi 
kapsamında Şirketin uydu projeleri dahil bütün büyük yatırımları ve proje 
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faaliyetlerinin tümünün Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen takip ve 
koordinasyon çalışma ve toplantılarında masaya yatırıldığı, belirli periyotlarda da 
Bakanlığın yazılı olarak bilgilendirildiği açıklanmıştır.         

-AR-GE ve Üretim Faaliyetleri         
Şirket stratejik planında öngörülen diğer önemli bir hedef ise milli uyduların 

üretilmesine yöneliktir. Ülkede uydu işletmeciliğine başlandığı tarihten itibaren 
gündemde olan bu konuya ilişkin ilk düzenleme 23.9.2005 tarih ve 2005/9481 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılmış, ilk somut girişim ise Türksat-3A 
uydusunun ihalesi aşamasında uydu üreticisi ile işbirliği yapılıp, uydu teknolojilerinin 
ülkeye kazandırılması amacıyla yurtdışına uzman personel gönderilmesi konusunda 
yapılan anlaşma çerçevesinde olmuştur. 

Uydunun yapımı sırasındaki tasarım, üretim, test ve entegrasyon aşamalarına 
katılarak gerekli bilgilerin elde edilip ulusal tasarım ve üretim tesislerinin kurulması ve 
uydu üretilmesine yönelik olarak başlatılan bu girişim sayesinde 22 mühendis 
Fransa’da görevlendirilmiş, benzeri bir uygulama T-4A ve T-4B uydularının tedarik 
sürecinde de öngörülmüş ve Japonya’daki üretime 14 mühendisin katılması sağlanarak 
Türksat-6A yerli haberleşme uydusunun tasarlanıp üretilmesi hedeflenmiştir. 

Türksat-6A yerli haberleşme uydusu üretimine yönelik en somut girişim ise 
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı 
(KAMAG 1007 Programı) kapsamında yapılmış ve ilgili Bakanlık, Şirket ve 
TÜBİTAK tarafından sürdürülen çalışmalarla bu proje birinci öncelikli olarak 
27.03.2013 tarihinde Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a iletilmiştir. Projenin 
TÜBİTAK, Bakanlık ve TÜRKSAT tarafından ortak bütçesel destekle yapılması 
konusunda bir ön protokol da imzalanmış olup, buna ilişkin Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 10.09.2013 tarih ve 61 sayılı kararda gerekli değerlendirmenin ilgili 
tarafların ortak çalışmasıyla yapıldığı ve 42D konumuna yerleştirilecek Türksat-6A 
uydusunun temel özelliklerinin belirlendiği dikkate alınarak TÜBİTAK nezdinde 
gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Söz konusu program çerçevesinde TÜBİTAK tarafından 11.09.2013 tarihinde 
çağrı duyurusu yayınlamış olup, çağrıya yönelik TUSAŞ ve TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan proje önerileri 22.11.2013 
tarihinde TÜBİTAK’a iletilmiştir. Bunun üzerine 6-7.01.2014 tarihlerinde yapılan 
toplantılarda projeler değerlendirilmiş, çalışmaların 2014 yılı içinde tamamlanarak 
gerekli sözleşmenin imzalanması öngörülmüş ve adı geçen uyduda Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın ihtiyaçlarının da karşılanması için gerekli mutabakat sağlanmıştır.   

Sonrasında ise; TÜBİTAK KAMAG tarafından yapılan değerlendirmede 
Türksat 6A projesin TÜBİTAK UZAY proje yöneticiliği, TAI, ASELSAN ve Ctech 
firmalarının katılımıyla gerçekleştirilmesi, söz konusu uydunun X ve BSS Ku 
bantlarında hizmet vermesi, üretiminin TUSAŞ-TAI arazisinde kurularak 21.05.2015 
tarihinde hizmete açılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde 
gerçekleştirilmesi, uydu fırlatma ve sigorta hariç toplam maliyeti 546 milyon TL 
olması öngörülen uydunun üretimine Şirketin 29,7 milyon TL ile katkı sağlaması, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı katkısının 368,8 milyon TL, 
TÜBİTAK’ın katkısının ise 147,4 milyon TL olması konusunda mutabakat sağlandığı, 
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faaliyetlerinin tümünün Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen takip ve 
koordinasyon çalışma ve toplantılarında masaya yatırıldığı, belirli periyotlarda da 
Bakanlığın yazılı olarak bilgilendirildiği açıklanmıştır.         

-AR-GE ve Üretim Faaliyetleri         
Şirket stratejik planında öngörülen diğer önemli bir hedef ise milli uyduların 

üretilmesine yöneliktir. Ülkede uydu işletmeciliğine başlandığı tarihten itibaren 
gündemde olan bu konuya ilişkin ilk düzenleme 23.9.2005 tarih ve 2005/9481 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılmış, ilk somut girişim ise Türksat-3A 
uydusunun ihalesi aşamasında uydu üreticisi ile işbirliği yapılıp, uydu teknolojilerinin 
ülkeye kazandırılması amacıyla yurtdışına uzman personel gönderilmesi konusunda 
yapılan anlaşma çerçevesinde olmuştur. 

Uydunun yapımı sırasındaki tasarım, üretim, test ve entegrasyon aşamalarına 
katılarak gerekli bilgilerin elde edilip ulusal tasarım ve üretim tesislerinin kurulması ve 
uydu üretilmesine yönelik olarak başlatılan bu girişim sayesinde 22 mühendis 
Fransa’da görevlendirilmiş, benzeri bir uygulama T-4A ve T-4B uydularının tedarik 
sürecinde de öngörülmüş ve Japonya’daki üretime 14 mühendisin katılması sağlanarak 
Türksat-6A yerli haberleşme uydusunun tasarlanıp üretilmesi hedeflenmiştir. 

Türksat-6A yerli haberleşme uydusu üretimine yönelik en somut girişim ise 
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı 
(KAMAG 1007 Programı) kapsamında yapılmış ve ilgili Bakanlık, Şirket ve 
TÜBİTAK tarafından sürdürülen çalışmalarla bu proje birinci öncelikli olarak 
27.03.2013 tarihinde Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a iletilmiştir. Projenin 
TÜBİTAK, Bakanlık ve TÜRKSAT tarafından ortak bütçesel destekle yapılması 
konusunda bir ön protokol da imzalanmış olup, buna ilişkin Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 10.09.2013 tarih ve 61 sayılı kararda gerekli değerlendirmenin ilgili 
tarafların ortak çalışmasıyla yapıldığı ve 42D konumuna yerleştirilecek Türksat-6A 
uydusunun temel özelliklerinin belirlendiği dikkate alınarak TÜBİTAK nezdinde 
gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Söz konusu program çerçevesinde TÜBİTAK tarafından 11.09.2013 tarihinde 
çağrı duyurusu yayınlamış olup, çağrıya yönelik TUSAŞ ve TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan proje önerileri 22.11.2013 
tarihinde TÜBİTAK’a iletilmiştir. Bunun üzerine 6-7.01.2014 tarihlerinde yapılan 
toplantılarda projeler değerlendirilmiş, çalışmaların 2014 yılı içinde tamamlanarak 
gerekli sözleşmenin imzalanması öngörülmüş ve adı geçen uyduda Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın ihtiyaçlarının da karşılanması için gerekli mutabakat sağlanmıştır.   

Sonrasında ise; TÜBİTAK KAMAG tarafından yapılan değerlendirmede 
Türksat 6A projesin TÜBİTAK UZAY proje yöneticiliği, TAI, ASELSAN ve Ctech 
firmalarının katılımıyla gerçekleştirilmesi, söz konusu uydunun X ve BSS Ku 
bantlarında hizmet vermesi, üretiminin TUSAŞ-TAI arazisinde kurularak 21.05.2015 
tarihinde hizmete açılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde 
gerçekleştirilmesi, uydu fırlatma ve sigorta hariç toplam maliyeti 546 milyon TL 
olması öngörülen uydunun üretimine Şirketin 29,7 milyon TL ile katkı sağlaması, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı katkısının 368,8 milyon TL, 
TÜBİTAK’ın katkısının ise 147,4 milyon TL olması konusunda mutabakat sağlandığı, 

 

 

bu kapsamda olmak üzere 15.12.2014 tarihinde katkı sağlayacak taraflar arasında 
Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü’nün 
imzalandığı ve tarafların temsilcileri ile Proje İzleme Heyeti’nin katılımıyla Proje 
Başlangıç toplantısının 29.1.2015 tarihinde yapıldığı, 31.12.2015 itibarıyla uydunun 
ön tasarımının tamamlandığı, 2016 yıl sonu itibariyle de Kritik Tasarım Gözden 
Geçirme’nin 1. Fazının tamamlandığı Şirket tarafından verilen bilgilerden 
anlaşılmaktadır.  Türksat 6A uydusunun 2019 yılında tamamlanarak uzaya fırlatılması 
öngörülmektedir.    
 Şirket tarafından bu kapsamda sürdürülen en önemli faaliyetlerden biri de 
TUSAŞ tarafından kurulan USET-Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezine 
katkı sağlanması ve söz konusu merkezde oluşturulacak altyapıdan faydalanılarak yerli 
uydularının entegrasyon ve testlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olmuştur. Söz 
konusu merkezin kurulumu uzay teknolojilerinin ülkeye kazandırılması ve yaygın 
olarak kullanılması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından 
başlatılan Göktürk-1 projesi kapsamında gündeme gelmiş olup, farklı birimlerden 
meydana geldiği açıklanan projede tüm ulusal uydulara hizmet edecek kapasitede 
olması hedeflenen Uydu Sistemleri Test ve Entegrasyon Merkezinin (USET) ulusal 
sanayinin katılımını sağlayacak bir modelle TAİ tesislerinde kurulmasına karar 
verilmiştir.  

Bakanlar Kurulu’nun 23.9.2005 tarih ve 2005/9481 sayılı Kararında ise 
haberleşme uyduları, gözlem uyduları, bilimsel ve diğer amaçlara yönelik uyduların 
yurtiçinde kurulacak üretim tesislerinde yurt dışı sanayi rehberliğinde üretimi ve 
entegrasyonu görevi Türksat’a verilmiş olması Şirket tarafından yapılan çalışmaların 
hukuki altyapısını oluşturmuş, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından başlatılan 
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girmiştir. Söz konusu protokolde UMET Merkezinin Şirket tarafından 20 yıl süre ile 
ücretsiz kullanımı ve Göktürk-1 uydusunun belirlenen görüntü ve kullanım haklarının 
ilave bedel ödemeksizin münhasıran Şirket’e verilmesi yer almaktadır. 

Merkezin tüm kurulum sürecini izlemek ve tesisin sözleşmede belirtilen teknik 
özelliklere uygun olarak alınmasını takip etmek üzere SSM, TUSAŞ ve Şirketin beş 
uzmanından oluşan bir heyet oluşturulmuş, 2013 yılı itibariyle kritik gözden geçirme 
ve fabrika kabul testleri tamamlanarak saha kabul testlerine başlanılmıştır. Söz konusu 
merkezin 2014 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmış olmakla birlikte, 
resmi açılışı 21.5.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirket’in toplam 54 milyon Avro 
ile yatırımına iştirak ettiği Merkez 3,5 ton kuru kütleye sahip 3m x 3m x 6m 
boyutlarındaki tüm uyduların ECSS test standartlarına uygun şekilde test edilebilecek 
teknik olanaklara, üç ayrı uydunun ve çalışma grubunun çalışabileceği mekâna, ayrıca 
Şirket personeli için gerekli çalışma alanına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Uydu haberleşmesine yönelik olarak sürdürülen diğer AR-GE projeleri arasında 
Türksat Gözlemevi ve Uzay Cisimleri Takip Uyarı Sistemi Projesi, Ka-Bant VSAT 
Terminali ve Yer İstasyonu Geliştirme Projesi,  Türksat Bölgesel Konumlama Destek 
Sistemi, Hava Platformu (Balon) Projesi ve Taşıyıcı Takip Sistemi Geliştirilmesi 
Projesi yer almaktadır.  

Türksat Gözlemevi projesi öncelikle Şirketin filosunda yer alan uydular ile 
yakınında yer alan veya alması muhtemel uyduları optik altyapı ile gözlemlemek üzere 
başlatılmıştır. Teknik ve teorik bilgi birikimi sağlandıktan sonra alan araştırması 
yapılmış ve gözlemevinin teknik özellikleri belirlendikten sonra 2012’de kurulum 
çalışmalarına başlanılmış, 16.09.2013 tarihinde de kurulmuştur. Gözlemevi teleskop 
ve alt sistemleri ihtiva eden kubbe binası ile bilgisayar ve kontrol sistemlerinin 
bulunduğu çalışma ofisinden meydana gelmektedir. Şirket tarafından sağlanan 
bilgilerden cari yılda Türksat uyduları ile diğer gök cisimlerinin takibinin yapıldığı, 
gözlemlere dayalı analizler ve uydular arası mesafelerin gözlemler yoluyla ölçülmesi 
çalışmalarının gerçekleştirildiği, mevcut altyapı kullanılarak yer durağan uyduların 
optik gözlem, takip ve uyarı sisteminin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli bir 
proje başlatılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan TÜBİTAK 
TAYEB desteği başvurusundan olumlu sonuç alınmış olup, 01.01.2016 tarihi itibariyle 
destek süreci başlamış, dört iş paketinden oluşan projenin ilk iki iş paketi 2016 yılı 
içinde tamamlanmıştır. Faaliyetler 2017 yıllarında da sürdürülmektedir.   

Ka-Bant VSAT Terminali ve Yer İstasyonu Geliştirilme Projesi, Türksat 4B 
uydusu üzerinden başlanılan Ka bant veri haberleşmesine koşut olarak başlatılmış 
olup, bu amaçla kullanılan teçhizat genellikle yurtdışından getirildiği göz önüne 
alınarak, yerli imkanlarla bu teçhizatın tasarlanmasına yönelik olarak 2016 yılı ikinci 
yarısında başlatılmış ve proje için TÜBİTAK 1501 proje başvurusu hazırlanmıştır. 
2017 yılının ikinci çeyreğinde kart tasarımının ortaya çıkmasıyla birlikte sayısal 
tasarım aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.   

Bölgesel konumlama sistemi ise Türksat uydularından eş zamanlı olarak 
gönderilen sinyallerin yeryüzündeki bir kullanıcı tarafından alınması ve üç uydudan 
gelen sinyaller arasındaki zaman gecikmesi kullanılarak bulunulan konumun 
hesaplanmasına yönelik bir çalışma olup, masa üstü testlerde 120 metre Doğu-Batı, 80 
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metre Kuzey-Güney hassasiyetinin elde edilebileceği elde edilmiştir. 2015 yılı 
sonunda üretimi tamamlanmış olan sinyal üretici, gönderici ve alıcı cihazların Şirkete 
teslim edildiği, cari yılda konumlama sistemi ile çeşitli simülasyonlar ve tek uydulu 
sinyal testlerinin gerçekleştirildiği, iki ve üç uydulu testlerin gerçekleştirilmesi öncesi 
oluşturulması gereken alt yapı ile ilgi çalışmaların sürdürüldüğü Şirket tarafından 
sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Hava Platformu (Balon) Projesinde yere bağlı bir balon kullanıldığı, yüksek 
çözünürlüklü gözlem için geliştirilen 75 m3 hacimli helyum balonu projesinde vinç 
sistemi, içinden elektrik iletimi için bakır kablo geçen halat yerli imkanlarla üretilmiş, 
yüksek çözünürlüklü stabilize kamera sistemi ile RF anten tedarik edilerek uygun bir 
alanda test edilmiş ve kullanıcılarına gerekli eğitimler verilmiştir. Cari yılnda sistemi 
oluşturan alt sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuş, mobil araç 
üzerine monte edilebilecek sistem tasarım çalışmaları yapılmıştır. 

Şirketin üniversitelerle işbirliği çalışmaları da bulunmakta olup, İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile 13.02.2015 tarihinde imzalanan protokol 
kapsamında taşıyıcı takip sistemi projesi başlatılmış, 2016 yılında projenin geliştirme 
alt yapısında kullanılacak kartların seçimi ve tedarik işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Projenin 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 

AR-GE Projelerinden elde edilen sonuçların çeşitli konferans ve dergi 
makaleleri olarak yayınlandığı da Şirket tarafından sağlanan bilgiler arasında yer 
almaktadır. 

-Uydu Yer Kontrol İstasyonları 
İşletilmekte olan Türksat uydularının yönetim ve denetimi  için Gölbaşı ve 

ODTÜ’de iki ayrı yer istasyonu bulunmaktadır. Gölbaşı Ana Uydu Yer Kontrol 
İstasyonunda bulunan 13 metre (FM2), 11 metre (FM1), 9 metre (LM1), 7,2 metre 
(LM5) ve 6,3 metre (LM3) 6,3 metre, 7,2 metre, 9 metre ve 11 metrelik antenler ve 
kontrol donanımından uydulardan telemetri (uzaktan ölçüm) almaya, telecommand 
(uzaktan komut) göndermeye ve uyduların uzaydaki yerlerinin tespiti için ranging 
(mesafe tayini) yapmak için faydalanılmaktadır. Söz konusu istasyondaki uydu kontrol 
anteni özellikleri itibariyle “World Tracking Network/Dünya İzleme Şebekesi”ne dahil 
olduğundan Türksat ile birlikte diğer uyduların da fırlatma ve yörüngeye yerleştirme 
evrelerine katılması mümkün bulunmaktadır.  
 Genel Müdürlük yerleşkesi dışında ODTÜ Yedek Uydu Kontrol Merkezi’nde 
ikinci bir yönetim-denetim istasyonu da bulunmakta olup, 5,6 metre (LM4) ve 9 
metrelik (LM2) antenler uydudan telemetri almaya, telecommand göndermeye ve 
uydunun uzaydaki yerinin tespiti için ranging yapmaya uygun durumda yedek olarak 
bekletilmektedir. Bunların dışında, uyduların nominal çalışma durumlarında yönetim 
ve denetim yeterliliğinin arttırılması için ODTÜ uydu yedek yer kontrol istasyonunda 
3 adet 2,4 metre sabit anten sistemi ile Erzincan Kablo-TV Headend merkezine bir 
adet 2,4 metre anten sistemi kurulmuştur.  

Diğer taraftan, coğrafi yedeklilik sağlamak üzere üçüncü bir istasyon temini 
için Konya-Meram’da uygun bir arazi temin edilerek uydu kontrol istasyonu yapılması 
hususunda 2009 yılında karar alınarak arazi temin edilmiş,  ihtiyaç listeleri, mimari 
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projesi, zemin etüdü, statik, mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmış olup, söz konusu 
altyapının Kamu Entegre Veri Merkezi olarak kullanılması amacıyla ihale işlemlerine 
başlanılması hususu Yönetim Kurulu’nun 24.2.2015 tarih ve 3 sayılı kararı uygun 
görülmüştür. Bina ve altyapı maliyetinin yaklaşık 140 milyon TL olması öngörülmekle 
birlikte, ilk aşamada 90 milyon TL’lik bir harcama yapılmasına karar verildiği, ancak 
bu konuda önemli bir gelişme sağlanmamıştır. 

Buna karşılık, Şirket’in Ankara-Gölbaşı’nda bulunan yerleşkesine 15.07.2016 
tarihinde gerçekleştirilen hain saldırı coğrafi yedekliliğin önemini açıkça ortaya 
koyduğundan, 2015 yılı denetim raporunda ülkedeki haberleşme altyapısının en 
önemli bileşenlerinden biri olan Türksat uydularına ait yer kontrol istasyonlarına 
coğrafi yedeklilik sağlamak üzere başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması 
önerilmiş, Şirket tarafından verilen yanıtta ise bu hususta çalışma başlatıldığı 
belirtilmiştir. Nitekim 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 gecikilmeksizin tamamlanması önem arz 
etmektedir. Bun nedenle; 

Ülkedeki haberleşme altyapısının en önemli bileşenlerinden biri olan Türksat 
uydularına ait yer kontrol istasyonlarına coğrafi yedeklilik sağlamak üzere başlatılan 
çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması önerilir. 

Sahip olunan ve kiralık olarak kullanılan uydu kapasiteleri üzerinden iletim 
yapılması planlanan her türlü taşıyıcının yayın parametrelerinin belirlenmesi ve 
yayındaki taşıyıcıların belirlenen parametreler çerçevesinde kesintisiz bir şekilde 
sürdürülebilmesi için yürütülmekte olan uydu frekans gözleminin geliştirilmesi 
amacıyla İstanbul ve Almanya’da da frekans gözlem istasyonu kurulum çalışmalarının 
yapıldığı da Şirket tarafından sağlanan bilgiler arasındadır.  
  -Uydu haberleşme hizmetleri 

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 kullanılmakta olup, Şirket tarafından sağlanan 
bilgilerden 2016 yılsonu itibariyle Ku bant kapasitesinin 3.135 Mhz’e ulaştığı  ve %78 
doluluk oranına erişildiği, Ka bant kapasitesinin ise 1.800 Mhz olduğu görülmektedir. 

Şirketin yetkisi sadece kapasite sağlanması şeklindeki uydu 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, IDR/IBS, TES, acil durum 
haberleşmesi ve geçici radyo-televizyon yayın nakli hizmeti olarak 
gruplandırılabilmektedir. 

Şirket tarafından TürksatVSAT adı altında sunulmakta olan hizmet de bu 
kapsamda olup, gününüzün gelişen ve çeşitlilik gösteren haberleşme ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ses, veri, internet, acil durum haberleşmesi, VPN ve çoklu ortam gibi 
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yapılması planlanan her türlü taşıyıcının yayın parametrelerinin belirlenmesi ve 
yayındaki taşıyıcıların belirlenen parametreler çerçevesinde kesintisiz bir şekilde 
sürdürülebilmesi için yürütülmekte olan uydu frekans gözleminin geliştirilmesi 
amacıyla İstanbul ve Almanya’da da frekans gözlem istasyonu kurulum çalışmalarının 
yapıldığı da Şirket tarafından sağlanan bilgiler arasındadır.  
  -Uydu haberleşme hizmetleri 

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 kullanılmakta olup, Şirket tarafından sağlanan 
bilgilerden 2016 yılsonu itibariyle Ku bant kapasitesinin 3.135 Mhz’e ulaştığı  ve %78 
doluluk oranına erişildiği, Ka bant kapasitesinin ise 1.800 Mhz olduğu görülmektedir. 

Şirketin yetkisi sadece kapasite sağlanması şeklindeki uydu 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, IDR/IBS, TES, acil durum 
haberleşmesi ve geçici radyo-televizyon yayın nakli hizmeti olarak 
gruplandırılabilmektedir. 

Şirket tarafından TürksatVSAT adı altında sunulmakta olan hizmet de bu 
kapsamda olup, gününüzün 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 sağlanabilmektedir. 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 imkanı sunmaktadır.  

Türksat 4B uydusu üzerinde bulunan Ka bant frekansta çalışabilen kapsama 
alanları aracılığıyla da bu hizmetin sunulabilmesi için Haziran 2015 tarihi itibariyle 
VSAT Hub ve anten sisteminin temin edilerek kurulduğu ve bu frekans bandının 
özelliği sayesinde 25 Mbps hızında internet hizmetinin 0,74 metre çaplı antenlerle 
sunulmasıyla daha uygun koşullarda sağlanabildiği Şirket tarafından sağlanan 
bilgilerden anlaşılmakta olup, Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 9 sayı 
ile alınan kararda bu teknoloji kullanılarak verilecek internet hizmetinin son 
kullanıcıya ulaştırılması amacıyla çözüm ortaklarıyla çalışılması hususu uygun 
bulunmuştur. 

Söz konusu hizmet ülkede farklı işletmeciler tarafından diğer uydular 
kullanılarak da verilmekte olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
yayımlanan 2016 yılı 4. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporunda ülkede bu hizmeti 
kullanan toplam abone sayısının 11.188 adede ulaştığı ve Türksat’ın pazar payının 
%11,2 olduğu bilgisi verilmektedir. Açıklanan bu değerler 2015 yılı değerlerine göre 
kıyaslandığında toplam abone sayısında %2,9 oranında artış gösterdiği ortaya 
çıkmaktadır. Buna karşılık Türksat Pazar payının da %9,5’den %11,2’ye yükseldiği 
görülmektedir. Bu hizmeti sağlayan diğer operatörlerin durumu incelendiğinde ise 
sadece bir operatörün pazar payını koruduğu, diğerlerinin pazar payında azalma 
meydana geldiği görülmektedir. Dolayısıyla, Şirketin 2016 yılında bu hizmete yönelik 
etkinliğinin arttığı ortaya çıkmaktadır.   

Diğer taraftan, söz konusu hizmette pazar payı en yüksek olarak belirtilen 
şirketin Eutelsat’ın “Tooway” olarak adlandırılan uydu üzerinden yüksek hızda iki 
yönlü internet bağlantısı sağlayan hizmetinin distribütörü olduğu, abonelerine VoIP 
teknolojisi ile telefon hizmeti de verebildiği, üstelik abonelik ve kullanım ücreti 
ödemelerinde önemli kolaylıklar sağladığı bilinmektedir. Kullanıcı nezdinde 77 cm Ka 
bant anten, kompakt alıcı/verici ünitesi ve 10/100 Mbps ethernet arayüzüne sahip 
modem kurularak sağlanabilen bu hizmet ile önemli bir pazar payı elde ettiği ve kişisel 
kullanıcılara yönelik uydu haberleşme hizmetinde en önemli unsurun uygun 
boyutlarda anten temini ve kurulması olduğundan, Ka bandında sağladığı olanakları 
oldukça iyi değerlendirdiği görülmektedir. Dolayısıyla, Şirketin de benzeri 
teknolojiyle hizmet vermeye başlaması bu sektördeki rekabetin artacağını 
göstermektedir. Bu nedenle; 

Türksat-4B uydusu üzerinden Ka frekans bandında verilmeye başlanılan VSAT 
hizmetinin yaygınlaştırılıp abone sayısının artırılabilmesi için özellikle bu hizmete 
ihtiyaç duyulabilecek kamu kurumları nezdindeki tanıtımlara önem verilmesi önerilir.    

Yaklaşık olarak 120 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, 
bu konuda 2016 yılsonu itibariyle ulaşılan sonuç incelendiğinde; Türksat uydularından 
yayın yapan TV sayısının 137 adedi HD olmak üzere toplam 498 adede ulaştığı, bunlar 

65Sayıştay   



 

 

arasında 16 ülkeden 112 adet yabancı kanalın da bulunduğu  görülmekte olup, 2015 
yılında 565 olan TV sayısı 498 adede düşmesine karşılık 95 olan HD yayın sayısının 
137 adede ulaşması kapasite kullanımı açısından önemli bir gelişme olmuştur. 

Türksat uyduları üzerinden yayınlanan TV kanallarını doğrudan alan izleyiciler 
için kolaylık sağlamak üzere uygulamaya konulan Kanal Güncelleme Sistemi ise uydu 
alıcılarının ihtiyaç duyduğu kanal bilgilerinin uydudan yayınlanması ve alıcılarda 
işlenerek kanal veri tabanlarının güncellenmesi prensibiyle çalışmaktadır. Cari yılda 
bu sisteme uyumluluk testi için 26 adet cihaz test edilmiş, 18 adedi uygun 
bulunmuştur.   

Uydu üzerinden yayınlarını izleyiciye ulaştırmak isteyen radyo ve televizyon 
kuruluşları normal koşullarda kendi up-link (uydu çıkış) olanaklarıyla adlarına tahsis 
edilen transponder (aktarıcı) kapasitesini kullanmakla birlikte, ekonomik olmadığı 
gerekçesiyle bu amaçla yatırım yapmak istemeyen kuruluşlar yayınlarını Şirketin 
Ankara, Almanya, KKTC ve Gürcistan/Tiflis’te bulunan merkezlerine iletmeleri 
halinde Şirketin up-link istasyonlarından uygun paketler halinde uyduya 
çıkartılabilmektedir. Söz konusu altyapı kullanılarak toplam  23 paket yayında 180 
TV, 54 radyo ve 10 veri kanalı Türksat uydularına iletilmektedir. Bunların arasında  
TRT’ye ait bir adet DVB-S2 Ultra HD 4 K paketi de bulunmaktadır.  

Bunun yanı sıra TRT tarafından İngilizce olarak yayın yapmak üzere hizmete 
verilen TRTWorld kanalının Türksat uyduları dışında diğer uydulardan da 
yayınlanarak küresel bir kapsama sağlanma sağlanmasına yönelik iki kurum arasında 
bir işbirliğinin geliştirildiği, bu ihtiyacın Şirket tarafından uygun ücretlerle 
karşılanması konusunda Yönetim Kurulu tarafından 18.08.2016 tarih ve 46 sayı ile 
karar alınmıştır. İki taraf arasında TRT World için başlatılmış olan işbirliğinin diğer 
kanalları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

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 
imkanını sağlamaktadır. Bu kapsamda olmak üzere mevcut bulunan üç adet C band 
yer istasyonunun yenilenmesi amacıyla 2 adet 13 metre ve 1 adet 11 metre çaplı anten 
elektronik ve mekanik modifikasyona tabi tutulup  motor-servo sistemleri yenilenmiş, 
redüksiyon sistemleri modifiye edilmiş, anten kontrol ve izleme aksamları temin 
edilerek adapte edilmiş, bağlantıları da fiber hatlarıyla sağlanmıştır. Bu altyapı 
kullanılarak Şirket tarafından 20 Derece Batı ile 100 Derece Doğu aralığında bulunan 
uydulara yönelik olmak üzere C, Ku ve DBS bantlarında uplink (uyduya veriş) ve 
downlink (uydudan alış) hizmetleri verilebilmektedir. 2016 yılında toplam geçici 
kullanım sayısı 7.907 adet olup, 69.155 MHz*Saat’lik kapasite kullanılmıştır. Bu 
hizmete yönelik olarak 77 adet firma ile geçici kullanım protokolü bulunmakta olup,  
2015 yılındaki sayılar 7.743 adet ve toplam 80.319 Mhz* Saat olduğu dikkate 
alındığında kısa süreli yayın geçişlerinde cari yılda bir azalma olduğu görülmektedir. 

Türksat uyduları üzerinden taşınan yayınların bir bölümü ülkede karasal 
vericiler üzerinden yayın yapan programlara, diğer bir bölümü ise doğrudan uydu 
üzerinden yapılan radyo ve televizyonlara ait olup, bu yayınların tamamı piyasadan 
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arasında 16 ülkeden 112 adet yabancı kanalın da bulunduğu  görülmekte olup, 2015 
yılında 565 olan TV sayısı 498 adede düşmesine karşılık 95 olan HD yayın sayısının 
137 adede ulaşması kapasite kullanımı açısından önemli bir gelişme olmuştur. 

Türksat uyduları üzerinden yayınlanan TV kanallarını doğrudan alan izleyiciler 
için kolaylık sağlamak üzere uygulamaya konulan Kanal Güncelleme Sistemi ise uydu 
alıcılarının ihtiyaç duyduğu kanal bilgilerinin uydudan yayınlanması ve alıcılarda 
işlenerek kanal veri tabanlarının güncellenmesi prensibiyle çalışmaktadır. Cari yılda 
bu sisteme uyumluluk testi için 26 adet cihaz test edilmiş, 18 adedi uygun 
bulunmuştur.   

Uydu üzerinden yayınlarını izleyiciye ulaştırmak isteyen radyo ve televizyon 
kuruluşları normal koşullarda kendi up-link (uydu çıkış) olanaklarıyla adlarına tahsis 
edilen transponder (aktarıcı) kapasitesini kullanmakla birlikte, ekonomik olmadığı 
gerekçesiyle bu amaçla yatırım yapmak istemeyen kuruluşlar yayınlarını Şirketin 
Ankara, Almanya, KKTC ve Gürcistan/Tiflis’te bulunan merkezlerine iletmeleri 
halinde Şirketin up-link istasyonlarından uygun paketler halinde uyduya 
çıkartılabilmektedir. Söz konusu altyapı kullanılarak toplam  23 paket yayında 180 
TV, 54 radyo ve 10 veri kanalı Türksat uydularına iletilmektedir. Bunların arasında  
TRT’ye ait bir adet DVB-S2 Ultra HD 4 K paketi de bulunmaktadır.  

Bunun yanı sıra TRT tarafından İngilizce olarak yayın yapmak üzere hizmete 
verilen TRTWorld kanalının Türksat uyduları dışında diğer uydulardan da 
yayınlanarak küresel bir kapsama sağlanma sağlanmasına yönelik iki kurum arasında 
bir işbirliğinin geliştirildiği, bu ihtiyacın Şirket tarafından uygun ücretlerle 
karşılanması konusunda Yönetim Kurulu tarafından 18.08.2016 tarih ve 46 sayı ile 
karar alınmıştır. İki taraf arasında TRT World için başlatılmış olan işbirliğinin diğer 
kanalları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

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 
imkanını sağlamaktadır. Bu kapsamda olmak üzere mevcut bulunan üç adet C band 
yer istasyonunun yenilenmesi amacıyla 2 adet 13 metre ve 1 adet 11 metre çaplı anten 
elektronik ve mekanik modifikasyona tabi tutulup  motor-servo sistemleri yenilenmiş, 
redüksiyon sistemleri modifiye edilmiş, anten kontrol ve izleme aksamları temin 
edilerek adapte edilmiş, bağlantıları da fiber hatlarıyla sağlanmıştır. Bu altyapı 
kullanılarak Şirket tarafından 20 Derece Batı ile 100 Derece Doğu aralığında bulunan 
uydulara yönelik olmak üzere C, Ku ve DBS bantlarında uplink (uyduya veriş) ve 
downlink (uydudan alış) hizmetleri verilebilmektedir. 2016 yılında toplam geçici 
kullanım sayısı 7.907 adet olup, 69.155 MHz*Saat’lik kapasite kullanılmıştır. Bu 
hizmete yönelik olarak 77 adet firma ile geçici kullanım protokolü bulunmakta olup,  
2015 yılındaki sayılar 7.743 adet ve toplam 80.319 Mhz* Saat olduğu dikkate 
alındığında kısa süreli yayın geçişlerinde cari yılda bir azalma olduğu görülmektedir. 

Türksat uyduları üzerinden taşınan yayınların bir bölümü ülkede karasal 
vericiler üzerinden yayın yapan programlara, diğer bir bölümü ise doğrudan uydu 
üzerinden yapılan radyo ve televizyonlara ait olup, bu yayınların tamamı piyasadan 

 

 

temin edilerek evlere ve işyerlerine kurulan çanak antenlerle şifreli ve şifresiz olarak 
dinlenip izlenebilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere sağlanan hizmet ülkedeki radyo 
ve televizyon yayıncılığının gelişmesine önemli bir katkı sağladığı gibi, kapsama 
alanındaki ülkelerde Türkçe yayınların dinlenip izlenmesine de imkân sağlamıştır. Bu 
gelişmeyle birlikte, Türksat-2A, Türksat 3A ve Türksat 4A uydularının bulunduğu 
42D konumu izleyiciler tarafından tercih edilen bir konum haline gelmiştir.  

Söz konusu hizmetten faydalanan izleyici sayısının gerek Türkiye’de gerekse 
kapsama alanı içindeki diğer ülkelerde önemli sayıya ulaştığı bilinmekte olup, bunun 
yanı sıra ülkede sayısal platform üzerinden aboneliğe dayalı hizmet sunan üç adet 
işletmeci bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
yayımlanan verilerden 2016 yıl sonu itibariyle toplam 3,4 milyon abonenin bu 
hizmetten faydalandığı görülmektedir. 

Uydu üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarını doğrudan alabilecek 
donanımın oldukça ucuz ve kurulumunun kolay olması uydu yayıncılığı geniş bir 
izleyici kitlesi tarafından tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte, 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. Bu kapsamda olmak üzere  03.03.2011 tarih ve 
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 
ile gerekli düzenleme yapılarak Şirketi de doğrudan ilgilendiren hazırlık çalışmalarına 
RTÜK tarafından başlanılmış, ancak özel televizyon kanallarına kanal tahsisi için 
16.04-02.07.2013 tarihleri arasında yapılan ihalelerle ilgili açılan davalar üzerine 
verilmiş mahkeme kararları doğrultusunda yapılan işlemler iptal edilmek durumunda 
kalınmıştır.  

Gelinen durumun 7.09.2015 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu ve yayın lisansı 
sıralama ihale işlemleri hakkında verilmiş olan mahkeme kararları esas alınarak 
yeniden ihale yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı ve bu çerçevede hazırlanan 
Yönetmelik Taslaklarının Resmi Gazete’de yayımlanması amacıyla çalışmaların 
yürütüldüğü, ayrıca uluslararası anlaşmalar gereğince 01.07.2015 tarihi itibariyle UHF 
bandı 61-69. Kanalların (790-862 MHz) boşaltılması zorunlu olduğundan, bu 
kanallarda yayın yapan televizyon kanalları için yeni düzenleye gidilerek söz konusu 
kanalların boşaltıldığı RTÜK tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunda yer 
almaktadır.    

Karasal vericiler üzerinden sayısal televizyon yayınlarına başlanılmasıyla ilgili 
olarak getirilen bir başka uygulama da Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme 
Anonim Şirketi’nin kurulması olup, Şirket’in Ana Sözleşmesi 29.05.0212 tarihli 
Ticaret Sicil  Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Aralarında TRT’nin de bulunduğu toplam 
16 yayıncı kuruluşun ortak olduğu şirket Temmuz 2012 tarihi itibariyle faaliyete 
başlamıştır.  

Konuyla ilişkin olarak Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Mültipleks 
İşletmecileri Hakkında Yönetmelik de 09.04.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak, Verici Tesis ve İşletim Şirketinin Kurulması, İzin Şartları ve 
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İşletilmesi, Mültipleks İşletmeleri, Yükümlülük ve Yaptırımlar konularında ikincil 
düzenleme yapılmıştır.  

Bu kapsamda dikkate alınması gereken en önemli husus sayısal yayınların 
yayın merkezinden verici tesislerine kadar olan iletiminin Mültipleks İşletmecileri 
tarafından yapılacak olmasıdır. Buna ilişkin olarak 9.4.2013 tarih ve 28613 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlan Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri 
Hakkında Yönetmelik’te söz konusu mültipleks şirketlerinin sayısına ilişkin bir 
sınırlandırma getirilmemekle birlikte belli koşulları sağlamaları halinde RTÜK 
tarafından yetkilendirileceği belirtilmiş, yapılan bu düzenlemelerle tek bir şirketin 
vericileri üzerinden yapılacak sayısal yayınların belli sayıdaki mültipleks işletmecisi 
tarafından çoklanarak/birleştirilerek vericilere gönderileceği, dolayısıyla TV 
kanallarının bağımsız olarak uydu kapasitesi kiralamak durumunda olmayacağı, bu 
yayınları vericilere iletecek kuruluşun/kuruluşların ise çok sayıdaki TV kanalının 
iletimi için Türksat ile birlikte diğer uydu işletmecileri nezdinde de daha uygun 
çözümler konusunda arayışa geçmesi muhtemel gözüktüğünden, 2013 yılı denetim 
raporunda; 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun ile 09.04.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Verici Tesis 
ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile getirilen 
koşullar nedeniyle karasal vericiler üzerinden yapılacak sayısal televizyon yayınları 
için uydu kapasitesi kiralama yetkisi kalmayacak olan özel televizyon kuruluşları ile 
daha önceden imzalanmış olan sözleşmelerin durumu dikkate alınarak mültipleks 
işletmeciliği konusunun Şirket tarafından değerlendirilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; belirtilen hususun Şirket tarafından 
değerlendirildiği, TRT ve bazı televizyon firmalarının katılımı ile Anten A.Ş. 
firmasının kurulduğu, karasal vericilere yayınların Türksat uyduları üzerinden 
alınmaya devam edildiği ve işbirliğinin sürdürüleceği belirtilmiş, ancak mültipleks 
işletmeciliği konusuna değinilmemiştir. 

İşbirliğinin sürdürülmesi Şirket açısından olumlu bir süreç olmasına karşılık, 
sayısal yayınlara geçişte görev yapmaya başlayacak olan mültipleks şirketlerinin daha 
uygun koşullarda yayın iletimi sağlamak üzere Türksat uyduları dışında farklı 
arayışlara yönelebileceği ihtimalini ortadan kaldırmadığından, 2014 yılı denetim 
raporunda; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun ile 09.04.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile 
getirilen koşullara uyum sağlanabilmesi ve sayısal yayıncılığa geçişte yurtiçine 
yönelik televizyon yayıncılığında pazar payının korunabilmesi amacıyla, BTK ile 
imzalanan Görev Sözleşmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi’ne mültipleks işletmeciliği 
yapma görevi de dahil edilerek, hazırlıkların sürdürülmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta: Şirketin kuruluşu, görev, yetki ve 
sorumluluklarını belirleyen ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü 
maddesi kapsamında imzalanan Görev Sözleşmesindeki tanımlamalar nedeniyle 
mültipleks işletmeciliği alanında hizmet sunulmasının mümkün olamayacağı, 
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İşletilmesi, Mültipleks İşletmeleri, Yükümlülük ve Yaptırımlar konularında ikincil 
düzenleme yapılmıştır.  

Bu kapsamda dikkate alınması gereken en önemli husus sayısal yayınların 
yayın merkezinden verici tesislerine kadar olan iletiminin Mültipleks İşletmecileri 
tarafından yapılacak olmasıdır. Buna ilişkin olarak 9.4.2013 tarih ve 28613 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlan Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri 
Hakkında Yönetmelik’te söz konusu mültipleks şirketlerinin sayısına ilişkin bir 
sınırlandırma getirilmemekle birlikte belli koşulları sağlamaları halinde RTÜK 
tarafından yetkilendirileceği belirtilmiş, yapılan bu düzenlemelerle tek bir şirketin 
vericileri üzerinden yapılacak sayısal yayınların belli sayıdaki mültipleks işletmecisi 
tarafından çoklanarak/birleştirilerek vericilere gönderileceği, dolayısıyla TV 
kanallarının bağımsız olarak uydu kapasitesi kiralamak durumunda olmayacağı, bu 
yayınları vericilere iletecek kuruluşun/kuruluşların ise çok sayıdaki TV kanalının 
iletimi için Türksat ile birlikte diğer uydu işletmecileri nezdinde de daha uygun 
çözümler konusunda arayışa geçmesi muhtemel gözüktüğünden, 2013 yılı denetim 
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Şirket tarafından verilen yanıtta; belirtilen hususun Şirket tarafından 
değerlendirildiği, TRT ve bazı televizyon firmalarının katılımı ile Anten A.Ş. 
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raporunda; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun ile 09.04.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile 
getirilen koşullara uyum sağlanabilmesi ve sayısal yayıncılığa geçişte yurtiçine 
yönelik televizyon yayıncılığında pazar payının korunabilmesi amacıyla, BTK ile 
imzalanan Görev Sözleşmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi’ne mültipleks işletmeciliği 
yapma görevi de dahil edilerek, hazırlıkların sürdürülmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta: Şirketin kuruluşu, görev, yetki ve 
sorumluluklarını belirleyen ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü 
maddesi kapsamında imzalanan Görev Sözleşmesindeki tanımlamalar nedeniyle 
mültipleks işletmeciliği alanında hizmet sunulmasının mümkün olamayacağı, 

 

 

dolayısıyla bu hizmete yönelik bir yasal değişiklik gerektiği ve konuyla ilgili her hangi 
bir çalışmanın bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle 2015 yılı denetim raporunda; 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun ile 09.04.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Verici Tesis 
ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile getirilen 
koşullara uyum sağlanabilmesi ve sayısal yayıncılığa geçişte yurtiçine yönelik 
televizyon yayıncılığında mevcut pazar payının korunabilmesi amacıyla, BTK ile 
imzalanan Görev Sözleşmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi’ne mültipleks işletmeciliği 
yapma görevinin de dahil edilmesi hususunun yeniden değerlendirilip bu amaçla 
gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması yönünde girişimlerde bulunulması yeniden 
önerilmiş, ancak Şirket tarafından öncekilere benzer bir yanıt verilmiştir. 

Bu konu Şirketin uydu hizmetlerinin geleceği açısından oldukça önemli 
olmakla birlikte karasal vericiler üzerinden sayısal TV yayınlarına başlanması 
konusunda Haziran 2017 itibariyle bir gelişme olmadığından aciliyet arz 
etmemektedir.    

b)Kablo-TV Şebekesi ve Sunulan Hizmetler 
 ba)Şebeke Tesisi 

27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5335 sayılı Kanun ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda değişiklik 
yapılarak, Türk Telekom’a ait kablo-TV şebekesinin Şirkete devredilmesi kararı 
verilmiştir. Söz konusu kanuna eklenen Geçici 10 uncu Madde ile mevcut altyapının 
kanunun yayım tarihinden itibaren iki kuruluş arasında üç ay içinde yapılacak 
protokollerle devredilmesi hükme bağlanmış olup, devir işlemlerinin 1.1.2006 tarihi 
itibariyle tamamlanması sonrasında  Türk Telekom tarafından abonelere yönelik 
olarak yapılan hizmetlerin tümü Şirket tarafından yapılmaya başlanmıştır.    
 Televizyon yayıncılığının gelişmeye başladığı ilk yıllardan itibaren başta 
ABD’de olmak üzere gelişmiş ülkelerde uydu sistemleri ile kablo-TV sistemleri 
ortaklaşa kullanılarak 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. Dağıtım şebekeleri ile ilgili ilk düzenlemenin söz 
konusu hizmetin Şirkete devri sırasında yapıldığı görülmekte olup,  406 sayılı 
Kanun’un 5335 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle ilave edilen Geçici 10 uncu 
maddesinde “Türk Telekomun, ortak yerleşim alanları ve kablo tv şebekesinin içinden 
geçtiği ortak altyapı tesisleri hariç olmak üzere, kablo tv hizmet ve altyapısıyla ilgili 
tüm taşınır ve taşınmazları, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve 
donanımları, her türlü fikri ve sınai hakları ile sair hak, alacak ve borçları, her türlü 
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sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davaları, 
icra takipleri ve halen yürütülen veya sonuçlandırılan tüm idari inceleme ve 
soruşturmaları, bütün hak, borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile birlikte Türksat 
A.Ş.’ye devredilir. Devir işlemleri üç ay içerisinde yapılacak protokoller ile 
sonuçlandırılır. Bu protokollerde, Tük Telekom’un, yedekleriyle birlikte devrettiği 
kablo tv altyapısı ile Türksat A.Ş. tarafından 2005 yıl sonuna kadar tesis edilecek 
kablo tv altyapısı için Türksat A.Ş.’ye ortak yerleşim ve tesis paylaşımını Türksat 
A.Ş.’nin görev sözleşmesi süresince ücretsiz olarak sağlayacağına, ortak yerleşim 
alanları ile müşterek kablo TV altyapı tesislerinin ne şekilde paylaşılacağına ve bu 
altyapının bakım ve işletmesinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin hükümlere yer 
verilir.” Şeklinde bir hüküm yer almıştır. 

Bu hüküm uyarınca 2005 yılı sonuna kadar kablo-TV dağıtım şebekesinin 
içinden geçtiği ve Türk Telekom A.Ş. ile müştereken kullanılan yeraltı tesisleri için 
kullanım ücreti ödenmesi söz konusu olmamakla birlikte, bu tarihten sonra mevcut 
kablo TV şebekesinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması sırasında ihtiyaç duyulacak 
ilave yeraltı göz kullanımı için Türk Telekom’a aylık ücret ödenmesi öngörülmüştür. 
Ödenecek ücretler BTK tarafından belirlenen esaslara göre Türk Telekom tarafından 
teklif edilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. Halen uygulanmakta olan yeraltı 
tesis aylık kullanım ücretleri BTK tarafından 29.07.2015 tarihinde alınan 359 sayılı 
karara göre 01.09.2015 tarihinden itibaren kablo dış çapına bağlı olarak 0,3344 TL/m 
ile 1,2948 TL/m arasında değişmektedir.  

Son yıllarda tesis paylaşım ücretlerinde belli bir indirime gidilmiş olmasına 
karşılık, söz konusu ücretlerin yüksekliği nedeniyle kullanım hakkı Türk Telekom’a 
verilen yeraltı tesislerinden faydalanılarak kablo-TV amaçlı dağıtım ve erişim 
şebekelerinin kurulup işletilmesi ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Nitekim, ülkede 
kablolu yayın ve benzeri hizmetlere ilişkin altyapı tesisi kurma yetkisine sahip 
işletmecilerin sahip oldukları erişim şebekesi fiber kablo uzunluğu  12.505 km iken, 
Türk Telekom’a ait erişim şebekesi fiber kablo uzunluğu 105.464 km’dir. Dolayısıyla, 
İşletmesi Türk Telekom’da olan yeraltı künk şebekesinin fiyatlarının yüksekliği sadece 
kablo-TV şebekelerinin gelişimini Türk Telekom lehine engellemekle kalmayıp, 
alternatif hizmet sunan diğer işletmecilerin fiber şebekelerinin gelişimini de doğrudan 
etkilemektedir.  

Türk Telekom tarafından talep edilen kira ücretine esas olan yeraltı tesisleri 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun o dönemde yürürlükte olan 12 nci ve 14 üncü 
Maddeleri kapsamında tesis edilen ve çoğunluğu kamu arazisinden geçen, 
benzerlerinin yeniden tesisi çok daha yüksek bedellere mal olacağı gibi pratik açıdan 
da mümkün gözükmediğinden, ülkede Türk Telekom dışındaki bazı alternatif 
işletmeciler şehir merkezlerinde asfalt yol yüzeyine yakın ve oldukça dar kanaletler 
açıp buralara döşedikleri PVC borular içinden fiber kablo çekerek dağıtım ve ilerim 
şebekesi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Özelleştirmelerin hız kazandığı dönemde 
Avrupa ülkelerinde baskın operatörlere karşı alternatif olarak ortaya çıkan sabit telefon 
işletmecileri tarafından ilk defa uygulanmaya başlanılan bu yöntemin ülke 
koşullarında ne derece güvenli olduğu konusunda bir değerlendirmede bulunmak pek 
mümkün gözükmemektedir.  
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sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davaları, 
icra takipleri ve halen yürütülen veya sonuçlandırılan tüm idari inceleme ve 
soruşturmaları, bütün hak, borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile birlikte Türksat 
A.Ş.’ye devredilir. Devir işlemleri üç ay içerisinde yapılacak protokoller ile 
sonuçlandırılır. Bu protokollerde, Tük Telekom’un, yedekleriyle birlikte devrettiği 
kablo tv altyapısı ile Türksat A.Ş. tarafından 2005 yıl sonuna kadar tesis edilecek 
kablo tv altyapısı için Türksat A.Ş.’ye ortak yerleşim ve tesis paylaşımını Türksat 
A.Ş.’nin görev sözleşmesi süresince ücretsiz olarak sağlayacağına, ortak yerleşim 
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altyapının bakım ve işletmesinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin hükümlere yer 
verilir.” Şeklinde bir hüküm yer almıştır. 

Bu hüküm uyarınca 2005 yılı sonuna kadar kablo-TV dağıtım şebekesinin 
içinden geçtiği ve Türk Telekom A.Ş. ile müştereken kullanılan yeraltı tesisleri için 
kullanım ücreti ödenmesi söz konusu olmamakla birlikte, bu tarihten sonra mevcut 
kablo TV şebekesinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması sırasında ihtiyaç duyulacak 
ilave yeraltı göz kullanımı için Türk Telekom’a aylık ücret ödenmesi öngörülmüştür. 
Ödenecek ücretler BTK tarafından belirlenen esaslara göre Türk Telekom tarafından 
teklif edilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. Halen uygulanmakta olan yeraltı 
tesis aylık kullanım ücretleri BTK tarafından 29.07.2015 tarihinde alınan 359 sayılı 
karara göre 01.09.2015 tarihinden itibaren kablo dış çapına bağlı olarak 0,3344 TL/m 
ile 1,2948 TL/m arasında değişmektedir.  

Son yıllarda tesis paylaşım ücretlerinde belli bir indirime gidilmiş olmasına 
karşılık, söz konusu ücretlerin yüksekliği nedeniyle kullanım hakkı Türk Telekom’a 
verilen yeraltı tesislerinden faydalanılarak kablo-TV amaçlı dağıtım ve erişim 
şebekelerinin kurulup işletilmesi ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Nitekim, ülkede 
kablolu yayın ve benzeri hizmetlere ilişkin altyapı tesisi kurma yetkisine sahip 
işletmecilerin sahip oldukları erişim şebekesi fiber kablo uzunluğu  12.505 km iken, 
Türk Telekom’a ait erişim şebekesi fiber kablo uzunluğu 105.464 km’dir. Dolayısıyla, 
İşletmesi Türk Telekom’da olan yeraltı künk şebekesinin fiyatlarının yüksekliği sadece 
kablo-TV şebekelerinin gelişimini Türk Telekom lehine engellemekle kalmayıp, 
alternatif hizmet sunan diğer işletmecilerin fiber şebekelerinin gelişimini de doğrudan 
etkilemektedir.  

Türk Telekom tarafından talep edilen kira ücretine esas olan yeraltı tesisleri 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun o dönemde yürürlükte olan 12 nci ve 14 üncü 
Maddeleri kapsamında tesis edilen ve çoğunluğu kamu arazisinden geçen, 
benzerlerinin yeniden tesisi çok daha yüksek bedellere mal olacağı gibi pratik açıdan 
da mümkün gözükmediğinden, ülkede Türk Telekom dışındaki bazı alternatif 
işletmeciler şehir merkezlerinde asfalt yol yüzeyine yakın ve oldukça dar kanaletler 
açıp buralara döşedikleri PVC borular içinden fiber kablo çekerek dağıtım ve ilerim 
şebekesi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Özelleştirmelerin hız kazandığı dönemde 
Avrupa ülkelerinde baskın operatörlere karşı alternatif olarak ortaya çıkan sabit telefon 
işletmecileri tarafından ilk defa uygulanmaya başlanılan bu yöntemin ülke 
koşullarında ne derece güvenli olduğu konusunda bir değerlendirmede bulunmak pek 
mümkün gözükmemektedir.  

 

 

406 sayılı Kanun’un ilk yayımlandığı halindeki 12 nci maddesinde “Posta ve 
Telgraf ve Telefon İdaresi kendi nakil ve kablolarının tesis ve vaz’ı için umuma ait 
arazi ve tarikleri işbu arazi ve turuk üzerinde mürur ve ubura sureti daimede halel 
gelmemek üzere istimal hak ve salahiyetini haizdir” şeklinde bir hüküm olduğundan, 
kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 21.2.1924 tarihinden itibaren oluşturulan söz 
konusu altyapı güzergahındaki kamu arazisinin PTT ve Türk Telekom tarafından ilave 
bir bedel ödenmeksizin kullanımı mümkün olabilmiş ve hali hazırda kullanılmakta 
olan erişim ve iletim şebekeleri makul yatırım bedelleri ile tesis edilebilmiştir.  

Buna karşılık, Türk Telekom’un hisselerinin çoğunluğunun özelleştirilmesi 
sonucunda kamu arazisi üzerinde tesis edilmiş olan bu altyapının tamamı özel bir 
kuruluşun kullanımına bırakıldığı gibi, 406 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesindeki 
“Hükümet eşhasın tahtı tasarrufundaki arazinin dahilinde ve emlak ve müessesatın 
haricinde telgraf ve telefon tesisatı inşasına salahiyettardır. Ancak yapılacak tesisat 
işbu arazi, emlak ve müessesatın istimal ve istifadesini haleldar etmemesi lazımdır.” 
hükmü ile özel kişi ve kuruluşlara ait arazilerde ve binalara da herhangi bir geçiş ücreti 
ödemeksizin oluşturulan tesisler de bu kapsamda değerlendirilmiştir.   

Çoğunluk hissesi özelleştirilmiş olan Türk Telekom kamu arazisi üstüne veya 
şahıs arazisi altına tesis edilmiş yeraltı kablo gözleri için tahsil edeceği kira bedelini 
kendisi belirleyebilecek bir hakka sahip olmuş, dolayısıyla sermayesinin tamamı 
kamuya ait olan Türksat A.Ş.’nin kablo TV şebekesini geliştirmesi ve yaygınlaştırması 
için önemli bir engel oluşturmuştur. Bu durum önceki yıllara ait denetim raporlarında 
da belirtilerek, bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması 
önerilmiş, ancak bir gelişme sağlanamamıştır. 

Konuya ilişkin son olarak yapılan en kapsamlı düzenleme durumundaki 
10.11.2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda ise geçiş hakkı ve 
altyapının ortak kullanımına ilişkin yeni kurallar belirlenmiştir. Söz konusu Kanunun 
66 ncı maddesi ile 406 sayılı Kanunun 12 ve 14 maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 
bunun yerine 5809 sayılı Kanunun   “Dördüncü Bölüm - Geçiş Hakkı” başlığı altında 
getirilen 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu 
maddeleriyle yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre taşınmaza kalıcı zarar 
verilmemesi, bu taşınmaz üzerindeki hakların kullanımının sürekli biçimde 
aksatılmaması koşuluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seçeneksiz ve ekonomik 
açıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkı talepleri, makul ve haklı 
sebepler saklı kalmak üzere, kabul edilmesi, ayrıca geçiş hakkı kapsamında 
kullanılacak bir taşınmaz üzerinde halihazırda bu Kanun ve Kurum düzenlemeleri 
çerçevesinde, Kurum tarafından ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğüne 
karar verilmiş bir elektronik haberleşme şebekesi bulunması halinde ortak yerleşim ve 
tesis paylaşımına öncelik verileceği, İşletmeci ile geçiş hakkı sağlayıcısı, ilgili 
mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin 
anlaşmaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe 
yapabilmesi hükümleri getirilmiştir. 

Tesis paylaşımı ile ilgili olarak getirilen düzenleme ise aynı Kanunun 17 nci 
Maddesiyle yapılmış olup, söz konusu maddede; 
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 “(1) Bir işletmecinin tesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin 
üzerine veya altına yerleştirebildiği veya bu tür arazileri kullanabildiği veya 
kamulaştırma müessesesinden yararlanabildiği hallerde Kurum, çevrenin korunması, 
kamu sağlığı ve güvenliği, şehir ve bölge planlaması ve kaynakların etkin kullanılması 
gereklerini gözeterek ilgili işletmeciye söz konusu tesisleri ve/veya araziyi makul bir 
bedel karşılığında diğer işletmecilerle paylaşmasına ilişkin rekabet üzerindeki etkileri 
dikkate alarak yükümlülükler getirebilir.  
             (2) Kurum, işletmecilere kendi tesislerinde, diğer işletmecilerin ekipmanları 
için maliyet esaslı bir bedel karşılığında, başta fiziksel ortak yerleşim olmak üzere her 
türlü ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilir. Kurumca öngörülmesine rağmen 
işletmecilerin ortak yerleşim tarifelerini maliyet esaslı belirlememesi ve bu durumun 
tespit edilmesi halinde, Kurum ortak yerleşim tarifelerini; maliyetleri, uluslararası 
uygulamaları ve/veya rayiç bedelleri uygun olduğu ölçüde dikkate alarak belirler.”  

hükümleri yer almaktadır. 
Bu kanun hükümlerine göre hazırlanarak 3.2.2010 tarih ve 27482 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2.5.2006 tarih, 26156 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş 
Hakkına İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Elektronik Haberleşme 
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi; 

(1)Geçiş hakkı sağlayıcısının talep edebileceği geçiş hakkı bedeli, taraflar 
arasında, bu Yönetmelikte yer alan ilkeler çerçevesinde ve hakkın kötüye kullanımına 
yol açmayacak şekilde serbestçe belirlenir. Talep edilen geçiş hakkı bedelinin fahiş ve 
ekonomik açıdan orantısız mahiyette olmaması esastır. 

(2)Fizibilite, inceleme, tetkik, ruhsat, zemin tahrip bedeli, yer değişikliği, var 
olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan ücretler ve tazminatlar, taraflar 
arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece işletmeci 
tarafından karşılanır. 

Şeklinde düzenlenmiştir. 
Söz konusu yönetmeliğin 9 uncu maddesi ise; 
(1)Tarafların anlaşamamaları durumunda ilgili kanunlar çerçevesinde 

anlaşmazlığın halli yetkili yargı yerlerince sağlanır. 
Şeklindedir. 
Gerek 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, gerekse 3.2.2010 tarihinde 

yürürlüğe konulan yönetmelikte bu hizmet için talep edilecek bedelin makul bir 
seviyede olması öngörülmüş iken, Türk Telekom’un referans ortak yerleşim ve tesis 
paylaşım teklifinde belirttiği yer altı kablo güzergâhının aylık kullanım bedelinin bu 
hizmetin aylık abonelik ücretiyle kıyaslanabilir düzeyde olması kablo-TV şebekesinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalışmaların önünde en önemli 
engeli oluşturmaktadır. Bu nedenle; Şirketin önceki yıllara ait denetim raporlarında 
kablo-TV şebekesinin genişletilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, bu amaçla 
yapılacak yatırımların maliyetlerinin ve işletme giderlerinin azaltılıp serbest rekabet 
ortamının sağlanması için kullanım hakkı Türk Telekom’a verilen yeraltı tesislerinin 
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 “(1) Bir işletmecinin tesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin 
üzerine veya altına yerleştirebildiği veya bu tür arazileri kullanabildiği veya 
kamulaştırma müessesesinden yararlanabildiği hallerde Kurum, çevrenin korunması, 
kamu sağlığı ve güvenliği, şehir ve bölge planlaması ve kaynakların etkin kullanılması 
gereklerini gözeterek ilgili işletmeciye söz konusu tesisleri ve/veya araziyi makul bir 
bedel karşılığında diğer işletmecilerle paylaşmasına ilişkin rekabet üzerindeki etkileri 
dikkate alarak yükümlülükler getirebilir.  
             (2) Kurum, işletmecilere kendi tesislerinde, diğer işletmecilerin ekipmanları 
için maliyet esaslı bir bedel karşılığında, başta fiziksel ortak yerleşim olmak üzere her 
türlü ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilir. Kurumca öngörülmesine rağmen 
işletmecilerin ortak yerleşim tarifelerini maliyet esaslı belirlememesi ve bu durumun 
tespit edilmesi halinde, Kurum ortak yerleşim tarifelerini; maliyetleri, uluslararası 
uygulamaları ve/veya rayiç bedelleri uygun olduğu ölçüde dikkate alarak belirler.”  

hükümleri yer almaktadır. 
Bu kanun hükümlerine göre hazırlanarak 3.2.2010 tarih ve 27482 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2.5.2006 tarih, 26156 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş 
Hakkına İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Elektronik Haberleşme 
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi; 

(1)Geçiş hakkı sağlayıcısının talep edebileceği geçiş hakkı bedeli, taraflar 
arasında, bu Yönetmelikte yer alan ilkeler çerçevesinde ve hakkın kötüye kullanımına 
yol açmayacak şekilde serbestçe belirlenir. Talep edilen geçiş hakkı bedelinin fahiş ve 
ekonomik açıdan orantısız mahiyette olmaması esastır. 

(2)Fizibilite, inceleme, tetkik, ruhsat, zemin tahrip bedeli, yer değişikliği, var 
olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan ücretler ve tazminatlar, taraflar 
arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece işletmeci 
tarafından karşılanır. 

Şeklinde düzenlenmiştir. 
Söz konusu yönetmeliğin 9 uncu maddesi ise; 
(1)Tarafların anlaşamamaları durumunda ilgili kanunlar çerçevesinde 

anlaşmazlığın halli yetkili yargı yerlerince sağlanır. 
Şeklindedir. 
Gerek 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, gerekse 3.2.2010 tarihinde 

yürürlüğe konulan yönetmelikte bu hizmet için talep edilecek bedelin makul bir 
seviyede olması öngörülmüş iken, Türk Telekom’un referans ortak yerleşim ve tesis 
paylaşım teklifinde belirttiği yer altı kablo güzergâhının aylık kullanım bedelinin bu 
hizmetin aylık abonelik ücretiyle kıyaslanabilir düzeyde olması kablo-TV şebekesinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalışmaların önünde en önemli 
engeli oluşturmaktadır. Bu nedenle; Şirketin önceki yıllara ait denetim raporlarında 
kablo-TV şebekesinin genişletilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, bu amaçla 
yapılacak yatırımların maliyetlerinin ve işletme giderlerinin azaltılıp serbest rekabet 
ortamının sağlanması için kullanım hakkı Türk Telekom’a verilen yeraltı tesislerinin 

 

 

makul bir bedelle kiralanabilmesi amacıyla 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
gereğince hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş 
Hakkına Dair Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddeleri uyarınca yasal yollara 
başvurulması önerilmiştir.  

Şirket tarafından verilen yanıtta ise Türk Telekom ile Şirket arasında imzalanan 
31.12.2005 tarihli protokolde kablo-TV şebekesinin bulunduğu tüm merkezlerdeki 
yeraltı güzergahlarının ücretsiz olarak kullanılması yönündeki talepler için Ankara 
Mahkemelerinde dava açıldığı, bunların olumsuz neticelenmesi halinde öneride 
belirtilen yasal yollara başvurulacağı belirtilmektedir. 

Açılan davalardaki ileri sürülen görüşlerin haklı olup olmadığı konusu 
yapılacak yargılama sonucu ortaya çıkacak olmakla birlikte, yaşanan bu sorun sadece 
Şirketi ilgilendiren bir husus olmayıp, diğer alternatif şebeke işletmecileri de doğrudan 
ilgilendirdiğinden ve mevcut düzenlemelerle soruna bir çözüm getirilemediğinden yeni 
bir düzenlemeye gidilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 26.09.2011 tarih ve 655 sayılı 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 13 üncü Maddesinin birinci fıkrası (g) ile “Sabit ve 
mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri 
gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslar ile 
bunların taşınmazlardan geçirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve 
denetlemek görevi” Bakanlığa verildiğinden, bu yetki çerçevesinde hazırlanan Sabit ve 
Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve 
Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik  27.12.2012 tarih 
ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Yönetmelik; 
-Özel mülkiyete konu taşınmazlarda işletmeci ile Geçiş Hakkı Sağlayıcısı 

(GHS)’nın ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları 
Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe yapabilmesini, 

-Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait taşınmazlar ile Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanacak 
işletmecinin Bakanlıktan onay almasını ve GHS’ye başvurmasını, 

-İşletmeci ile GHS arasında geçiş hakkı anlaşmasının belirlenen kurallara aykırı 
olmamak koşuluyla serbestçe yapabilmesini, 

-Geçiş hakkına ilişkin olarak ödenecek yıllık bedellerin belirlenen üst sınırları 
aşamayacağını 

Öngörmekte olup, bu yönetmelikle getirilen koşulların uygulanması konusunda 
usul ve esaslar da belirlemiş, ancak getirilen bu yeni düzenleme de sorunu çözmediği 
gibi operatörleri tesis paylaşımına zorlayan bir yaklaşım söz konusu olduğundan, 
yatırım yapmak isteyen operatörler de engellenmektedir. Üstelik başta İstanbul Büyük 
Şehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimler kurdukları şirketler aracılığıyla gerekli 
altyapıyı temin etme yoluna gittiklerinden önceden verilmiş izinleri dahi iptal 
etmektedirler. 
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 Önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılı denetim raporunda da bu soruna ilişkin 
olarak Türk Telekom’un kullanımında olan yeraltı tesislerinin önemli bir bölümü 
kamuya ait taşınmazlar üzerine 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 05.11.2008 
tarih ve 5809 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 12 nci maddesi 
kapsamında geçiş ücreti ödemeksizin tesis edildiğinden, bu tesisler için farklı bir 
kullanım ücreti belirlenmesi konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
nezdinde girişimlerin sürdürülmesi önerisi getirilmiştir. Şirket tarafından verilen 
yanıtta ise; altyapı kullanımlarıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
nezdinde girişimlerin sürdürüldüğü belirtilmekle yetinilmiştir. 

Türk Telekom’un kullanma hakkına sahip olduğu altyapıdan faydalanma 
maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle gerek mevcut, gerekse yeni tesis 
edilecek yeraltı kablo sistemlerinin makul bir fiyata ortaklaşa kullanılabilmesini 
sağlayacak bir uygulama geliştirilemediğinden, Şirketin kablo TV şebekesi de dahil 
olmak üzere ülkede geniş bant erişim şebekeleri yaygınlaştırılamamıştır. 

Yaşanan sorunun çözümü ve işlemlerin hızlandırılması için Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan önemli bir çalışma da Sabit ve 
Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve 
Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi 
gereği ülkede haberleşme altyapılarına ait bilgileri içeren veri tabanı oluşturarak, 
altyapıların taşınmazlar üzerinden geçirilmesi ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin 
takibini sağlayacak uygulama yazılımının temini ve coğrafi bilgi sisteminin 
oluşturulmasıdır. Söz konusu projenin tamamlanması, ülke genelinde mevcut bilgilerin 
girilmesi ve süreç yönetimine geçilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacak olup, 
oluşturulacak sistemin tesis paylaşımı için talep edilen bedelin düşürülmesine de 
önemli bir katkı sağlaması beklenmemektedir.   

Kablo TV şebekesinin yaygınlaştırılmasının önündeki en önemli engel 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden genellikle kamu 
arazisine geçiş hakkı ödenmeksizin tesis edilen ve halen Türk Telekom A.Ş. tarafından 
kullanılmakta olan yeraltı tesislerinin kullanımı için yüksek bedel talep edilmesi, yeni 
yeraltı tesisleri için de ödenecek geçiş ücretlerinin ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle, 2014 yılı denetim raporunda mevcut altyapının Şirket tarafından da 
makul bir bedelle kullanılabilmesi yönündeki talebin 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu ile Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya şebekelerinde 
kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine dair 
yönetmelik kapsamında ele alınıp karara bağlanması hususunda Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; konunun hukuki boyutu özetlenerek Türk 
Telekom ile ticari olarak anlaşma yoluna gidildiği, ancak Türk Telekom tarafından 
ortaya konulan tarifeler ticari olarak makul görülmediği, bahsi geçen mevzuat 
çerçevesinde yaşanan bu sorunun sektördeki tüm işletmecileri olumsuz etkilediği 
belirtilmiştir.  

Şirket tarafından ayrıca; ülkedeki tüm fiber optik kablo altyapısının gelişmesi 
ve bu altyapı üzerinden geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması için bütün 
operatörlerle birlikte ortak bir şirket kurulması hususunda UDHB, Kalkınma 
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 Önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılı denetim raporunda da bu soruna ilişkin 
olarak Türk Telekom’un kullanımında olan yeraltı tesislerinin önemli bir bölümü 
kamuya ait taşınmazlar üzerine 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 05.11.2008 
tarih ve 5809 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 12 nci maddesi 
kapsamında geçiş ücreti ödemeksizin tesis edildiğinden, bu tesisler için farklı bir 
kullanım ücreti belirlenmesi konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
nezdinde girişimlerin sürdürülmesi önerisi getirilmiştir. Şirket tarafından verilen 
yanıtta ise; altyapı kullanımlarıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
nezdinde girişimlerin sürdürüldüğü belirtilmekle yetinilmiştir. 

Türk Telekom’un kullanma hakkına sahip olduğu altyapıdan faydalanma 
maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle gerek mevcut, gerekse yeni tesis 
edilecek yeraltı kablo sistemlerinin makul bir fiyata ortaklaşa kullanılabilmesini 
sağlayacak bir uygulama geliştirilemediğinden, Şirketin kablo TV şebekesi de dahil 
olmak üzere ülkede geniş bant erişim şebekeleri yaygınlaştırılamamıştır. 

Yaşanan sorunun çözümü ve işlemlerin hızlandırılması için Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan önemli bir çalışma da Sabit ve 
Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve 
Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi 
gereği ülkede haberleşme altyapılarına ait bilgileri içeren veri tabanı oluşturarak, 
altyapıların taşınmazlar üzerinden geçirilmesi ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin 
takibini sağlayacak uygulama yazılımının temini ve coğrafi bilgi sisteminin 
oluşturulmasıdır. Söz konusu projenin tamamlanması, ülke genelinde mevcut bilgilerin 
girilmesi ve süreç yönetimine geçilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacak olup, 
oluşturulacak sistemin tesis paylaşımı için talep edilen bedelin düşürülmesine de 
önemli bir katkı sağlaması beklenmemektedir.   

Kablo TV şebekesinin yaygınlaştırılmasının önündeki en önemli engel 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden genellikle kamu 
arazisine geçiş hakkı ödenmeksizin tesis edilen ve halen Türk Telekom A.Ş. tarafından 
kullanılmakta olan yeraltı tesislerinin kullanımı için yüksek bedel talep edilmesi, yeni 
yeraltı tesisleri için de ödenecek geçiş ücretlerinin ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle, 2014 yılı denetim raporunda mevcut altyapının Şirket tarafından da 
makul bir bedelle kullanılabilmesi yönündeki talebin 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu ile Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya şebekelerinde 
kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine dair 
yönetmelik kapsamında ele alınıp karara bağlanması hususunda Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; konunun hukuki boyutu özetlenerek Türk 
Telekom ile ticari olarak anlaşma yoluna gidildiği, ancak Türk Telekom tarafından 
ortaya konulan tarifeler ticari olarak makul görülmediği, bahsi geçen mevzuat 
çerçevesinde yaşanan bu sorunun sektördeki tüm işletmecileri olumsuz etkilediği 
belirtilmiştir.  

Şirket tarafından ayrıca; ülkedeki tüm fiber optik kablo altyapısının gelişmesi 
ve bu altyapı üzerinden geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması için bütün 
operatörlerle birlikte ortak bir şirket kurulması hususunda UDHB, Kalkınma 

 

 

Bakanlığı, Türksat, Türkcell ve BTK yetkililerinin katılımı ile bir toplantı düzenlendiği 
ve fikir teatisinde bulunulduğu, benzeri toplantılara devam edilip söz konusu fikrin 
hayata geçirilmesi konusunda çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi de 
verilmiştir.  

Mevcut yeraltı kablo güzergahının kullanımında karşılaşılan bu sorun ülkede 
yüksek hızlı internet hizmetinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel olup, bu 
durum Türkiye’nin ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) uygunluk değerinin dünya 
sıralamasındaki yerinin oldukça aşağılara düşmesine neden olmaktadır. ITU tarafından 
2015 yılında yayımlanan ICT Development Index/Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Gelişme Endeksi) dokümanında Türkiye 167 ülke arasında 69. Sırada yer almakta 
olup, 2016 yılında 70. Sırada yer almıştır. Bu durumun ülkede yüksek hızlı internet 
erişimi ve sabit telefon yoğunluğunun beklenilenin çok altında olmasından 
kaynaklandığı görülmektedir.   

Nitekim bu sorun Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe 
konulan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda da yer almış ve 
hazırlanacak ulusal geniş bant stratejisinde 2018 yılı için ülke genelinde minimum 
geniş bant erişim hızının tespit edileceği, haneler için hedeflerin ortaya konulacağı ve 
belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanacak politikalar ve hayata geçirilecek 
uygulamaların yer alacağı belirtilmiştir. Bu amaçla çalışmalara BTK 
koordinasyonunda 18.03.2016 tarihinde ilgili tarafların katılımıyla başlanıldığı ve 
konunun bütün yönleriyle ele alınarak stratejinin belirlenebilmesi için gerekli 
raporların hazırlanacağı kamuoyuna açıklanmıştır. Yapılan açıklamada karşılaşılan 
sorunların çözümü için yeni bir altyapı şirketi kurularak geniş bandın 
yaygınlaştırılması hususu da bulunmaktadır.  Bu nedenle 2015 yılı denetim raporunda 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan ICT Development 
Index/Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişme Endeksi Raporunda Türkiye’nin 167 
ülke arasında 69. sırada yer almasının en önemli nedenlerinden birinin ülkedeki 
yüksek hızlı internet erişim altyapısının yetersizliği olduğu, bu yetersizliğin 
giderilebilmesi için uygun teknolojiye sahip erişim şebekesinin ucuz maliyetlerle tesis 
edilip makul tarifelerle hizmet sağlanması gerektiği dikkate alınarak, 2015-2018 Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer aldığı şekilde hazırlanacak Ulusal 
Genişbant Stratejisi kapsamında yeni yeraltı güzergahlarının  uygun maliyetlerle tesisi 
için ilgili taraflar arasında başlatılmış olan işbirliğinin geliştirilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; kablo-TV şebekesinin fiber optik kablo olarak 
zenginleştirilmesiyle hizmet çeşitliliğinin arttığı, maliyetleri düşürmek amacıyla 
genişletme çalışmalarında toplu konut alanlarının tercih edildiği, kurulması planlanan 
ortak altyapı şirketine katkı sağlandığı şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. 

Halihazırda 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 sağlamakta, bant genişliği ile de fibere 
göre maliyet avantajına sahip olmaktadır. Şebeke 2016 yılsonu itibariyle Adana, 
Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, İzmit, Karaman, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, 
Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak İl merkezlerinin belirli mahallerinde olmak üzere 
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toplam 23 yerleşim yerinde işletilmekte olup, Bolu il merkezinde de şebeke tesis 
çalışmaları sürdürülmektedir. Bolu İl Merkezinde Şube kurulması ve yeni ofis 
kiralanması hususları da Yönetim Kurulu tarafından 28.09.2016 tarih ve 62-63 sayılı 
kararlarla uygun bulunmuştur.  

İşletilmekte olan toplam 3.612.541 hane erişim (homepass) kapasitesine sahip 
kablo-TV şebekesinde kapasite kullanım oranı ise 2016 yılsonu itibariyle %32,5 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu şebekenin ülke geneline yaygınlaştırılmasında kurulması planlanan 
ortak altyapı şirketinin sorunların çözümüne katkı sağlaması beklenmekle birlikte, 
Şirketin 2023 yılına kadar bütün illere kablo-TV hizmeti sunma planına koşut olarak 
uygulamaya geçip geçemeyeceği belirsizliğini korumaktadır. Üstelik birbirine rakip 
olan Şirketlerin aynı altyapıyı kullanarak hizmet sunması rekabet hukuku açısından da 
şikayet konusu olabilecektir. Dolaysıyla, karasal vericiler üzerinden sayısal televizyon 
yayınları için 6112 sayılı kanun gereğince kurulması öngörülen çoğunluk hissesi 
kamuya ait verici şirketi örneğinde olduğu gibi söz konusu şirketin bir kamu şirketi 
olup, talep sahiplerine uygun fiyatla altyapı tesisi sağlaması veya söz konusu hizmetin 
bir kamu hizmeti olduğu gerekçesiyle bu altyapının makul fiyatlarla yerel yönetimler 
tarafından sağlanması daha uygun bir çözüm olarak gözükmektedir. Nitekim yakın bir 
gelecekte nihai halini alması beklenilen Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem 
Planı’nda Belediyeler, KGM, TCDD, BOTAŞ, TEİAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri 
gibi yaygın altyapı tesisine sahip kuruluşların işletmecilerin ihtiyacına yönelik pasif 
altyapı kurmaları ve BTK’dan izin almak kaydıyla işletmeleri amacıyla yasal 
düzenleme yapılması, bunun yanı sıra alınacak ücretler için sınır getirilmesi 
öngörülmektedir. Bu nedenle; 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan ICT 
Development Index/Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişme Endeksi Raporunda 
Türkiye’nin 175 ülke arasında 70. sırada yer almasının en önemli nedenlerinden 
birinin ülkedeki yüksek hızlı internet erişim altyapısının yetersizliği olduğu, bu 
yetersizliğin giderilebilmesi için uygun teknolojiye sahip erişim şebekesinin ucuz 
maliyetlerle tesis edilip makul tarifelerle hizmet sağlanması gerektiği dikkate alınarak; 

Kablo-TV şebekesinin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda 
yer aldığı üzere hazırlanmakta olan Ulusal Genişbant Stratejisi kapsamında 2017-2018 
yıllarında operatörler lehine yapılması öngörülen düzenlemeler çerçevesinde 
yaygınlaştırılması önerilir.  

bb)Sunulan Hizmetler 
Söz konusu şebekeden 2016 yılsonu itibariyle sağlanan hizmetlerin toplam 

abone sayıları bir önceki yıla göre karşılaştırmalı olarak Tablo 14’te  gösterilmiştir. 
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Tablo 14: Sunulan hizmetler tablosu 

Sunulan hizmetler 

Toplam abone 

2015 

Toplam abone 

2016 

Yıllık 
artış 
oranı 

% 

Genel kablo-TV hizmeti 1.160.911 1.187.931 2,3 

Uydunet (İnternet erişimi) 629.001 736.917 17,2 

Teledünya  798.421 937.924 17,5 

Sinema 163.147 267.987 64,3 

Ses 34.783 126.373 263,3 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, kablo-TV şebekesi 
toplam kullanıcı sayısında ve kapasite kullanım oranında cari yılda önemli bir 
değişiklik meydana gelmemiş olmasına karşılık, sayısal televizyon yayınlarına ve 
İnternet erişimine yönelik aboneliklerde %17 oranında bir artış sağlandığı 
görülmektedir. Elde edilen bu değerler 28.12.2015 tarih ve 54 sayılı Yönetim Kurulu 
kararında 2016 yılsonu için öngörülen değerlerle karşılaştırıldığında;  Uydunet hizmeti 
için 129.216 adet abone artışı öngörülmüş iken bu sayının 107.916 olarak 
gerçekleştiği, Teledünya için 210.000 adet abone artışı öngörülmüş iken artışın 
139.503 adet olarak gerçekleştiği, sinema aboneliği için artış sayısı 152.000 adet iken 
gerçekleşmenin 104.840 adet olduğu, dolayısıyla yıllık abone artışlarının beklenilen 
değerlerin altında kaldığı görülmektedir. 

Şirket tarafından sağlanan bilgilerden 2016 yıl sonu itibariyle şebekeden analog 
olarak 30 TV kanalı ile sayısal olarak 70 adedi HD olmak üzere 215 TV kanalı 
iletildiği, bu hizmetin yanı sıra çoklu ekran TV hizmeti sunmak amacıyla 
KabloWebTV markasıyla internet üzerinden canlı televizyon yayınlarının, film, dizi ve 
çeşitli kategorilerdeki videoların izlenmesini sağlayan bir platformun 06.03.2013 
tarihinde hizmete verildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetlerin yanı sıra 
sesli yazdır, dur beklet sonra izle, seç izle gibi ilave hizmetlerin sunulmasının da 
planlandığı belirtilmektedir.  

Şebeke üzerinden sunulan diğer önemli bir hizmet ise internet erişim hizmeti 
olup, kullanıcılar taleplerine uygun şekilde 10/25/50/100 Mbps hızlarından birini 
seçebilmektedirler. Bunun yanı sıra kullanıcı tercihlerine sunulan “Nitro” internet ve 
“Uyku Yok” gibi hizmetler de sunulmakta olup, cari yılda müşterilerin ortalama 
internet hızının 21,83 Mbps olduğu ölçülmüştür.   

 Kablo TV dağıtım şebekesinin bakım ve işletmesi hizmet alımı yoluyla 
sağlanmakta olup, 17.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen açık eksiltmede elde edilen 
fiyatlar üzerinde kazanan firmalarla 3 yıllık sözleşme imzalanması hususu satın alma 
sonuç komisyonu tarafından hazırlanan 18.06.2013 tarihli rapor ile uygun bulunmuş, 
bu karar Yönetim Kurulu tarafından da 20.06.2013 tarih ve 49 sayı ile onaylanmıştır.   
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Konuya ilişkin olarak 2.7.2014 tarih ve 59 sayı ile Yönetim Kurulu tarafından 
alınan kararda ise; imzalanan sözleşmeler kapsamında sürdürülmekte olan 
çalışmalarda görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için sözleşmelerde bazı 
düzeltmeler yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmış ve hizmet alım 
sözleşmesine ek protokol yapılması uygun bulunmuştur. Bu amaçla yapılacak prokol 
kapsamında iş süreçlerindeki eksikliklerin giderilmesi, malzeme standartlarındaki 
eksikliklerin giderilmesi, faturalandırma işlemlerinde yeniden düzenleme yapılması, 
ödeme evrakındaki bilgilerin güncellenmesi, iş emirlerinde yeni düzenlemeye 
gidilmesi, Teknik Şartnamenin süre ile ilgili maddesinde düzenleme yapılması, birim 
fiyat listesinde yer almayan malzemelerin ilavesi, ISO 9001 ve ISO 27001 
Standartlarına uyum konusunda ilaveler, tamirden dönen cihazların yeniden kullanımı 
hususları yer almıştır. 

Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 7 sayı ile alınan kararda ise; söz 
konusu sözleşmelerin 14.08.2016 tarihinde biteceği, sözleşmenin 9.2. maddesinde 
belirtilen koşullar gereğince 12’şer aylık süreler halinde uzatılabileceği, ancak 
uzatmanın 2 yıldan fazla olamayacağı hükmünün 12 aylık uzatma süresini uygun 
görülecek bir tarih belirterek kısaltabilir şeklinde değiştirilmek kaydıyla, firmalarla ek 
protokol imzalanmasını uygun bulunmuştur.  

Uygulama sırasında karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların karşılıklı mutabakatla 
giderilmesi sorunların çözüme açısından uygun bir yaklaşım olmakla birlikte, bunların 
ihale koşullarını değiştirir hükümler içermesi yapılan ihaleye itiraz yolunu da açmakta 
olup, yargıya taşınması durumunda ihalenin iptali ve Şirketin zararı söz konusu 
olabilmektedir. Bu nedenle yapılacak değişikliklerin ihale başlangıç koşullarını 
değiştirmemesi önem arz etmektedir.       

Kablo TV şebekesi üzerinden müşterilere yönelik tesis ve bakım-arıza 
hizmetinin taşeron aracılığı ile yapılması ve Şirketin yapılan işi denetleyecek sayıda 
elemana sahip olmaması Şirket tarafından sunulan en kapsamlı hizmet durumundaki 
kablo TV hizmetinin yaygınlaşmasını olumsuz etkilediği ve kullanıcılar nezdinde 
olumsuz algılamalar yarattığı denetimler sırasında yapılan incelemelerden 
anlaşılmaktadır. Üstelik İstanbul Avrupa 3 ve Edirne ile İstanbul Avrupa 2 ve 
Tekirdağ bölgelerinde hizmet sağlayan taşeron firmanın mali olarak acze düşmesi ve 
bazı yükümlülüklerini yerine getirememesi yüzünden fesih işlemine gidileceği 
Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.12.2015 tarih ve 53 sayılı karardan 
anlaşıldığından, ortaya çıkan bu sorun en yoğun abonelerin bulunduğu bu alanlarda 
Şirketin itibar kaybına uğraması muhtemel gözükmektedir. 

Bunun yanı sıra, Sayısal hizmetlere yönelik belli bir artış olmasına karşılık 
kapasite kullanım oranında istenilen orana ulaşılamamış olması Şirket tarafından bütün 
yönleriyle değerlendirilmesi gereken önemli bir sorun durumundadır. Bu durum 
dikkate alınarak, önceki yıllara ait denetim raporlarında kablo-TV şebekesi üzerinden 
sağlanan hizmetlere benzer hizmetleri sunan işletmeci sayısının arttığı ve sundukları 
hizmetlerin daha da çeşitlendiği dikkate alınarak, bunlarla daha iyi koşullarda rekabet 
edilebilmesi amacıyla; verilen hizmetlerin geliştirilip etkileşimli hale getirilmesine 
yönelik çalışmaların fazla gecikilmeden tamamlanıp uygun tarife seçenekleriyle 
birlikte kullanıcıların tümleşik hizmet almalarına imkan sağlanması, hizmet kalitesini 
etkileyen şebeke eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve şebeke kullanım oranının 
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Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 7 sayı ile alınan kararda ise; söz 
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protokol imzalanmasını uygun bulunmuştur.  
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Kablo TV şebekesi üzerinden müşterilere yönelik tesis ve bakım-arıza 
hizmetinin taşeron aracılığı ile yapılması ve Şirketin yapılan işi denetleyecek sayıda 
elemana sahip olmaması Şirket tarafından sunulan en kapsamlı hizmet durumundaki 
kablo TV hizmetinin yaygınlaşmasını olumsuz etkilediği ve kullanıcılar nezdinde 
olumsuz algılamalar yarattığı denetimler sırasında yapılan incelemelerden 
anlaşılmaktadır. Üstelik İstanbul Avrupa 3 ve Edirne ile İstanbul Avrupa 2 ve 
Tekirdağ bölgelerinde hizmet sağlayan taşeron firmanın mali olarak acze düşmesi ve 
bazı yükümlülüklerini yerine getirememesi yüzünden fesih işlemine gidileceği 
Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.12.2015 tarih ve 53 sayılı karardan 
anlaşıldığından, ortaya çıkan bu sorun en yoğun abonelerin bulunduğu bu alanlarda 
Şirketin itibar kaybına uğraması muhtemel gözükmektedir. 

Bunun yanı sıra, Sayısal hizmetlere yönelik belli bir artış olmasına karşılık 
kapasite kullanım oranında istenilen orana ulaşılamamış olması Şirket tarafından bütün 
yönleriyle değerlendirilmesi gereken önemli bir sorun durumundadır. Bu durum 
dikkate alınarak, önceki yıllara ait denetim raporlarında kablo-TV şebekesi üzerinden 
sağlanan hizmetlere benzer hizmetleri sunan işletmeci sayısının arttığı ve sundukları 
hizmetlerin daha da çeşitlendiği dikkate alınarak, bunlarla daha iyi koşullarda rekabet 
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etkileyen şebeke eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve şebeke kullanım oranının 

 

 

yükseltilmesi amacıyla hizmetlerin tanıtımına ve müşteri hizmetlerindeki kalitenin 
arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmiş, ancak Şirket tarafından 
verilen yanıtlarda gerekli abone artışının sağlandığı, şebekenin genişletilmesi ve yeni 
hizmetlerin sunumu konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı şeklinde yanıtlar 
verilmiştir. 

Diğer taraftan, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek 6.3.2015 
tarih ve 29287 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 2015-2018 Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kablo-TV şebekesine yönelik hedefler 
belirlendiğinden, konu Şirket açısından daha da fazla önem arz etmeye başlamıştır. 
Söz konusu strateji dokümanında kablo TV şebekesinin alternatif bir şebeke haline 
getirilerek, sunulan hizmetlerin yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
öngörüldüğünden, bu hedefe yönelik olarak 2014 yılı denetim raporunda; İl 
Müdürlüklerinde görevli personel sayısının yeterli düzeye çıkartılarak, hizmet alım 
sözleşmeleri kapsamında taşeron firmalar tarafından yapılan işlerin denetiminde daha 
etkin olunması ve hizmetlerin mümkün olduğu oranda Şirket elemanlarınca 
sağlanması, Şebekenin eriştiği binalarda hane aboneliği yerine bina aboneliği teşvik 
edilerek, mevcut kurulu kapasitedeki kullanım oranının arttırılmaya çalışılması, 
Kentler çevresinde sürekli gelişme gösteren toplu konut alanlarına hizmet götürülmesi 
için yüksek yatırım maliyetli kablolu iletim şebekesi tesisi yerine Türksat-4A/4B 
uyduları ile sağlanan ilave kapasiteden faydalanılması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; İl Müdürlüklerindeki görevli personel 
sayısının arttırılması konusuna değinilmemiş, toplu abonelikle ilgili taleplerin 
değerlendirildiği, abonelik yapısında süreç iyileştirmesi ve özendirici kampanyaların 
devreye alınması yönünde çalışmaların devam ettiği, toplu konut alanlarına 
gerçekleştirilen iç dağıtım, toplu konutların hazırladığı altyapı üzerinden sağlandığı, 
uydu üzerinden hizmet sunulması halinde maliyetlerin artacağı belirtilmiştir. 

BTK tarafından yayımlanan raporlara göre uydu platform abonelerinde genel 
azalma görülmesine rağmen IPTV abonelerinde artış olmasının, bu hizmeti alanların 
yüksek hızlı internet hizmetini de aynı abonelik sözleşmesiyle uygun fiyatlarla 
alabilmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla televizyon ve yüksek hızlı internet 
hizmetinin aynı servis sağlayıcısından ve aynı fiziksel ortamdan alınmasının kullanıcı 
nezdinde son yıllarda daha olumlu karşılandığı değerlendirilmiş ve 2015 yılı denetim 
raporunda sunulan hizmetlerin kalitesinin  rakiplerle kıyaslanabilecek düzeye 
getirilmesi ve içeriklerinin kullanıcı tercihlerine göre belirlenmesi amacıyla 
çalışmaların sürdürülmesi, abonelik işlemlerinde şebekenin kısıtlı alanlarda olduğu ve 
kullanıcıların ikametgah değiştirme sıklığı dikkate alınarak uygulama yapılması, 
taşeron firmalar tarafından sağlanan hizmetlerinin denetimi ve gözetiminin gereğince 
yapılabilmesi için taşra teşkilatında görev alan teknik eleman sayısının yeterli düzeye 
çıkarılması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; ortalama internet hızının 2017 Haziran ayında 
23,67 Mbps’ye çıkarıldığı, platforma yeni kanalların ilave edildiği, bu kanalların 9 
farklı paket alternatifi halinde sunulduğu, müşterilerin abone oldukları pakete göre 
Kabloweb üzerinden de erişim imkanı sağlandığı, aboneliklerin ücretsiz olarak iptal 
edilme imkanının sağlandığı ve abone cihazlarının kiralama modeliyle sağlanmaya 
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başlandığı, taşeron firmaların denetiminin kullanılmakta olan TSUNAMİ programı 
aracılıyı ile sağlandığı belirtilmiştir. 

Rakip şirketlerle kıyaslandığında kablo-TV şebekesi üzerinden sağlanan 
hizmetlerin kalitesinin artırılıp artırılmadığının ve uygun seçeneklerle hizmet sunulup 
sunulmadığının en somut ölçüsü yıllık abone artış oranları olduğundan, BTK 
tarafından yayımlanan raporlar incelendiğinde kablo internet artış oranının diğer 
operatörler tarafından sunulan benzeri hizmetlerdeki artış oranıyla yaklaşık olarak aynı 
düzeyde olduğu, dolayısıyla Şirket tarafından bu konuda yapılan uygulamaların 
kısmen de olsa olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığı görülmektedir. Bu nedenle; 

Kablo-TV şebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması,  
abonelik işlemlerinde kullanıcı lehine kolaylık sağlanması ve içerik seçiminde izleyici 
tercihlerine öncelik verilmesi konusunda başlatılmış olan uygulamalardan olumlu 
sonuçlar alındığı görüldüğünden, bu yöndeki çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi 
önerilir.                   

c)E-Devlet Kapısı ve Diğer Bilişim Hizmetleri  
Şirketin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen esas mevzuat 

durumundaki 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesinde;”… 
kamu hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan e-devlet kapısı 
hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunmak…” 
şeklinde oldukça geniş kapsamlı bir tanımlama yapılmıştır. Bu faaliyetler içinde en 
ağırlıklı olanı ise “e-Devlet Kapısı” hizmeti olup, 06.03.2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı’nda ise 
Şirkete kullanıcı odaklı e-Devlet hizmet sunumunun sağlanması, kamu bilişim 
yetkinlik merkezi kurulması, kamu bulut bilişim altyapısı oluşturulması, e-Devlet 
hizmetlerinde mobil platformlar ve sosyal medyadan yararlanılması gibi görevlerde 
verilmiştir.  

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, 2016 yıl 
sonu itibariyle 291 kuruma ait 1.742 hizmet 31.106.390 kişiye sunulur hale 
gelinmiştir. Bu değerler 2015 yıl sonu değerleriyle karşılaştırıldığında kullanıcı 
sayısının %21, hizmet sayısının %38, Kapı’ya entegre edilen kurum sayısının da %25 
oranında arttığı görülmektedir. 

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 cari yılda 
bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü ve 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bazı hizmetlerin entegrasyonunun 
sağlandığı Şirket tarafından sağlanan bilgiler arasındadır. 

Tekil oturum açma hizmeti de e-Devlet Kapısı kullanıcılarına sunulan hizmetler 
arasındadır. Kullanıcılar diğer kamu siteleri üzerinden sunulan toplam 88 adet hizmete 
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yeniden kayıt ve kullanıcı girişi yapmadan faydalanabilmektedir. Yerel Yönetimler de 
vatandaşa e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet verebilmektedir. Cari yıl sonu itibariyle 
toplam 194 belediye ile 9 yerel hizmet kurumunun Kapı’ya bağlantısı sağlanmış ve 
kullanıcılara çeşitli belediye hizmetleri sunulabilir hale gelmiştir. 

  e-Devlet Kapısı’ndaki 511 adet farklı hizmete IOS ve Android işletim 
sistemler mobil cihazlar kullanılarak da erişilebilmekte olup, en sık kullanılan kamu 
hizmetlerinden biri olan Adli Sicil Kaydı hizmetine elektronik olarak ulaşıp kağıtsız 
olarak bilgi alınabilmesi sayesinde yılda 10,2 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandığı, 
araç sorgulama ve öğrenci belgesi sorgulama gibi çok fazla işlem gören hizmetlerde 
sağlanan toplam tasarrufun ise yılda yaklaşık 200 milyon TL olduğu Şirket tarafından 
sağlanan bilgiler arasındadır. 

e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulan hizmetlerin geliştirilip kolaylaştırılması 
amacıyla cari yılda gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde ise; 

-PTT Merkez ve Şubelerinden zarf içinde temin edilen şifreler SMS mesajı ile 
talep sahiplerine iletilir hale geldiği, 

-Belediyelere yapılan ödemeler için gerekli entegrasyon sağlandığı, 
-Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yurt başvuru hizmeti yapılabilir hale geldiği, 
-ÖSYM tarafından kullanılan dört farklı sisteme erişim sağlandığı, 
-İnternet bankacılığı üzerinden e-Devler Kapısı’na giriş olanağı getirildiği, 
-Askerlik şubelerindeki işlemler için randevu alınabilir hale geldiği, 
-Yurtdışından getirilen GSM telefonların IMEI kaydı ve ödemesi imkanı 

sağlandığı, 
-Adi Sicil Kaydı, Öğrenci Belgesi, Askerlik Durum Belgesi ve SGK Hizmet 

dökümü barkodlu olarak temin edilmeye başlandığı, 
-GSM kayıp/çalıntı ihbarı yapılabilir hale geldiği 
Görülmektedir. 
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 şikayetler 
değerlendirilmiştir. Ülkede yaklaşık 3 milyon işitme engellinin Kapı üzerinden daha 
etkili yararlanabilmesi için “e-Devlet’te Engel Yok Projesi” uygulamaya konulmuştur. 

Şirket tarafından sürdürülen diğer bir faaliyet ise diğer kamu kurum ve 
kuruluşları için bilişim projelerinin üstlenilmesi olup, bu faaliyet 2008’de yapılan 
yasal düzenleme sonrasında gündeme gelmiştir. Söz konusu düzenleme 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 “kamu 
hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı hizmetleri 
ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunmak” ibaresi ile  
“4.1.2002 tarih ve 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, e-devlet ile 
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ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında, Türksat A.Ş.’den doğrudan 
yapacakları hizmet alımları yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 
değildir” şeklinde olup, o tarihten itibaren bu ayrıcalıktan faydalanılarak 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 arasında yer alan e-KKTC projesi T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile KKTC Başbakanlığı arasında 08.09.2011 tarihinde 
imzalanan protokol sonrasında Şirket ile anılan Bakanlık arasında 15.11.2011 tarihinde 
imzalanan protokolle başlatılmıştır.  Bunun devamında da Ağustos 2014 tarihinde yeni 
protokoller imzalanarak proje kapsamı genişletilmiştir. Projenin üç fazla ve 17 
projeden  meydana geldiği, ilk fazda mevcut durum analizi, e-Nüfus, e-Kimlik, 
elektronik belge yönetim sistemi ve Kamu Sertifikasyon Merkezi projeleri yer almış 
olup, bu fazın tamamlanmak üzere olduğu Şirket tarafından sağlanan bilgilerden 
anlaşılmaktadır.  

İkinci fazda Maliye, Gümrük, Şirketler Merkezi Sicil Kayıt (e-tüzel) Milli 
Eğitim ve coğrafi bilgi sistemleri projeleri bulunmakta olup, bu faza ilişkin olarak cari 
yılda Teknik Şartname çalışmalarının tamamlandığı  ve gerçekleştirme aşamasına 
gelindiği, üçüncü fazda yer alan sağlık, sigorta, e-devlet Kapısı, Kamu Ortak Veri 
Merkezi ve Felaket Kurtarma Merkezi ile ilgili mevcut durum ihtiyaç analizi ve 
şartname oluşturma çalışmalarına devam edildiği sağlanan bilgiler arasındadır. 

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ihtiyacı olan bilişim yazılımlarını 
geliştirmek amacıyla Şirket tarafından başlatılmış olan KYKNET projesi de üç fazdan 
meydana gelmektedir. Birinci fazda öğrencilerin yurt başvuru, değerlendirme, 
yerleştirme ve tahsilat süreçleri tamamlanmış 2015 yılı Eylül ayında 81 il müdürlüğü 
ve ülke genelinde 601 yurt için tüm işlemler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 
İkinci fazda parmak izi sistemi geliştirilmiş, son fazda da kredi ve burs modülleri 
devreye alınarak süreçlerin tamamının elektronik ortama alınması planlanmıştır. 

Anahtar teslimi projeler arasında yer alan AYDES/Afet Yönetim ve Destek 
Projesi ise afet durumlarında olay komuta kontrol, müdahale ve iyileştirme 
faaliyetlerini CBS destekli olarak yönetilmesine yönelik olup, Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 30.09.2013 tarih ve 65 sayılı karar kapsamında başlatılmıştır. İki faz 
olarak öngörülen projenin ilk fazının kabulü Kasım 2016’da yapılmış, 2. Faz 
çalışmalarının da 2017 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülmüştür. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Projesi (USS), Bakanlıkta 
geliştirilmiş çok sayıdaki sağlık uygulamalarının bütünleşik bir mimaride 
sürdürülebilmesine sağlamak, gereksiz sağlık uygulamalarının ortaya çıkmasını 
önlemek ve Ulusal Sağlık Bilişiminin çerçevesini belirlemek üzere 30 binin üzerinde 
tedavi kuruluşundan vatandaşların tetkik ve tedavi verilerinin aktarılmasını sağlamak 
üzere 2016 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. İki yıl sürmesi öngörülmektedir. 

USS Projesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından 22.03.2016 tarih ve 10 
sayı ile alınan kararda; ilgili Bakanlık tarafından yapılan talepte konuya ilişkin taslak 
sözleşme metni ile teknik isterlerin Şirkete gönderildiği, sözleşme dokümanı 
incelendiğinde sunulacak hizmetlerin ifasında alt yüklenici çalıştırılmasının uygun 
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olacağının değerlendirildiği, satın alınacak hizmet maliyetinin Genel Müdürlük 
makamının yetkisini aşabileceği, hizmetin çok yönlü uzmanlık gerektirmesinden 
dolayı hizmetin Davet Usulü Satın Alma yöntemi ile yapılmasının uygun olacağı 
belirtilmiştir.    
 MGK Genel Sekreterliği Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi Projesi ise Eylül 
2016 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında başlatılmış olup, savaş ve seferberlik 
halinde ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerin barış zamanında planlamasına yöneliktir. 
 Ülke genelinde taşınmaz mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her 
türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan TAKBİS Projesi ise en temel e-Devlet 
Projelerinden biri olarak gerçekleştirilmiştir.  
 Bu kapsamda üstlenilen diğer bir proje ise Karayolları Genel Müdürlüğü için 
yeni bir veri merkezi yapım ve taşınma işi ile BT Altyapı yenileme işine yönelik olup, 
bu kapsamda Şirket tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen işler için Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesi hususu Yönetim Kurulu tarafından 20.07.2017 tarih ve 33-
34 sayılı kararlarla uygun bulunmuştur.  

Benzer şekilde ÖSYM Veri Merkezi yapımı, taşınması ve bina data kablolaması 
işi de Şirket tarafından üstlenilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından alınan 20.07.2016 
tarih ve 35 sayılı kararla Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Bunun yanı sıra söz 
konusu merkezin ihtiyacı olan yeni bir BY sistem alt yapısının da temini konusunda da 
mutabakat sağlanarak gerekçi çalışmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 
alınan 24.11.2016 tarih ve 80 sayılı kararla Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü için ihtiyaç duyulan Yüksek Başarımlı 
Hesaplama Hizmeti işinin Şirket tarafından ilan usulüyle satın alma yoluyla temin 
edilmesi ve satın alma işlemlerinin yürütülmesi konusunda da Yönetim Kurulu 
tarafından 20.07.2016 tarih ve 36 sayı ile karar alınmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gölbaşı Veri alt yapısının taşınması ve gerekli 
donanımın temini de Şirket tarafından üstlenilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından alınan 
28.09.2016 tarih ve 65 sayılı kararda bu hususta gerekli işlemleri yapmak üzere Genel 
Müdürlüğe yetki verilmiştir.  

Şirket tarafından cari yılda üstlenilmesine karar verilen diğer bir proje ise 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi 
Sisteminin teminine yönelik olup, Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.10.2016 tarih 
ve 77 sayılı kararla Genel Müdürlüğe gerekli işlemleri yapmak üzere yetki verilmiştir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının ihtiyacı olan yeni bir veri merkezinin 
projelendirmesi, yapımı ve taşınması işinin de Şirket tarafından üstlenilmesi 
konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan 24.11.2016 tarih ve 79 sayılı kararla 
uygun bulunarak çalışma başlatılmıştır.              

BT Danışmanlık ve Teknik Destek Projeleri tanımı altında yer alan projeler 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde ise; çeşitli kurum ve 
kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülmekte olup, Şirket 
tarafından sağlanan bilgilerden cari yılda toplam 13 kuruluşa hizmet sağlandığı 
anlaşılmaktadır. 
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Şirket tarafında sağlanan en önemli bilişim hizmetlerinden biri olan Sistem 
Barındırma ve Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) hizmetleri kapsamında ise çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları için veri yedekleme hizmeti, sunucu barındırma hizmeti, 
aktif/pasif FKM çözümleri, iş sürekliliği çözümleri bulunmakta olup, Şirket 
merkezinin bulunduğu Gölbaşı yerleşkesinin konumu, hazır altyapısı, sürekli 
izlenmesi, yedekli iletişim hatları ve enerji şebekesi bu amaçla uygun çözümler 
sunabilmektedir.  

Şirket tarafından üstlenilen Sayısal Belge Arşivleme projeleri de bu kapsamda 
sürdürülen çalışmalar arasında yer almakta olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü Dijital Arşiv Projesi’nde Mayıs 2013’ten Kasım 2014’e 
kadar 6 milyon sayfa evrak taranarak indekslenmiş, projenin devamında 01.02.2015 
tarihinde ek sözleşme imzalanmıştır. 2016 yılında sözleşme sona ermiş olup, destek 
hizmeti devam etmektedir.  

Benzeri bir proje de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için gerçekleştirilmiş ve 
750 bin sayfa doküman sayısal ortam aktarılmış, İLKSAN Dijital Arşiv Projesi 
kapsamında ise 4 milyona yakın arşiv sayısallaştırılmış olup, çalışmaların 2017 yılında 
tamamlanması öngörülmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının personel arşivinde 
bulunan 4 milyon adet belgenin de sayısal ortam aktarılması tamamlanmıştır.  

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. 

Son yıllarda kamu hizmetlerine ulaşmada kolaylık sağlama yollarından biri 
olarak önem kazanan iletişim merkezleri telefon, SMS, e-posta, sosyal medya, Web 
Chat gibi araçlar kullanılarak hizmet sunmada önemli gelişme kaydetmişlerdir. Bu 
kapsamda olmak üzere Şirket tarafından 2009 yılından itibaren hizmet sunulmaya 
başlandığı, 2016 yılında 8 iletişim merkezinde faaliyet sürdürülmüştür. 

Bu kapsamda yer alan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile 06.08.2014 tarihinde 
imzalanan İşbirliği Protokolü ile sağlanan hizmet alımı konusundaki sözleşmenin 
31.03.2016 tarihinde sona ereceğinden hareketle yeni bir satın alma işleminin 
yapılacağı, bedelinin de Genel Müdürlük makamının yetkisinden fazla olacağı göz 
önüne alınarak gerekli satın alma işlemlerinin hususu Yönetim Kurulu’nun 22.03.2016 
tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.   

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 Standartına uygun, T.C. Kalkınma 
Bakanlığı’nın e-Yazışma paketi ile uyumlu şekilde olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarına anahtar teslimi olarak temin edilmekte olup, 2016 yılında sözleşme 
imzalanan 8 kurumla birlikte bu hizmeti kullanan kurum sayısı 32’ye ulaşmış ve 202 
bin kullanıcıya hizmet verilir hale gelinmiştir. 

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, 
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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) bünyesinde uygulamaya konulan LRIT ise 
ülkedeki denizcilik otoritelerine deniz araçları ile ilgili konum, yük, varış yeri, vb 
bilgileri sunmaktadır.    

Şirketin kendi kullanımı için başlattığı Mogan Projesi ise uydu hizmet sunma 
süreçlerinin ortak bir platform üzerinden yürütülmesini, hizmetin yönetilebilir 
olmasını, müşteri görünümünün alınmasını, ilgili tüm birimlerin entegrasyonunun 
sağlanmasını ve iş destek hizmetinin sağlanmasına yönelik olup açık kaynak 
teknolojileri kullanılarak geliştirilmektedir. 

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.   

2008’de yapılan yasal düzenleme sonrasında Şirket tarafından sürdürülen 
projelerin bir bölümünün özel bir çalışma gerektiren ve geniş toplum kesimlerini 
ilgilendiren uzun vadeli projeler olmakla birlikte, diğer bir bölümü ilgili kamu 
kuruluşunun konuyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketlerden ihale yoluyla 
temin edebileceği hizmetlere yönelik olduğu önceki yıllara ait denetim raporlarında 
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sahibi kuruluşların bu kapsamdaki ihtiyaçları Şirket imkanları ile karşılanamaması 
halinde, temini gereken mal ve hizmetlerin dışarıdan satın alınması sırasında sadece 
danışmanlık hizmeti vermekle yetinilmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen 
faaliyetlerin kârlı ve verimli hale getirilebilmesi için Şirket tarafından uygulanmakta 
olan kuralların ve fiyatlandırma ilkelerinin yeniden belirlenmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; iletişim merkezi hizmeti temininde olduğu gibi 
kamu kurum ve kuruluşlarına bir çok danışmanlık ve destek hizmetleri, sistem işletimi 
ve yazılım geliştirme projelerinde de doğrudan kendisi hizmet sunduğu gibi dışarıdan 
hizmet de temin etmekte ve kamu projelerinde entegratörlük yaparak kamu 
kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verdiği, böylece Şirketin entegratörlük işlevi 
dolayısıyla kamunun e-hizmetlerinde ve e-dönüşümünde yeknesaklık ve standart 
uygulamaların hayata geçirilmesi imkanının da yakalandığı, 2015 yılında önceki 
yıllardan gelen öneriler doğrultusunda bu hizmet alanındaki kurallar ve fiyatlandırma 
ilkeleri gözden geçirilip faaliyetlerin amaçlandığı şekilde kârlı ve verimli hale 
getirildiği belirtilmiştir. 

2015 yılında gerçekleştirilen denetimler sonucunda bu faaliyetlerden 15,6 
milyon TL brüt satış karı elde edildiği görülmekle birlikte, 2015 Yılı Programı’nda 
yapılan bu uygulamanın kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal ihtiyaçlarının 
tanımlanmasında ve proje yönetiminde etkinliğin azalmasına yol açtığı belirtildiği gibi 
kuruluşlara yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alınması 
yürürlükteki mevzuata da aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşıldığından, Şirketin 
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 
Ek 33 üncü maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları adına gerçekleştirilen 
bilişim projelerinde Şirketin bu amaçla dışarıdan mal ve hizmet alımına da izin 
verecek şekilde mevzuat düzenlemesi yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması 
önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta ise önceki değerlendirmeler yinelenmiş ve Ek 
Madde 33 kapsamında söz konusu faaliyetlerin sürdürülmesinde yasal bir 
düzenlemeye gerek olmadığı şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.  

Buna karşılık Şirketin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesi hükmü ile 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nda yer alan hizmet tanımı ilave yorum yapılmayacak kadar sarih 
olduğundan, mevcut koşullarda yapılan uygulamalar yürürlükteki mevzuata aykırılık 
teşkil etmektedir. Bu nedenle; 

Şirketin diğer kamu kurum ve kuruluşları adına üstleneceği bilişim projelerinde 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü Madde hükümlerini ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan hizmet tanımını ihlal edecek uygulamalardan 
kaçınması ve onlar adına donanım teminini de öngören taahhütlerde bulunmaması  
önerilir.  

2-Hizmet üretim maliyetleri: 
Cari dönemde şirket tarafından gerçekleştirilen hizmetler dört ayrı grup halinde 

değerlendirilerek hizmet üretim maliyeti çıkarılmış olup, bunlar uydu hizmetleri, 
Kablo TV, bilişim ve coğrafi bilgi teknolojileri hizmetleridir. Şirket tarafından 
üretilen hizmetlerin toplam maliyeti Tablo 15’te  gösterilmiştir.   
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Tablodan da anlaşılacağı üzere 2016 yılında toplam üretim giderleri 2015 yılına 
göre %23,4 oranında artış göstererek 868,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 
tutarın %87,5’ine karşılık gelen 760,6 milyon TL’lik üretimle doğrudan ilgili giderler 
(Satışların maliyeti) ise geçen yıla göre %19,6 oranında artış göstermiş olup, bu durum 
Şirketin üretimle ilgili dolaylı giderlerinde orantısız bir artış olduğu anlamına 
gelmektedir. 

Toplam giderler içinde %80,5 oranı ile yer alan 699,3 milyon TL’lik hizmet 
üretim giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde en önemli gider kalemin 333,9 milyon TL 
ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet bedeli olduğu, bunun da hizmet maliyetinin 
%48,6’sına karşılık geldiği görülmektedir. Önceki yıllarda da benzeri oranlarla 
karşılaşıldığından, esas faaliyet konusu katma değeri yüksek hizmet üretmek olan 
Şirket’in hizmet üretim maliyetinin yaklaşık yarısının dışarıdan temin ettiği mal ve 
hizmetlerin oluşturduğu yönündeki tespit cari yılda da geçerliğini korumaktadır. 
Dolayısıyla, Şirketin dışarıdan temin ettiği hizmetleri pazarlayarak faaliyette bulunan 
bir kuruluş görüntüsünden çıkarılıp, kendi imkan ve kabiliyetleriyle katma değerli 
hizmet üreten bir kuruluş görüntüsüne kavuşturulması gerekmektedir.   

Şirket tarafından üretilen hizmetler dört ana başlık altında toplandığından, 
maliyetlerin hizmetlere göre dağılımı incelendiğinde; kablo-TV hizmetinin 424,6 
milyon TL toplam maliyetle Şirket giderleri açısından ilk sırada yer aldığı 
görülmektedir. Toplam abone sayısı 1.187.931 adet olduğundan, abone başı aylık 
maliyetin 29,8 TL olduğu, buna karşılık abone başına aylık gelirin 27,4 TL olduğu 
dikkate alındığında sağlanan hizmetten zarar elde edildiği ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum esas olarak şebeke kullanım oranının düşüklüğünden kaynaklanmakta olup, 
benzeri sonuçlarla 2015 yılında da karşılaşılmıştır. Bu nedenle sunulmakta olan kablo-
TV hizmetinde abone başı maliyetlerin azaltılıp işletmenin karlı ve verimli hale 
getirilebilmesi için 2015 yılsonu itibariyle %34 olan oldukça düşük şebeke kapasite 
kullanım oranının arttırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; 2016 yılında sınırlı da olsa TV reklamlarına 
çıkıldığı, müşterilere verilen hizmetlerin çatı marka ile duyurulduğu ve bu doğrultuda 
abone sayısı ile homepass doluluk oranlarında bir miktar artış sağlandığı, buna karşılık 
kablo hizmetlerine ait abonelik sayılarında %29 oranında artış sağlanarak 817.055 adet 
ilave hizmet satıldığı açıklanmış olmasına karşılık beklenen olumlu etkinin 
görülmediği, üstelik söz konusu hizmetin 2016 yılını zararla kapattığı görülmektedir.  

Şirket tarafından sürdürülen uydu haberleşme hizmeti maliyetler açısından 
ikinci sırada yer almakta olup, toplam uydu kapasitesinin %78’inin kullanıldığı 
dikkate alındığında, kapasite kullanım oranının artırılmasıyla birim maliyetlerin daha 
da azaltılabileceği görülmektedir.  

Toplam maliyeti 125,3 milyon TL olan bilişim hizmetleri farklı hizmet 
gruplarından meydana geldiğinden, maliyet azaltıcı tedbirlerin alınabilmesi ayrıntılı iş 
analizlerinin yapılmasını gerektirmektedir. Önceki yıllarda da faaliyetinden genellikle 
zarar edilen coğrafi bilgi sistemleri hizmetinin cari yılı da 1,8 milyon TL zararla 
kapattığı görülmektedir. Dolayısıyla, esas olarak dört ana faaliyet alanı bulunan 
Şirketin cari yılda sadece iki alanda kârlı durumda olması üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken önemli bir sonuç durumundadır. Bu nedenle; 
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Şirketin en önemli faaliyet alanlarından biri olan ve önceki yıllarda kârlı bir 
hizmet durumundaki kablo-TV hizmetinin cari yılda zarar ettiği göz önüne alınarak, bu 
hizmetteki maliyet unsurlarının ayrıntılarıyla ele alınıp faaliyetin kârlı ve verimli hale 
getirilmesi için gerekli önlemlerin gecikilmeksizin alınması önerilir.   
 F-Pazarlama 

Şirket tarafından sunulan hizmetler; uydu haberleşme hizmetleri, kablo-TV 
hizmetleri, E-Devlet Kapısı hizmetini de içeren bilişim hizmetleri ve coğrafi bilgi 
teknolojileri hizmetleri olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. 

Bu hizmetlerden, uydu haberleşme ve kablo TV hizmeti, Şirket’in ana 
faaliyetleri kapsamında sunulmakta iken, temel kamu hizmetlerinin ortak bir portaldan 
güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulmasını amaçlayan E-Devlet Kapısı 
hizmetinin sağlanması sorumluluğu Bakanlar Kurulu Kararı ile Şirket’e verilmiş, 
konuyla ilgili gerekli yasal düzenleme ise 5.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Kanun’un 67 
nci maddesiyle yapılmıştır. 

 Uydu haberleşme ve kablo TV hizmetleri serbest rekabet koşullarında 
yürütülürken, e-Devlet Kapısı hizmeti temel kamu hizmeti niteliğinde olduğundan ve 
kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğundan; söz konusu hizmet için ek bir pazarlama 
faaliyetine ihtiyaç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, e-Devlet Kapısı hizmetinin, 
Şirket’in tanıtımına katkısı yanında sunduğu hizmetlerle rakiplerine karşı önemli bir 
pazarlama aracı olarak da kullanılması mümkün olduğundan, e-Devlet Kapısı 
hizmetinde ulaşılacak başarının kullanıcılar nezdinde itibar artırıcı bir etkisinin olacağı 
değerlendirilmektedir.   

Uydu haberleşme hizmetinin pazarlama faaliyetleri Uydu Hizmetleri Pazarlama 
ve Planlama Direktörlüğü’nce yürütülmektedir.  Ünite’nin görevi “Uydu üzerinden 
TV, radyo, data, geçici kullanım vb. hizmetlerin pazarlama ve satış faaliyetlerini 
yürütmek,   uydu üzerindeki frekansların stratejik planlamasını yapmak.” olarak 
tanımlanmıştır. Görev tanımı “Uydu hizmetleri müşterilerinin uydu üzerinden 
verilecek hizmetlerle ilgili istek, beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması, müşteri 
veritabanı oluşturularak verilerinin analiz edilmesi, analiz neticesinde birimle ilgili 
önlemlerin alınması ve ilgili birimlerin bilgilendirilerek gereğinin sağlanması.” 
şeklinde belirlenen Uydu Hizmetleri Müşteri İlişkileri Direktörlüğü ise sözleşme 
sonrası ilişkileri yürütmektedir.  

Uydu haberleşme hizmetine olan talebin artmasıyla birlikte Şirketin uydu 
filosunu geliştirme yönünde hazırlıklar tamamlanarak Türksat-4 serisi uyduların temini 
için 07.03.2011 tarihinde Melco firması ile Türksat A.Ş. arasında sözleşme 
imzalanmıştır. Türksat- 4A uydusu, test çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
08.01.2014 tarihinde yerde teslim alınmış, 14.02.2014 tarihinde ise uzaya fırlatılmıştır. 
Türksat-4B uydusu ise 16.09.2015 tarihinde uzaya fırlatılmış, 21.01.2016 tarihi 
itibariyle de ticari faaliyetlerine başlamıştır. 

Diğer taraftan, Şirket mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat-5A ve Türksat-
5B uydu temini projeleri çalışmalarına başlamıştır. Türksat-5A uydusunun 2019 
yılında, Türksat-5B uydusunun ise 2020 yılında uzaya fırlatılması hedeflenmektedir. 
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Uydular üzerinden sağlanan en önemli hizmet evlere doğrudan yapılan radyo ve 
televizyon yayınları olup,   yapılan televizyon kanal sayısında 2015 yılına göre düşüş 
gerçekleşmiştir. Yıl sonunda önceki yıla göre Şirket uydularından yayın yapan TV 
kanalı sayısı 565 adetten 498 adete düşerken, radyo sayısı 206 adetten 216 adede 
yükselmiştir. Buna karşılık 2015 yılında HD TV sayısı 95 adet iken 2016 yılında 137 
adede yükselmiştir. 

Bu kapsamda Şirket’in önceki döneme göre yurtiçi ve yurtdışı uydu 
hizmetlerinden sağladığı net satış hasılatı 348,2 milyon TL’den 399,7 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

Şirket uyduları ile sağlanan bir diğer hizmet ise uydu vasıtasıyla çift taraflı data 
iletişimini sağlayan VSAT hizmetidir. TürksatVSAT olarak adlandırılan ve küçük 
çaplı antenlere sahip yer terminalleri aracılığı ile sağlanan VSAT hizmeti, tesis 
kolaylığı ve esnek yapısı sayesinde özellikle geniş alan ağı oluşturmak isteyen 
müşterilerce tercih edilmektedir. Türksat-4B uydusunun hizmete verilmesiyle bu 
hizmetin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaşması kolaylaşmıştır. 
 Şirket’in VSAT şebekesini özel sektör yanında kamu kurum ve kuruluşları da 
kullanmakta olup, rekabet ortamında sunulan VSAT hizmeti ile ilgili olarak Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılı 4. Çeyrek Üç Aylık 
Pazar Verileri Raporunda ülkede bu hizmeti kullanan toplam abone sayısının 11.188 
adede ulaştığı ve Türksat’ın pazar payının %11,2 olduğu bilgisi verilmektedir. 
Açıklanan bu değerler 2015 yılı değerlerine göre kıyaslandığında toplam abone 
sayısında %2,9 oranında bir artış olduğunu, pazar payının da %9,5’den %11,2’ye 
yükseldiğini göstermektedir. Bu hizmeti sağlayan diğer operatörlerin durumu 
incelendiğinde ise sadece bir operatörün pazar payını koruduğu, diğerlerinin pazar 
payında azalma meydana geldiği görülmektedir.  

Türksat uydularındaki kapasite artışı da dikkate alınarak, sunulmakta olan 
VSAT hizmetlerinin geliştirilmesi ve sektördeki pazar payının genişletilmesine 
yönelik çalışmalarda bulunulması önem arz etmektedir.  

Uydu hizmetlerine ilişkin fiyat tarifeleri, sektördeki rekabet ortamı da dikkate 
alınarak güncellenmektedir.   

Kablo TV şebekesinden verilen hizmetlere yönelik pazarlama faaliyetleri ise 
esas olarak Yönetim Kurulunca onaylanan 2015-2017 dönemi Stratejik Planı’nda 
belirlenen stratejik amaçlara yönelik olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda olmak 
üzere;  

-Müşteri boyutunda, müşteri sayısını artırmak, ürün/hizmet çeşitliliğini 
artırmak, marka imajını yükseltmek, müşteri memnuniyetini artırmak, 

-İç süreçler boyutunda, Ar-Ge ve İnovasyona dayalı hizmet ve ürünleri 
arttırmak, münhasır içerikler oluşturarak, kablo, internet ve uydu üzerinden hizmet 
sunmak, yeni haberleşme uydusu projesini gerçekleştirmek, alternatif finansman ve iş 
modelleri geliştirerek, şirketin halka arzını gerçekleştirmek, tüm kamu hizmetlerinin e-
devlet  kapısı üzerinden verilmesini sağlamak, kablo altyapısını tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırmak, 

90 Sayıştay   



 

 

Uydular üzerinden sağlanan en önemli hizmet evlere doğrudan yapılan radyo ve 
televizyon yayınları olup,   yapılan televizyon kanal sayısında 2015 yılına göre düşüş 
gerçekleşmiştir. Yıl sonunda önceki yıla göre Şirket uydularından yayın yapan TV 
kanalı sayısı 565 adetten 498 adete düşerken, radyo sayısı 206 adetten 216 adede 
yükselmiştir. Buna karşılık 2015 yılında HD TV sayısı 95 adet iken 2016 yılında 137 
adede yükselmiştir. 

Bu kapsamda Şirket’in önceki döneme göre yurtiçi ve yurtdışı uydu 
hizmetlerinden sağladığı net satış hasılatı 348,2 milyon TL’den 399,7 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

Şirket uyduları ile sağlanan bir diğer hizmet ise uydu vasıtasıyla çift taraflı data 
iletişimini sağlayan VSAT hizmetidir. TürksatVSAT olarak adlandırılan ve küçük 
çaplı antenlere sahip yer terminalleri aracılığı ile sağlanan VSAT hizmeti, tesis 
kolaylığı ve esnek yapısı sayesinde özellikle geniş alan ağı oluşturmak isteyen 
müşterilerce tercih edilmektedir. Türksat-4B uydusunun hizmete verilmesiyle bu 
hizmetin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaşması kolaylaşmıştır. 
 Şirket’in VSAT şebekesini özel sektör yanında kamu kurum ve kuruluşları da 
kullanmakta olup, rekabet ortamında sunulan VSAT hizmeti ile ilgili olarak Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılı 4. Çeyrek Üç Aylık 
Pazar Verileri Raporunda ülkede bu hizmeti kullanan toplam abone sayısının 11.188 
adede ulaştığı ve Türksat’ın pazar payının %11,2 olduğu bilgisi verilmektedir. 
Açıklanan bu değerler 2015 yılı değerlerine göre kıyaslandığında toplam abone 
sayısında %2,9 oranında bir artış olduğunu, pazar payının da %9,5’den %11,2’ye 
yükseldiğini göstermektedir. Bu hizmeti sağlayan diğer operatörlerin durumu 
incelendiğinde ise sadece bir operatörün pazar payını koruduğu, diğerlerinin pazar 
payında azalma meydana geldiği görülmektedir.  

Türksat uydularındaki kapasite artışı da dikkate alınarak, sunulmakta olan 
VSAT hizmetlerinin geliştirilmesi ve sektördeki pazar payının genişletilmesine 
yönelik çalışmalarda bulunulması önem arz etmektedir.  

Uydu hizmetlerine ilişkin fiyat tarifeleri, sektördeki rekabet ortamı da dikkate 
alınarak güncellenmektedir.   

Kablo TV şebekesinden verilen hizmetlere yönelik pazarlama faaliyetleri ise 
esas olarak Yönetim Kurulunca onaylanan 2015-2017 dönemi Stratejik Planı’nda 
belirlenen stratejik amaçlara yönelik olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda olmak 
üzere;  

-Müşteri boyutunda, müşteri sayısını artırmak, ürün/hizmet çeşitliliğini 
artırmak, marka imajını yükseltmek, müşteri memnuniyetini artırmak, 

-İç süreçler boyutunda, Ar-Ge ve İnovasyona dayalı hizmet ve ürünleri 
arttırmak, münhasır içerikler oluşturarak, kablo, internet ve uydu üzerinden hizmet 
sunmak, yeni haberleşme uydusu projesini gerçekleştirmek, alternatif finansman ve iş 
modelleri geliştirerek, şirketin halka arzını gerçekleştirmek, tüm kamu hizmetlerinin e-
devlet  kapısı üzerinden verilmesini sağlamak, kablo altyapısını tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırmak, 

 

 

-Öğrenme ve gelişim boyutunda, maliyet bilinci oluşturmak, müşteri odaklı 
çalışma kültürünü geliştirmek, sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmak, süreç odaklı 
çalışma kültürünü geliştirmek  

hususları temel stratejik amaçlar olarak düzenlenmiştir. 
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. 

Kablo TV hizmetine yönelik pazarlama faaliyetlerinde, mevcut hizmetlerin 
kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, 
ürün çeşitliliğinin artırılması, kampanya ve tarife düzenlemeleri gibi uygulamalara da 
gidildiği görülmektedir. Cari yılda müşteri artışının sağlanması amacıyla 58 farklı 
kampanyanın müşteri beğenisine sunulduğu, böylelikle 600 bin kampanyalı abonelik 
işlemi yapıldığı Şirket tarafından sağlanan bilgiler arasınadır. 

Şirket tarafından Kablo TV ve İnteraktif Hizmetler kapsamında sunulan ürün ve 
hizmetlerin pazarlanması ve satışının yapılanması işlemleri, iş ortaklıklarına ait abone 
merkezleri, PTT şubeleri, call center (çağrı merkezi), internet ve Türksat ofislerinden 
oluşan satış kanalları tarafından yapılmaktadır.  

Şebeke 2016 yılsonu itibariyle Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, 
Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, İzmit, 
Karaman, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak 
İl merkezlerinin belirli mahallerinde olmak üzere toplam 23 yerleşim yerinde 
işletilmekte olup, Bolu il merkezinde de şebeke tesis çalışmaları sürdürülmektedir.  

Cari yıl sonu itibariyle 3.612.541 haneye erişim sağlama kapasitesine sahip 
kablo-TV şebekesi üzerinden Şirket’in sunduğu hizmetler Analog TV (Kablo-TV) 
sayısal TV (Teledünya) türevleri ile internet (Uydunet) türevlerinden ve ses 
hizmetinden oluşmaktadır. Analog kablo TV abone sayısı 1.187.931 adet olurken, 
bunun 736.917 adedi kablonet, 937.924 adedi Kablo-TV, 267.987 adedi sinema paketi 
abonesidir. Kablo-TV hizmetlerinden sağlanan net hasılat önceki yıla oranla % 9,9 
oranında artışla 390,7 milyon TL olmuştur.  

Kablo-TV şebekesi toplam kullanıcı sayısında ve kapasite kullanım oranında 
cari önemli bir atış meydana gelmemiş olmakla birlikte, sayısal televizyon yayınları ve 
internet aboneliklerindeki artışın 2016 yılında da devam ettiği görülmektedir. Bu 
durum şebekeden sunulan hizmetlerin sayısallaştırılması sonucu analog hizmetlere 
olan aboneliklerin sayısal hizmetlere yöneldiğini, ancak yeni abonelikler 
sağlanmasında yetersiz kalındığını göstermektedir. 

Abonelik ve aylık ödeme gerektirmeden izlenebilen uydu yayınları ile farklı 
izleyici tercihlerine göre çok sayıda kanalı sunabilen sayısal platform işletmeciliğinin 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişme göstermesi, Şirket tarafından verilen 
Kablo TV hizmetine önemli rakipler oluşturmaktadır. Ayrıca internet üzerinden TV 
(IPTV) hizmeti ile internet servis sağlayıcıları da Şirket’in Kablo TV hizmetine önemli 
bir rakip olarak gelişmektedir. 
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Nitekim abonelik iptal nedenleri ile ilgili Şirket istatistiklerinde de; taşındığı 
yerde kablo-TV altyapısının bulunmaması ve aktif hizmet kullanımı olmamasından 
sonra iptal gerekçesi 3. sırayı alternatif hizmet sağlayıcılara geçiş almaktadır. 

Öte yandan raporun “Üretim ve Maliyetler” kısmında detaylı olarak açıklandığı 
üzere; Türk Telekom tarafından belirlenen altyapı kullanım bedellerinin yüksekliği 
nedeniyle Kablo TV şebekesinin genişletilememesi, bu hizmetin pazarlamasında 
başlıca sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. 

Diğer taraftan, kablo-TV şebekesinde sunulan yayın içeriğinin zenginliği ve 
farklı kullanıcı gruplarının isterlerine uygunluğu hizmetin yaygınlaşmasında önemli 
bir etken olmakla birlikte, hizmetlerin teknik performansı kullanıcı nezdinde önemli 
bir önemli bir değerlendirme kriteri olmaktadır. Yapılan incelemelerde görüldüğü 
üzere uzun süre giderilemeyen arızalar ve internetteki hız düşüklükleri hizmetin 
gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle; 

Kablo-TV şebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanım ücretleri yanında 
teknik performansı kullanıcı nezdinde önemli bir değerlendirme kriteri olduğundan, 
müşteri memnuniyetinin sağlanması ve oluşan arızalarla  performans bozukluklarına 
makul sürelerde müdahalede bulunulması konusunda başlatılan çalışmaların 
sürdürülmesi önerilir.          

1-Satışlar: 
a) Satış programı ve uygulaması: 
Şirket’in 2016 yılı net satış gerçekleşmeleri, program ve önceki yıl değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Tablo 16: Net satışlar tablosu 

Net satışlar 
2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Bin TL Bin TL Bin TL 

 
      

  a) Uydu kiralama ve kullanım gelirleri 312.608 394.880 342.450 
  b) Kablo-TV gelirleri 355.639 464.528 390.690 
  d) Bilişim e-devlet gelirleri 130.168 196.750 150.360 
  e) VSAT hizmet gelirleri 47.786 63.110 57.270 

                             Genel toplam  846.201 1.121.900 940.785 

Şirket’in 2016 yılı net satış gelirleri, işletme bütçesinin göre % 16,1 oranında 
eksiği ve önceki yılın ise %11,1 oranında fazlasıyla 940,8 milyon TL tutarında 
gerçekleşmiştir.  

Faaliyet döneminde, 342,5 milyon TL tutarında gerçekleşen uydu kiralama ve 
kullanım gelirlerinin;  
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bir etken olmakla birlikte, hizmetlerin teknik performansı kullanıcı nezdinde önemli 
bir önemli bir değerlendirme kriteri olmaktadır. Yapılan incelemelerde görüldüğü 
üzere uzun süre giderilemeyen arızalar ve internetteki hız düşüklükleri hizmetin 
gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle; 

Kablo-TV şebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanım ücretleri yanında 
teknik performansı kullanıcı nezdinde önemli bir değerlendirme kriteri olduğundan, 
müşteri memnuniyetinin sağlanması ve oluşan arızalarla  performans bozukluklarına 
makul sürelerde müdahalede bulunulması konusunda başlatılan çalışmaların 
sürdürülmesi önerilir.          

1-Satışlar: 
a) Satış programı ve uygulaması: 
Şirket’in 2016 yılı net satış gerçekleşmeleri, program ve önceki yıl değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Tablo 16: Net satışlar tablosu 

Net satışlar 
2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Bin TL Bin TL Bin TL 

 
      

  a) Uydu kiralama ve kullanım gelirleri 312.608 394.880 342.450 
  b) Kablo-TV gelirleri 355.639 464.528 390.690 
  d) Bilişim e-devlet gelirleri 130.168 196.750 150.360 
  e) VSAT hizmet gelirleri 47.786 63.110 57.270 

                             Genel toplam  846.201 1.121.900 940.785 

Şirket’in 2016 yılı net satış gelirleri, işletme bütçesinin göre % 16,1 oranında 
eksiği ve önceki yılın ise %11,1 oranında fazlasıyla 940,8 milyon TL tutarında 
gerçekleşmiştir.  

Faaliyet döneminde, 342,5 milyon TL tutarında gerçekleşen uydu kiralama ve 
kullanım gelirlerinin;  

 

 

 

 

322,9 milyon TL'si uydu yayın gelirlerini, 

  19,6 milyon TL’si ise uydu yeniden iletim ve uplink hizmet gelirlerini,  

   göstermektedir. 

Şirket’in Kablo-TV hizmet gelirleri toplamı 390,7 milyon TL’nin; 

 203,5 milyon TL'si Kablo-TV ve Teledünya abonelerinden aylık ücret, 
bağlantı, cihaz, açma-kapama, abonelik iptali, gecikme 
bedeli ve sair hizmet gelirlerini, 

 183,1 milyon TL’si Kablo-TV şebekesinden sunulan internet hizmetinden, 
aylık ücret, tesis ücreti, açma-kapama, nakil, sabit IP, 
antivirüs, telefon ve sair hizmet gelirlerini,  

     4,1 milyon TL’si Kablo-TV şebekesini kullanan yayıncı kuruluşlardan 
alınan ücret, kira ve reklam gelirlerini, 

  ifade etmektedir. 

Bilişim projelerinden elde edilen 150,5milyon TL’nin;  

31,2 milyon TL'si proje gelirlerinden, 

3,25 milyon TL'si Belgenet gelirlerinden, 

20,4 milyon TL'si danışmanlık destek gelirlerinden, 

28,6 milyon TL'si e-Devlet Kapısı gelirlerinden, 

53,9 milyon TL’si Sistem entegratörlüğü gelirlerinden,   

13,1 Milyon TL’si CBT hizmet gelirlerinden 

  oluşmaktadır. 
Faaliyet döneminde; 57,3 milyon TL gelir elde edilen VSAT hizmeti ise yurtiçi 

ve yurtdışındaki kullanıcılara sunulmaktadır.   
Tarifeler:  
Şirketin uydu servisleri için kullanılan fiyat tarifeleri, uydu hizmetleri 

sektöründe yaşanan gelişmeler ve piyasa rekabet koşulları dikkate alınarak, Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenmekte ve gerektiğinde tarife revizyonları 
gerçekleştirilmektedir.  
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  Şirketin Kablo-TV ve interaktif hizmetler kapsamında, piyasa gereksinimleri ve 
rekabete uyum amacıyla da Yönetim Kurulu’nun 13.11.2014 tarih ve 29/100 sayılı 
kararıyla, tarife belirleme, paket değişiklikleri, platforma kanal ekleme-çıkarma 
konularında Genel Müdürlük makamına yetki verilmiştir.  
  Halihazırdaki kablo-TV tarifesi hizmet şekline göre  15,99 TL/ay ile  25,99 
TL/ay arasında değişmekte olup, bunlara sinema paketleri ilavesi 12,99 TL/ay ile 
19,99 TL/ay şeklindedir. 
  Şebeke üzerinden sağlanan internet hizmetine ilişkin oldukça fazla seçenek 
bulunduğundan farklı tarifeler uygulanmaktadır. En düşük tarife 19,99 TL/ay olup, en 
üst tarife ise 499,99 TL/ay şeklindedir. 
  Türksat 4 A/B uyduları üzerinden sağlanan VSAT Hizmetleri için uygulanacak 
tarife Yönetim Kurulu tarafından 22.03.2016 tarih ve 12 sayılı kararla uygun 
bulunmuş ve satış fiyatlarının tespiti Genel Müdürlük yetkisine bırakılmıştır. Buna 
göre Ka bant en düşük kullanım ücreti 12 Dolar/ay ile 222 Dolar/ay arasında 
değişmektedir. Kurulum ücretleri ise anten çapına göre 152 TL ile 367 TL arasında 
belirlenmektedir.. 
  Ku bant VSAT hizmeti için en düşük kullanım ücreti ise 61 TL/ay, en yüksek 
kullanım ücreti 541 TL/ay olarak belirlenmiştir. Teçhizat kurulum bedelleri ise anten 
çapına göre 381 TL ile 917 TL arasında değişmektedir.  

Kullanıcılar sunulan seçenekler ve belirlenen tarifeler Şirket tarafından sağlanan  
hizmetlerin pazarlamasında büyük önem arz etmektedir. İnternet ve TV hizmetlerinin 
fiyatlandırmasında başlıca etken rekabet koşullarında rakip firmaların ürün fiyatları 
olmakla birlikte, Şirket’in faaliyet bazında maliyet tespitini sağlayacak bir maliyet 
muhasebesi sisteminin oluşturulmasında fayda görülmektedir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 24.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 24.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Abonelik Sözleşmeleri 
Yönetmeliği”, Şirket’in kampanya uygulamalarını etkileyen hükümler getirmiştir. 
Anılan yönetmeliğin "Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi" başlıklı 16 ncı 
maddesinde;   

"(1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini 
sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin 
taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer 
faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. 
Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz 
tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri 
olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.  

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt 
konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen 
imkânsız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi 
bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir." hükümlerine yer 
verilmiştir. 

Anılan yönetmeliğe uygunluğu sağlamak amacıyla Şirket tarafından gerekli 
çalışmalar sürdürülmekte olup, bu kapsamda olmak üzere abone nezdinde kullanılan 
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çalışmalar sürdürülmekte olup, bu kapsamda olmak üzere abone nezdinde kullanılan 

 

 

cihazların satış yerine kiralanarak abonelikler teşvik edilmeye ve yer değiştiren 
kullanıcıların mağduriyetlerinin önlenmesine çalışılmaktadır. 

G-Sigorta işleri: 

Şirket’te iç sigorta uygulaması yapılmamakta olup, dış sigorta kapsamında 
uyduları, aktifine kayıtlı taşıtları ve işyerlerini risklere karşı sigorta ettirmektedir. 

Cari döneme ilişkin sigorta işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 17: Sigorta türü tablosu 

Sigorta türü 

   
Ayrılan 

fon 
veya öd. 

prim tutarı 

     
Birikmiş 

iç 
sigorta 
fonu 

 
Sigorta 
kıymeti 

Mahsup 
veya 

  
Fark 

tahsil ed. 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- 2015’den devreden iç sigorta fonu:   - 
B- Yıl içinde yaptırılan:          
  1- İç sigorta          
  2- Sigorta şirketlerine: 1.617.482 3.975   3.975   
                 Toplam (B) 1.617.482 3.975   3.975   
C- 2017’e devreden iç sigorta fonu     

 
Şirket, faaliyet döneminde 1 milyar 617 milyon TL değerindeki varlığını sigorta 

ettirmiş, karşılığında 3 milyon 975 bin TL sigorta gideri ödemiştir. Sigorta giderleri 
tutarının; 3,7 milyon TL’si uydu sigorta giderlerine, 159 bin TL’si zorunlu taşıt 
sigortası ve kasko giderlerine, 12 bin TL’si de işyeri sigorta giderlerine ve 33 bin 
TL’si de diğer sigorta giderlerine ilişkin bulunmaktadır. 

H-İşletme sonuçları 
Türk Telekom’dan devralınan uzaydaki uydular ve yer istasyonları kullanılarak 

meydana getirilen iletim şebekesi band genişliği esasına göre kullanıcılara kiralanması 
hizmeti ile başlayan Şirket’in faaliyet konuları, gerçekleştirilen projelerle Vsat 
hizmetlerini de kapsamıştır.     

 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa 5335 sayılı Kanun ile eklenen geçici 
10 uncu madde ile Türksat A.Ş. Kablo TV hizmeti vermekle görevlendirilmiştir. 
Yapılan yasal değişiklikler ile 2005 yılında Türksat A.Ş. uydu hizmetleri yanı sıra 
Kablo TV hizmetlerini de vermeye başlamış ve Şirket’in üretimini üstlendiği hizmet 
çeşitleri de artmıştır.   

20.04.2006 tarih ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bakanlar Kurulu’nun 24.03.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı e-Devlet Kapısının 
Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararı ve 25.06.2005 tarih ve 25856 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5369 sayılı Evrensel Hizmetin 
sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 
Ulaştırma Bakanlığı’nca Türksat A.Ş.’ye, uydu ve kablo TV hizmetleri yanı sıra e-
Devlet ve evrensel hizmet alanında da çeşitli görev ve yetkiler verilmiştir.   
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Şirket gelir tablosunun; uydu, kablo TV, bilişim ve coğrafi bilgi sistemleri adı 
altında 4 faaliyet bazında ayrı ayrı hazırlandığı görülmüş olup Şirket’in sunduğu 
hizmetlere ilişkin aşağıda yer verilen karlılık ve verimlilik incelemeleri bu çerçevede 
gerçekleştirilmiştir.    

1-Satışların karlılığı: 
Şirket’in 2016 yılı faaliyet döneminde ulaştığı işletme faaliyetleri sonucunun 

oluşumunu incelemek amacıyla düzenlenen satış sonuçları tablosu aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Şirket, 2016 yılında 402,2 milyon TL uydu hizmetlerinden, 477,4 milyon TL 
Kablo TV ve internet hizmetlerinden, 137,4 milyon TL bilişim hizmetlerinden ve 13,1 
milyon TL coğrafi bilgi sistemlerinden olmak üzere toplam 1.030,2 milyon TL brüt 
satış hâsılatı elde etmiştir. Bu hâsılat tutarının %4,7 oranında 48,4 milyon TL’si 
yurtdışı satışlara ilişkin bulunmaktadır.  

2016 yılında uydu faaliyetlerinden 185.4 milyon TL, bilişim hizmetlerinden 3,9 
milyon TL  seviyesinde faaliyet karı sağlanmıştır. Buna karşılık kablo TV ve internet 
hizmetlerinden 115,5 milyon TL, coğrafi bilgi sistemi hizmetlerinden ise 1,8 milyon 
TL faaliyet zararı oluşmuştur.  

Kamu kurum ve kuruluşlarından üstlendiği bilişim projelerini çoğunlukla 
yüklenicilere yaptıran Şirketin, bu projeler kapsamında yaptığı tahsilât ve ödeme 
zamanlarındaki farklılıklara bağlı olarak bilişim faaliyetlerinden kar ve zararlılığı 
yıldan yıla dalgalanma gösterebilmektedir. Şirket’in likidite durumu da göz önüne 
alınarak, bilişim projelerine yapılan harcamalar ile bu projelerden nakit akışının 
planlamasına özen gösterilmesinde fayda görülmektedir.  

Şirket’in net satış hâsılatındaki artış 2016 yılında da devam etmiş ve 2015 
yılının %11,2 oranında fazlasıyla 940.774 milyon TL’ye yükselmiştir. Cari dönemde 
Şirket, satış maliyetleri toplamının %8,3’ü oranında faaliyet karı elde etmiştir.  

Şirket’in satış sonuçlarına göre düzenlenen mali göstergelere aşağıda yer 
verilmiştir.   

Tablo 19: Mali göstergeler tablosu 

Göstergeler 

2015 yılı  2016 yılı 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

% % % 
  

 
  

 
  

1-Maliyet giderleri göstergesi: 
 

  
 

  
 Satışların maliyeti x 100 = 75,2 64,4 80,8 
   Net satışlar 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
2-Faaliyet giderleri göstergesi: 

 
  

 
  

Faaliyet giderleri x 100 = 8 20 11,5 
   Net satışlar 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
3-Satış göstergesi 

 
  

 
  

Satış maliyetleri toplamı x 100 = 83,2 84,9 92,4 
   Net satışlar 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
4-Faaliyet sonucu göstergesi: 

 
  

 
  

Faaliyet karı x 100 = 16,7 15 7,6 
  Net satışlar         
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Şirket faaliyet döneminde 100 birimlik net satış hâsılatı karşılığında 15 birimlik 
faaliyet karı öngörmüş, buna karşılık dönem sonunda her 100 birimlik net satış hâsılatı 
karşılığında 7,6 birimlik faaliyet karı oluşmuştur.        

2-Milli ekonomiye katkı: 

a) Gayrisafi yurt içi hâsılaya katkı: 

Türksat A.Ş.’nin 2016 yılında üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hâsılaya 
(GSYİH) katkısı 489,4 milyon TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hâsılaya 
(GSYİH) katkısı 584,6 milyon TL,  gayri safi milli hâsılaya (GSMH) katkısı 550,2 
milyon TL’dir. 

Şirket’in gayri safi milli hâsılaya (GSMH)’ya katkısı (Ek: 9) olarak rapor ekleri 
arasına alınmıştır.   

b) Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi: 

2016 yılında Şirket 50.2 milyon TL dış âlemden gelir sağlamış, buna karşılık 
yurt dışına 58.2 milyon TL ödemede bulunmuştur.  

Şirket’in dış ödemeler dengesine etki çizelgesi (Ek: 10) olarak rapor ekleri 
arasına alınmıştır.  

c) Hazine ile ilişkiler:   

Türksat A.Ş. 2016 yılında yükümlü ve sorumlu sıfatıyla vergi, resim ve harç 
olarak Hazine’ye 177,1 milyon TL ödeme yapmıştır.  

Şirket’in yükümlü ve sorumlu olarak tahakkuk ettirerek Hazine’ye ödediği 
vergilere ilişkin çizelge rapor ekleri (Ek: 11) arasına alınmıştır. 

I-Bağlı ortaklık ve iştirakler: 
Türksat A.Ş.’nin 2016 yılı sonu itibariyle yurtdışında bir bağlı ortaklığı ve 2 

iştiraki bulunmaktadır. Bağlı ortaklık ve iştiraklerle Şirket adına ilişkiler Finans 
Direktörlüğü aracılığıyla yürütülmektedir. 

1-Bağlı ortaklıklar: 
Türksat A.Ş.’nin 2016 yılı sonu itibariyle sermayesinin tamamına sahip olduğu 

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

Denetim tarihi itibariyle, Eurasiasat SAM Şirketi’nin esas ve ödenmiş 
sermayesi ile Türksat A.Ş. tarafından taahhüt edilen, ödenen sermaye tutarı ve payı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 20: Bağlı ortaklıklar tablosu 

Bağlı ortaklıklar 

Bağlı ortaklığın 
2016 yılı sonunda 

Toplam kamu payı 
Kuruluşça 

Esas 
sermayesi 

Ödenmiş 
sermayesi 

Taahhüt 
edilen Ödenen Ödeme 

oranı 
Taahhüt 
edilen Ödenen Ödeme 

oranı 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 

1-Genel Kurul ve Denetçileri 
Bulunmayan - - - - - - - - 

         Toplam (1) - - - - - - - - 
1-Genel Kurul ve Denetçileri 
Bulunanlar                 

Eurasiasat SAM 239.289 239.289 239.289 239.289 100 239.289 239.289 100 
   Toplam (2) 239.289 239.289 239.289 239.289 100 239.289 239.289 100 
    Genel Toplam  239.289 239.289 239.289 239.289 100 239.289 239.289 100 

*64.500.000 Euro karşılığı TCMB 30.12.2016 EUR/ TL paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 

Eurasiasat SAM Şirketi, Alcatel firması ile ortak uydu yapımı amacıyla Türk 
Telekom A.Ş.'nin yurt dışı iştiraki olarak, 30.10.1996 tarihinde Monaco'da, 215 
Milyon Fransız Frankı(20 Milyon ABD Doları) sermaye ile kurulmuştur. 

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'Ma 04.02.1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek madde 
olarak ilave edilen 33 üncü madde ile, Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim 
Şirketi kurulmuş, Türk Telekom'un uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu yer 
kontrol istasyonları, uydu haberleşme ve iletişim istasyonları, uydu yörünge 
pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her türlü 
teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikri ve sınai haklar ile 
sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki 
hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, 
koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve kredi 
anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar 
ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün 
hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip iki ay içerisinde 
Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokoller ile devredileceği hüküm altına alınmıştır. 

Söz konusu protokol Türk Telekom ile Türksat A.Ş. arasında 22.09.2004 
tarihinde imzalanmış ve böylece Eurasiasat SAM şirketindeki %75 oranında Türk 
Telekom hisseleri Türksat A.Ş.'ye geçmiştir. 

Hisselerin Türksat A.Ş.'ye devredildiği 22.09.2004 tarihi itibariyle Eurasiasat 
SAM şirketinin, Türksat A.Ş.'ye 195,1 milyon ABD Doları, Alcatel’e 27,2 milyon 
27,2 milyon ABD Doları, konsorsiyum bankalarına 56,1 milyon USD olmak üzere 
toplam 278,4 milyon ABD Doları borcu bulunmaktadır. Türksat A.Ş. şirket hisselerini 
devraldıktan sonra Eurasiasat SAM şirketi bankalara olan 56,1 milyon USD borcu 
ödemiştir.  
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Diğer taraftan, 10 Şubat 2006’da Türksat lehine Alcatel’le ek sözleşme 
imzalanmıştır. Buna göre; Alcatel’in %25’lik hissesi için 1 Euro bedelle devir 
taahhüdü alınmış olup,  hisselerden kaynaklanan uydu ihalelerindeki öncelik hakkı da 
dâhil tüm haklarından feragat etmiştir. Belirtilen anlaşma ile ayrıca; T2A’nın ömrü 
sonuna kadar Alcatel’den yedek istasyon hizmeti için yapılan Back-Up anlaşması 
feshedilmiş olup Eurasiasat’ın her yıl 500.000 ABD Doları ödeme zorunluluğu sona 
ermiştir. Alcatel’in Eurasiasat’tan 13.830.860 Dolarlık satıcı kredisi alacağından 
2.980.000 Dolarlık kısmı ödenmiş ve bakiyeden feragat ettirilmiştir. 

Şirket’in ortaklık yapısıyla ilgili olarak 2008 yılında değişikliğe gidilmesi 
yönünde karar alınmıştır. Şirket ile Alcatel Alenia Space France arasında 10-11 Ekim 
2006 tarihlerinde mevcut kredi anlaşmalarının feshi ile ibrasını ve muhtelif taahhütleri 
içerir anlaşmaların imzalandığı, bu kapsamda 32,9 milyon dolar maddi kazanım 
sağlandığı, ayrıca Eurasiasat şirketinin diğer hissedarı olan ThalesAlenia Space firması 
ile imzalanan 10.10.2006 tarihli Hisse Satış ve Alış Anlaşması uyarınca, ThalesAlenia 
Space firmasına ait %25 oranındaki Eurasiasat hissesinin Türksat’a 1 Euro bedelle 
satılmasının kararlaştırıldığı, söz konusu satınalma ve devir işlemlerinin 30.04.2008 
tarihine kadar gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilerek konu Yönetim Kurulu’nun 
gündemine alınmıştır. 

Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2008 tarih ve 9 sayı ile alınan kararda Türksat 
ile ThalesAlenia Space firması arasında 27.11.1995 tarih ve 526 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı uyarınca yurtdışında kurulan ve 20.03.2000 tarih ve 307 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı uyarınca Türksat’ın hisse oranı %75’e yükseltilen Eurasiasat hissedarı 
ThalesAlenia Space firmasının %25 olan iştirak oranının %24’lük kısmının adı geçen 
firmadan devralınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Alınan bu karar ilgili firmaya iletilmiş, bunun yanında söz konusu sürenin 
30.06.2008 tarihine kadar uzatılması da talep edilmiştir. ThalesAlenia Space firması 
tarafından 01.04.2008 tarihinde gönderilen cevabi yazıda ise sürenin 30.06.2008 
tarihine kadar uzatılması talebi kabul edilmiş, ancak kendilerinde kalacak %1 hissenin 
Eurasiasat Yönetim Kurulunda bir üyelik ile temsil edilmemesi ve sembolik bir hisse 
olarak kalmasının kendilerine ilave bir yasal yükümlülükten başka katkı 
sağlayamayacağı yönünde görüş bildirilmesi üzerine, ThalesAlenia firmasının sahip 
olduğu hisselerin 1 Euro bedelle satın alınması yönünde Yönetim Kurulu tarafından 
15.04.2008 tarih ve 16 sayı ile karar alınmıştır. 

Ayrıca, 27.05.2008 tarih ve 26888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2008/13656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda söz konusu satın alma işlemine onay 
verildiği ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin hisse oranlarına paralel olarak yeniden 
düzenlenmesi ve yapılacak tüm işlemler için Türksat A.Ş.’nin yetkili kılındığı 
görülmüştür. 2009 yılında söz konusu işlemler tamamlanmış ve yabancı ortağa ait 
hisselerin tamamı Türksat A.Ş.’ye geçmiştir.  

TBMM KİT Komisyonu’nun 01.03.2005 tarih ve 21 sayılı birleşiminde alınan 
karar ile; denetlenen kuruluşların sermayelerinin yarısından fazlasına iştirak ettikleri 
ve idare merkezleri yurt dışında bulunan, faaliyetleri yabancı ülke mevzuatına tabi 
olan bağlı şirket ve iştiraklerle ilgili olarak, düzenlenecek bağımsız denetim raporları 
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ile bu kuruluşların sermayesini sağlayan KİT’lerce hazırlanacak denetim raporlarının 
da Yüksek Denetleme Kurulu tarafından incelenmesi, denetim sonuçlarının, Yüksek 
Denetleme Kurulu’nun yıllık denetim raporlarına (2004 yılı yıllık denetim 
raporlarından itibaren) dâhil edilmesi öngörülmüştür. 

TBMM KlT Komisyonu'nun söz konusu kararı doğrultusunda bağlı ortaklığa ait 
2015 yılı bağımsız denetim raporu ile Türksat A.Ş.'ce Yönetim Kurulu'na sunulmak 
üzere hazırlanan söz konusu bağlı ortaklığa ait 2016 yılı faaliyet raporu incelenerek, 
denetime esas verilere aşağıda yer verilmiştir. 

Uydu işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Eurasiasat SAM'ın faaliyetleri 
sonucunda oluşan veriler, son iki yıl itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo  21: Bağlı ortaklık verileri tablosu 

Bağlı ortaklık verileri 
2015 2016 Fark   

Bin eur Bin eur Bin eur % 
Aktif toplamı 17.471 21.550 4.079 23 
Dönen varlıklar 17.149 21.521 4.372 25 
          Hazır değerler 3.382 7.329 3,947 117 
          Alacaklar 13.767 14.192 425 3 
Duran varlıklar  0,00 522,46 522,46 522 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 838 3.323 2.485 296 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,0 
Özkaynaklar 64.500 64.500 0,00 0,0 
Geçmiş yıl zararları 49.220 48.245 (975) ( 2 ) 
Satışlar 12.697 9.816 (2.881) (23) 
Satış maliyetleri 5.821 5.401 (420) ( 7 ) 
Genel Yönetim giderleri 19.175 600 (18.575) (97) 
Finansal giderler 1.233 2.228 995 81 
Diğer gelir ve karlar 208 242 34 16 
Olağanüstü gelir ve karlar (519) (3.079) (2.560) (494) 
Vergi öncesi kar/zarar (12.294) 975 13.267 (108) 

Şirket bilançosu incelendiğinde; aktif toplamının 7,3 milyon Euro’luk kısmının 
vadesiz banka mevduatından oluştuğu, ticari alacakların 14,2 milyon Euro olarak 
gerçekleştiği, duran varlıkların ise 522,4 bin Euro olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

Şirketin yabancı kaynakları incelediğinde, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
hesabında yer alan 3.323.128,17 Euro tutarın, 3.217.655,91 Eurosu  hissedarlara olan 
borçlar kaleminden oluştuğu ve ilgili tutarın 2016 dönem karından kapsamında 
giderlere kaydedilerek Türksat’a borç olarak yazıldığı, 11.061,09 Euro Müşterilerden 
alınan avans ve depozito tutarı,  33.097,54 Euro tedarikçilere borçlar,  34.430 Euro’su 
çeşitli borçlar ve 7.010,50 Euro’su da vergi yükümlülüklerinden  oluştuğu 
anlaşılmıştır.  

Şirket’in satışları, 2016 yılında bir önceki döneme göre %23 oranında 
azalmıştır. Genel Yönetim giderleri ise %97 oranında azalış göstererek  600 bin Euro 
olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 130,67 Euroluk kısmı amortisman giderlerinden, 
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ile bu kuruluşların sermayesini sağlayan KİT’lerce hazırlanacak denetim raporlarının 
da Yüksek Denetleme Kurulu tarafından incelenmesi, denetim sonuçlarının, Yüksek 
Denetleme Kurulu’nun yıllık denetim raporlarına (2004 yılı yıllık denetim 
raporlarından itibaren) dâhil edilmesi öngörülmüştür. 

TBMM KlT Komisyonu'nun söz konusu kararı doğrultusunda bağlı ortaklığa ait 
2015 yılı bağımsız denetim raporu ile Türksat A.Ş.'ce Yönetim Kurulu'na sunulmak 
üzere hazırlanan söz konusu bağlı ortaklığa ait 2016 yılı faaliyet raporu incelenerek, 
denetime esas verilere aşağıda yer verilmiştir. 

Uydu işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Eurasiasat SAM'ın faaliyetleri 
sonucunda oluşan veriler, son iki yıl itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo  21: Bağlı ortaklık verileri tablosu 

Bağlı ortaklık verileri 
2015 2016 Fark   

Bin eur Bin eur Bin eur % 
Aktif toplamı 17.471 21.550 4.079 23 
Dönen varlıklar 17.149 21.521 4.372 25 
          Hazır değerler 3.382 7.329 3,947 117 
          Alacaklar 13.767 14.192 425 3 
Duran varlıklar  0,00 522,46 522,46 522 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 838 3.323 2.485 296 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,0 
Özkaynaklar 64.500 64.500 0,00 0,0 
Geçmiş yıl zararları 49.220 48.245 (975) ( 2 ) 
Satışlar 12.697 9.816 (2.881) (23) 
Satış maliyetleri 5.821 5.401 (420) ( 7 ) 
Genel Yönetim giderleri 19.175 600 (18.575) (97) 
Finansal giderler 1.233 2.228 995 81 
Diğer gelir ve karlar 208 242 34 16 
Olağanüstü gelir ve karlar (519) (3.079) (2.560) (494) 
Vergi öncesi kar/zarar (12.294) 975 13.267 (108) 

Şirket bilançosu incelendiğinde; aktif toplamının 7,3 milyon Euro’luk kısmının 
vadesiz banka mevduatından oluştuğu, ticari alacakların 14,2 milyon Euro olarak 
gerçekleştiği, duran varlıkların ise 522,4 bin Euro olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

Şirketin yabancı kaynakları incelediğinde, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
hesabında yer alan 3.323.128,17 Euro tutarın, 3.217.655,91 Eurosu  hissedarlara olan 
borçlar kaleminden oluştuğu ve ilgili tutarın 2016 dönem karından kapsamında 
giderlere kaydedilerek Türksat’a borç olarak yazıldığı, 11.061,09 Euro Müşterilerden 
alınan avans ve depozito tutarı,  33.097,54 Euro tedarikçilere borçlar,  34.430 Euro’su 
çeşitli borçlar ve 7.010,50 Euro’su da vergi yükümlülüklerinden  oluştuğu 
anlaşılmıştır.  

Şirket’in satışları, 2016 yılında bir önceki döneme göre %23 oranında 
azalmıştır. Genel Yönetim giderleri ise %97 oranında azalış göstererek  600 bin Euro 
olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 130,67 Euroluk kısmı amortisman giderlerinden, 

 

 

149.830,72 Euro karşılık giderlerinden, 203.722,63 Euro’su personel giderleri, 
245.843,61 Euro’su diğer giderler kaleminden oluştuğu anlaşılmıştır.   

Türksat   A.Ş.'nin  sermayesinin  tamamına  sahip  olduğu   Eurasiasat  SAM 
şirketinin kar ve zarar durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 22: Bağlı ortaklık kar-zarar durumu tablosu 

Bağlı ortaklıklar kar-zarar durumu 

2015 2016 

Gerçekleşen 
dönem karı 
veya zararı 

Kuruluşa 
isabet 
eden 

temettü 
Bin TL 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

Gerçekleşen 
dönem karı 
veya zararı 

Bin TL 

Kuruluşa 
isabet 
eden 

temettü 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 

1- Genel kurul ve denetçileri 
bulunmayanlar             

                                 Toplam (1)             
2- Genel kurul ve denetçileri 
bulunanlar             

Eurasiasat SAM (39.141)    -       -    3.617    -       -    

                                 Toplam (2) (39.141)    -       -    3.617    -       -    

                          Genel Toplam (39.141)    -       -    3.617    -       -    
* 2015 yılı için (-12.293.876,50) Euro karşılığı TCMB 31.12.2015 EUR/TL paritesi 3,1838 üzerinden hesaplanmıştır. 
*2016 yılı için 975.000 Euro karşılığı TCMB 30.12.2016 EUR/TL paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 

Eurasiasat SAM şirketi, 2016 yılı faaliyetlerini 3.6 milyon Euro kar ile kapatmış olup, 
temettü ödemesinde bulunmamıştır. 

2-İştirakler: 
2016 yılı sonu itibariyle Türksat A.Ş.'nin Eutelsat ve ICO Global Communications ve 
olmak üzere 2 adet iştiraki bulunmaktadır. 

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 A.Ş.'nin daha önce sahip 
olduğu Eurasiasat, İntelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseler 
Türksat A.Ş.'ye geçmiştir. 

Türksat A.Ş. ile Türk Telekom A.Ş. arasında 22.09.2004 tarihinde imzalanan 
protokol ile iştirak hisselerini Türksat A.Ş. devir almıştır. Böylece 2004 yılı sonu 
İtibariyle Türksat A.Ş.'nin Eutelsat, İntelsat, ICO Global Communications olmak üzere 
3 adet iştiraki bulunmakta iken Intelsat'taki hisselerin 2005 yılı içinde satılarak elden 
çıkarılması sonucu iştirak sayısı 2'ye inmiştir. 

04/07/2016 tarihli ve 2016/9018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin, Raylı Sistemler 
Mühendislik- Müşavirlik Anonim Şirketine %40 oranında iştirak etmesi 
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kararlaştırılmış olup, taahhüt edilen 2.400.000.TL tutardan sermaye payının 1/4 
oranına tekabül eden 600.000 TL 10.07.2017 tarihinde ödenmiştir. 

Türksat A.Ş.'nin 2016 yılı sonu itibariyle katıldığı iştiraklerin esas ve ödenmiş 
sermayeleri, Şirketçe taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarları ve pay oranları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 23: İştirakler tablosu 
  

İştirakin 

Kuruluşça 2016 Yılı sonunda Toplam kamu Payı Gerçekleşen Kuruluşa Temettünün 

  

Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt edilen Ödenen 

Dönem İsabet eden Ödenmiş 

İştirakler 

Esas Ödenmiş Karı/zararı temettü sermayeye 

sermayesi sermayesi     oranı 

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

1- EUTELSAT S.A 863.665 863.665 2.143 0,4 2.143 100 2.143 0,4 2.143 100 1.345.950 2.886 88 

    2- PENDRELL CO. 9.459 9.459 8.053 0,4 8.053 100 8.053 0,4 8.053 100 62.511 - - 

Toplam 873.124 873.124 10.196   10.196   10.196   10.196    1.408.461 2.886 88 

 
EUTELSAT: 
* Esas/Ödenmiş Sermaye 232,8M Euro, karşılığı TCMB 30.12.2016 TL/EUR paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 
.**Dönem Karı 362,8 M Euro, karşılığı TCMB 30.12.2016 TL/EUR paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 
*** 777.534,56 Euro, karşılığı TCMB 30.12.2016 TL/EUR paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 
 
PENDRELL:  
* Esas/Ödenmiş Sermaye 2.688 Bin USD  karşılığı TCMB 30.12.2016 USD/TL  paritesi 3,5192 üzerinden hesaplanmıştır. 
**Dönem Karı 17.763 Bin USD, karşılığı TCMB 30.12.2016 USD/TL  paritesi 3,5192 üzerinden hesaplanmıştır. 
 

-EUTELSAT: 
EUTELSAT, 1977 yılında Uydular Aracılığı ile Haberleşme ve Avrupa 

Teşkilatı adıyla geçici bir statüde kurulmuş olup, 15.07.1982 yılında nihai statü 
kazanmıştır. Kuruluş sermayesi 400.000.000 ECU (361.280.000 ABD Doları) olan 
Eutelsat’a Türkiye 1985 yılında üye olmuş ve taraflar arasında yapılan sözleşme 
23.08.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Eutelsat, 02.07.2001 tarihi itibariyle özelleşme işlemlerini tamamlayarak, ticari 
faaliyetlerini, artık uluslararası statüde değil ticari bir şirket olarak yürütmeye başlamış 
ve Eutelsat, tüm varlığı ile Fransa’da kurulan Eutelsat S.A Şirketine geçmiştir. İmzacı 
statüsünde bulunan kuruluşlara da sahip oldukları yatırım hisseleri oranında şirket 
hissesi verilmiştir. Buna göre, Türkiye’nin Eutelsat’daki yatırım oranı doğrultusunda 
Türkiye’ye yüzde 0,59 pay oranı ile 5.827.090 adet Eutelsat S.A. Şirketi hisse senedi 
verilmiştir. Bu değişiklik 09.02.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

406 Sayılı Kanun’a 5189 sayılı Kanun ile ilave olunan Ek 33 üncü madde 
çerçevesinde Türk Telekom A.Ş.’nin sahip olduğu Eutelsat hisseleri Türksat A.Ş.’ye 
devredilmiştir. TÜRKSAT A.Ş.’nin sahip olduğu EUTELSAT SA şirketindeki yüzde 
0,59 oranında 5.827 090 adet hisse, EUTELSAT SA hisselerinin büyük çoğunluğunu 
elinde bulunduran Eurazeo, Texas Pasific Group, Spectrum Cinven, Goldman Sachs 
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kararlaştırılmış olup, taahhüt edilen 2.400.000.TL tutardan sermaye payının 1/4 
oranına tekabül eden 600.000 TL 10.07.2017 tarihinde ödenmiştir. 

Türksat A.Ş.'nin 2016 yılı sonu itibariyle katıldığı iştiraklerin esas ve ödenmiş 
sermayeleri, Şirketçe taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarları ve pay oranları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 23: İştirakler tablosu 
  

İştirakin 

Kuruluşça 2016 Yılı sonunda Toplam kamu Payı Gerçekleşen Kuruluşa Temettünün 

  

Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt edilen Ödenen 

Dönem İsabet eden Ödenmiş 

İştirakler 

Esas Ödenmiş Karı/zararı temettü sermayeye 

sermayesi sermayesi     oranı 

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

1- EUTELSAT S.A 863.665 863.665 2.143 0,4 2.143 100 2.143 0,4 2.143 100 1.345.950 2.886 88 

    2- PENDRELL CO. 9.459 9.459 8.053 0,4 8.053 100 8.053 0,4 8.053 100 62.511 - - 

Toplam 873.124 873.124 10.196   10.196   10.196   10.196    1.408.461 2.886 88 

 
EUTELSAT: 
* Esas/Ödenmiş Sermaye 232,8M Euro, karşılığı TCMB 30.12.2016 TL/EUR paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 
.**Dönem Karı 362,8 M Euro, karşılığı TCMB 30.12.2016 TL/EUR paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 
*** 777.534,56 Euro, karşılığı TCMB 30.12.2016 TL/EUR paritesi 3,7099 üzerinden hesaplanmıştır. 
 
PENDRELL:  
* Esas/Ödenmiş Sermaye 2.688 Bin USD  karşılığı TCMB 30.12.2016 USD/TL  paritesi 3,5192 üzerinden hesaplanmıştır. 
**Dönem Karı 17.763 Bin USD, karşılığı TCMB 30.12.2016 USD/TL  paritesi 3,5192 üzerinden hesaplanmıştır. 
 

-EUTELSAT: 
EUTELSAT, 1977 yılında Uydular Aracılığı ile Haberleşme ve Avrupa 

Teşkilatı adıyla geçici bir statüde kurulmuş olup, 15.07.1982 yılında nihai statü 
kazanmıştır. Kuruluş sermayesi 400.000.000 ECU (361.280.000 ABD Doları) olan 
Eutelsat’a Türkiye 1985 yılında üye olmuş ve taraflar arasında yapılan sözleşme 
23.08.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Eutelsat, 02.07.2001 tarihi itibariyle özelleşme işlemlerini tamamlayarak, ticari 
faaliyetlerini, artık uluslararası statüde değil ticari bir şirket olarak yürütmeye başlamış 
ve Eutelsat, tüm varlığı ile Fransa’da kurulan Eutelsat S.A Şirketine geçmiştir. İmzacı 
statüsünde bulunan kuruluşlara da sahip oldukları yatırım hisseleri oranında şirket 
hissesi verilmiştir. Buna göre, Türkiye’nin Eutelsat’daki yatırım oranı doğrultusunda 
Türkiye’ye yüzde 0,59 pay oranı ile 5.827.090 adet Eutelsat S.A. Şirketi hisse senedi 
verilmiştir. Bu değişiklik 09.02.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

406 Sayılı Kanun’a 5189 sayılı Kanun ile ilave olunan Ek 33 üncü madde 
çerçevesinde Türk Telekom A.Ş.’nin sahip olduğu Eutelsat hisseleri Türksat A.Ş.’ye 
devredilmiştir. TÜRKSAT A.Ş.’nin sahip olduğu EUTELSAT SA şirketindeki yüzde 
0,59 oranında 5.827 090 adet hisse, EUTELSAT SA hisselerinin büyük çoğunluğunu 
elinde bulunduran Eurazeo, Texas Pasific Group, Spectrum Cinven, Goldman Sachs 

 

 

gibi uluslararası sermaye şirketlerince oluşturulan konsorsiyum tarafından kurulan, 
Satbird şirketine devri talep edilmiştir. 

Eutelsat şirketinin % 86 oranında hissesini elinde bulunduran ve Aralık 2005’te 
halka açılan Satbird şirketi, Türksat A.Ş.’nin 5.827.090 adet Eutelsat hissesini kısmen 
bedeli karşılığı ve kısmen de Satbird hissesi karşılığı almak istemiştir. 

Konu hakkında alınan Bakanlar Kurulu’nun 27.06.2005 tarih ve 9062 sayılı 
Kararı ile “Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat 
A.Ş.)’nce, iştiraki Eutelsat SA. Şirketinde bulunan % 0,59 oranındaki hissesinin 
satılması ve Satbird Şirketinden 1.767.123 adet hisse satın alınması” kararlaştırılmıştır. 

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 30 Haziran 2005 tarihinde konsorsiyumla 
anlaşma sağlanmıştır. Buna göre, toplam € 14.975.621 olmak özere, € 13.208.498 
nakit ve € 1.767.123 tutarı karşılığında da uluslar arası uydu şirketi olan SATBİRDS 
Şirketi'nin yüzde 0,69 oranında hisse senedi alınmış bulunmaktadır. 

31 Ağustos 2006 tarihli şirket genel kurulunda şirketin ismi Eutelsat 
Communications SA olarak değiştirilmiştir. Yine aynı toplantıda, her birinin değeri 1 
Euro olan 1.767.123 adet Türksat hisselerinin değeri, 0,5 Euro'ya düşürülmüş ve ayrıca 
şirketin ödenmemiş hisse senetlerinin sayısının azaltılması ve her birinin değeri 0,5 
Euro olan 2 adet hisse senedinin, her birinin değeri 1 Euro olan 1 adet hisse senedi ile 
değiştirilmesi kararı alınmıştır. 

2016 yılı sonu itibariyle, TÜRKSAT A.Ş.'nin Eutelsat şirketindeki %0,4 
oranındaki ortaklık payına karşılık gelen 883.562 adet hissenin piyasa değeri 20,5 
milyon USD olarak gerçekleşirken, 1 adet hisse değeri 23,2 USD'den işlem görmüştür. 

Eutelsat şirketi genel kurulunca 2015-2016 yılı karından hisse senedi başına, 
1,09 Euro hisse primi dağıtılması kararlaştırılmış, net 777 bin Euro tutarındaki temettü 
ödemesi 15.01.2016 tarihinde şirket hesabına geçmiştir. 
 

-PENDRELL Corporation (ICO Communication) 
1995 Yılında 1,5 milyar USD sermaye ile kurulmuştur. Türkiye 13 Nisan 1995 

tarihinde 10.000 adet hisse senedi karşılığında 1 milyon ABD Doları bedelle ICO'ya 
üye olmuştur. Şirket Ağustos/1999 tarihinde içine düştüğü finansal güçlük nedeniyle 
konkordato ilan etmiş, buna karşılık Şirketin ABD yasalarına göre "Chapter II "e dahil 
olduğu sürede iken Kasım 1999'da Türk Telekom 5 milyon ABD Doları ek katılım 
payı ödemiştir. 

Söz konusu Şirket Mayıs 2000 tarihinde bu durumundan kurtulmuş ve 
19.6.2001 tarihinde uzaya ilk uydusunu başarılı bir şekilde göndermiş olup, ikinci 
uydunun 07.01.2008 tarihinde gönderilmesi planlanmış, fırlatma ile ilgili problemler 
giderildikten sonra 14.04.2008 tarihinde başarılı bir şekilde gönderilmiştir. 
Şirket ismini 16.06.2011 tarihinde Pendrell Corporation olarak değiştirmiştir. 
Şirketle ilgili olarak ulaşılabilen bilgiler değerlendirildiğinde; 

Türksat A.Ş.'nin elinde nominal bedeli 0,01 ABD Doları olan 1.111.979 adet 
hisse senedi bulunduğu, 
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13.9.2006 tarihinde yapılan anlaşma ile hisselerinin NASDAQ menkul 
kıymetler borsasında halka arz edildiği, 

Pendrell Corporation şirketine ait hisseler NASDAQ borsasında “PCO” adı 
altında listelenmekte ve işlem görmektedir. NASDAQ da işlem gören hisselerin listede 
kalabilmesi ve işlem hacmine devam edebilmesi için hisse bedelinin hisse başı en az 
1$’a eşit yâda 1$’dan yüksek bir seviyede işlem görmeye devam etmesi gerektiği, 

5 Kasım 2015 tarihinde NASDAQ’tan Pendrell Corporation şirketine yapılan 
bildirimde şirketin hisselerinin son 30 gün içerisinde 1$’ın altında işlem gördüğü ve en 
geç 180 gün içerisinde işlem seviyesinin 1$ bandına çekilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Pendrell’e verilen bu süre zarfında hisselerinin 1$ seviyesine 
sabitlenememesinden dolayı borsada listelenememe, her hangi bir varlık artışına 
gidememe ve hissedarların zarar görmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak 
adına NASDAQ’tan ek 180 günlük bir süre daha istemiştir.  

Bu süre zarfında yapılan değerlendirmelerde NASDAQ’ta işlem görebilmek ve 
listelenebilmek için hisse fiyatını arttırmaya yönelik “Reverse of Stock Split” işlemin 
yapılması ve bu işlem sonrası hisse fiyatının yükseltilmesi yönetim kurulu tarafından 
planlanmıştır. 

2015 yılı hissedarlar toplantısında “Reverse of Stock Split” işlemin yapılması 
için 1-3, 1-7, 1-10 oranlarından birinin uygulanması teklif edilmiş ve 30.09.2016 
itibari ile 1-10 oranında bu işlemin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Şirket adına kayıtlı 1.111.979 adet hissenin 1/10 oranında “Reverse of Stock 
Split” işlemi sonrası adet sayısı 1.111.979/10 oranında azalarak 111.197,90 adet olarak 
gerçekleşmiştir. 

30.09.2016 tarihinde uygulamaya konulan işlem sonrası Pendrell Corporation 
şirketinin NASDAQ’taki işlem bedeli hisse başına 6,99$ olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin sahip olmuş olduğu hisse sayısı bu işlem sonrası azalmış gibi görünse 
de Pendrell hisseleri içerisindeki oransal payında bir değişiklik gerçekleşmemektedir.  

Hisselerin toplam nakit değeri üzerinden  değerlendirildiğinde her hangi bir 
maddi kayıp söz konusu değildir. 

31.12.2016 tarihinde hisse senedinin kapanış seviyesi 6,75 USD olurken, 
Türksat A.Ş.'nin sahip olduğu hisselerin değerinin 750.579,70 USD olduğu, tespit 
edilmiştir. 
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Şirketin sahip olmuş olduğu hisse sayısı bu işlem sonrası azalmış gibi görünse 
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J-Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
  Şirketin önemli hizmet alanlarından biri olan uydu haberleşmesi ilk ticari 
haberleşme uydusunun 1965 yılında uzaya gönderilmesiyle birlikte başlamış olup, 
özellikle kıtalar arası haberleşmede önemli kolaylıklar sağladığından, bu teknolojinin 
ülke kalkınmasına olan etkisi dikkate alınarak, konuya ilişkin ilk hedef 1979-1983 
yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirlenmiştir. İlk uydu 
yer istasyonunun işletmeye verilmesiyle birlikte uluslararası haberleşmede gelişme 
sağlanacağı öngörülmüş, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise ikinci uydu yer 
istasyonunun devreye girmesi ve yurt içinde çok kanallı televizyon yayınları için uydu 
teknolojilerinden yararlanılması hedef olarak seçilmiştir.  

Öngörülen bu hedeflere büyük ölçüde ulaşıldıktan sonra, uydu teknolojileri 
konusunda yapılacak araştırmaların desteklenmesi ilk olarak Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda öngörülmüş, özel radyo ve televizyon yayınlarının uydu üzerinden 
iletiminin sağlanması ve her türlü haberleşme hizmetinin sağlanmasında uydu 
teknolojilerinden faydalanılması hedef olarak belirlenmiştir. Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda uydu yer istasyonu ekipmanı için yeni bir mevzuatın 
hazırlanması, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise uydu teknolojilerinden 
faydalanan coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama sistemleri kullanılarak 
haritacılık ve kadastro işlemlerinin yapılması hedeflenmiştir. Dokuzuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda ilk ülkede ilk defa uydu teknolojilerini üretme yetkinliklerinin 
geliştirilmesi ve bu teknolojileri araştırmak üzere bir merkez kurulmasının 
öngörülmesi önemli bir gelişme olmuştur. 

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bu 
kapsamda öngörülen hedef ise metre altı gözlem uydusu ve alt sistemleri, haberleşme 
uydusu ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemi, uydu veri işleme, depolama ve bilgi 
destek sistemlerinin tasarımı ve üretiminin gerçekleştirilmesidir.  

Uydu haberleşmesine yönelik belirlenen hedeflere önemli ölçüde ulaşılmış 
olmakla birlikte, Şirket tarafından sağlanan diğer bir hizmet olan kablo TV hizmeti 
için belirlenen hedeflerine ulaşmada beklenen başarı sağlanamamıştır. İlk hedef 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirlenerek Plan dönemi sonunda 3 milyon 
aboneye erişileceği öngörülmüş, bu hedef Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 4,5 
milyona yükseltilmiştir. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise kablo platform 
hizmetlerinin sunumu konusunda yetkilendirmelerin yapıldığı, yeni hizmetlere yönelik 
lisans verilmesi konusunda çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir. Onuncu Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nda ise bu hizmete yönelik özel bir hedef belirlenmemiştir. 

Kablo-TV hizmetinde 2016 yılsonu itibariyle gelinen aşamada belirlenen bu 
hedeflerin gerisinde kalınmış olmakla birlikte, geçen sürede söz konusu hizmete 
alternatif olabilecek diğer hizmetlerin yaygınlaşması sonucu kullanıcı tercihlerinin 
değiştiği ve yapılan düzenlemeler sonucu ortaya çıkan durumun bu hizmetin 
gelişmesini sağlamaktan çok, hizmetin yaygınlaşmasını engelleyici bir durum yarattığı 
görülmüştür. 
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  Şirket tarafından sürdürülen e-Devlet Kapısı hizmetleriyle bilgi ve iletişim 
teknolojilerine yönelik hedefler ilk olarak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
Elektronik Bilgi İşlem Makineleri başlığı altında değerlendirilmiş ve bu makinelerin 
ithali ve kullanılmasıyla ilgili değerlendirme, standardizasyon, eğitim ve 
koordinasyonunu ilişkin esasları belirlemek üzere bir örgüt kurulması planlanmış 
olmasına karşılık bu hedefe yönelik bir gelişme yaşanmamıştır.  
 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kamu sektöründeki mühendislik 
birimlerinin bilgisayarlardan faydalanması öngörülmüş, konuya ilişkine en kapsamlı 
değerlendirmenin yapıldığı Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise enformasyon 
teknolojisi ürünlerinden gereğince yararlanamama sonucunda doğabilecek verim 
kaybının, bu teknolojinin kullanılması için tahsis edilecek kaynakları aşacağı 
görüşünden hareket ederek, bu teknolojiden en rasyonel şekilde yararlanma ve 
kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda haber hizmetlerini daha geniş kitlelere 
ulaştırmak için bilgisayarla haberleşme ağının genişleteceği, bilgisayar destekli 
eğitimin yaygınlaştırılacağı, kurumlarda bilgisayar kullanımına ağırlık verileceği, 
bilgisayar okur-yazarlığının yaygınlaştırılacağı belirtilmiş, Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda kamu yönetiminde çağdaş yönetim teknolojisinden bilinçli bir 
şekilde yararlanılması amacıyla, özellikle bilgisayar sistemlerinin kurulup 
geliştirilmesine önem verileceği, bu alandaki dağınıklığın önleneceği hedef olarak 
seçilmiştir.  

Bütün dünyada ve Türkiye’de iki binli yıllarla beraber gelen yeni çağın adının 
“bilgi çağı” olacağı konusunda bir görüş birliğinin oluştuğu yıllarda uygulamaya 
konulan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bilgi teknolojileri konusunda 
oldukça kapsamlı değerlendirmeler yapılıp hedefler belirlenmiş, Dokuzuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda ise Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinde katedilen aşamalar ve 
ulaşılması gereken düzey konusunda daha somut tespitler ve öngörülerde 
bulunulmuştur. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
başlığı altında incelenip değerlendirilen bu alanda İnternet kullanan birey oranının 
%75’e çıkması, yeni bilgi toplumu stratejisi ile eylem planının etkin biçimde 
uygulanması, Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi haline gelmesi gibi 
oldukça iddialı hedefler ortaya konulmuştur.     

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.  
 1-Yatırımlar  

2016 yılı için planlanan yatırımlar Yönetim Kurulunun  28.12.2015 tarih ve 55 
sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı Gelir-Gider ve Yatırım Programı kapsamında 
yer almış olup, gerçekleşmeleriyle birlikte ayrıntısı Tablo 24’te gösterilmiştir. 
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2016 yılı için planlanan yatırımlar Yönetim Kurulunun  28.12.2015 tarih ve 55 
sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı Gelir-Gider ve Yatırım Programı kapsamında 
yer almış olup, gerçekleşmeleriyle birlikte ayrıntısı Tablo 24’te gösterilmiştir. 

  

  Ta
bl

o 
24

: Y
at

ırı
m

 p
ro

gr
am

ı t
ab

lo
su

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(B

in
 T

L)
 

  
  

  
  

B
aş

la
ng

ıç
ta

n 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
20

16
 

  
  

  
G

er
çe

kl
eş

m
e 

%
  

Pr
oj

en
in

  
  

  
yı

lı 
so

nu
na

  
  

20
16

 y
ılı

nd
a 

 
  

  
 

  

  
  

  
  

ka
da

r 
ha

rc
am

a 
 

  
ha

rc
an

an
  

N
ak

di
  

Fi
zi

ki
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

B
aş

la
m

a 
 

Pr
oj

e 
 

  
  

20
16

 y
ılı

  
  

  
  

  
  

  

  
  

bi
tiş

  
tu

ta
rı

  
N

ak
it 

 
Fi

zi
ki

  
öd

en
eğ

in
in

  
N

ak
it 

 
Fi

zi
ki

  
  

20
16

 
  

20
16

 

N
o 

su
  

A
dı

  
sü

re
si 

 
  

öd
em

e 
 

ya
tır

ım
  

so
n 

tu
ta

rı 
 

öd
em

e 
 

ya
tır

ım
  

Tü
m

ün
de

  
yı

lın
da

  
Tü

m
ün

de
  

yı
lın

da
  

  
 

  
  

   
 

  
  

  
  

  
  

  

A
 

G
en

el
 

20
16

-2
01

6 
16

.2
13

 
1.

45
0 

 
16

.2
13

 
1.

45
0 

 
8,

9 
8,

9 
 

 

B 
B

ili
şim

 H
iz

m
et

le
ri 

 
20

16
-2

01
6 

47
.3

78
 

11
.4

20
 

 
47

.3
78

 
11

.4
20

 
 

24
,1

 
24

,1
 

 
 

C 
K

ab
lo

 H
iz

m
et

le
ri 

20
16

-2
01

6 
99

.5
59

 
98

.9
73

 
 

99
.5

59
 

98
.9

73
 

 
99

,4
 

99
,4

 
 

 

D
 

U
yd

u 
H

iz
m

et
le

ri 
20

16
-2

01
6 

21
2.

01
9 

29
.5

79
 

 
21

2.
01

9 
29

.5
79

 
 

13
,9

 
13

,9
 

 
 

  
G

E
N

EL
 T

O
PL

A
M

  
  

37
5.

17
0 

14
1.

42
2 

70
4.

05
5 

37
5.

17
0 

14
1.

42
2 

70
4.

05
5 

37
,7

 
37

,7
 

50
4,

5 
50

4,
5 

N
ot

: 2
58

 h
es

ap
ta

n 
ge

çi
ril

er
ek

 y
ap

ıla
n 

na
kd

i ö
de

m
e 

tu
ta

rı 
51

.4
50

 b
in

 T
L 

ol
up

 to
pl

u 
bi

lg
ile

r ç
iz

el
ge

si
nd

e 
bu

 d
eğ

er
 g

ös
te

ril
m

iş
tir

.  

    

109Sayıştay   



 

 

Yukarıdaki çizelgede görüleceği üzere 2016 yılı için belirlenmiş yatırım 
programı tutarı 375,2 milyon TL olarak öngörülmüş olmasına karşılık, yapılan 
yatırımların nakdi tutarı 141,4 milyon TL olmuştur. Bu sonuçlara göre nakdi 
gerçekleşme oranı %37,7 olurken, fiziki gerçekleşme oranı T-4B uydusunun hizmete 
verilmesi sonucu %504,5 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan, proje esasında fiziki gerçekleşme değerleri elde edilemediğinden raporda yer 
verilememiştir. 

Programda yer alan projelerin kapsamı ve gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin 
ayrıntılar aşağıda incelenerek değerlendirilmiştir. 

A)Genel (Altyapı) Projesi: 
Toplam olarak 16,2 milyon TL ödenek öngörülen projenin iki alt kalemi 

bulunmakta olup, sabit kıymet yatırımı için 15,2 milyon TL, Gölbaşı Kampüsü 
jeneratör kontrol izleme otomasyon ve senkronizasyon sistemi kurulum alt kalemi için 
de 1 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı ise 
1,4 milyon TL olmuştur. Bunun 988,1 bin TL’si tesis makine ve cihazlar olarak 
kaydedilen donanım temini için harcanmıştır. 

B) Bilişim Hizmetleri Projesi:   
Bu başlık altında toplam 12  adet proje yer almakta olup, öngörülen toplam 

ödenek miktarı 47,4 milyon TL’dir. Bu başlık altında yer alan projeler arasında 24,5 
milyon TL harcama öngörülen Veri Merkezleri Direktörlüğü binası yapımı, 18,5 
milyon TL harcama öngörülen sabit kıymet yatırımı ve 3,6 milyon TL harcama 
öngörülen ERP projesi ile diğer bilişim projeleri yer almaktadır. 

Proje kapsamında cari yılda yapılan yatırım toplamı ise 11,4 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 2,4 milyon TL’si tesis, makine ve cihazlar, 8 milyon TL’si ise 
yapılmakta olan yatırımlar hesabına kaydedildiği görülmektedir. 

C)Kablo Hizmetleri Projeleri 
Şirket tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen yatırımların önemli bir bölümünü 

oluşturan Kablo-TV yatırımları için öngörülen tutar 99,6 milyon TL olup, yıl içinde 
yapılan yatırım tutarı 99,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Proje kapsamında yer alan en önemli yatırım kalemi 25 milyon TL ile yeni 
şebeke tesisi olup, kapasite ve performans iyileştirmesi yatırımları için de 15 milyon 
TL’lik yatırım öngörülmüştür. Yeni illere kablo-TV şebekesi yatırımları için 10 
milyon TL ve Bolu İl Merkezi için 9,5 milyon TL ödenek ayrılmış, 8,3 milyon TL’de 
sabit kıymet yatırımı olarak planlanmıştır. Ağ kontrol ve yönetim sistemi ile CMTS 
yatırımları da proje içinde yer almış, benzeri diğer alt kalemlerin de dahil edildiği ve 
toplam 25 alt kalemden meydana gelen proje Şirketin cari yılda gerçekleştirdiği en 
önemli proje haline gelmiştir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımların ayrıntısı incelendiğinde ise 
kablo-TV şebekesinin geliştirilmesine yönelik yatırımların tutarının 86,0 milyon TL 
olduğu, diğer kalemler için yapılan harcama miktarının ise 13,0 milyon TL olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda olmak üzere kablo-TV şebekesi üzerinden 
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programı tutarı 375,2 milyon TL olarak öngörülmüş olmasına karşılık, yapılan 
yatırımların nakdi tutarı 141,4 milyon TL olmuştur. Bu sonuçlara göre nakdi 
gerçekleşme oranı %37,7 olurken, fiziki gerçekleşme oranı T-4B uydusunun hizmete 
verilmesi sonucu %504,5 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan, proje esasında fiziki gerçekleşme değerleri elde edilemediğinden raporda yer 
verilememiştir. 

Programda yer alan projelerin kapsamı ve gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin 
ayrıntılar aşağıda incelenerek değerlendirilmiştir. 

A)Genel (Altyapı) Projesi: 
Toplam olarak 16,2 milyon TL ödenek öngörülen projenin iki alt kalemi 

bulunmakta olup, sabit kıymet yatırımı için 15,2 milyon TL, Gölbaşı Kampüsü 
jeneratör kontrol izleme otomasyon ve senkronizasyon sistemi kurulum alt kalemi için 
de 1 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı ise 
1,4 milyon TL olmuştur. Bunun 988,1 bin TL’si tesis makine ve cihazlar olarak 
kaydedilen donanım temini için harcanmıştır. 

B) Bilişim Hizmetleri Projesi:   
Bu başlık altında toplam 12  adet proje yer almakta olup, öngörülen toplam 

ödenek miktarı 47,4 milyon TL’dir. Bu başlık altında yer alan projeler arasında 24,5 
milyon TL harcama öngörülen Veri Merkezleri Direktörlüğü binası yapımı, 18,5 
milyon TL harcama öngörülen sabit kıymet yatırımı ve 3,6 milyon TL harcama 
öngörülen ERP projesi ile diğer bilişim projeleri yer almaktadır. 

Proje kapsamında cari yılda yapılan yatırım toplamı ise 11,4 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 2,4 milyon TL’si tesis, makine ve cihazlar, 8 milyon TL’si ise 
yapılmakta olan yatırımlar hesabına kaydedildiği görülmektedir. 

C)Kablo Hizmetleri Projeleri 
Şirket tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen yatırımların önemli bir bölümünü 

oluşturan Kablo-TV yatırımları için öngörülen tutar 99,6 milyon TL olup, yıl içinde 
yapılan yatırım tutarı 99,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Proje kapsamında yer alan en önemli yatırım kalemi 25 milyon TL ile yeni 
şebeke tesisi olup, kapasite ve performans iyileştirmesi yatırımları için de 15 milyon 
TL’lik yatırım öngörülmüştür. Yeni illere kablo-TV şebekesi yatırımları için 10 
milyon TL ve Bolu İl Merkezi için 9,5 milyon TL ödenek ayrılmış, 8,3 milyon TL’de 
sabit kıymet yatırımı olarak planlanmıştır. Ağ kontrol ve yönetim sistemi ile CMTS 
yatırımları da proje içinde yer almış, benzeri diğer alt kalemlerin de dahil edildiği ve 
toplam 25 alt kalemden meydana gelen proje Şirketin cari yılda gerçekleştirdiği en 
önemli proje haline gelmiştir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımların ayrıntısı incelendiğinde ise 
kablo-TV şebekesinin geliştirilmesine yönelik yatırımların tutarının 86,0 milyon TL 
olduğu, diğer kalemler için yapılan harcama miktarının ise 13,0 milyon TL olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda olmak üzere kablo-TV şebekesi üzerinden 

 

 

sunulan hizmetlere kolaylıkla erişilmesi amacıyla abone nezdinde interaktif set top box 
kullanılmasının uygun olacağı düşünülerek, Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2016 
tarih ve 8 sayı ile alınan kararda 50 bin adet cihazın 6 milyon ABD Doları yaklaşık 
maliyetle satın alınması uygun bulunmuştur.  

Hizmetin verildiği 23 il merkezinde yeni şebeke geliştirme ve revizyon  
projeleri ile ulaşılan hane sayısının artırılması konusunda 2016 yılı için %3 hedefi 
belirlenmiş olmasına karşılık 266.904 hane artışı gerçekleştirilerek artış oranı %7,84 
olmuştur. Böylece cari yıl sonu itibariyle ulaşılan hane sayısı 3,6 milyon olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kitle iletişiminde kullanılan ortamlar 
çeşitlendiğinden ve kullanıcıya uygulanan tarifelerde önemli kolaylıklar 
sağlandığından, bu sektör en fazla rekabetin yaşandığı alanlardan biri durumuna 
gelmiştir. Şirket tarafından sunulan kablo-TV hizmeti de bu kapsamda yer aldığından 
bu amaca yönelik yatırımların doğru yönde yapılması büyük önem arz etmektedir. 
Ülkede diğer operatörler tarafından gerek uydu, gerekse fiber şebekeler üzerinden 
sağlanan sayısal hizmetlerin kablo-TV şebekesi üzerinden sağlanan hizmetlere önemli 
alternatifler oluşturduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan 
raporlarda yer almakta olup, Şirketin bu operatörlere karşı gerek fiyat, gerekse hizmet 
çeşitliliği ve kalitesi açısından rekabet edebilir hizmet sunması ve yatırımlarını da bu 
kapsamda sürdürmesi gerektirdiği önceki yıllara ait denetim raporlarında belirtilmiştir. 
Şirket tarafından verilen yanıtlarda konuya ilişkin görüşler ve alınan tedbirler 
belirtilmiş olmasına karşılık gelinen aşamada şebeke kullanım oranında ve toplam 
abone sayısında önemli bir artış sağlanamamıştır. 

Bu durumdan hareketle 2014 yılı denetim raporunda da kablo-TV 
yatırımlarında, hizmet verilmeyen İl merkezlerinde yeni şebeke tesisi yerine, mevcut 
şebeke üzerinden diğer operatörlerle rekabet edebilecek hizmet sunulmasına yönelik 
yatırımlara öncelik verilerek, talep artışı sağlaması ve şebekedeki düşük kapasite 
kullanım oranının yükseltilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; Kablo-TV platformunda mevcut kapasite 
kullanım oranlarını arttırabilmenin birinci öncelik olduğu, altyapının olduğu 
bölgelerde pazarlama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yeni müşterilere 
özel kampanyaların yapıldığı, son sene içinde yüz binden fazla Uydunet ve Teledünya 
abonesi yapıldığı, mevcut şebeke üzerinden ses hizmetine başlanıldığı, hizmet 
verilmeyen il merkezlerindeki yapılan yatırımların bilinirlik ve prestij açısından 
olumlu etkiler yaptığı belirtilmiştir. 

Gerçekleştirilen yatırımlarla şebeke üzerinden verilen sayısal hizmetlere 
yönelik abone artışları sağlanmış olmakla birlikte toplam abone sayısında önemli bir 
değişiklik yaşanmadığı görüldüğünden, 2015 yılı denetim raporunda; şebeke üzerinden 
sağlanan hizmetlerin, diğer hizmet sunucular karşısında kullanıcı tercihlerini 
etkileyecek nitelik ve nicelikte  olmadığını gösterdiği, şebekenin yaygınlaştırılması ve 
geniş kullanıcı kitlelerine erişilmesi tanınırlık açısından olumlu şekilde nicelik artışını 
sağlamakla birlikte sayısal hizmetlerde nitelik artışının tercihleri etkilemede daha etkin 
olduğu dikkate alınarak kablo-TV şebekesindeki yatırımların bu yönde 
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projelendirilmesi daha uygun olacağından hareketle, sayısal haberleşme hizmetleri 
kullanımında müşteri tercihlerini etkilemede uygulanan fiyatla birlikte erişim hızı ve 
içerik önem kazandığından, kablo-TV yatırımlarında hizmet kalitesinin artırılmasına 
ve sunulan içeriğin zenginleştirilmesine yönelik projelere öncelik verilerek, kapasite 
kullanım oranının arttırılmaya çalışılması önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtta; öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların 
devam ettiği ve bu kapsamda akıllı kutu olarak adlandırılan son kullanıcı cihazlarının 
saha testlerinin yapıldığı ve müteakiben piyasaya sürüleceği açıklamasında 
bulunulmuştur. Şirket tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla kablo-TV şebekesinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına çalışılmakla birlikte, sunulan hizmetlerden ilk 
defa cari yılda zarar edilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle; 

Kablo-TV şebekesinden sunulan hizmetlerden ilk defa cari yılda zarar edildiği 
dikkate alınarak, yatırımların kârlı ve verimli alanlara yapılması hususuna özel önem 
verilmesi önerilir.           

D)Uydu Hizmetleri Projeleri: 
Şirketin en önemli projelerinin yer aldığı uydu hizmetleri yatırımları için cari 

yıl için öngörülen ödenek tutarı 212,0 milyon TL olup, bu kapsamda yer alan T-5A 
uydusu için 96,8 milyon TL, T-5B uydusu için de 96,7 milyon TL harcamada 
bulunulması planlanmıştır. Bunların yanı sıra 5,1 milyon TL ödenek öngörülen Ka 
band VSAT hub ve anten yatırımı, 3 milyon TL harcama öngörülen 7,3 metre DBS 
band yer istasyonu yatırımı, 2,1 milyon TL harcama öngörülen sabit kıymet yatırımı 
ile diğer benzeri alt kalemle proje kapsamına alınmış ve cari yılda gerçekleştirilen 
yatırımların toplam tutarı 29,6 milyon TL düzeyinde kalmıştır. 

Proje kapsamında olan T-5A/B uydularının temininde beklenilen gelişmeler 
sağlanamadığından, bu amaçla yapılan harcamalar 1,1 milyon TL düzeyinde kalmış 
olmasına karşılık, T-4B uydusunun kabulü 2016 yılına sarktığından bu amaçla yapılan 
21,2 milyon TL’lik ödeme proje kapsamında yapılan en önemli harcama kalemini 
oluşturmuştur. 

T-4B uydusunun da yer aldığı dördüncü nesil Türksat uydularının temini 
amacıyla gerekli çalışmalara 2008 yılında başlanılmış olup, yapılan değerlendirme 
sonucunda T-4A ve T-4B projelerinin birlikte gerçekleştirilmesi halinde marjinal 
maliyet tasarrufunun sağlanacağı ve fayda/maliyet oranının yükseleceği de dikkate 
alınarak, T-4B uydusunun T-4A uydusuyla birlikte ihale edilmesi Yönetim Kurulu’nun 
07.09.2009 tarih ve 108 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.  

Şubat 2014’te uzaya gönderilmesi planlanan ve 50 Doğu’ya yerleştirilecek 
olan T-4B uydusuyla Ka banda da sahip olunması ve uygun maliyetle yüksek hızda 
data hizmeti sunulması öngörülmüş olup, böylece Şirketin VSAT hizmetlerinin 
sunumunda rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlaması hedeflenmiştir.   

Üretici firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında ihalenin uydu, fırlatıcı ve 
sigorta olarak yörüngede teslim esasına yapılmasının uygun olacağı sonucuna da 
varılarak Yönetim Kurulu’nun 25.11.2010 tarih ve 51 sayılı kararıyla ihalenin bu 
şekilde gerçekleştirilmesi benimsenmiştir.  
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Alınan karar gereğince idari ve teknik şartnamelerde gerekli düzenlemeler  
yapılarak 06.12.2010 tarihinde üretici firmalara iletilmiş ve 30.12.2010 tarihinde üç 
firmadan teklif alınmıştır. Teknik Değerlendirme Alt Komisyonu tarafından yapılan 
değerlendirme sonrasında hazırlanan rapor Satınalama Komisyonuna sunulmuş, 
Satınalama Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede danışman firma raporu da 
dikkate alınarak en uygun teklifin 585,2 milyon ABD Doları bedelle, belli uydu 
fırlatıcısının (Proton Breeze) kullanılması halinde MELCO tarafından verildiği, ikinci 
uygun teklifin EADS’e ait olduğu sonucuna varılmıştır. 

Söz konusu Satın Alma Komisyonu kararı Yönetim Kurulu tarafından 
görüşülerek, alınan 25.02.2011 tarih ve 8 nolu kararda; MELCO firmasıyla 
görüşmelere başlanılması, mutabakat temin edilememesi halinde EADS firmasıyla 
görüşmelere geçilmesi uygun bulunmuştur. Bu karar doğrultusunda işlemler 
yürütülmüş ve konu yeniden 06.03.2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında ele alınarak, MELCO-JAXA tesislerinde üretilecek uyduların bedeli 
konusunda yapılan görüşmeler sonrası ihale bedelinin 571,9 milyon ABD Doları 
olması konusunda varılan mutabakat uygun bulunup son haline getirilen sözleşmenin 
imzalanması ve işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek küçük değişiklikler için 
Genel Müdürlüğe yetki verilmesi 06.03.2011 tarih ve 11 sayılı kararda uygun 
bulunmuştur. Bu alıma ilişkin sözleşme de 07.03.2011 tarihinde imzalanmıştır. 

Türksat-4B uydusunun yapımı 4.6.2014 tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına 
karşılık, 16.5.2014 tarihindeki Proton roketi arızası sonrası fırlatmalar 
durdurulduğundan, 2.7.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ödemelerin 
kaydırılması konusunda sözleşme değişikliğine gidilmiştir.  

Proton roketlerinin yeniden kullanımına 28.9.2014 tarihinde başladığından 
uydunun Haziran 2015 tarihinde fırlatılması gündeme gelmiş ve bu plana uygun olarak 
yeniden sözleme değişikliğine gidilmek üzere 30.12.2014 tarih ve 117 sayı ile 
Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Söz konusu kararda; T-4B uydusunun üretim ve test 
faaliyetleri 4.6.2014 tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına rağmen, üretimin 
gecikmesi nedeniyle daha önce rezerve edilen fırlatma periyodunun kaçırıldığı, mevcut 
koşullar altında uydunun Haziran 2015 ayında fırlatılmasının mümkün olduğu, bu 
durumda da sözleşmenin ilgili hakediş ödeme maddelerinde değişiklik yapılmasının 
gerekli olduğu gözönüne alınarak, sözleşmede gerekli değişiklik/indirimlerin 
yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar sonrasında 13.01.2015 tarih ve 1814 sayılı Genel Müdürlük onayında; 
07.05.2014 olarak belirlenen yörüngede teslim tarihinin mümkün olamayacağının 
anlaşılması ve muhtemel teslim tarihinin is belli olmadığı dikkate alınarak sözleşme 
gereğince maksimum gecikme bedeli olan 9.9 milyon ABD Doları cezanın 
uygulanmasına karar verilmiş olup, bu karar gereğince 23,1 (9.912.000 x 2,3269) 
milyon TL ceza tahakkuk ettirilmiştir.  

 T-4B uydusunu uzaya fırlatmada kullanılacak olan Proton roketi ile 16.05.2015 
tarihinde Meksika’ya ait uyduyu uzaya göndermede yeniden başarısızlık 
yaşandığından fırlatmalar bir kez daha ertelenmiş ve Haziran 2015 periyodu da 
geçersiz hale gelmiştir. Sonuçta Türksat-4B uydusu 16.10.2015 tarihinde 
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Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Merkezinde başarılı bir şekilde fırlatılarak 
yörüngesine yerleştirilmiştir.  

Türksat 4A/4B uydularının temini için yapılan çalışmalar hakkındaki 
denetimler sonucu elde edilen bulgular ve değerlendirmeler önceki yıllara ait denetim 
raporlarında belirtilmiş olup, Şirket Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 
12.03.2015 tarihli inceleme raporunda da münhasıran T4A uydusundaki C Bant 
faydalı yükünün Ku-FSS bant ile değiştirilmesi amacıyla yapılan sözleşme değişikliği 
incelenerek değerlendirilmiş olmakla birlikte, raporun sonuç bölümünde T-4B 
uydusuyla ilgili olarak; 

-Türksat 4A ve Türksat 4 B uydularının üretimlerinin tek bir sözleşme ile imza 
altına alındığı ve üretimlerinin de birlikte planlandığı, imzalanan sözleşmede de 
uyduların teslim tarihleri arasında 3 aylık zaman farkının olduğu, ayrıca proje 
takviminde de uydu dizayn, üretim, entegrasyon, ve test süreçlerinin birbirini takip 
eden 3’er aylık periyotlarla planlandığı, iki uydu için de aynı kaynakların kullanıldığı, 
dolayısıyla projeyi yürütürken meydana gelen değişikliğin her iki uydu için kaynaklar 
noktasında yeniden planlama ihtiyacını beraberinde getirdiği hususları göz önüne 
alındığında Türksat 4A uydusu üzerindeki tasarım değişikliğinden kaynaklı 
gecikmenin Türksat 4B uydusunu da etkileyebileceği, 

-Türksat 4B uydusunun sözleşme değişikliğiyle belirlenen teslim tarihi 
07.05.2014 olduğu, ancak uydu halen teslim alınmadığından maksimum üst limit olan 
toplam 9,9 milyon ABD Doları ceza uygulandığı, 

-Türksat 4A ve 4B uydularının kapsama alanı ve frekanslarının düzenlenmesi 
ile çalışmalarda Regülasyon Direktörlüğü ve Frekans Gözlem Direktörlüğü arasında 
farklı Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olmasından kaynaklanan koordinasyon 
sorunlarının yaşandığı, iki birim arasında yazışmalarla işlerin yürütülmeye çalışıldığı, 
bunun da uzunca bir süreç aldığı 

Sonuç ve kanaatine varıldığı ifade edilmiştir. 
Şirketin kuruluş tarihinden bugüne kadar gerçekleştirdiği bu en önemli ve en 

maliyetli proje için çıkılan ihalede kullanılacak dokümanların hazırlanmasından, 
uyduların uzaydaki pozisyonlarına yerleştirilip hizmete verilmesine kadar geçen 
aşamalarda yaşanılan sorunların yönetim zafiyetinden, ilgili birimler arası eşgüdüm 
eksikliğinden ve ITU Radyo Tüzüğü’nde belirtilen kuralların göz ardı edilmesinden 
kaynaklandığı görülmekte olup, varsayımlarla hareket edilerek ihale dokümanının 
hazırlanması, yapılan ihale sonrasında başlangıç koşullarının değiştirilmesi 
zorunluluğunun ortaya çıkması, firma tarafından bu koşulların gerektiği şekilde 
karşılanamaması, üstelik firmanın kapsama alanlarıyla ilgili gerekli koşulları da 
istenilen şekilde karşılayamaması projenin gerçekleştirilmesi sırasında görülen  
eksiklikler olarak tespit edilmektedir.  

Buna karşılık, sözleşme gereğince firmaya verilebilecek cezaların uygulandığı 
ve Şirket menfaatlerinin korunmaya çalışıldığı da görülmekte olup, söz konusu 
uyduların Şirketin değerini ve etkinliğini artıran stratejik altyapı elemanları olarak 
hizmete verilmiş olması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  
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T-4B uydusunun kabulü Yönetim Kurulu tarafından alınan 20.01.2016 tarih ve 
1 sayılı karar sonrasında yapılmıştır. Söz konusu kararda;  Türksat-4B uydusunun 
16.10.2015 tarihinde uzaya fırlatıldığı, yörünge testlerinin genel olarak başaırılı 
şekilde tamamlandığı, ancak 12 adet beamden biri olan 6 nolu beam’e bağlı LNA 
ekipmanının arızalı olduğu, alış seviyesinin 5 dB daha kötü olduğunun tespit edildiği, 
yörüngede kabule ilişkin ilk toplantının 7.11.2015 tarihinde yapıldığı, ancak yapılan 
görüşmelerden sonuç alınamadığı, 28.12.2015 tarihinde yapılan teknik toplantıda ise 
kabul açısından mutabakat sağlandığı, ancak sonrasında yapılan toplantılarda maddi ve 
sözleşmesel hususlarda uzlaşmaya varılamadığı, buna karşılık gelinen durum itibariyle 
uydunun ticari olarak faaliyete başlayabilmesi için firma ile gerekli görüşmeleri yapıp 
mutabakat sağlaması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilerek gerekli sözleşme 
değişikliklerinin yapılması Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. 

Bu karar gereğince yapılan görüşme sonrasında taraflar arasında mutabakat 
sağlandığı ve uydunun 21.01.2016 tarihi itibariyle ticari faaliyete başladığı, firmaya da 
21,2 milyon TL ödemede bulunulduğu görülmektedir. 

Proje kapsamında olmasına karşılık, Türksat-5 serisi uyduların temini için 
çıkılan ihale cari yılda sonuçlandırılamadığından projede bu kalemler için öngörülen 
miktarda harcama gerçekleştirilememiştir.  

2-Yıllık programlarda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler 

2016 yılı Programında 2.2.1.17 Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları 
başlığı altında yapılan mevcut durum tespiti yapılarak 204 sayılı tedbir olarak 
öngörülen e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin çoğaltılması konusunda 
Şirket işbirliği yapılacak kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu amaca yönelik çalışma 
yapıldığı ve 2016 yıl sonu itibariyle sunulan hizmet sayısı 1.389 adetten 1.742 adede 
ulaşmıştır. Kullanıcı sayısının da 25,8 milyon kişiden 31,1 milyon kişiye ulaştığı 
bilinmektedir. 

209 nolu tedbir olarak öngörülen Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulmasına 
ilişkin fizibilite çalışmasının tamamlanması hususunda ise gerekli hazırlıkların 
tamamlandığı entegrasyon çalışmalarına devam edildiği, bu kapsamda Milli Savunma 
Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait 
bazı hizmetlerin birbirleriyle bağlantısının sağlandığı Şirket tarafından sağlanan 
bilgilerden anlaşılmaktadır. 
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V. BİLANÇO 
TÜRKSAT’ın 31.12.2016 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait gelir tablosu ve diğer finansal tabloları, yürürlükte bulunan 
düzenlemelerde belirlenmiş muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, TÜRKSAT 
Yönetim Kurulu’nun 15.03.2017 tarih ve 3/7 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 28.03.2017 
tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurulunda onaylanarak kesinleşmiştir. 

Şirketin bilanço ve netice hesapları; genel müdürlük merkez birimleriyle bağlı 
şube il müdürlüklerinin döneme ilişkin tüm gelir, gider ve harcamalarına ait hesap ve 
işlemlerini kapsamaktadır. 

Şirketin muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali 
mevzuatı esas alarak Maliye Bakanlığınca Resmî Gazetede yayımlanan 
(RG:26.12.1992, mükerrer 21447) I Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bu 
konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenlemelere uygun şekilde tutmakta ve yasal 
finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre hazırlamaktadır. 

Şirket, 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında bağımsız 
denetime tabi olacak şirketler arasında bulunmamakla birlikte, 30.09.2014 tarih ve 
2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarının 2015 yılına ait genel yatırım ve finansman programı bağımsız 
denetim ve finansal raporlama maddesine de tabi değildir. 

Ancak Şirket üst yönetimi; İşletmenin büyüklüğü, yapısı ve vizyonu nedeniyle 
bağımsız denetimden geçirilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(UFRS)’na uygun mali tablolara ihtiyaç duyduğundan, 01.01.2013 tarihinden itibaren 
UFRS’ye uygun şekilde hazırlanmış konsolide finansal tablolarını bağımsız denetime 
tabi tutmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Şirket yönetimi geçmiş dönem konsolide 
finansal tablolarında olduğu gibi bağımsız denetime tabi tutulacak 31.12.2016 tarihli 
konsolide finansal tablolarını UFRS’ye uygun olarak hazırlamıştır. 

Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin muhasebe işlem ve kayıtları 
üzerindeki inceleme ve denetimler, I Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanarak rapor ekleri (Ek:11, 12) 
arasına alınmış bulunan konsolide olmayan bilanço ile konsolide olmayan gelir tablosu 
ve diğer açıklayıcı dipnotları üzerinden yapılmıştır. 

Raporda yer verilen 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ve karşılaştırmak 
amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere tüm 
finansal tabloların açıklamalarındaki değerler TL bazında; yani 50 Kr ve üzerindeki 
değerler 1 TL’ye iblağ edilmek ve 50 Kr altındaki değerler dikkate alınmamak 
suretiyle, kuruş hanesi olmaksızın ifade edilmiş; rapor ekleri arasına alınan “genel 
görüşmeye esas” bilanço ve gelir tablosunun yanı sıra sonuç cümlelerindeki değerler 
ise TÜRKSAT’ın muhasebe kayıtlarında olduğu biçimde yansıtılmıştır. 

Şirketin 31.12.2016 tarihli bilançosuna ait incelemeler hesap grupları itibarıyla 
aşağıda açıklanmıştır. 
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Aktif  
Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak Tablo 25’da gösterilmiştir. 

Tablo 25 :Aktif tablosu 

Aktif (Varlıklar) 2015 2016 Fark 
 TL %  TL %  TL 

I. Dönen varlıklar:           
A - Hazır değerler 106.525.247 5,0 280.026.389 11,8 173.501.142 
B - Menkul kıymetler - - - - - 
C- Ticari alacaklar 401.194.887 18,7 499.879.074 21,1 98.684.187 
D- Diğer alacaklar 4.734.871 0,2 2.532.377 0,1 (2.202.494) 
E- Stoklar 37.244.582 1,7 47.739.954 2,0 10.495.402 
F- Yıllara yaygın inş. ve onar. maliyetleri   - - 2.115.887 0,1 2.115.887 
G- Gel. aylara ait gid. ve gel. tahakkukları   4.978.677  0,2  9.996.583 0,4 5.017.906 
H- Diğer dönen varlıklar 11.137.149 0,5 10.017.299 0,4 (1.119.850) 

Toplam ( I ) 565.815.413 26,3 852.307.563 35,9 286.492.150 
II. Duran varlıklar :        
A- Ticari alacaklar 28.810 - 58.884 - 30.074 
B- Diğer alacaklar 222.070 - 268.781 - 46.711 
C- Mali duran varlıklar 98.566.732 4,6 98.566.732 4,2 - 
D- Maddi duran varlıklar 1.488.241.620 69,0 1.411.243.888 59,5 (76.997.732) 
E- Mad. olmayan duran varlıklar 2.196.049 0,1 6.648.123 0,3 4.452.074 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 
G- Gel. yıl. ait gid. ve gelir tahakkukları 415.731 - 1.849.564 0,1 1.433.833 
H- Diğer duran varlıklar - - - - - 

Toplam ( II ) 1.589.671.012 73,7 1.518.635.972 64,1 (71.035.040) 
Genel toplam ( I + II ) 2.155.486.425 100,0 2.370.943.535 100,0 215.457.110 

Nazım hesaplar 427.544.323 - 419.101.874 - 28.056.897 

I- Dönen varlıklar 
Önceki yıla göre %50,6 oranında artarak 852.307.563 TL’ye yükselen dönen 

varlık kalemlerinin ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aşağıda incelenmiştir. 
A- Hazır değerler 
Yılsonu itibarıyla bu hesabın bakiyesi 280.026.389 TL’nin;      

Şirkette nakit kasası işlemleri sadece genel müdürlükte yürütülmektedir. 
806.382 TL tutarındaki yıl sonu kasa mevcudunun; 100.560 TL’si Türk Lirası, 
705.822 TL’si de yabancı para mevcudunu göstermektedir. 

Bankalardaki tevdiatın ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 
Tablo 27’de gösterilmiştir. 

 

806.382 TL’si genel müdürlük kasa mevcudunu, 
272.380.635 " bankalardaki tevdiatı, 

6.839.372 " diğer hazır değerleri, 
  göstermektedir. 
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                Tablo 26 :Banka mevduatı tablosu  

Banka adı 2015 2016 Fark  
TL TL TL 

1 - Yurtiçi ticari bankalar:       
      a) Kamu bankaları:       
         - T.C Ziraat Bankası 91.393.909 263.949.917 172.556.008 
         - Vakıflar Bankası 3.536.947 8.324.068 4.787.121 
         - Halk Bankası -  64.050 64.050 

- PTT Bank  42.600 42.600 
Toplam (a) 94.930.856 272.380.635 177.449.779 

    b) Özel bankalar 25.735 - (25.735) 
Toplam (b) 25.735 - (25.735) 
Toplam (1) 94.956.591 272.380.635 177.424.044 

2- Yurtdışı bankalar -  - - 
Genel toplam 94.956.591 272.380.635 177.424.044 

Bankalar nezdinde bulunan toplam 272.380.635 TL tutarındaki tevdiatın; 

Şirket’in özel bankalarla fatura tahsilatında anlaşmalar yapmış olup, Özel 
bankalar yıl sonunda bakiye vermemiştir. 

 Diğer hazır değerlerde kayıtlı 6.839.372 TL, üye işyerlerinden ve internet 
üzerinden kredi kartı ile yapılan tahsilatlara aittir. 

B- Menkul kıymetler 
Bu hesap grubunda yıl sonu bakiyesi bulunmamaktadır. 
C- Ticari alacaklar 
Ticari alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak tablo 

27’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 27: Ticari alacaklar tablosu 

Ticari alacaklar 2015 2016 Fark                         
TL TL TL 

    Ca) Alıcılar 199.126.769 256.317.995 57.191.226 
    Cb) Hazineden alacaklar 200.445.260 242.607.979 42.162.719 
    Cc) Verilen depozito ve teminatlar 1.391.768 953.100 (438.668) 
    Cd) Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar 231.090 - (231.090) 
    Ce) Şüpheli ticari alacaklar 51.667.864 55.496.352 3.828.488 

Toplam  452.862.751 555.375.426 102.512.675 
    Cf) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 51.667.864 55.496.352 3.828.488 

Ticari alacaklar net toplamı 401.194.887 499.879.074 98.684.187 

25.502.455 TL’si vadesiz TL mevduatını, 
101.015.831 " vadeli TL mevduatını, 
145.100.918 " vadeli döviz mevduatını , 

761.431 " vadesiz döviz mevduatını, 
  göstermektedir. 
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Bankalar nezdinde bulunan toplam 272.380.635 TL tutarındaki tevdiatın; 

Şirket’in özel bankalarla fatura tahsilatında anlaşmalar yapmış olup, Özel 
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C- Ticari alacaklar 
Ticari alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak tablo 

27’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 27: Ticari alacaklar tablosu 

Ticari alacaklar 2015 2016 Fark                         
TL TL TL 

    Ca) Alıcılar 199.126.769 256.317.995 57.191.226 
    Cb) Hazineden alacaklar 200.445.260 242.607.979 42.162.719 
    Cc) Verilen depozito ve teminatlar 1.391.768 953.100 (438.668) 
    Cd) Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar 231.090 - (231.090) 
    Ce) Şüpheli ticari alacaklar 51.667.864 55.496.352 3.828.488 

Toplam  452.862.751 555.375.426 102.512.675 
    Cf) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 51.667.864 55.496.352 3.828.488 

Ticari alacaklar net toplamı 401.194.887 499.879.074 98.684.187 

25.502.455 TL’si vadesiz TL mevduatını, 
101.015.831 " vadeli TL mevduatını, 
145.100.918 " vadeli döviz mevduatını , 

761.431 " vadesiz döviz mevduatını, 
  göstermektedir. 

 

 

 

Ca) Alıcılar 
Şirket’in esas faaliyet konusundan kaynaklanan alacakların izlendiği hesabın 

yılsonu bakiyesi 256.317.995 TL olup ayrıntısı, önceki dönem rakamları ile birlikte 
tablo 28’da gösterilmiştir. 
Tablo 28: Alıcılar tablosu 

Alıcılar 
2015 2016 Fark                        

TL TL TL 
    - Merkezi yönetim kapsamındaki        
      kamu idarelerinden 35.203.536 46.512.588 11.309.052 
    - Sosyal Güvenlik Kurumlarından 7.628.191 3.936.560 (3.691.631) 
    - Mahalli idarelerden 560.909 5.558.346 4.997.437 
    - Kamu iktisadi teşebbüslerinden 632.853 863.364 230.511 
    - Gerçek ve tüzel kişilerden 146.262.402 186.114.315 39.851.913 
    - Yurtdışından 7.073.131 11.567.075 4.493.944 
    - Diğer  1.765.747 1.765.747 - 

Toplam  199.126.769 256.317.995 57.191.226 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden alacaklar tutarı 46.512.588 
TL’nin; 31.995.893 TL’si köy okulları için sağlanan uydu üzerinden internet 
hizmetleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları, 14.516.695 TL’si de 
Şirket hizmetleri karşılığında diğer kamu kurumlarından alacakları ifade etmektedir. 

31.995.893 TL tutarındaki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakların; 24.602.145 
TL’si köy okulları için kurulan VSat uydu hizmetleri teknik bakım bedelinden 
tahakkuk etmiş alacaklarla ilgilidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 
Şirketten temin ettiği Uydu İletim Sözleşmesine ilişkin teknik destek hizmeti 
kapsamında Genel Müdürlük ve Şirket arasında 02.11.2011 tarihinde V-sat Hub ve 
Terminal İşletim Hizmeti Sözleşmesi” konulu ilave sözleşme imzalanmıştır. 

V-sat Hub ve Terminal İşletim Hizmeti Sözleşmesi’nin “Ödemeler” başlıklı 
maddesinde yer alan “Türksat’a ödenecek aylık tutar. Teknik Şartnamenin 8. 
maddesindeki ücretler tablosunda belirtilen aylık sabit ücretler ile ay içerisinde 
gerçekleştirilen yeni kurulum, terminal taşıma ve kullanıcı kasıt ve ihmalinden 
kaynaklanan yedek parça tutarlarının toplamı olmak üzere belirlenecek ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından her ay ödenecektir. Ödemeler Türksat tarafından kesilecek 
faturaya istinaden, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacaktır” hükmü 
uyarınca, Şirket her ay sonunda Genel Müdürlüğe verilen hizmetlere ilişkin ücretleri 
tahakkuk ettirerek, 52 adet fatura düzenlemiştir.  

 Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının bu hizmeti alan birimi 2011 yılından  Şubat-
2016 tarihine kadar her ay kesilmek suretiyle toplam 52 adeti bulan hakediş faturası 
bedeli 24.602.145 TL’ye ilişkin herhangi bir ödemede bulunmamıştır. İlgili alacak için 
Türksat yetkililerinin müteaddit defalar karşı tarafla alacağın tahsiline yönelik 
yazışma, görüşme yapmalarına karşın muhatap tarafın yapılan hizmeti kabul 
etmemesinden dolayı ödeme yapmadığı, fakat kesilen hakediş faturalarına da herhangi 
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bir itirazda bulunmadığı anlaşılmıştır. Türksat ise 2016 yılı başlarında Milli Eğitim 
Bakanlığına verdiği bu hizmete son vermiştir. Şirket Milli Eğitim Bakanlığından bir 
yanıt alamayınca, fatura bedellerinin ödenmesi ve sözleşmenin feshi için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na noter aracılığıyla 16.05.2016 tarih ve 9682 sayılı ihtarname göndermiştir. 

Şirketin 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunda bu alacakla ilgili olarak; “Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yapılan Vsat uydu hizmetleri teknik bakım sözleşmesinin fesh 
edilmesi sebebiyle, uydu cihazlarının bakımı yapılmadığında zayi olacağı da 
gözönünde bulundurularak, ayrıca iki tarafın da devlet kuruluşu olması nedeniyle 
konunun yargıya intikal etmeden çözümü için üst düzey yöneticiler nezdinde 
görüşülerek Türksat’ın hakedilmiş alacağı olarak değerlendirilen 24.602.145 TL’nin 
tahsil edilmesi yönünde girişimlere devam edilmesi” önerisine yer verilmiş ancak  
raporlama tarihi itibariyle bir sonuç alınamamıştır.  

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 
TÜRKSAT’tan temin ettiği Uydu İletim Sözleşmesine ilave olarak teknik destek 
hizmetleri kapsamında Genel Müdürlük ve TÜRKSAT arasında imzalanmış bulunan 
02.11.2011 tarihli “V-sat Hub ve Terminal İşletim Hizmeti Sözleşmesi” uyarınca 
verilen teknik destek hizmetleri karşılığında her ay düzenli olarak kesilip tahakkuk 
ettirilmesine rağmen bu zamana kadar tahsil edilememiş toplam 52 adet hakkediş 
faturası bedeli 24.602.145 TL tutarındaki Şirket alacağının İlgili İdareden tahsili 
hususunda gerekli her türlü girişimlerde bulunulması önerilir.  

Sosyal güvenlik kuruluşlarından alacak tutarı 3.936.560  TL ise Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilen ağ iletişim altyapı hizmetleri karşılığında doğan alacağa 
aittir. 

Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar tutarı 186.114.315 TL’nin; 112.416.029 
TL’si kablo TV müşterilerinden, 58.783.293 TL’si uydu hizmetlerinden, 13.349.524 
TL’si bilişim hizmetlerinden, 1.565.469 TL’si ise coğrafi bilgi sistemi hizmetlerinden,  
alacakları göstermektedir.   

Kablo TV müşterilerinden olan alacakları önceki döneme göre % 7,5 oranında 
7.844.438 TL artış göstermiştir. Buradaki artışın bir kısmı satışlardaki artıştan, bir 
kısmı alacak devir oranın azalmasından kaynaklanmaktadır. 

Yurtdışı alacaklar tutarı 11.567.075 TL çeşitli şirketlere verilen yurtdışı uydu 
hizmetlerinden alacaklara, 1.765.747 TL tutarındaki diğer alacakların tamamı Türk 
Telekom’dan devir yoluyla gelen Kablo TV alacaklarına aittir. 

Cb) Hazineden alacaklar 
242.607.979 TL tutarındaki Hazineden alacaklar tutarın;  

 
 

233.120.015 TL’si TRT-TÜRK yayınlarının Türksat uyduları kullanılarak iletilmesi 
projesi kapsamında transponder kira ücretlerinden, 

9.487.964 " KKTC Bayrak Radyo TV’nin uydu kira ücretinden, 
  alacaklara aittir. 
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bir itirazda bulunmadığı anlaşılmıştır. Türksat ise 2016 yılı başlarında Milli Eğitim 
Bakanlığına verdiği bu hizmete son vermiştir. Şirket Milli Eğitim Bakanlığından bir 
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hususunda gerekli her türlü girişimlerde bulunulması önerilir.  
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242.607.979 TL tutarındaki Hazineden alacaklarla ilgili olarak; 
Türksat AŞ, 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 maddesi kapsamında TTK ve Özel Hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir 
anonim şirket olarak kurulmuş ve aynı maddenin 4 üncü fıkrasında belirtildiği üzere 
Türk Telekom AŞ’nin uydu haberleşmesiyle ilgili tüm hak, borç, alacak ve yetkileri 
Türksat AŞ’ye devredilmiştir. 

Bu kapsamda; KKTC-BRT ve TRT INT (TRT TÜRK) yayınlarının Türksat 
uyduları kullanılarak iletilmesi kapsamında verilen hizmetlerden doğan alacaklar da 
devir işlemi ile birlikte Türk Telekom  AŞ tarafından Türksat AŞ’ye aktarılmıştır. 

Türk Telekom AŞ’nin Hazine Müsteşarlığı’ndan olan Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine ait transponder kira ücreti ile Bayrak TV’nin Türksat Uydu kira 
ücretinden doğan alacaklarının, 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun ile Türksat 
AŞ’ye devredilmesi öngörülmüş, Söz konusu alacaklar 22.09.2004 tarihli devir 
bilânçosuyla ve 28.02.2005 tarihli tutanakla Türk Telekom AŞ tarafından, Türksat 
AŞ’ye devredilmiştir. 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.  

Şirket tarafından söz konusu alacağın tasfiyesi amacıyla 25.02.2005 tarih ve 
344-345 sayılı yazıları ile Hazine Müsteşarlığı’na başvurulmuştur. Hazine 
Müsteşarlığı’nın Şirket’e muhatap 14.03.2005 tarih ve 14741 sayılı ve 29.04.2005 
tarih ve 25376 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’ye ödenebilmesi için 
yasal düzenleme yapılması gerektiği ve bu nedenle de söz konusu alacaklar 
kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nca Şirkete bir ödeme yapılamayacağı belirtilmiştir. 

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 2015 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 
2015 yılsonu itibariyle 200.445.260 TL tutarına ulaşan Hazine Müsteşarlığı’ndan 
alacak konusunda gerekli kanuni düzenleme için çalışma başlatılması” önerilmiştir. 

Şirket söz konusu Hazineden alacakların, vazgeçilen alacaklar hesabına 
kaydedilerek kapatılması için kanun teklifi hazırlayarak 28.12.2015 tarihli yazı ile  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na göndermiş olup, ilgili kanun 
teklifinin TBMM’ye sunulması beklenmektedir. 
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242.607.979 TL tutarındaki Hazineden alacaklar Şirket tarafından tahsil 
edilememekle birlikte, alacakların döviz bazında olması, vergi mevzuatı uyarınca 
bilanço gününde değerlemeye tabi tutulması, böylece tahsil kabiliyeti bulunmayan 
alacağa tahakkuk eden kur farkı/kambiyo kârlarının, dönem sonuçları üzerinde 
yarattığı fiktif artışlar, gereksiz biçimde Şirket’in kurumlar vergisi yükünün artmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle; 

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. 

Cc)Verilen depozito ve teminatlar 
Yıl sonu bakiyesi 953.100 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar; 

elektrik, su, gaz aboneliği için ilgili kurumlara verilen depozitolar ile kablo TV altyapı 
kazı çalışmaları için belediyelere verilen teminatlardan oluşmaktadır. 

Cd) Şüpheli ticari alacaklar 
Ödeme süresi geçmiş ya da dava icra safhasına aktarılmış şüpheli ticari 

alacakların yılsonu bakiyesi 55.496.352 TL olup, 38.604.839 TL’si kablo TV 
hizmetlerinden abone alacaklarını, 16.891.513 TL’si de  henüz tahsil edilemeyen diğer 
ticari alacakları göstermektedir. 

Geçen yıldan devreden 51.667.864 TL tutarındaki şüpheli alacağa, yıl içinde 
şüpheli hale gelen 6.883.185 TL tutarındaki alacağın ilavesi ve  tahsil edilen 3.054.697 
TL tutarındaki şüpheli alacağın tenzili neticesinde 55.496.352 TL tutarındaki şüpheli 
alacak 2017 yılına devretmiştir.  

Şirket alacaklarının tahsiline ilişkin dava ve icra takipleri, Şirket Hukuk 
Müşavirliği tarafından yürütülmektedir.         

Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 
Şirket, tahsili şüpheli hale gelmiş ve yasal takibata geçilmiş şüpheli alacaklar 

toplamı  55.496.352 TL’nin tamamı için karşılık ayırmıştır. 
D-Diğer alacaklar  
Brüt tutarı 3.109.570 TL olan diğer alacaklardan, 577.193 TL tutarındaki 

şüpheli alacak karşılığının düşülmesiyle, hesap grubunun net bakiyesi 2.532.377 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 186 TL’si bağlı ortaklıklardan alacaklara, 193.976 
TL’si personelden alacaklara, 2.338.215 TL’si ise diğer çeşitli alacaklara ait 
bulunmaktadır. 577.193 TL tutarındaki şüpheli diğer alacakların tamamı için karşılık 
ayrılmıştır. 

E-Stoklar 
Yılsonu bakiyesi 47.739.954 TL olan stokların;  
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242.607.979 TL tutarındaki Hazineden alacaklar Şirket tarafından tahsil 
edilememekle birlikte, alacakların döviz bazında olması, vergi mevzuatı uyarınca 
bilanço gününde değerlemeye tabi tutulması, böylece tahsil kabiliyeti bulunmayan 
alacağa tahakkuk eden kur farkı/kambiyo kârlarının, dönem sonuçları üzerinde 
yarattığı fiktif artışlar, gereksiz biçimde Şirket’in kurumlar vergisi yükünün artmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle; 

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. 

Cc)Verilen depozito ve teminatlar 
Yıl sonu bakiyesi 953.100 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar; 

elektrik, su, gaz aboneliği için ilgili kurumlara verilen depozitolar ile kablo TV altyapı 
kazı çalışmaları için belediyelere verilen teminatlardan oluşmaktadır. 

Cd) Şüpheli ticari alacaklar 
Ödeme süresi geçmiş ya da dava icra safhasına aktarılmış şüpheli ticari 

alacakların yılsonu bakiyesi 55.496.352 TL olup, 38.604.839 TL’si kablo TV 
hizmetlerinden abone alacaklarını, 16.891.513 TL’si de  henüz tahsil edilemeyen diğer 
ticari alacakları göstermektedir. 

Geçen yıldan devreden 51.667.864 TL tutarındaki şüpheli alacağa, yıl içinde 
şüpheli hale gelen 6.883.185 TL tutarındaki alacağın ilavesi ve  tahsil edilen 3.054.697 
TL tutarındaki şüpheli alacağın tenzili neticesinde 55.496.352 TL tutarındaki şüpheli 
alacak 2017 yılına devretmiştir.  

Şirket alacaklarının tahsiline ilişkin dava ve icra takipleri, Şirket Hukuk 
Müşavirliği tarafından yürütülmektedir.         

Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 
Şirket, tahsili şüpheli hale gelmiş ve yasal takibata geçilmiş şüpheli alacaklar 

toplamı  55.496.352 TL’nin tamamı için karşılık ayırmıştır. 
D-Diğer alacaklar  
Brüt tutarı 3.109.570 TL olan diğer alacaklardan, 577.193 TL tutarındaki 

şüpheli alacak karşılığının düşülmesiyle, hesap grubunun net bakiyesi 2.532.377 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 186 TL’si bağlı ortaklıklardan alacaklara, 193.976 
TL’si personelden alacaklara, 2.338.215 TL’si ise diğer çeşitli alacaklara ait 
bulunmaktadır. 577.193 TL tutarındaki şüpheli diğer alacakların tamamı için karşılık 
ayrılmıştır. 

E-Stoklar 
Yılsonu bakiyesi 47.739.954 TL olan stokların;  

 

 

 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
2.115.887 TL tutarındaki yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin tamamı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Veri Merkezi yapımı ve taşıma işi maliyetlerine aittir. 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait giderler ile cari 

döneme ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden 
oluşan bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 9.996.583 TL’dir. Bu tutarın; 8.162.646 
TL’si gelecek aylara ait giderlere, 1.833.937 TL’si de gelir tahakkuklarına aittir.  

8.162.646 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerinin; 

1.833.937 TL tutarındaki gelir tahakkuklarının;  

H-Diğer dönen varlıklar 
Bu hesapta kayıtlı 10.017.299 TL’nin;  

16.102 TL’si ilk madde ve malzeme stoklarını, 
13.817.960 " kablo TV ve VSAT malzemelerinden oluşan ticari mal stoklarını, 
2.508.848 " yoldaki malları 

460.652 " diğer malzeme stoklarını, 
30.936.392 " verilen sipariş avanslarını, 

  göstermektedir. 

4.360.583 TL’si sigorta giderlerine, 
1.110.340 " makine ve cihazların bakım onarım giderleri ile kablo TV kazı ücret 

giderlerine, 
1.905.010 " yurt dışı uydu hizmet giderlerine,  

448.874 " gayrimenkul kira giderlerine, 
150.972 " yurt içi kablo TV alt yapı geçiş hakkı giderleri ile yazılım lisans 

giderlerine, 
156:888 " İlan ve reklam giderleri ile yurt içi ve yurt dışı üyelik aidat 

giderlerine, 
29.979 " İşçi ücret ve giderlerine aittir. 

1.396.643 TL’si bilişim hizmet gelirlerini, 
334.125 " geçici uydu kullanım gelirlerini, 
55.738 " vadeleri 2017 yılı içinde dolacak olan mevduatın kıst faiz gelirlerini, 
47.431 " diğer yurt içi satış gelirini, 

  göstermektedir. 

9.883.197 TL’si sayım ve tesellüm noksanlarına, 
81.971 " peşin ödenen vergi ve fonlara, 
50.551 " İş avanslarına, 
1.600 " personel yolluk avanslarına, 

  aittir. 

123Sayıştay   



 

 

 

2015 yılından 11.048.090 TL olarak devreden sayım ve tesellüm noksanlarının 
nedenlerinin araştırılması için 2016 yılında bir komisyon kurulmuştur. Komisyon 
tarafından fiili sayımlar tekrar yapılarak, muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmeler 
yapılması sonucu 2016 yıl sonu sayım ve tesellüm noksanları hesabı 9.883.197 TL 
olarak gerçekleşmiştir.  

9.883.197 TL tutarındaki sayım ve tesellüm noksanlarının tamamı Kablo TV 
malzemeleri olarak bilinen modem ve set-up box sayım noksanlarına aittir.  

2015 yılı Sayıştay denetim raporunda 11.048.090 TL tutarındaki sayım ve 
tesellüm noksanları ile ilgili olarak; “Sayım ve tesellüm noksanlarının araştırılması, 
ortaya çıkan zararın rücu ettirilmesi ve bu duruma neden olan sistem açıklarının 
engellenmesi için, kurumun stok kayıtlarındaki çıkışlar ile abone dönüşlerinin 
eşleştirmelerinin sürekli yapılması” önerisine yer verilmiştir. 

Raporlama tarihi itibariyle (Temmuz 2017), Şirket fiili stok miktarları ile 
muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltme ve kayıt işlemlerinin yapılması için elinde 
stok bulunduran İnternet ve İnteraktif Hizmetleri Direktörlüğü, Kablo Sistemleri 
Altyapı ve İşletme Direktörlüğü, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü ve İl 
Müdürlüklerinin yer aldığı komisyon marifetiyle mevcut stok problemlerini tespit 
ederek giderilmesi yönünde bir çalışmanın başlatıldığı anlaşılmıştır. 

Sayım ve tesellüm noksanlarının oluşumunun nedenlerinin araştırılması için 
kurulan komisyon çalışmalarını biran önce tamamlayarak, zararın oluşumunda kusuru 
olan personel varsa bunların tespit edilerek zararın rücu edilmesi, bu duruma neden 
olan sistem açıklarının engellenmesi için, kurumun stok kayıtlarındaki çıkışlar ile 
abone dönüşlerinin eşleştirmelerinin ve fiili envanterlerinin sürekli yapılması önerilir.  

II- Duran varlıklar 
Aktifin %64’ünü oluşturan duran varlıklar, geçen yıla göre %4,5 oranında 

azalarak 1.518.635.972 TL olarak gerçekleşmiştir. Duran varlıkların ayrıntısı aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Ticari alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 58.884 TL’nin tamamı elektrik, su, doğalgaz ve diğer işler 

için verilen depozito ve teminatlarla ilgili olup, bunun; 
48.827 TL’si su aboneliği için belediyelere, 
9.922 " elektrik ve doğalgaz aboneliği için şirketlere, 

135 " özel kişi ve kuruluşlara verilen depozito ve teminatlara, 
  aittir. 

B- Diğer alacaklar 
268.781 TL tutarındaki diğer alacaklar, sermayesinin tamamına TÜRKSAT 

AŞ’nin sahip olduğu bağlı ortaklığı Eurosiasat’tan alacaklara aittir. 
C- Mali duran varlıklar  
Şirket’in 98.566.732 TL tutarındaki mali duran varlıklarının; 

88.371.452 TL’si bağlı ortaklık EURASIASAT’taki %100 sermaye payına,  
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2015 yılından 11.048.090 TL olarak devreden sayım ve tesellüm noksanlarının 
nedenlerinin araştırılması için 2016 yılında bir komisyon kurulmuştur. Komisyon 
tarafından fiili sayımlar tekrar yapılarak, muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmeler 
yapılması sonucu 2016 yıl sonu sayım ve tesellüm noksanları hesabı 9.883.197 TL 
olarak gerçekleşmiştir.  

9.883.197 TL tutarındaki sayım ve tesellüm noksanlarının tamamı Kablo TV 
malzemeleri olarak bilinen modem ve set-up box sayım noksanlarına aittir.  

2015 yılı Sayıştay denetim raporunda 11.048.090 TL tutarındaki sayım ve 
tesellüm noksanları ile ilgili olarak; “Sayım ve tesellüm noksanlarının araştırılması, 
ortaya çıkan zararın rücu ettirilmesi ve bu duruma neden olan sistem açıklarının 
engellenmesi için, kurumun stok kayıtlarındaki çıkışlar ile abone dönüşlerinin 
eşleştirmelerinin sürekli yapılması” önerisine yer verilmiştir. 

Raporlama tarihi itibariyle (Temmuz 2017), Şirket fiili stok miktarları ile 
muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltme ve kayıt işlemlerinin yapılması için elinde 
stok bulunduran İnternet ve İnteraktif Hizmetleri Direktörlüğü, Kablo Sistemleri 
Altyapı ve İşletme Direktörlüğü, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü ve İl 
Müdürlüklerinin yer aldığı komisyon marifetiyle mevcut stok problemlerini tespit 
ederek giderilmesi yönünde bir çalışmanın başlatıldığı anlaşılmıştır. 

Sayım ve tesellüm noksanlarının oluşumunun nedenlerinin araştırılması için 
kurulan komisyon çalışmalarını biran önce tamamlayarak, zararın oluşumunda kusuru 
olan personel varsa bunların tespit edilerek zararın rücu edilmesi, bu duruma neden 
olan sistem açıklarının engellenmesi için, kurumun stok kayıtlarındaki çıkışlar ile 
abone dönüşlerinin eşleştirmelerinin ve fiili envanterlerinin sürekli yapılması önerilir.  

II- Duran varlıklar 
Aktifin %64’ünü oluşturan duran varlıklar, geçen yıla göre %4,5 oranında 

azalarak 1.518.635.972 TL olarak gerçekleşmiştir. Duran varlıkların ayrıntısı aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Ticari alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 58.884 TL’nin tamamı elektrik, su, doğalgaz ve diğer işler 

için verilen depozito ve teminatlarla ilgili olup, bunun; 
48.827 TL’si su aboneliği için belediyelere, 

9.922 " elektrik ve doğalgaz aboneliği için şirketlere, 
135 " özel kişi ve kuruluşlara verilen depozito ve teminatlara, 

  aittir. 

B- Diğer alacaklar 
268.781 TL tutarındaki diğer alacaklar, sermayesinin tamamına TÜRKSAT 

AŞ’nin sahip olduğu bağlı ortaklığı Eurosiasat’tan alacaklara aittir. 
C- Mali duran varlıklar  
Şirket’in 98.566.732 TL tutarındaki mali duran varlıklarının; 

88.371.452 TL’si bağlı ortaklık EURASIASAT’taki %100 sermaye payına,  

 

 

 

8.052.600 " ICO GLOBAL COMMUNICATIONS’daki %0,4 oranlı iştirak 
hissesine, 

2.142.680 " EUTELSAT COMMUNICATİONS’daki  %0,4 oranlı iştirak hissesine, 
   aittir. 
 D- Maddi duran varlıklar  

TÜRKSAT AŞ faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini 
yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin yılsonu net bakiyesi 
1.411.243.888 TL olup, bu grupta yer alan hesapların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

- Maddi duran varlıklar edinme değeri 
Maddi duran varlıkların geçen yıldan devreden, cari dönemde giren çıkan ve 

izleyen yıla devreden edinme değerleri ile birikmiş amortismanları ve net değerleri, 
bilanço tipindeki sıralamaya göre Tablo 29’da gösterilmiştir.  
Tablo 29: Maddi duran varlıklar tablosu 

Maddi duran varlıklar 

2015 yılından 
devir                   2 0 1 6 yılında 2017 yılına 

devreden                              

TL 
Giren                   

TL 
Çıkan                        

TL TL 
Arazi ve arsalar 4.053.360 - - 4.053.360 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.664.718 83.342 - 3.748.060 
Binalar 14.262.470 18.700 - 14.281.170 
Tesis-makine ve cihazlar 1.361.043.294 703.385.471 - 2.064.428.765 
Taşıtlar 1.693.537 2.880 - 1.696.417 
Demirbaşlar 5.788.897 334.196 - 6.123.093 
Diğer maddi duran varlıklar 6.065.889 230.192 - 6.296.081 

Toplam ( brüt ) 1.396.572.165 704.054.781 - 2.100.626.946 
Birikmiş amortismanlar (-) 626.057.950 208.997.316 - 835.055.266 

Toplam (net ) 770.514.215   1.265.571.680 
Yapılmakta olan yatırımlar 717.727.405 51.449.958 623.505.155 145.672.208 
Yatırım avansları -  - - - 

Yatırımlar toplamı 717.727.405  51.449.958 623.505.155 145.672.208 
Genel toplam 1.488.241.620   1.411.243.888 

Şirket’in 2015 yılı sonu itibariyle 1.396.572.165 TL olan brüt maddi duran 
varlıklarına, yıl içerisinde 704.054.781 TL tutarında girişin gerçekleşmesi neticesinde, 
2016 yılı sonunda maddi duran varlıkların brüt değeri 2.100.626.946 TL olmuştur. Bu 
meblağdan 835.055.266 TL tutarında birikmiş amortismanların tenzili ve 145.672.208 
TL tutarındaki devam eden yatırım harcamaları yılsonu bakiyesinin ilavesi neticesinde  
maddi duran varlıkların net değeri  1.411.243.888 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Maddi duran varlıklara girişi yapılan 704.054.781 TL’nin; 621.959.303 TL’si 
tamamlanan yatırımlardan ilgili sabit kıymet hesaplarına alınan tutarlarına, 82.095.478 
TL’si de  Şirket ihtiyacı için yatırım programı dışında doğrudan alımı yapılan smart 
card, kablo TV internet sistemleri, internet yönlendirici, kablo TV Headend Sistemleri, 
kablo TV saha sistemleri, kamera, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, klima sabit kıymet 
bedellerine aittir. 
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Şirket, esas itibarıyla edinilmesi çeşitli aşamalarda gerçekleşen duran varlıkları 
için yaptığı harcamaları önce “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında 
toplamakta; maliyet oluştuktan sonra, tek kalem halinde ilgili duran varlık hesabına 
aktarmaktadır. Ancak, tek ödeme veya tek işlem ile edindiği duran varlıklarını bu 
ödemenin veya işlemin yapıldığı anda doğrudan ilgili duran varlık hesaplarına 
alabilmektedir.  Şirket, yatırım programı dışında 2016 yılı için tek ödeme ile edindiği 
toplam 82.095.478 TL tutarındaki sabit kıymet alımlarını ödemenin yapıldığı anda 
doğrudan maddi duran varlık hesaplarına almıştır. 

- Maddi duran varlıkların birikmiş amortismanları (-) 
Şirket tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi duran 

varlıklar, ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha sonraki 
dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenmektedir. Buna göre devam etmekte olan 
yatırımlar hariç, Şirket’in kullanımına alınmış bulunan maddi duran varlıkların edinme 
değerleri 2.100.626.946 TL tutarında olup, %39,8 oranında 835.055.266 TL’si amorti 
edilmiştir.  

Maddi duran varlık birikmiş amortismanlarının geçen yıldan devreden, cari 
dönemde giren, çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri bilanço tipindeki sıralamaya 
göre Tablo 30’de gösterilmiştir. 
Tablo 30: Birikmiş amortisman tablosu 

Birikmiş amortismanlar 
2015 yılından             

devir                           
TL 

2 0 1 6 yılında 2017 yılına 
devreden                                            

TL 
Giren                       

TL 
Çıkan                               

TL 
Arazi ve arsalar - - - - 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.214.394 184.676 - 2.399.070 
Binalar 2.847.544 386.360 - 3.233.904 
Tesis-makine ve cihazlar 609.439.578 208.083.885 - 817.523.463 
Taşıtlar 1.608.690 18.139 - 1.626.829 
Demirbaşlar 4.540.942 237.629 - 4.778.571 
Diğer maddi duran varlıklar 5.406.802 86.627 - 5.493.429 

Toplam  626.057.950 208.997.316 - 835.055.266 

Arazi ve arsaların, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden 
amortismana tabi tutulmamaktadır. Şirket, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman 
oranlarını Vergi Usul Kanununda öngörülen ve 333, 339, 365 ve 389 No.lu VUK 
genel tebliğlerinde belirtilen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. 
Amortisman, maddi duran varlıkların elde etme maliyeti üzerinden faydalı ömürlerini 
yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre belirlenmekte ve amortisman 
gideri hesaplanmaktadır. 

Önceki dönem bakiyesi 626.057.950 TL olan birikmiş amortismanlar hesabına; 
cari dönem amortismanı olarak 208.997.316 TL tutarında giriş kaydı yapılmış, 2017 
yılına devreden birikmiş amortisman tutarı 835.055.266 TL olmuştur.  
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Şirket, esas itibarıyla edinilmesi çeşitli aşamalarda gerçekleşen duran varlıkları 
için yaptığı harcamaları önce “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında 
toplamakta; maliyet oluştuktan sonra, tek kalem halinde ilgili duran varlık hesabına 
aktarmaktadır. Ancak, tek ödeme veya tek işlem ile edindiği duran varlıklarını bu 
ödemenin veya işlemin yapıldığı anda doğrudan ilgili duran varlık hesaplarına 
alabilmektedir.  Şirket, yatırım programı dışında 2016 yılı için tek ödeme ile edindiği 
toplam 82.095.478 TL tutarındaki sabit kıymet alımlarını ödemenin yapıldığı anda 
doğrudan maddi duran varlık hesaplarına almıştır. 

- Maddi duran varlıkların birikmiş amortismanları (-) 
Şirket tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi duran 

varlıklar, ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha sonraki 
dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenmektedir. Buna göre devam etmekte olan 
yatırımlar hariç, Şirket’in kullanımına alınmış bulunan maddi duran varlıkların edinme 
değerleri 2.100.626.946 TL tutarında olup, %39,8 oranında 835.055.266 TL’si amorti 
edilmiştir.  

Maddi duran varlık birikmiş amortismanlarının geçen yıldan devreden, cari 
dönemde giren, çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri bilanço tipindeki sıralamaya 
göre Tablo 30’de gösterilmiştir. 
Tablo 30: Birikmiş amortisman tablosu 

Birikmiş amortismanlar 
2015 yılından             

devir                           
TL 

2 0 1 6 yılında 2017 yılına 
devreden                                            

TL 
Giren                       

TL 
Çıkan                               

TL 
Arazi ve arsalar - - - - 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.214.394 184.676 - 2.399.070 
Binalar 2.847.544 386.360 - 3.233.904 
Tesis-makine ve cihazlar 609.439.578 208.083.885 - 817.523.463 
Taşıtlar 1.608.690 18.139 - 1.626.829 
Demirbaşlar 4.540.942 237.629 - 4.778.571 
Diğer maddi duran varlıklar 5.406.802 86.627 - 5.493.429 

Toplam  626.057.950 208.997.316 - 835.055.266 

Arazi ve arsaların, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden 
amortismana tabi tutulmamaktadır. Şirket, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman 
oranlarını Vergi Usul Kanununda öngörülen ve 333, 339, 365 ve 389 No.lu VUK 
genel tebliğlerinde belirtilen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. 
Amortisman, maddi duran varlıkların elde etme maliyeti üzerinden faydalı ömürlerini 
yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre belirlenmekte ve amortisman 
gideri hesaplanmaktadır. 

Önceki dönem bakiyesi 626.057.950 TL olan birikmiş amortismanlar hesabına; 
cari dönem amortismanı olarak 208.997.316 TL tutarında giriş kaydı yapılmış, 2017 
yılına devreden birikmiş amortisman tutarı 835.055.266 TL olmuştur.  

 
 

 

 

 

- Yapılmakta olan yatırımlar 
Şirket’in geçen dönemden devreden 717.727.405 TL tutarındaki yatırım 

hesaplarına yıl içinde 51.449.958 TL tutarında girişe karşılık, 623.505.155 TL 
tutarında çıkış yapılması neticesinde, 2017 yılına devreden yapılmakta olan yatırımlar 
hesabı bakiyesi 145.672.208 TL olmuştur. 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabına girişi yapılan 51.449.958 TL’nin;  
22.230.698 TL’si Türksat 4B uydu ödemelerine, 
12.614.754 " Kablo TV saha sistemlerine 

 6.454.798 " Bilişim projelerine (arşivnet, Mogan vb) 
4.424.733 " Bolu İl Kablo TV alt yapı kurulumuna, 

954.761 " Karaman Kablo TV il bina inşaatına, 
887.887 " Türksat Ka Band Vsat anten kurulum projesine, 
860.038 " Türksat 5/ A-B yeni uydu projesine, 
726.000 " IFS ERP projesine, 
339.952 " Kablo TV Test Labaratuvar Kurulum projesine, 
319.451 " Türksat 6A uydu projesine, 
247.925 " Uzay Takip Ar-Ge projesine, 

1.388.961 " diğer yatırım projelerine, 
  ait bulunmaktadır. 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabından çıkışı yapılan 623.505.155 TL’nin; 
591.384.851 TL’si 4B Uydu maliyetinin, 
17.283.895 " Uydu KA Band Vsat ve Anten Projesinin, 

 12.324.408 " KTV Saha Sistemlerinin, 
477.459 " Kıbrıs Headend  Sisteminin, 
386.333 " Lagari Hasan Çelebi Projesinin, 
73.292 " Türksat Konumlama Destek Sisteminin, 
29.064 " Düzlemsel KU Band Anten Sisteminin, 

1.545.852 " Türksat 6A Uydusunun TÜBİTAK tarafından finansmanına dair 
Ulaştırma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat arasında yapılan sözleşme 
için ödenen damga vergisinin, sözleşme konusunun AR-GE projesi 
kapsamında olması nedeniyle iade edilen tutarın  düzeltme kaydının, 

  İlgili hesaplara aktarılan tutarları göstermektedir. 

Yatırım harcamalarının proje bazındaki ayrıntılı incelemelerine raporun 
“İşletme Çalışmaları/Yatırımlar” bölümünde yer verilmiştir. 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
Herhangi fiziksel varlığı bulunmayan ve Şirketin belli bir şekilde yararlandığı 

veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken 
himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği bu hesap grubunun yılsonu brüt 
bakiyesi 17.303.696 TL, birikmiş amortismanları 10.655.573 TL, net bakiyesi 
6.648.123 TL’dir.  
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Maddi olmayan duran varlıklar toplamı (brüt) 17.303.696 TL’nin; 
2.735.968 TL'si kurumsal kimlik uygulaması çerçevesinde kiralanan ofislere yapılan 

büyük bakım onarımlarla ilgili özel maliyet bedellerine, 
290.488 " logo, ticari isim ve marka bedellerinden oluşan haklara, 

14.277.240 " yazılım ve yazılım lisanslarından oluşan diğer maddi olmayan duran 
varlıklara, 

  aittir. 

Maddi olmayan duran varlıklar birikmiş amortisman tutarı 10.655.573 TL’dir. 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar  
Bu hesap yıl içinde işlem görmemiştir. 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  
Yıl sonu bakiyesi 1.849.564 TL olan gelecek yıllara ait giderlerin tamamı 

Edirne Belediyesi’nden 13 yıllığına, Kayseri Belediyesi’nden de 20 yıllığına kiralanan 
kablo altyapısı bedeline aittir. 

H- Diğer duran varlıklar 
Bu hesap grubu yıl sonunda bakiye vermemiştir. 
Nazım hesaplar 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiştir. 
Pasif  
Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, önceki dönem değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak Tablo 31’de gösterilmiştir. 
Tablo 31: Pasif tablosu 
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Maddi olmayan duran varlıklar toplamı (brüt) 17.303.696 TL’nin; 
2.735.968 TL'si kurumsal kimlik uygulaması çerçevesinde kiralanan ofislere yapılan 

büyük bakım onarımlarla ilgili özel maliyet bedellerine, 
290.488 " logo, ticari isim ve marka bedellerinden oluşan haklara, 

14.277.240 " yazılım ve yazılım lisanslarından oluşan diğer maddi olmayan duran 
varlıklara, 

  aittir. 

Maddi olmayan duran varlıklar birikmiş amortisman tutarı 10.655.573 TL’dir. 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar  
Bu hesap yıl içinde işlem görmemiştir. 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  
Yıl sonu bakiyesi 1.849.564 TL olan gelecek yıllara ait giderlerin tamamı 

Edirne Belediyesi’nden 13 yıllığına, Kayseri Belediyesi’nden de 20 yıllığına kiralanan 
kablo altyapısı bedeline aittir. 

H- Diğer duran varlıklar 
Bu hesap grubu yıl sonunda bakiye vermemiştir. 
Nazım hesaplar 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiştir. 
Pasif  
Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, önceki dönem değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak Tablo 31’de gösterilmiştir. 
Tablo 31: Pasif tablosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari dönem Fark 

TL % TL % TL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :           
A-Mali borçlar 5.602 - 2.665.073 0,1 2.659.471 
B-Ticari borçlar 100.162.105 4,7 133.498.751 5,6 33.336.646 
C-Diğer borçlar 24.354.730 1,1 18.369.727 0,8 (5.985.003) 
D-Alınan avanslar 13.677.060 0,6 57.949.721 2,4 44.272.661 
E-Yıllara yaygın inş. ve onar. hakedişleri - - 2.732.367 0,1 2.732.367 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 16.766.201 0,8 22.981.417 1,0 6.215.216 
G-Borç ve gider karşılıkları 11.863.746 0,6 16.206.992 0,7 4.343.246 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gid. tah.  9.166.619 0,4 8.975.644 0,4 (190.975) 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 136.970 - 109.576 - (27.394) 

Toplam ( I ) 176.133.033 8,2 263.489.268 11,1 87.356.235 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:   

 
   

A-Mali borçlar - - - - - 
B-Ticari borçlar 19.421 - 19.421 - - 
C-Diğer borçlar 34.891.200 1,6 42.230.400 1,8 7.339.200 
D-Alınan avanslar  17.664.866 0,8 14.269.964 0,6 (3.394.902) 
E-Borç ve gider karşılıkları 21.231.118 1,0 27.188.354 1,1 5.957.236 
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah. - - 218.385 - 218.385 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - 

 
- - - 

Toplam ( II ) 73.806.605 3,4 83.926.524 3,5 10.119.919 
Toplam ( I+II ) 249.939.638 11,6 347.415.792 14,6 97.476.154 

III. Öz kaynaklar :   
 

   
A-Ödenmiş sermaye 1.474.816.334 68,4 1.844.524.603 77,8 369.708.269 
  -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)   

 
   

  -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)   
 

   
B-Sermaye yedekleri - - - - - 
C-Kâr yedekleri 50.134.231 2,3 61.022.184 2,6 10.887.953 
D-Geçmiş yıllar kârları 211.636.105 9,8 -  (211.636.105) 
E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) - - - - - 
F-Dönem net kârı (zararı) 168.960.117 7,9 117.980.956 5,0 (50.979.161) 

Toplam ( III ) 1.905.546.787 88,4 2.023.527.743 85,4 117.980.956 
Genel toplam  ( I + II + III ) 2.155.486.425 100 2.370.943.535 100 215.457.110 

Nazım hesaplar 427.544.323 - 419.101.874 - (8.442.449) 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Önceki döneme göre %49 oranında artış kaydederek 263.489.268 TL’ye ulaşan 

kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Mali borçlar 
Yıl sonu bakiyesi 2.665.073 TL olan mali borçların; 2.640.713 TL’si Şirket ile 

Ziraat Bankası arasında 10.04.2015 tarihinde yapılan 3 yıllık  protokol uyarınca, 
Şirketin akreditif işlemleri, teminat mektupları, vergi ve SGK ödemelerinin %0 faizli 
kredi ile tam gün opsiyonlu olarak banka tarafından yapılan ödemenin yıl sonu 
bakiyesini, 24.360 TL’si de Şirket kredi kartı hesabı yılsonu bakiyesini 
göstermektedir. 

B-Ticari borçlar 
Şirket’in kısa vadeli ticari borçları, geçen yıla göre %33 oranında artarak 

133.498.751 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kısa vadeli ticari borçların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle birlikte  Tablo 
32’de  gösterilmiştir. 

Tablo 32: Ticari borçlar tablosu 

Ticari borçlar 2015 2016 Fark                        
TL TL TL 

 Ba) Satıcılar 87.422.829 114.659.666 27.236.837 
 Bb) Alınan depozito ve teminatlar 12.739.276 18..839.085 6.099.809 

Toplam 100.162.105 133.498.751 33.336.646 

Ba) Satıcılar: 
Satıcılara olan ticari borçların  ayrıntısı önceki dönem verileriyle birlikte tablo 

33’te gösterilmiştir. 
Tablo 33: Satıcılar tablosu 

Satıcılar 2015 2016 Fark                        
TL TL TL 

-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 26.144 194.823 168.679 
-Sosyal güvenlik kurumları - - - 
-Mahalli idareler - 399.774 399.774 
-Kamu iktisadi teşebbüsleri 855.340 1.019.971 164.631 
-Gerçek ve tüzel kişiler 82.995.631 104.763.061 21.767.430 
-Yurtdışı 3.545.714 8.282.037 4.736.323 
-Diğer - - - 

Toplam 87.422.829 114.659.666 27.236.837 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine borçlar tutarı 194.823 TL’nin; 
2.812 TL’si İçişleri Bakanlığı, 192.011 TL Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz 
İşletme Müdürlüğüne olan borçları göstermektedr. 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Önceki döneme göre %49 oranında artış kaydederek 263.489.268 TL’ye ulaşan 

kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Mali borçlar 
Yıl sonu bakiyesi 2.665.073 TL olan mali borçların; 2.640.713 TL’si Şirket ile 

Ziraat Bankası arasında 10.04.2015 tarihinde yapılan 3 yıllık  protokol uyarınca, 
Şirketin akreditif işlemleri, teminat mektupları, vergi ve SGK ödemelerinin %0 faizli 
kredi ile tam gün opsiyonlu olarak banka tarafından yapılan ödemenin yıl sonu 
bakiyesini, 24.360 TL’si de Şirket kredi kartı hesabı yılsonu bakiyesini 
göstermektedir. 

B-Ticari borçlar 
Şirket’in kısa vadeli ticari borçları, geçen yıla göre %33 oranında artarak 

133.498.751 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kısa vadeli ticari borçların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle birlikte  Tablo 
32’de  gösterilmiştir. 

Tablo 32: Ticari borçlar tablosu 

Ticari borçlar 2015 2016 Fark                        
TL TL TL 

 Ba) Satıcılar 87.422.829 114.659.666 27.236.837 
 Bb) Alınan depozito ve teminatlar 12.739.276 18..839.085 6.099.809 

Toplam 100.162.105 133.498.751 33.336.646 

Ba) Satıcılar: 
Satıcılara olan ticari borçların  ayrıntısı önceki dönem verileriyle birlikte tablo 

33’te gösterilmiştir. 
Tablo 33: Satıcılar tablosu 

Satıcılar 2015 2016 Fark                        
TL TL TL 

-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 26.144 194.823 168.679 
-Sosyal güvenlik kurumları - - - 
-Mahalli idareler - 399.774 399.774 
-Kamu iktisadi teşebbüsleri 855.340 1.019.971 164.631 
-Gerçek ve tüzel kişiler 82.995.631 104.763.061 21.767.430 
-Yurtdışı 3.545.714 8.282.037 4.736.323 
-Diğer - - - 

Toplam 87.422.829 114.659.666 27.236.837 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine borçlar tutarı 194.823 TL’nin; 
2.812 TL’si İçişleri Bakanlığı, 192.011 TL Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz 
İşletme Müdürlüğüne olan borçları göstermektedr. 

 

 

 

Mahalli İdarelere borçlar tutarı 399.774 TL’nin; 388.887 TL’si Bolu Belediye 
Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne, 10.887 TL’si de Adana Büyük Şehir Belediyesine 
olan borçlara aittir.   

Kamu İktisadi teşebbüslerine borçlar ise PTT’ye 1.019.971 TL borçtan teşekkül 
etmektedir. 

Gerçek ve tüzel kişilere borçlar tutarı 104.763.061 TL, Şirket’in mal ve hizmet 
satın aldığı yüklenicilere olan yılsonu borç bakiyesini ifade etmektedir.  

Yurtdışına borçlar tutarı 8.282.037 TL;  uydu yapımcısı firmaya ve kablo TV 
yurtdışı yayın kuruluşları ve müşterisi bulunulan diğer yurtdışı firmalara aittir.  

Bb) Alınan depozito ve teminatlar 
Yıl sonu bakiyesi 18.839.085 TL olan alınan depozito ve teminatların; 

16.998.696 TL’si Şirketin müşterilerinden aldığı depozito ve teminat bedellerine, 
1.840.389 TL’si de satıcılardan alınan depozito ve teminatlara aittir. 

C-Diğer borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 18.369.727 TL tutarındaki diğer borçların; 458.087 TL’si 

personele borçlara, 17.911.640 TL’si de diğer çeşitli borçlara aittir. 
 458.087 TL tutarındaki personele borçlar; personelin harcırah, fazla mesai gibi 

istihkak alacaklarından kaynaklanmıştır. 
17.911.640 TL tutarındaki diğer çeşitli borçların;  

1.237.817 TL'si otomatik ödeme hesabına tanımlı firma ve kuruluşlara borçları, 
6.024.201 " dava ve icra tahsilâtlarından ilgili hesaplara aktarılmak üzere 

havuz hesabında tutulan meblağları, 
1.409.317 " karşı taraf avukat vekalet ücretinden borçları, 

150.451 " sözleşmeli avukatların prim ve vekalet ücretinden alacaklarını, 
9.089.854 " mal ve hizmet alımlarından dolayı gerçek ve tüzel kişilere olan 

borçları, 
  göstermektedir. 

D-Alınan avanslar 
Alınan avanslar tutarı 57.949.721 TL’nin; 57.923.331 TL’si uydu kapasite 

hizmetleri için alınan sipariş avanslarına, 26.390 TL’si de alınan diğer avanslara aittir.  
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
Bu hesapta kayıtlı 2.732.367 TL’nin  tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Veri Merkezi yapımı ve taşıma işi için, Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri AŞ’nin 
hakkediş tutarlarına aittir. 

 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
Şirketin sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
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hesap grubunun yılsonu bakiyesi 22.981.417 TL olup bunun; 18.358.437 TL’si 
ödenecek vergi ve fonları, 3.423.899 TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini, 
1.199.081 TL’si de ödenecek diğer yükümlülükleri göstermektedir. 

18.358.437 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 
  
10.304.644 TL’si ödenecek KDV’ye, 
4.950.823 " Gelir Vergisi Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca muhtasar beyanname 

ile ilgili vergi dairesine beyan edilip üçüncü şahıslar adına ödenecek gelir 
ve damga vergisine, 

523.840 " ödenecek damga vergisine, 
2.578.995 " ödenecek özel iletişim vergisine, 

135 " personelin gelir ve damga vergisine, 
  aittir. 

3.423.899 TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin; 

2.056.554 TL’si işveren sosyal güvenlik kesintilerine, 
1.367.345 " personelden kesilen sosyal güvenlik kesintilerine, 

  aittir. 
1.199.081 TL tutarındaki ödenecek diğer yükümlülüklerin;  

1.043.609 TL’si mesleki sorumluluk fonuna, 
13.153 " avukatlar mesleki sorumluluk sigortasına, 
11.031 " Türk Telekom Biriktirme Yardım Sandığı kesintilerine, 

131.288 " sendika kesintilerine,  
   aittir. 

II. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi uyarınca 20.06.2014 tarihinde 
hazırlanan “Mesleki Sorumluluk Usul ve Esaslarına” göre Mesleki Sorumluluk Fonu 
oluşturulmuştur. Türksat personelinin görevlerini ifa ederken zarar verme kastı 
olmaksızın yaptıkları iş ve eylemler neticesinde Türksat aleyhine ortaya çıkan zararın 
karşılanması için oluşturulan bu fonun kaynaklarını personelin çıplak ücretinin binde 
beşinin %10’u personelin ücretinden kesilmek üzere, %90’ı da Türksat tarafından 
karşılanmak suretiyle mesleki sorumluluk fonu oluşturulmuştur. Fon, Türksat Finans 
Direktörlüğü tarafından yönetilmektedir. 

Şirket, 2016 hesap dönemi içerisinde verilmesi gereken muhtasar, damga 
vergisi, geçici vergi ve katma değer vergisi beyannamelerini yasal süresi içinde bağlı 
bulunduğu vergi dairesine vermiştir. 

Şirketin gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, resim ve 
harçların yukarıdaki hesaplardan geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın ayrıntısına, 
rapor eklerine (Ek:11) alınan “Vergiler” çizelgesinde yer verilmiştir. 

G-Borç ve gider karşılıkları 
Bilanço gününde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin 

olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği 
bilinmeyen kısa vadeli borçlar ya da giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 16.206.992 TL’dir. Bu tutarın; 
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hesap grubunun yılsonu bakiyesi 22.981.417 TL olup bunun; 18.358.437 TL’si 
ödenecek vergi ve fonları, 3.423.899 TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini, 
1.199.081 TL’si de ödenecek diğer yükümlülükleri göstermektedir. 

18.358.437 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 
  
10.304.644 TL’si ödenecek KDV’ye, 
4.950.823 " Gelir Vergisi Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca muhtasar beyanname 

ile ilgili vergi dairesine beyan edilip üçüncü şahıslar adına ödenecek gelir 
ve damga vergisine, 

523.840 " ödenecek damga vergisine, 
2.578.995 " ödenecek özel iletişim vergisine, 

135 " personelin gelir ve damga vergisine, 
  aittir. 

3.423.899 TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin; 

2.056.554 TL’si işveren sosyal güvenlik kesintilerine, 
1.367.345 " personelden kesilen sosyal güvenlik kesintilerine, 

  aittir. 
1.199.081 TL tutarındaki ödenecek diğer yükümlülüklerin;  

1.043.609 TL’si mesleki sorumluluk fonuna, 
13.153 " avukatlar mesleki sorumluluk sigortasına, 
11.031 " Türk Telekom Biriktirme Yardım Sandığı kesintilerine, 

131.288 " sendika kesintilerine,  
   aittir. 

II. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi uyarınca 20.06.2014 tarihinde 
hazırlanan “Mesleki Sorumluluk Usul ve Esaslarına” göre Mesleki Sorumluluk Fonu 
oluşturulmuştur. Türksat personelinin görevlerini ifa ederken zarar verme kastı 
olmaksızın yaptıkları iş ve eylemler neticesinde Türksat aleyhine ortaya çıkan zararın 
karşılanması için oluşturulan bu fonun kaynaklarını personelin çıplak ücretinin binde 
beşinin %10’u personelin ücretinden kesilmek üzere, %90’ı da Türksat tarafından 
karşılanmak suretiyle mesleki sorumluluk fonu oluşturulmuştur. Fon, Türksat Finans 
Direktörlüğü tarafından yönetilmektedir. 

Şirket, 2016 hesap dönemi içerisinde verilmesi gereken muhtasar, damga 
vergisi, geçici vergi ve katma değer vergisi beyannamelerini yasal süresi içinde bağlı 
bulunduğu vergi dairesine vermiştir. 

Şirketin gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, resim ve 
harçların yukarıdaki hesaplardan geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın ayrıntısına, 
rapor eklerine (Ek:11) alınan “Vergiler” çizelgesinde yer verilmiştir. 

G-Borç ve gider karşılıkları 
Bilanço gününde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin 

olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği 
bilinmeyen kısa vadeli borçlar ya da giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 16.206.992 TL’dir. Bu tutarın; 

 

 

 

 
15.486.992 TL’si 370-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı ile 

371-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 
hesabının bakiyeleri arasındaki fark olup, ilgili vergi dairesine 
ödenecek kurumlar vergisi bakiyesini, 

720.000 " kıdem tazminatı karşılığını, 
  göstermektedir. 

Vergi mevzuatı gereğince gerek vergi alacağının güvence altına alınması ve 
gerekse diğer nedenlerden dolayı belirli bir süre sonunda tahakkuk edip ödenmesi 
gereken vergi ve benzeri yükümlülükler önceden tahsil edilebilmekte yahut sonradan 
tahakkuk edecek vergilere mahsuben peşin vergi tahsilâtı yapılabilmektedir.  

Gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere tevkif suretiyle kesilen 
vergiler ve geçici vergi bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

I Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre; dönem 
içerisinde dönem kârına mahsup edilmek üzere ödenen bu tip vergiler “193- Peşin 
Ödenen Vergiler ve Fonlar” hesabında izlenmektedir.  

193 no.lu hesaptaki tutarlardan mahsup imkanı doğanlar “371- Dönem Kârının 
Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)” hesabının borcuna kaydedilerek 193 
no.lu hesaptan düşülecektir. 193 no.lu hesaptan aktarılacak tutar en fazla bu hesabın 
bakiyesi kadar olabilir. Bunun nedeni ise 371 no.lu hesabın pasifi düzenleyici nitelikte 
bir hesap olmasıdır. Yani 371 No.lu hesap, hiçbir zaman 370 No.lu hesabın bakiyesini 
geçemez. 

Vergi ve yasal yükümlülüklerin kesin tahakkuku yani kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi aşamasında, “370- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıkları” hesabı, “371- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülükleri (-)” hesabı ile karşılaştırılarak dönem içinde peşin ödenen 
vergilerin mahsup işlemi yapılır.  Mahsuptan sonra kalan tutar (370 ve 371 no.lu 
hesapların bakiyeleri arasındaki fark) “360 Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabına 
alacak kaydedilir ve böylece ödenecek vergi ve fon paylarının tutarları belirlenmiş 
olur. 

Ancak, Kuruluş tarafından dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 
ve yasal yükümlülükler tutarı 30.964.876 TL “691-Dönem kârı vergi ve yasal 
yükümlülük karşılıkları (-)” hesabının borcu karşılığında “370-Dönem kârı vergi ve 
diğer yasal yükümlülük karşılıkları” hesabına alacak kaydedilmiş, ilgili tutar “371-
Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri” hesabında kayıtlı 
15.477.884 TL ile mahsup edildikten sonra bakiye tutar 15.486.992 TL’nin tamamı 
“360-Ödenecek vergi ve fonlar” hesabına aktarılması gerekirken sehven 370 hesapta 
bırakılmıştır. Bu nedenle; 

Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve diğer yasal 
yükümlülüklerin kesin tahakkuka bağlanan dönem sonu işlemleri aşamasında 370 ve 
371 No.lu hesapların bakiyeleri arasındaki farkın “360-Ödenecek vergi ve fonlar” 
hesabına aktarılması suretiyle finansal tablolara yansıtılması önerilir. 

133Sayıştay   



 

 

 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesapta kayıtlı 
8.975.644 TL’nin; 3.243.558 TL’si gelecek aylara ait gelirlerden, 5.732.086 TL’si ise 
gider tahakkuklarından oluşmuştur.  

3.243.558 TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler, müşterilerden tahsilâtı cari 
yılda yapılan 2017 yılına ilişkin gelirleri ifade etmektedir. 

5.732.086 TL tutarındaki gider tahakkuklarının; 

2.849.064 TL’si yazılım danışmanlık giderlerine, 
1.593.892 " yurtdışı kablo TV kanal iletim ve kira giderlerine, 

372.465 " altyapı kablolama ve hizmet giderlerine, 
342.415 " elektrik, su giderlerine, 
231.616 " evrak tarama hizmet giderlerine, 
191.153 " tesis, makine ve cihaz bakım onarım giderlerine, 
151.481 " Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişilere ait hakediş tutarlarına,  

   aittir. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesapta görülen 109.576 TL’nin tamamı, 2016 yılı içinde ortaya çıkan stok 

sayım fazlalığına ait olup, nedenlerinin araştırılarak usulüne uygun şekilde tasfiye 
edilmesi gerekir. 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar tutarı 83.926.524 TL’nin ayrıntısı aşağıda 

sırasıyla incelenmiştir. 
A-Mali borçlar 
Bu hesap grubu işlem görmemiştir. 
B-Ticari borçlar 
Şirket’in uzun vadeli ticari borçlarını 19.421 TL tutarında Türk Telekom’dan 

devreden alınan depozito ve teminatlar rakamından oluşmaktadır. 
C-Diğer borçlar     
Hesabın bakiyesi 42.230.400 TL şirketin bağlı ortağı Euraisat’a olan borcunu 

göstermektedir. Şirket uydu ödemelerinin finansmanını bu şekilde sağlama yoluna 
gitmiştir. 

D-Alınan avanslar 
Yılsonu bakiyesi 14.269.964 TL tutarındaki alınan avansların; 14.185.867 TL’si 

Savunma Bakanlığından uydu hizmet bedeli için alınan, 84.097 TL’si de tüzel 
kişilerden alınan sipariş avanslarını göstermektedir.  
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H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesapta kayıtlı 
8.975.644 TL’nin; 3.243.558 TL’si gelecek aylara ait gelirlerden, 5.732.086 TL’si ise 
gider tahakkuklarından oluşmuştur.  

3.243.558 TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler, müşterilerden tahsilâtı cari 
yılda yapılan 2017 yılına ilişkin gelirleri ifade etmektedir. 

5.732.086 TL tutarındaki gider tahakkuklarının; 

2.849.064 TL’si yazılım danışmanlık giderlerine, 
1.593.892 " yurtdışı kablo TV kanal iletim ve kira giderlerine, 

372.465 " altyapı kablolama ve hizmet giderlerine, 
342.415 " elektrik, su giderlerine, 
231.616 " evrak tarama hizmet giderlerine, 
191.153 " tesis, makine ve cihaz bakım onarım giderlerine, 
151.481 " Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişilere ait hakediş tutarlarına,  

   aittir. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesapta görülen 109.576 TL’nin tamamı, 2016 yılı içinde ortaya çıkan stok 

sayım fazlalığına ait olup, nedenlerinin araştırılarak usulüne uygun şekilde tasfiye 
edilmesi gerekir. 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar tutarı 83.926.524 TL’nin ayrıntısı aşağıda 

sırasıyla incelenmiştir. 
A-Mali borçlar 
Bu hesap grubu işlem görmemiştir. 
B-Ticari borçlar 
Şirket’in uzun vadeli ticari borçlarını 19.421 TL tutarında Türk Telekom’dan 

devreden alınan depozito ve teminatlar rakamından oluşmaktadır. 
C-Diğer borçlar     
Hesabın bakiyesi 42.230.400 TL şirketin bağlı ortağı Euraisat’a olan borcunu 

göstermektedir. Şirket uydu ödemelerinin finansmanını bu şekilde sağlama yoluna 
gitmiştir. 

D-Alınan avanslar 
Yılsonu bakiyesi 14.269.964 TL tutarındaki alınan avansların; 14.185.867 TL’si 

Savunma Bakanlığından uydu hizmet bedeli için alınan, 84.097 TL’si de tüzel 
kişilerden alınan sipariş avanslarını göstermektedir.  

 
 

 

 

 

E-Borç ve gider karşılıkları 
Bu hesapta görülen 27.188.354 TL’nin tamamı personelin kıdem tazminatı 

karşılıklarına aittir.  
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
Tamamı gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı 218.385 TL, yılsonu 

itibariyle uydu kapasitesi kullanan müşterilere peşin kesilen fatura tutarlarının 2017 
yılına isabet eden tutarlarını  göstermektedir. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesap  hareket görmemiştir. 
III- Öz kaynaklar 
Şirket kaynaklarının %88,4’ünü oluşturan 2.023.527.743 TL tutarındaki öz 

kaynakların ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
A- Ödenmiş sermaye 
Şirket’in 1.844.524.603 TL olan esas sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 

2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,  Türksat AŞ’nin tamamı Hazine 
Müsteşarlığı’na ait 1.474.816.334 TL tutarındaki sermayesi, Hazine Müsteşarlığının 
25.05.2016 tarihli yazısı gereğince geçmiş yıllar kârları hesabında bekletilen 
211.636.105,06 TL (2013 yılı kârı 152.446.033,02 TL ve 2014 yılı kârı 59.190.072,04 
TL) ve 2015 yılı dağıtılabilir kârı olan 158.072.164,09 TL olmak üzere toplam 
369.708.269,15 TL’nin şirket sermayesine eklenmesi ve Ana Sözleşmenin Sermaye 
başlıklı 6 ncı maddesinin bu karar doğrultusunda düzenlenmesi kararı alınmıştır. İlgili 
karar 30.06.2016 tarih ve 9108 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiştir. 

Öte yandan, Bakanlar Kurulu’nun 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı 
Kararnamesi Eki Karar ile Türksat AŞ’nin sermayesinde bulunan %100 Hazineye ait 
hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.  

28.03.2017 tarihinde yapılan Şirket olağan genel kurulunda 2016 yılı 
dağıtılabilir kârın şirket sermayesine aktarılması kararlaştırılmış ve alınan karar 
sonrası sermaye artırımı kararı 05.04.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicili 
Müdürlüğüne tescil ettirilerek, 10.04.2017 tarihli ve 9302 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayımlanmıştır. 

18.03.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan ikinci başvuru 
ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin sermayesinde bulunan 
Hazine’ye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna devredildiği tescil 
edilmiştir. Tescil işlemine ilişkin ilan 21.04.2017 tarih ve 9311 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.    

Bakanlar Kurulu’nun 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Kararnamesi Eki 
Karar ile Türksat AŞ’nin yanı sıra T.C. Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma AŞ, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nın sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk 
Telekomünikasyon AŞ’nin %6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden 
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İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Türkiye Varlık 
Fonuna aktarılmıştır. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı 
Kanunla kurulmuş, Bakanlar Kurulunun 17.10.2016 tarih ve 2016/9429 sayılı Kararı 
ile yürürlüğe konulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Yapısına ve 
İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı olmak kaydıyla özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve Şirket Esas Sözleşmesi  hükümlerine 
göre idare edilmek üzere Başbakanlığa bağlı anonim şirket statüsünde, “sermaye 
piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan 
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli 
yatırımlara iştirak etmek” amacıyla kurulan bir şirkettir. Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi 50 milyon TL olup, taahhüt edilmiş 
ve nakden ödenmiş sermaye paylarının  tamamı (%100) T.C. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir.  

B-Sermaye yedekleri 
Bu hesap grubu işlem görmemiştir. 
C-Kâr yedekleri 
61.022.184 TL tutarındaki kâr yedeklerinin tamamı birinci tertip yasal 

yedeklerden oluşmaktadır. 
D-Geçmiş yıllar kârları 
Şirket’in geçmiş yıllar kârları sermayeye ilave edildiği için bu hesap bakiye 

vermemiştir.  
E-Geçmiş yıllar zararları  
Bu hesapta bakiye yoktur. 
 F-Dönem net kârı 
Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin tahakkuk eden net kâr tutarı 

117.980.956 TL olup, dönem net kârının oluşumu hakkında ayrıntılı incelemelere 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiştir. 

Nazım hesaplar 
Şirket’in sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, 

Şirketin fer’i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, Şirket dışında bir kısım 
işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi; kullanılması bir kısım hukuki 
sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da muhasebe 
disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi amacıyla bu 
hesapta izlenen toplam 419.101.874 TL tutarındaki meblağın;   

171.223.789          TL’si hizmet alınan firma teminat mektuplarını, 
121.993.013 " hizmet verilen firma teminat mektuplarını, 
56.142.352 " İştiraklerdeki sermaye paylarını, 
39.556.683 " verilen teminat mektuplarını, 
27.908.354 " kanunen kabul edilmeyen giderleri (kıdem tazminatı karşılığı), 
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İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Türkiye Varlık 
Fonuna aktarılmıştır. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı 
Kanunla kurulmuş, Bakanlar Kurulunun 17.10.2016 tarih ve 2016/9429 sayılı Kararı 
ile yürürlüğe konulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Yapısına ve 
İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı olmak kaydıyla özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve Şirket Esas Sözleşmesi  hükümlerine 
göre idare edilmek üzere Başbakanlığa bağlı anonim şirket statüsünde, “sermaye 
piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan 
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli 
yatırımlara iştirak etmek” amacıyla kurulan bir şirkettir. Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi 50 milyon TL olup, taahhüt edilmiş 
ve nakden ödenmiş sermaye paylarının  tamamı (%100) T.C. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir.  

B-Sermaye yedekleri 
Bu hesap grubu işlem görmemiştir. 
C-Kâr yedekleri 
61.022.184 TL tutarındaki kâr yedeklerinin tamamı birinci tertip yasal 

yedeklerden oluşmaktadır. 
D-Geçmiş yıllar kârları 
Şirket’in geçmiş yıllar kârları sermayeye ilave edildiği için bu hesap bakiye 

vermemiştir.  
E-Geçmiş yıllar zararları  
Bu hesapta bakiye yoktur. 
 F-Dönem net kârı 
Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin tahakkuk eden net kâr tutarı 

117.980.956 TL olup, dönem net kârının oluşumu hakkında ayrıntılı incelemelere 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiştir. 

Nazım hesaplar 
Şirket’in sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, 

Şirketin fer’i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, Şirket dışında bir kısım 
işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi; kullanılması bir kısım hukuki 
sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da muhasebe 
disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi amacıyla bu 
hesapta izlenen toplam 419.101.874 TL tutarındaki meblağın;   

171.223.789          TL’si hizmet alınan firma teminat mektuplarını, 
121.993.013 " hizmet verilen firma teminat mektuplarını, 

56.142.352 " İştiraklerdeki sermaye paylarını, 
39.556.683 " verilen teminat mektuplarını, 
27.908.354 " kanunen kabul edilmeyen giderleri (kıdem tazminatı karşılığı), 

 

 

 

1.538.876 " alınan çekleri, 
556.044 " Şirket nezdindeki emanet malları, 
138.703 " tamir için gönderilen malları, 
41.960 " demirbaş eşya deposunu, 
2.100 " kayda alınmayan faturaları,       

  göstermektedir. 
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VI. GELİR TABLOSU 
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, 2016 yılı faaliyet döneminde 940.775.384 TL tutarındaki net satış 
hasılatına karşılık satışların maliyeti 760.604.441 TL, faaliyet giderleri 108.205.066 
TL olmak üzere satışların ticari maliyet toplamı 868.809.507 TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 71.965.877 TL 
tutarında faaliyet kârı tahakkuk etmiştir. 

Başta faiz ve kur farkı gelirleri ile diğer kalemlerden tahakkuk etmiş diğer 
faaliyet gelir ve kârları toplamı 133.940.282 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 56.960.327 TL’dir. 

Sonuç olarak; Şirket’in faaliyet kârı tutarı 71.965.877 TL’ye, esas faaliyet dışı 
gelir-gider olumlu farkı 76.979.955 TL’nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden 
dönem kârı 148.945.832 TL’dir.  

Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı 
önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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VI. GELİR TABLOSU 
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, 2016 yılı faaliyet döneminde 940.775.384 TL tutarındaki net satış 
hasılatına karşılık satışların maliyeti 760.604.441 TL, faaliyet giderleri 108.205.066 
TL olmak üzere satışların ticari maliyet toplamı 868.809.507 TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 71.965.877 TL 
tutarında faaliyet kârı tahakkuk etmiştir. 

Başta faiz ve kur farkı gelirleri ile diğer kalemlerden tahakkuk etmiş diğer 
faaliyet gelir ve kârları toplamı 133.940.282 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 56.960.327 TL’dir. 

Sonuç olarak; Şirket’in faaliyet kârı tutarı 71.965.877 TL’ye, esas faaliyet dışı 
gelir-gider olumlu farkı 76.979.955 TL’nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden 
dönem kârı 148.945.832 TL’dir.  

Şirket’in 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı 
önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tablo 34: Gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
A- Brüt satışlar   912.293.603  1.030.155.507 117.861.904 
    1-Yurtiçi satışlar 877.120.002  980.539.496   
    2-Yurtdışı satışlar 35.173.601  48.442.430   
    3-Diğer gelirler    1.173.581   
B- Satış indirimleri ( - )   (66.092.974)  (89.380.123) (23.287.149) 
    1-Satıştan iadeler ( - ) (2.076.496)  (2.640.742)   
    2-Satış ıskontoları ( - ) (64.016.478)  (86.739.381)   
    3-Diğer indirimler ( - )       
C- Net satışlar   846.200.629  940.775.384 94.574.755 
D- Satışların maliyeti ( - )   (636.130.069)  (760.604.441) (124.474.372) 
    1-Satılan mamuller maliyeti ( - )       
    2-Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) (33.381.987)  (61.330.414)   
    3-Satılan hizmet maliyeti ( - )  (602.748.082)  (699.274.027)   
    4-Diğer satışların maliyeti ( - )       

Brüt satış karı veya zararı   210.070.560  180.170.943 (29.899.617) 
E- Faaliyet giderleri ( - )   (68.020.188)  (108.205.066)) (40.184.878) 
    1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - ) (7.273.394)  (8.499.266)   
    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - ) (38.224.054)  (83.059.418)   
    3-Genel yönetim giderleri ( - ) (22.522.740)  (16.646.382)   

Faaliyet karı veya zararı   142.050.372  71.965.877 (70.084.495) 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar    98.908.903  112.707.763 13.798.860 
    1- İştiraklerden temettü gelirleri 3.063.180  3.585.795   
    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       
    3- Faiz gelirleri 6.004.408  7.502.842   
    4- Komisyon gelirleri       
    5- Konusu kalmayan karşılıklar 5.472.711  6.421.876   
    6- Menkul kıymet satış karları       
    7- Kambiyo kârları 84.367.604  95.197.250   
    8- Reeskont faiz gelirleri       
    9- Enflasyon düzeltme karları       
   10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar       
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)   (59.909.607)  (55.224.956) 4.684.651 
    1- Komisyon giderleri( - )       
    2- Karşılık giderleri ( - ) (16.166.493)  (10.094.535)   
    3- Menkul kıymet satış zararları ( - )        
    4- Kambiyo zararları( - ) (43.743.114)  (45.130.421)   
    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   181.049.668  129.448.684 (51.600.984) 
I- Olağan dışı gelir ve karlar   60.062.738  21.232.519 (38.830.219) 
   1- Önceki dönem gelir ve karları 165.247  2.490   
   2- Diğer olağandışı gelir ve karlar 59.897.491  21.230.029   
J- Olağandışı gider ve zararlar ( - )   (23.353.351)  (1.735.371) 21.617.980 
   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )       
   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) (18.723.803)  (8.808)   
   3- Tazminat ve ceza giderleri (- )  (343.951)  (443.633)   
   3- Diğer olağandışı gider ve zararlar (- )  (4.285.597)  (1.282.930)   

Dönem karı veya zararı   217.759.055  148.945.832 (68.813.223) 
K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük        
     karşılıkları( - )   (48.798.938)   (30.964.876) 17.834.062 

Dönem net karı veya zararı   168.960.117  117.980.956 (50.979.161) 
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A- Brüt satışlar 
 

Şirket’in 2016 yılı brüt satışları, önceki döneme göre %12,9 oranında artarak 
1.030.155.507 TL gerçekleşmiştir. Bu tutarın 980.539.496 TL’si yurtiçi satışlar, 
48.442.430 TL’si yurtdışı satışlar, 1.173.581 TL’si  diğer gelirlerden sağlanan hasılata 
aittir.  

- Yurtiçi satışlar 
980.539.496 TL tutarındaki brüt yurtiçi satışların; 

477.352.403 TL'si Kablo TV ve internet hasılatına, 
299.217.963 " uydu kiralama ve kullanım hasılatına, 
54.690.035 " VSAT gelirine, 

136.141.069 " çeşitli bakanlık ve kurumlara verilen bilişim hizmet ve e-devlet 
hizmetleri hasılatına, 

13.138.026 " coğrafi bilgi sistemi hasılatına, 
 

 
aittir. 

477.352.403 TL tutarındaki Kablo TV brüt hasılatının; 
255.089.713 TL'si Kablo TV ve Teledünya hasılatını, 
180.625.978 " internet hasılatını, 
29.793.642 " Kablo TV cihaz satış hasılatını, 
6.134.366 " Kablo TV işlem gelirini, 
3.880.562 " analog yayın kuruluşlarından kira hasılatını, 

216.948  reklam gelirlerini, 
60.750 " frekans kira gelirini, 

1.550.444 " Kablo TV ile ilgili diğer gelirleri,  
  göstermektedir. 

- Yurtdışı satışlar 
48.442.430 TL tutarındaki brüt yurtdışı satışların; 

44.363.851 TL'si yurtdışından sağlanan uydu kapasite kira gelirlerine, 
2.810.321 " VSAT gelirine, 

104.266 " yurtdışı bilişim satışlarına, 
85.050 " frekans kira gelirlerine, 

1.078.942 " kur farkı gelirine, 
 

 
aittir. 

- Diğer satış gelirleri 
Teknopark ücret vergi istisna gelirlerine aittir. 
B- Satış indirimleri 
89.380.123 TL tutarındaki satış indirimlerinin;  

2.640.742 TL'si hizmet satışlarından yapılan ücret iadelerine, 
86.739.381 " Kablo TV promosyonları çerçevesinde yapılan indirimleri,  

 
 

göstermektedir. 
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A- Brüt satışlar 
 

Şirket’in 2016 yılı brüt satışları, önceki döneme göre %12,9 oranında artarak 
1.030.155.507 TL gerçekleşmiştir. Bu tutarın 980.539.496 TL’si yurtiçi satışlar, 
48.442.430 TL’si yurtdışı satışlar, 1.173.581 TL’si  diğer gelirlerden sağlanan hasılata 
aittir.  

- Yurtiçi satışlar 
980.539.496 TL tutarındaki brüt yurtiçi satışların; 

477.352.403 TL'si Kablo TV ve internet hasılatına, 
299.217.963 " uydu kiralama ve kullanım hasılatına, 
54.690.035 " VSAT gelirine, 

136.141.069 " çeşitli bakanlık ve kurumlara verilen bilişim hizmet ve e-devlet 
hizmetleri hasılatına, 

13.138.026 " coğrafi bilgi sistemi hasılatına, 
 

 
aittir. 

477.352.403 TL tutarındaki Kablo TV brüt hasılatının; 
255.089.713 TL'si Kablo TV ve Teledünya hasılatını, 
180.625.978 " internet hasılatını, 
29.793.642 " Kablo TV cihaz satış hasılatını, 
6.134.366 " Kablo TV işlem gelirini, 
3.880.562 " analog yayın kuruluşlarından kira hasılatını, 

216.948  reklam gelirlerini, 
60.750 " frekans kira gelirini, 

1.550.444 " Kablo TV ile ilgili diğer gelirleri,  
  göstermektedir. 

- Yurtdışı satışlar 
48.442.430 TL tutarındaki brüt yurtdışı satışların; 

44.363.851 TL'si yurtdışından sağlanan uydu kapasite kira gelirlerine, 
2.810.321 " VSAT gelirine, 

104.266 " yurtdışı bilişim satışlarına, 
85.050 " frekans kira gelirlerine, 

1.078.942 " kur farkı gelirine, 
 

 
aittir. 

- Diğer satış gelirleri 
Teknopark ücret vergi istisna gelirlerine aittir. 
B- Satış indirimleri 
89.380.123 TL tutarındaki satış indirimlerinin;  

2.640.742 TL'si hizmet satışlarından yapılan ücret iadelerine, 
86.739.381 " Kablo TV promosyonları çerçevesinde yapılan indirimleri,  

 
 

göstermektedir. 

 

 

 

 

C- Net satışlar 
1.030.155.507 TL tutarındaki brüt satış hasılatından, 89.380.123 TL tutarında 

satış indirimlerinin düşülmesinden sonra kalan net satışlar tutarı, geçen yıla göre 
%11,2 oranında artarak 940.775.384 TL olarak tahakkuk etmiştir. 

D- Satışların maliyeti 
Satışların maliyeti geçen yıla göre %19,6 oranında 124.474.372 TL tutarında 

artış göstererek 760.604.441 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 61.330.414 TL’si 
satılan ticari mallar maliyetine, 699.274.027 TL’si ise satılan hizmet maliyetine aittir.  

699.274.027 TL tutarındaki hizmet maliyetinin;   
129.155.661 TL’si personel ücret ve giderlerine, 
333.939.789 " dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 
19.382.713 " çeşitli giderlere, 
5.992.556 " vergi, resim ve harçlara, 

210.803.308 " amortisman ve tükenme paylarına, 
  aittir. 

Brüt satış kârı 
Net satış hasılatında kayıtlı 940.775.384 TL’den, satışların maliyeti 

760.604.441 TL’nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden brüt satış kârı 
180.170.943 TL olup, söz konusu kâr tutarında %14,2 oranında azalış yaşanmıştır. 

E- Faaliyet giderleri 
Geçen yıla göre %59 oranında artış kaydederek, 108.205.066 TL düzeyinde 

gerçekleşme gösteren faaliyet giderlerinin ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 
1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 
8.499.266 TL tutarındaki araştırma ve geliştirme giderlerinin,  

4.336.497  TL’si Uydu Programları Direktörlüğünün, 
2.953.234 " Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğünün, 
1.199.517 " Bilişim AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Direktörlüğünün, 

3.086 " Bilim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörlüğünün, 
6.521 " Teleport ve TV Yayın Direktörlüğünün, 

411 " Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğünün, 
  İşçi ücret, amortisman gibi çeşitli giderlerine aittir. 

2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 
83.059.418 TL tutarındaki pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin;  

10.753.205  TL’si personel giderlerine, 
67.676.681     "                                dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 

3.756.752     "                                çeşitli giderlere, 
765.679     "                                vergi, resim ve harçlara, 
107.101     "                                amortisman ve tükenme paylarına, 

  aittir. 
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3-Genel yönetim giderleri (-) 
16.646.382TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin; 

8.711.480  TL’si personel giderlerini, 
6.303.808     "                                dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri, 

416.229     "                                çeşitli giderleri, 
133.394     "                                vergi, resim ve harçları, 

1.081.471     "                                amortisman ve tükenme paylarını, 
  göstermektedir. 

Faaliyet kârı  
Brüt satış kârında kayıtlı 180.170.943 TL’den, faaliyet giderleri 108.205.066 

TL’nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet kârı, önceki döneme göre 
%49,3 oranında azalarak 71.965.877  TL tutarında gerçekleşmiştir. 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
Kambiyo kârlarındaki artışa bağlı olarak önceki döneme göre %14 oranında 

artış gösteren 112.707.763 TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların 
ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 
İştiraklerden temettü gelirleri 3.585.795 TL, Şirket’in iştiraki olan Eutelsat 

Communications firmasından sağlanan temettüye aittir. 
3- Faiz gelirleri 

           7.502.842 TL tutarındaki faiz gelirlerinin;  

6.099.549 TL’si bankalar nezdindeki mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlere, 
1.057.194     "                                borçlu hesaplardan alınan faiz gelirlerine, 

546.099     "                                sair faiz gelirlerine 
  aittir. 

5- Konusu kalmayan karşılıklar  
Konusu kalmayan karşılıklar tutarı 6.421.876 TL, tahsil edilen şüpheli ticari 

alacakların karşılık iptallerinin gelir kaydını göstermektedir. 
7- Kambiyo kârları 
Yılsonu itibarıyla 95.197.250 TL olarak gerçekleşen kambiyo kârlarının; 

90.401.406 TL’si değerleme işlemleri kambiyo kârlarından, 4.795.844 TL’si de döviz 
işlemlerinden kaynaklanmıştır. Değerlemeye ilişkin kambiyo kârı tutarının 42,2 
milyon TL’si, raporun “Bilanço” bölümünde detaylı olarak açıklanmış olan 
Hazine’den alacak olarak kaydedilen ancak tasfiyesi gerçekleştirilemeyen dövizli 
alacağa ilişkindir. 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 
Şirket’in esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetleriyle ilgili olarak oluşan 

gider ve zararlar toplamı 55.224.956 TL’nin ayrıntısı, aşağıda incelenmiştir. 
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3-Genel yönetim giderleri (-) 
16.646.382TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin; 

8.711.480  TL’si personel giderlerini, 
6.303.808     "                                dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri, 

416.229     "                                çeşitli giderleri, 
133.394     "                                vergi, resim ve harçları, 

1.081.471     "                                amortisman ve tükenme paylarını, 
  göstermektedir. 

Faaliyet kârı  
Brüt satış kârında kayıtlı 180.170.943 TL’den, faaliyet giderleri 108.205.066 

TL’nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet kârı, önceki döneme göre 
%49,3 oranında azalarak 71.965.877  TL tutarında gerçekleşmiştir. 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
Kambiyo kârlarındaki artışa bağlı olarak önceki döneme göre %14 oranında 

artış gösteren 112.707.763 TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların 
ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 
İştiraklerden temettü gelirleri 3.585.795 TL, Şirket’in iştiraki olan Eutelsat 

Communications firmasından sağlanan temettüye aittir. 
3- Faiz gelirleri 

           7.502.842 TL tutarındaki faiz gelirlerinin;  

6.099.549 TL’si bankalar nezdindeki mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlere, 
1.057.194     "                                borçlu hesaplardan alınan faiz gelirlerine, 

546.099     "                                sair faiz gelirlerine 
  aittir. 

5- Konusu kalmayan karşılıklar  
Konusu kalmayan karşılıklar tutarı 6.421.876 TL, tahsil edilen şüpheli ticari 

alacakların karşılık iptallerinin gelir kaydını göstermektedir. 
7- Kambiyo kârları 
Yılsonu itibarıyla 95.197.250 TL olarak gerçekleşen kambiyo kârlarının; 

90.401.406 TL’si değerleme işlemleri kambiyo kârlarından, 4.795.844 TL’si de döviz 
işlemlerinden kaynaklanmıştır. Değerlemeye ilişkin kambiyo kârı tutarının 42,2 
milyon TL’si, raporun “Bilanço” bölümünde detaylı olarak açıklanmış olan 
Hazine’den alacak olarak kaydedilen ancak tasfiyesi gerçekleştirilemeyen dövizli 
alacağa ilişkindir. 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 
Şirket’in esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetleriyle ilgili olarak oluşan 

gider ve zararlar toplamı 55.224.956 TL’nin ayrıntısı, aşağıda incelenmiştir. 

 

 

 

2-Karşılık giderleri 
Hesapta kayıtlı 10.094.535 TL, yıl içinde ayrılan şüpheli alacak karşılık 

giderlerine aittir.  
4-Kambiyo zararları 
45.130.421 TL tutarındaki kambiyo zararlarının; 39.790.625 TL’si değerleme 

işlemleri kambiyo zararlarından, 5.339.796 TL si de efektif döviz işlemlerinden 
oluşmuştur. 

H- Finansman giderleri  
Bu hesap 2016 yılında işlem görmemiştir. 
Olağan kâr 
Şirket’in 71.965.877 TL tutarındaki faaliyet kârına; 112.707.763 TL’lik diğer 

faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi, 55.224.956 TL’lik diğer faaliyetlerden 
olağan gider ve zararların tenzili neticesinde tahakkuk eden olağan kâr tutarı 
129.448.684 TL’dir. 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar 
Olağan faaliyetlerden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak ortaya çıkması 

beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gelir ve kârların yer aldığı bu hesap 
grubunun yılsonu bakiyesi 21.232.519 TL olup, ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

1- Önceki dönem gelir ve kârları  
Bu hesapta görülen 2.490 TL’nin tamamı önceki döneme ait SUPERONLINE 

İletişim AŞ’ye hizmet satış bedelinin gelir kaydına aittir.  
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 
Bu hesapta kayıtlı 21.230.029 TL’nin; 

8.425.415 TL’si çeşitli kişi ve firmalardan alınan iş gecikme ceza bedellerinin, 
2.108.176 " diğer tazminat ve ceza tutarlarının, 
3.395.372 " uydu cihaz, GSM  anten, lojman, bina ve yer kira bedellerinin,  
2.200.000 " teminat mektubu irat gelirlerinin, 
1.474.867 " dava vekalet ücreti bedelleri ile mahkeme masrafı iadelerinin, 

687.510 " elektrik, su tüketimi yansıtma bedellerinin, 
681.494 " SGK rapor ücret gelirlerinin, 
365.288 " taşeon firmalarından alınan ihale şartname ve katılım bedelleri ile 

yemek, servis ücretlerinin, 
512.568 " Kablo TV hasar gelirlerinin, 
73.723 " BTK telsiz ruhsatname ve kullanım gelirlerinin, 
16.718 " hurda satışlarının, 

 1.288.898 " sair olağan dışı gelirlerin kâr kayıtlarına aittir. 
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J- Olağan dışı gider ve zararlar 
Şirket’in olağan faaliyetlerinden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak ortaya 

çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararlarının yer aldığı 
bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 1.735.371 TL olup, ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

2- Önceki dönem gider ve zararları (-) 
Bu hesapta görülen 8.808 TL’nin tamamı önceki dönem hatalı düzenlenen 

faturaların düzeltme kayıtlarına aittir. 
3-Tazminat ve ceza giderleri (-) 
Yılsonu itibariyle bu hesapta kayıtlı 443.633 TL’nin; 106.664 TL’si iş akti 

feshedilen personele işe başlatmama tazminat ve ceza giderlerine, 336.969 TL’si de 
sözleşmelerden kaynaklanan iş gecikme cezalarına aittir. 

4- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 
Yılsonu itibariyle bu hesapta kayıtlı 1.282.930 TL’nin; 

400.444  TL’si mesleki sorumluluk fonu giderlerini, 
260.513 " özel iletişim vergisini, 
494.203 " Yurtdışı müşterilerin hatalı düzenlenen fatura iptalleri, kablo TV borç 

yapılandırmaları ile personele verilen iftar yemeği ve bayram çikolatası gibi 
giderleri, 

47.000 " İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitelerine yapılan ve 
kurumlar vergisinden mahsup edilecek bağışları, 

50.000 " Şirket yönetim kurulu kararıyla 15.07.2016 darbe girişimi esnasında Gölbaşı 
yerleşkesinde şehit olan iki personelin eşlerine yapılan yardımı, 

3.000 " Kamu Siber Güvenlik Derneğine yapılan ödemeleri, 
19.999 " Akıllı Ulaşım Sistemleri derneğine yapılan ödemeleri, 

3.611 " Kablo TV abonelerinin Tüketici Hakem Heyetlerine açtıkları davalar 
neticesinde karar ilamlarının Şirkete geç gelmesinden kaynaklanan gecikme 
cezalarını, 

3.000 " sponsorluk harcamalarını, 
1.068 " motorlu taşıtlar vergisini, 

92 " sair giderleri, 
  göstermektedir. 

Dönem kârı 
Türksat’ın 129.448.684 TL tutarındaki olağan kârına; 21.232.519 TL 

tutarındaki olağandışı gelir ve kârların ilavesi, 1.735.371 TL tutarındaki olağandışı 
gider ve zararların tenzili neticesinde,  148.945.832 TL tutarında dönem kârı tahakkuk 
etmiştir. 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Şirket’in dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve 

istisnalar dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisi ve/veya diğer yasal yükümlülükler için ayrılmış karşılık 
tutarı 30.964.876 TL olup, vergi matrahının oluşumu aşağıda incelenmiştir. 
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Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi 
oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen 
giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi 
olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranı %20’dir. Geçici vergi üçer aylık 
dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2016 yılı kurum 
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum 
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. 

Geçici vergi dört dönemde ödenir, 14 Şubat, 14 Mayıs, 14 Ağustos ve 14 Kasım 
beyan tarihleri olmak üzere ödemeler ise beyan olunan ayların 17 nci günü yapılır. 
Geçici vergi dönemlerinde ödenen vergiler “193-Peşin ödenen vergi ve fonlar” 
hesabında kayıt ve izlenir. 193 no.lu hesaptaki tutarlardan mahsup imkanı doğanlar 
“371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)” hesabının 
borcuna kaydedilerek 193 no.lu hesaptan düşülür. Kurumlar vergisi kesin 
tahakkukunda ortaya çıkan farklar geçici verginin 371 hesaba aktarılmış toplam 
tutarından mahsup edilir. Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödenen geçici verginin 
üzerinde ise aradaki fark “360-Ödenecek vergi ve fonlar” hesabına aktarılmak 
suretiyle vergi dairesine ödenmekle birlikte, tersi durumda nakden iade alınabileceği 
gibi mahsup işlemi de yapılabilir. 

Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, 
maksimum beş yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki 
yıllarda oluşan kârlardan düşülemez. 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma 
usulü bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama 
dönemini takip eden yılda ilk dört ay içerisinde hazırlamaktadır. Vergi Dairesi 
tarafından söz konusu beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları beş 
yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir. 

Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri paralelinde kurumlar vergisi hesabı: 

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı 2016 yılı faaliyet dönemi safi kurum kazancından  
tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından, yıl içinde dört ayrı geçici vergilendirme 
döneminde peşin ödenmiş geçici vergiler tutarı 15.477.884 TL’nin mahsup 
edilmesinden sonra ortaya çıkan kurumlar vergisi bakiyesi 15.486.992 TL ise vergi 
dairesine ödenmek üzere ilgili hesaplara alınmıştır. 

  Tutar (TL)  
Ticari Bilanço Kârı : 148.945.832 
Matraha İlaveler (Kanunen kabul edilmeyen giderler) : 7.818.259 
Matrahtan Tenziller (Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar) : (598.184) 
Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler : (1.341.525) 
Dönem Safi Kurum Kazancı (Kurumlar vergisi matrahı) : 154.824.382 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 30.964.876 

145Sayıştay   



 

 

 

Dönem net kârı 
148.945.832 TL tutarındaki dönem kârından, 30.964.876 TL’lik vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılığının tenzilinden sonra, 117.980.956 TL tutarında dönem net 
kârı, Türksat’ın 2016 yılı finansal tablolarına yansıtılmıştır. 

Dönem kârının dağıtımı 
Dönem kârının dağıtımı Şirket Anasözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul kararlarıyla belirlenmektedir. 
Anasözleşmenin ‘‘Kârın Tespiti ve Dağıtımı’’ başlıklı 23 üncü maddesinde; 

“Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi 
hasılattan düşüldükten ve vergiler ve diğer kanuni yükümlülükler ödendikten sonra 
geriye kalan meblağ safi kârı teşkil eder. İş bu safi kârdan 28 inci madde gereğince 
kanuni yedek akçe ayrılır. Hissedarlara sermaye piyasası mevzuatında öngörülen oran 
ve miktarda birinci temettü ayrılır ve bakiye miktar genel kurulca aksine bir karar 
verilmediği takdirde hissedarlara dağıtılabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519/3 
maddesi hükmü saklıdır” düzenlemesine yer verilmiş;  

Anasözleşmenin ‘‘Yedek Akçe’’ başlıklı 24 üncü maddesinde ise; Şirket 
tarafından her yıl safi kârın %5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe Şirket 
sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam olunacağı ve Türk Ticaret 
Kanunu’nun 519 uncu maddesi hükümlerinin saklı tutulacağı kurala bağlanmıştır. 

Buna göre, dönem kârından, kurumlar vergisinin tenzil edilmesinden sonra elde 
edilen  117.980.956 TL tutarındaki dönem net kârından; 7.447.292 TL I. tertip yedek, 
10.500.698 TL II. tertip yedek olmak üzere toplam 17.947.990 TL tutarında olağan 
yedek akçe ve kâr yedeği ayrılmıştır. 

Şirket’in 110.533.664 TL tutarındaki dağıtılabilir kârıyla ilgili olarak; 
28.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;  T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2017 
tarih ve 8882 sayılı yazısı gereğince 2016 yılı dağıtılabilir kârın Şirket sermayesine 
eklenmesine karar verilmiştir. 

Yukarıdaki düzenleme hükümleri çerçevesinde, 2016 yılı dönem kârının 
dağıtım biçimini gösteren çizelgeye rapor ekleri (Ek:14) arasında yer verilmiştir. 

Sonuç 
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin 28.03.2017 

tarihindeki kendi Genel Kurulu’nda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 
148.945.832,14 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye 
sunulur. 
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VII. EKLER 
 

 
1- Teşkilat şeması 
2- Personelin teşkilat içindeki dağılımı 
3- İşçi personelin hareketini gösterir çizelgeler 
4- 2016 yılında diğer kurumlarda görevli Türksat AŞ personeli maliyet tablosu 
5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
7- Fon akım tablosu 
8- Nakit akım tablosu 
9- Kuruluşun gayri safi milli hâsıla (GSMH)’ya katkısı 
10- Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 
11-  Vergiler 
12-  2016 yılı bilânçosu ve bilanço dipnotları  
13-  2016 yılı gelir tablosu ve gelir tablosu dipnotları 
14-  2016 yılı kâr dağıtım tablosu 
15- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi 
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                           Personelin teşkilat içindeki dağılımı                 (Ek: 2)  

Üniteler 
2016 Yıl Sonu 
Personel Sayısı 

A- Genel Müdürlük 1 
1- Özel Kalem ( Yönetim Kurulu Sekreteryası dahil) 7 
2- Teftiş Kurulu Başkanlığı 11 
3- Hukuk Müşavirliği 19 
4-Danışman  7 
5- Araştırmacı 3 

Toplam 48 
2- Genel Müdür Yardımcılığı 1 
1- Kablo Hizmetleri Pazarlama ve Satış Direktörlüğü 21 
2- Kablo Hizmetleri Müşteri İlişkileri Direktörlüğü 14 
3- Kablo Sistemleri Alt Yapı ve İşletme Direktörlüğü 21 
4- Internet ve Interaktif Hizmetler Direktörlüğü 21 
5- Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü 29 
6-Kablo Hizmetleri Yurt içi Regülasyon Direktörlüğü 13 
7- İl Müdürlükleri 204 

Toplam 324 
2- Genel Müdür Yardımcılığı   
1- Yer İstasyonları Direktörlüğü 16 
2- Uydu Frekans Gözlem Direktörlüğü 19 
3- Uydu Kontrol Direktörlüğü 18 
4- Teleport ve TV Yayın Direktörlüğü 15 
5- Araştırma Geliştirme Ve Uydu Tasarım Direktörlüğü 8 
6-Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü 23 
7-Frekans Koordinasyon ve Uluslar arası Regülasyon Direktörlüğü 6 
8-Uydu Programları Direktörlüğü 19 

Toplam 124 
3- Genel Müdür Yardımcılığı 1 
1- e-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörlüğü 27 
2- Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik  Yönetimi Direktörlüğü 13 
3- Yazılım Geliştirme Direktörlüğü 50 
4- Bilişim Ar-Ge ve Teknoloji Direktörlüğü 6 
5- Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörlüğü 7 
6-Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü 35 
7- Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 19 

Toplam 158 
4- Genel Müdür Yardımcılığı   
1- Uydu Hizmetleri Müşteri İlişkileri Direktörlüğü 10 
2- Uydu Hizmetleri Pazarlama ve Planlama Direktörlüğü 17 
3- Kurumsal İletişim Direktörlüğü 15 
4-Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörlüğü 81 
5- Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Talip Direktörlüğü 50 
6- İnsan Kaynakları Direktörlüğü 10 
7- Yönetim Geliştirme Direktörlüğü 7 
8- Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü 43 
9-Tesisler İşletme Direktörlüğü 31 
10- Bütçe Mali Kontrol Direktörlüğü 5 
11-Muhasebe Direktörlüğü 18 
12-Finans Direktörlüğü 8 

Toplam 295 
Genel toplam 949 
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İşçi hareketlerinin gösterir çizelgeler 

   
(Ek:3) 

 

Giriş ve çıkışlar 
2015             
Yılı                      
Kişi 

2016             
Yılı                      
Kişi 

 
Yıl başı mevcudu 863 994 

 
Yıl içinde giren 181 32 

 
Yıl içinde çıkan (-) 50 77 

 
Yıl sonu mevcudu 994 949 

    
    

 

Giriş şekli 
2015              
Yılı                     
Kişi 

2016              
Yılı                     
Kişi 

 
Sınavla Atama 2 - 

 
Naklen tayin - 

 
 

Askerlik dönüşü 1 - 

 
Başkaca nedenler 178 32 

 
Yıl sonu mevcudu 181 32 

    
    

 

Ayrılış nedenleri 
2015                   
Yılı                         
Kişi 

2016                   
Yılı                         
Kişi 

 
Emeklilik 2 7 

 
Başka kuruluşa nakil - - 

 
Askerlik - - 

 
İşten çıkarma - 43 

 
Sözleşmenin yenilenmemesi 12 - 

 
İstifa 35 23 

 
Ölüm - 3 

 
Başkaca nedenler 1 1 

 
Toplam 50 77 
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Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı (Ek: 5)

Varlık türleri Kod
Dönen Duran Toplam
Bin TL Bin TL Bin TL

A. Hazır Değerler ve paraya çevrilebilir değerler:
Kasa ve bankalar:

Kasa mevcudu 1 806 806
Bankalardaki nakit 2 272.381 272.381
Kanuni karşılıklar kasası 3 - -
Diğer 4 6.839 6.839

Hazır Değerler toplamı 5 280.026 - 280.026
Kasa ve bankalar toplamı 6 280.026 - 280.026

Menkul Kıymetler
Hisse Senetleri 7
Tahvil, Senet ve Bonoları 8
Diğer 9

Menkul Kıymetler toplamı 10 - - -
Alacaklar

Bankaların verdiği krediler 11
Ticari Alacaklar 

Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 903 903
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 13 56.008 49 56.057
Bağlı ortaklıklardan (ana kuruluş) 14 - - -
İştiraklerden 15 - - -
Yurtdışından 16 11.567 - 11.567
Diğer 17 188.793 10 188.803

Ticari alacaklar toplamı 18 257.271 59 257.330
Diğer  Alacaklar 

Hazineden 19 242.608 - 242.608
Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20 - - -
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 21 - - -
Bağlı ortaklıklardan 22 - 269 269
İştiraklerden 23 - - -
Yurtdışından 24 - - -
Diğer 25 2.532 - 2.534

Diğer alacaklar toplamı 26 245.140 269 245.409
Alacaklar toplamı 27 502.411 328 502.739

Stoklar
İlk madde ve malzeme 28 16 - 16
Yarı mamuller 29 - - -
Mamuller 30 - - -
Ticari mallar 31 13.818 - 13.818
Diğer 32 33.906 - 33.906

Stoklar toplamı 33 47.740 47.740
Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 22.131 - 22.131

Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 572.282 - 572.282
Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamı (1) 36 852.308 328 852.636

2- Bağlı değerler
Mali duran varlıklar:
İştirakler 37 10.195 10.195

Bağlı ortaklıklar 38 88.371 88.371
Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar edinme değeri 39 2.246.299 2.246.299
Birikmiş amortismanlar (-) 40 835.055 835.055

Maddi duran varlıklar ( net) 41 1.411.244 1.411.244
Maddi olmayan duran varlıklar ( net ) 42 6.648 6.648
Özel tükenmeye tabi varlıklar ( net ) 43 - -
Diğer bağlı değerler 44 1.850 1.850

Bağlı değerler toplamı (2) 45 1.518.308 1.518.308
Varlıklar toplamı  ( 1+2) 46 852.308 1.518.636 2.370.944
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Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı (Ek:6) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli Uzun süreli Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar          
    Mevduat:      
    Tasarruf mevduatı 1    
    Diğer Mevduat 2    

Mevduat toplamı 3 - - - 
Mali borçlar:      
  Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4 -  - 
   Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5 -  - 
  Banka kredileri 6 2.641  2.641 
  Diğer krediler 7 -  - 
  Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizler 8 -  - 
  Diğer   9 24  24 

 Mali borçlar toplamı  10 2.665 - 2.665 
Ticari Borçlar       
   Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 1.020 - 1.020 
   Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 12 593 - 593 
   Bağlı ortaklıklara 13 - - - 
   İştiraklere 14 - - - 
   Yurtdışına 15 8.282 - 8.282 
   Diğer 16 123.604 19 123.623 

 Ticari borçlar toplamı  17 133.499 19 133.518 
Diğer Borçlar      
   Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 - - - 
   Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 19 - - - 
   Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 - -  
   Bağlı ortaklıklara (ana kuruluşa) 21 - 42.230 42.230 
   İştiraklere 22 - - - 
   Yurtdışına 23 - - - 
   Diğer 24 18.370 - 18.370 

 Diğer borçlar toplamı  25 18.370 42.230 60.600 
Diğer yabancı kaynaklar      
  İç sigorta fonları 26 - - - 
  Kıdem tazminat karşılıkları 27 720 27.188 27.908 
  Dönem kârından hazineye ödenecek kâr payı 28 - - - 
  Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29 - - - 
  Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (*) 30 15.487 - 15.487 
  Ödenecek diğer vergiler 31 18.358 - 18.358 
  Diğer 32 74.390 14.490 88.880 
                                        Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 108.955 41.678 150.633 
                                        Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 263.489 83.927 347.416 

  
   

2-Öz kaynaklar      
  Sermaye  36   1.844.525 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37   - 
  Ödenmiş sermaye 38   1.844.525 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)  40    
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon ve karşılıkları 41    
  Sermaye yedekleri 42    
  Kâr yedekleri 43   61.022 
 Geçmiş yıl kârları 44    
 Geçmiş yıl zararları (-) 45    
 Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı 46    
 Dönem net kâr veya zararı 47   117.981 

               Öz kaynaklar toplamı (2) 48   2.023.528 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49    
4-Azınlık payları 50    
5-Azınlık paylarına sirayet eden zarar 51    
                                   Kaynaklar toplamı ( 1+2+4) -  (3+5) 52   2.370.944 
(*) Dönem kârının peşin ödenen kurumlar vergisi: 15.478 bin TL     

Sayıştay   



 

 

 

                                                Fon akım tablosu                       (Ek:7)  

Fon kaynak ve kullanımları  
Cari dönem  

  TL 
A- Fon kaynakları 905.999.462 
 1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 346.564.198 
  a) Olağan kâr 129.448.684 
  b) Amortismanlar (+) 212.421.916 
  c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 20.091.118 
  d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) (15.397.520) 
 2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 21.215.801 
  a) Olağandışı kar 21.232.519 
  b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) - 
  c) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) (16.718) 
 3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar - 
 4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 71.035.040 
 5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 87.356.235 
 6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 10.119.919 
 7- Sermaye artırımı 369.708.269 
 8- Hisse senetleri ihraç primleri - 
   
B- Fon kullanımları 905.999.462 
 1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar 217.115.514 
  a) Olağan zarar - 
  b) Amortismanlar (+) 212.421.916 
  c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 20.091.118 
  d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) (15.397.520) 
 2- Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 1.718.653 
  a) Olağandışı zarar 1.735.371 
  b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) - 
  c) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) (16.718) 
 3- Ödenen vergi ve benzerleri 30.964.876 
 4- Ödenen temettüler 369.708.269 
  a) Bir önceki dönem kârından ödenen 369.708.269 
  b) Yedeklerden dağıtılan - 
 5- Dönen varlıklar tutarındaki artışlar 236.492.150 
 6- Duran varlıklar tutarındaki artışlar - 
 7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar - 
 8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar - 
 9- Sermaye azalışlar - 
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Nakit akım tablosu                        (Ek: 8) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem  
TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 106.525.247 
B- Dönem içi nakit girişleri 1.026.229.687 
 1- Satışlardan elde edilen nakit 842.091.197 
  a) Net satışlar 940.775.384 
  b) Ticari alacaklardaki azalışlar - 
  c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (98.684.187) 
 2- Diğer faaliyetlerden gelir ve karlardan sağlanan nakit 65.429.816 
 3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 21.232.519 
 4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit  87.356.235 
  a) Menkul kıymet ihraçlarından - 
  b) Alınan kredilerden - 
  c) Diğer artışlardan 87.256.235 
 5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 10.119.919 
  a) Menkul kıymet ihraçlarından - 
  b) Alınan kredilerden - 
  c) Diğer artışlardan 10.119.919 
 6- Sermaye artışlarından sağlanan nakit - 
 7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit - 
 8- Diğer nakit girişleri - 
C- Dönem içi nakit çıkışları 852.728.545 
 1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 526.959.860 
  a) Satışların maliyeti 760.604.441 
  b) Stoklardaki artışlar 10.495.372 
  c) Ticari borçlardaki azalışlar - 
  d) Ticari borçlardaki artışlar (-) (33.336.645) 
  e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) (210.803.308) 
  f) Stoklardaki azalışlar (-) - 
 2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 106.586.459 
  a) Araştırma ve geliştirme giderleri 8.499.266 
  b) Pazarlama ve dağıtım giderleri 83.059.418 
  c) Genel yönetim giderleri 16.646.382 
  d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (1.618.607) 
 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 45.130.421 
  a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 45.130.421 
  b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen gider ve zararlar (-) - 
 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları - 
 5- Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışları 1.735.371 
  a) Olağan dışı gider ve zararlar 1.735.371 
  d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen gider ve zararlar (-) - 
 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 141.351.558 
 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 30.964.876 
 10- Ödenen temettüler  
 11- Diğer nakit çıkışları  
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 280.026.389 
E-Nakit artış ve azalışı (B-C) 173.501.142 
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                                   Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı                      (Ek: 9) 
                                                     ( Gelir yoluyla )  

Firma ölçeğinde Sıra 
Bin TL Katma değerin oluşumu No 

A-Pozitif etkiler :     
  -Personel giderleri (Yevmiyeler dahil ) 1 155.503 
  -Verilen faizler (Yurtiçi ) 2 - 
  -Verilen bina ve arazi kiraları 3 3.202 
  -Karşılık giderleri 4 10.095 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 11.845 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 120 
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 9 
  -İç sigorta fonu gideri 8 - 
  -Amortisman ve tükenme payları 9 212.422 
  -Dış aleme ödenen giderler 10 34.365 
  -Diğer pozitif etkiler 11 46.857 
  -Dönem kârı 12 148.946 

Toplam (A) 13 623.364 
B-Negatif etkiler (-) :    
  -Alınan faizler (Yurtiçi) 14 7.503 
  -Alınan bina ve arazi kiraları 15 - 
  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 6.422 
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 2 
  -Bağlı ort.ve iştiraklerden alınan kar payları 18 3.586 
  -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 - 
  -Dış alemden sağlanan gelirler 20 - 
  -Diğer negatif etkiler 21 116.427 
  -Dönem zararı 22 - 

Toplam (B)  23 133.940 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı: (A-B) 24  489.424 
Subvansiyonlar (-) 25 - 
Hazine yardımları (-) 26 - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 - 
Vergi iadeleri (-) 28 - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 95.167 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı 30 584.591 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 (34.365) 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 - 

Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı 33 550.226 

 
 
 

Sayıştay   



 

 

 

                                   Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı                      (Ek: 9) 
                                                     ( Gelir yoluyla )  

Firma ölçeğinde Sıra 
Bin TL Katma değerin oluşumu No 

A-Pozitif etkiler :     
  -Personel giderleri (Yevmiyeler dahil ) 1 155.503 
  -Verilen faizler (Yurtiçi ) 2 - 
  -Verilen bina ve arazi kiraları 3 3.202 
  -Karşılık giderleri 4 10.095 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 11.845 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 120 
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 9 
  -İç sigorta fonu gideri 8 - 
  -Amortisman ve tükenme payları 9 212.422 
  -Dış aleme ödenen giderler 10 34.365 
  -Diğer pozitif etkiler 11 46.857 
  -Dönem kârı 12 148.946 

Toplam (A) 13 623.364 
B-Negatif etkiler (-) :    
  -Alınan faizler (Yurtiçi) 14 7.503 
  -Alınan bina ve arazi kiraları 15 - 
  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 6.422 
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 2 
  -Bağlı ort.ve iştiraklerden alınan kar payları 18 3.586 
  -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 - 
  -Dış alemden sağlanan gelirler 20 - 
  -Diğer negatif etkiler 21 116.427 
  -Dönem zararı 22 - 

Toplam (B)  23 133.940 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı: (A-B) 24  489.424 
Subvansiyonlar (-) 25 - 
Hazine yardımları (-) 26 - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 - 
Vergi iadeleri (-) 28 - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 95.167 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı 30 584.591 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 (34.365) 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 - 

Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı 33 550.226 

 
 
 

 

 

 

 

                                                       2016 Yılı dış ödemeler dengesine etki                                      (Ek: 10) 
Dış âlemden sağlanan Bin TL Dış âleme ödenen Bin TL 

1-İhracat bedellerinden 50.179 1-İthalat bedellerine 23.820 

2-Sermaye hareketlerinden  2-Sermaye hareketlerine  

3-Görünmeyen işlemlerden  3-Görünmeyen işlemlere 34.365 

Toplam 50.179 Toplam 58.185 

Denge farkı 8.006 Denge farkı - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 

  Vergiler 
  

(Ek: 11) 
   2016 yılı 

Vergi türleri 
Geçen yıldan 

devir Tahakkuk Ödenen veya 
mahsup edilen Yılsonu kalıntısı 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Kuruluşun yükümlü olduğu         

   vergi ,resim,harç ve fonlar         

          

1-Gelirden alınan:         

 -Kurumlar vergisi 11.144 30.965 26.622 15.487 

 -Diğer      

Toplam (1) 11.144 30.965 26.622 15.487 

       

2-Servetten alınan:      

 -Motorlu taşıtlar vergisi   22 22  

 -Emlak vergisi (Belediyelere ödenen)   708 708  

 -Diğer      

Toplam (2)  730 730  

       

3-Mal ve hizmetlerden alınan:      

 -KDV 2.222 58.500 54.658 6.064 

 -Özel tüketim vergisi   19 19  

 -Banka ve sigorta muamele vergisi      

 -Damga vergisi 96 2.217 2.298 15 

 -Dış ticarette ödenen vergiler     

 -Harçlar     

 -Belediyelere ödenen vergi, resim     

  ve harçlar (Emlak vergisi dışında)  21 21  

 -Özel iletişim vergisi 2.267 33.680 33.368 2.579 

 -Şans oyunları vergisi      

 -Haberleşme vergisi      

 -Diğer      

Toplam (3) 4.585 94.437 90.364 8.658 

Toplam (A) 15.729 126.132 117.716 24.145 

      

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi,     

resim, harç ve fonlar:     

 -Personelden stope edilen gelir      

 ve damga vergisi 3.130 29.367 27.781 4.716 

 -Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope     

edilen gelir, kurumlar ve damga vergisi 197 6.413 5.866 744 

 -Tevkif edilen KDV 4.428 25.513 25.701 4.240 

 -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi     

 -Diğer     

      

Toplam (B) 7.755 61.293 59.348 9.700 

Genel Toplam (A+B) 23.484 187.425 177.064 33.845 

Sayıştay   



 

 

 

                                                                       TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                                     (Ek: 12/a) 
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar :         
  A-Hazır değerler   106.525.247,13  280.026.388,56 
     1-Kasa 497.700,35   806.381,39  
     2-Alınan çekler       
     3-Bankalar 94.956.590,53   272.380.634,88  
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)       
     5-Diğer hazır değerler 11.070.956,25   6.839.372,29  
  B-Menkul kıymetler   -  - 
     1-Hisse senetleri       
     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları       
     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları       
     4-Diğer menkul kıymetler       
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)       
  C-Ticari alacaklar   401.194.887,04  499.879.074,26 
     1-Alıcılar 199.126.769,09   256.317.995,05  
     2-Alacak senetleri       
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)       
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)       
     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.391.767,69   953.100,08  
     6-Diğer ticari alacaklar 200.676.350,26   242.607.979,13  
     7-Şüpheli ticari alacaklar 51.667.863,81   55.496.351,72  
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (51.667.863,81)   (55.496.351,72)  
  D-Diğer alacaklar   4.734.870,70  2.532.376,55 
     1-Ortaklardan alacaklar       
     2-İştiraklerden alacaklar 2.448.232,95     
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     185,5  
     4-Personelden alacaklar 181.496,90   193.975,73  
     5-Diğer çeşitli alacaklar 2.105.140,85   2.338.215,32  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)       
     7-Şüpheli diğer alacaklar  733.002,03   577.193,40  
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (733.002,03)   (577.193,40)  
  E-Stoklar   37.244.581,73  47.739.954,08 
     1-İlk madde ve malzeme 16.102,00   16.102  
     2-Yarı mamuller       
     3-Mamuller       
     4-Ticari mallar 35.265.408,65   13.817.959,63  
     5-Diğer stoklar 460.651,77   2.969.500,08  
     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)       
     7-Verilen şipariş avansları 1.502.419,31   30.936.392,37  
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri      2.115.886,83 
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     2.115.886,83  
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı       
     3-Taşeronlara verilen avanslar       
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   4.978.677,35  9.996.583,24 
     1-Gelecek aylara ait giderler 3.741.938,63   8.162.646,61  
     2-Gelir tahakkukları 1.236.738,72   1.833.936,63  
  H-Diğer dönen varlıklar   11.137.148,81  10.017.299,55 
     1-Devreden KDV       
     2-İndirilecek KDV       
     3-Diğer KDV       
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     81.971,03  
     5-İş avansları 68.862,13   50.531,34  
     6-Personel avansları 20.196,56   1.600,00  
     7-Sayım ve tesellüm noksanları 11.048.090,12   9.883.197,18  
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar       
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)       
                        Dönen varlıklar toplamı   565.815.412,76  852.307.563,07 

                                                        

Sayıştay   



 

 

 

                                                          TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                     (Ek:12/b) 
     31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:       
   A-Ticari alacaklar:   28.809,58  58.884,21 
      1-Alıcılar       
      2-Alacak senetleri       
      3-Alacak senetleri reeskontu (-)       
      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)       
      5-Verilen depozito ve teminat 28.809,58   58.884,21  
      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)       
   B-Diğer alacaklar:   222.069,75  268.781,08 
      1-Ortaklardan alacaklar       
      2-İştiraklerden alacaklar       
      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 222.069,75   268.781,08  
      4-Personelden alacaklar       
      5-Diğer çeşitli alacaklar       
      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)       
      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)       
   C-Mali duran varlıklar   98.566.731,83  98.566.731,83 
      1-Bağlı menkul kıymetler 10.195.279,87   10.195.279,87  
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)       
      3-İştirakler       
      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)       
      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   1.488.241.619,80  1.411.243.888,22 
      1-Arazi ve arsalar 4.053.360,04   4.053.360,04  
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 3.664.717,84   3.748.059,65  
      3-Binalar 14.262.470,10   14.281.170,10  
      4-Tesis, makine ve cihazlar 1.361.043.293,99   2.064.428.765,03  
      5-Taşıtlar 1.693.536,75   1.696.417,13  
      6-Demirbaşlar 5.788.897,29   6.123.092,76  
      7-Diğer maddi duran varlıklar  6.065.889,08   6.296.081,37  
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (626.057.949,86)   (835.055.265,89)  
      9-Yapılmakta olan yatırımlar 717.727.404,57   145.672.208,03  
    10-Verilen avanslar       
   E-Maddi olmayan duran varlıklar   2.196.049,59  6.648.122,62 
      1-Haklar 275.476,04   290.487,64  
      2-Şerefiye       
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri       
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri       
      5-Özel maliyetler 2.681.700,48   2.735.968,30  
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  6.469.846,55   14.277.239,75  
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (7.230.973,48)   (10.655.573,07)  
      8-Verilen avanslar       
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   -  - 
      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   415.731,60  1.849.563,57 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 415.731,60   1.849.563,57  
      2-Gelir tahakkukları       
   H-Diğer duran varlıklar   -  - 
      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV       
      2-Diğer KDV       
      3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
      4-Diğer çeşitli duran varlıklar       
                        Duran varlıklar toplamı   1.589.671.012,15  1.518.635.971,53 
                        Aktif (Varlıklar toplamı)   2.155.486.424,91  2.370.943.534,60 

                                                       

Sayıştay   



 

 

 

                                                                TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                      (Ek:12/c) 
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
  A-Mali borçlar   5.602,20  2.665..073,13 
     1-Banka kredileri     2.640.713,60  
     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 5.602,20   24.359,53  
  B-Ticari borçlar   100.162.105,05  133.498.750,46 
      1-Satıcılar 87.422.829,46   114.659.665,52  
      2-Borç senetleri       
      3-Borç senetleri reeskontu (-)       
      4-Alınan depozito ve teminatlar 12.739.275,59   18.839.084,94  

      5-Diğer ticari borçlar       

   C-Diğer borçlar   24.354.730,06  18.369.727,05 
      1-Ortaklara borçlar       
      2-İştiraklere borçlar       
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar       
      4-Personele borçlar 347.256,55   458.086,84  
      5-Diğer çeşitli borçlar 24.007.473,51   17.911.640,21  
      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)       
   D-Alınan avanslar   13.677.060,01  57.949.720,41 
      1-Alınan sipariş avansları 13.672.195,42  57.923.331,06  
      2-Alınan diğer avanslar 4.864,59  26.389,35  

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri   -  2.732.367,44 

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri     2.732.367,44  

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı       

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   16.766.200,68  22.981.416,99 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 12.345.864,33   18.358.437,12  
      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.813.281,29   3.423.898,89  
      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş        
          vergi ve diğer yükümlülükler       
      4-Diğer yükümlülükler 607.055,06   1.199.080,98  

   G-Borç ve gider karşılıkları   11.863.746,21  16.206.991,97 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş. 48.798.937,97   30.964.876,41  

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yüküm. (-) (37.655.191,76)   (15.477.884,44)  

       3-Kıdem tazminatı karşılığı 720.000,00   720.000,00  

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları       

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   9.166.618,84  8.975.644,39 

       1-Gelecek aylara ait gelirler 3.388.794,64   3.243.558,53  

       2-Gider tahakkukları 5.777.824,20   5.732.085,86  

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   136.970,22  109.576,18 

       1-Hesaplanan KDV       
       2-Diğer KDV       
       3-Sayım ve tesellüm fazlaları 136.970,22   109.576,18  
       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar       

                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   176.133.033,27  263.489.268,02 

Sayıştay   



 

 

 

  TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ                                                         (Ek:12/d) 
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu  

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   34.891.200,00  42.230.400,00 
      1-Ortaklara borçlar       
      2-İştiraklere borçlar       
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 34.891.200,00   42.230.400,00  
      4-Diğer çeşitli borçlar       
      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)       
      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar       
   D-Alınan avanslar  17.664.865,59  14.269.964,13 
      1-Alınan sipariş avansları 17.664.865,59  14.269.964,13  
      2-Alınan diğer avanslar     
   E-Borç ve gider karşılıkları   21.231.118,39  27.188.353,96 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 21.231.118,39   27.188.353,96  
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları        
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   -  218.385,25 
       1-Gelecek yıllara ait gelirler     218.385,25  
       2-Gider tahakkukları       
       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi       
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar   -  - 
       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV       
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       
                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   73.806.604,87  83.926.524,23 
                        Yabancı kaynaklar toplamı   249.939.638,14  347.415.792,25 
III-Öz kaynaklar       
   A-Ödenmiş sermaye   1.474.816.334,00  1.844.524.603,00 
       1-Sermaye 1.474.816.334,00   1.844.524.603,00  
       2-Ödenmemiş sermaye (-)       
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları       
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)       
   B-Sermaye yedekleri   -  - 
       1-Hisse senedi ihraç primleri       
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları       
       3-Diğer sermaye yedekleri       
   C-Kâr yedekleri   50.134.230,88  61.022.183,62 
       1-Yasal yedekler 50.134.230,88   61.022.183,62  
       2-Statü yedekleri       
       3-Olağanüstü yedekler       
       4-Diğer kâr yedekleri       
       5-Özel fonlar       
   D-Geçmiş yıllar kârları 211.636.105,06 211.636.105,06  - 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)      - 
   F-Dönem net kârı (zararı)   168.960.116,83  117.980.955,73 
       1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 168.960.116,83   117.980.955,73  
       2-Azınlık payları net kârı (zararı)       
Öz kaynaklar toplamı   1.905.546.786,77  2.023.527.742,35 
IV-Azınlık payları       
                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   2.155.486.424,91  2.370.943.534,60 

Sayıştay   



 

 

 

Bilanço Dipnotları                                                                                                    (Ek: 12/e) 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 1.844.524.603,00 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: 33.480,97 TL 
   b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: 758,38TL 
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 3.733.079,90 TL 
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 18.839.084,94 TL 
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: YOK 
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: YOK 
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:  

    Döviz Cinsi                    Miktarı            TL Kuru             Toplam Tutar     
(KASA) USD                   99.965,20          3,5167             351.547,62  TL 
(KASA).EURO                95.561,23          3,7073             354.274,15  TL 
(BANKA) USD         41.447.547,42          3,5192      145.862.208,88  TL 
(BANKA)  EURO          178.748,71          3,7099              663.139,84 TL 

 8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) : 

    Döviz Cinsi             Miktarı              TL Kuru          Toplam Tutar 
    USD                   11.669.053,25           3,5192         41.065.732,21 TL 
    EUR                          20.111,25           3,7099                74.610,73  TL    

 9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) :  

    Döviz Cinsi          Miktarı             TL Kuru                Toplam Tutar 
   USD               14.171.191,97            3,5192                 49.871.258,78 TL 
   EUR                    244.006,00            3,7099                      905.237,86  TL 
   CHF                    112.104,47            3,4454                      386.244,75   TL 

 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili  olanların tutarı : …YOK….TL 
11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : …..  YOK….TL 
12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı . …. YOK….TL 
13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : 
    
   Türü       Tertibi       Adedi                Üsleri        Toplam Tutar    
   PAY     1.TERTİP ..125.000.000        1,00          125.000.000,00  TL 
   PAY.....2.TERTİP   313.214.069 ........1,00 ........ 313.214.069,00  TL 
   PAY.....3.TERTİP   336.785.931 ........1,00 ........ 336.785.931,00.TL 
   PAY.....4.TERTİP   123.329.240 ........1,00 ........ 123.329.240,00.TL 
   PAY.....5.TERTİP     66.863.635 ........1,00 ........   66.863.635,00.TL 
   PAY.....6.TERTİP   509.623.459 ........1,00 ........ 509.623.459,00.TL 
   PAY     7.TERTİP    369.708.269         1,00          369.708.269,00 TL 
 
14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı :..YOK...........TL 
15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının 
  
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 

  Adı                                                    Pay Oranı                                                                       Pay Tutarı 
  TÜRKİYE VARLIK FONU                100                                                                        1.844.524.603,00 TL 

 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklarının : 
 
   Adı                      Pay Oranı          Toplam Sermayesi                             Son Dönem Kârı    
   EURASIASAT.... ...   % 100.........64.500.000 EURO ........                    975.000 € Kâr 

 17.Stok değerleme yöntemi 
   a) Cari dönemde uygulanan yöntem: HİZMET İŞLETMESİ – AĞIRLIKLI ORTALAMA 
   b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: HİZMET İŞLETMESİ - FİFO 
   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: 704.054.780,99 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 : 969 
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 kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide  bulunan muhasebe tahminlerinde  
  değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOK 
   
24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: YOK 
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 
27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa 
   senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları 
   menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme 
  tutarları: YOK. 
28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülükler 
   tutarı: YOK 
29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması  
açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: YOK 
30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : .08/ 03 / 2017 

 
 

Sayıştay   
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 2- Bağlı ortaklık       ......YOK..............          .YOK          
 3- İştirakler           .........YOK...........              YOK        
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 
                                   31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu                     (Ek: 13/a) 

Gelir ve Giderler 
Önceki dönem  Cari dönem  

TL TL 
A- Brüt satışlar 912.293.603,17 1.030.155.507,05 
       

B- Satış indirimler(-) 66.092.973,62 89.380.122,74 
       

C- Net satışlar 846.200.629,55 940.775.384,31 
       

D- Satışların maliyeti(-) 636.130.069,25 760.604.440,75 
       

  Brüt satış kârı veya zararı 210.070.560,30 180.170.943,56 
       

E- Faaliyet giderleri(-) 68.020.187,87 108.205.066,31 
       

  Faaliyet kârı veya zararı 142.050.372,43 71.965.877,25 
       

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 98.908.903,03 112.707.763,10 
       

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 59.909.607,32 55.224.956,15 
       

H- Finansman giderleri(-)    
       

  Olağan kâr veya zarar 181.049.668,14 129.448.684,20 
       
I- Olağandışı gelir ve kârlar 60.062.737,47 21.232.519,12 
       
J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 23.353.350,81 1.735.371,18 
       

  Dönem kârı veya zararı 217.759.054,80 148.945.832,14 
       

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük    
  karşılıkları(-) 48.798.937,97 30.964.876,41 

  Dönem net kârı veya zararı 168.960.116,83 117.980.955,73 

 

Sayıştay   



 

 

 

 
 
 

Gelir Tablosu Dipnotları                                                                                             (Ek: 13/b) 
 

1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 
a) Amortisman giderleri :                                      212.421.915,62     TL 
    aa) Normal amortisman giderleri                    : 208.187.627,84     TL 
    bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri :   YOK   TL 
b) İtfa ve tükenme payları                                   :      4.234.287,78     TL  

 2. Dönemin karşılık giderleri                               :   16.649.954,51     TL  
a) Şüpheli alacak karşılığı                                    :   10.094.534,94     TL 
b) Kıdem tazminatı karşılığı                                 :     6.555.419,57     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) :   13.859.585,80   TL 

 6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden 
   alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar 
   içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) :   
   Alınan kira: 2.582.567,81 TL              Alınan faiz: 306.849,78 

 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, 
   genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan  
   ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı :  4.609.591,44   TL  
  
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 
   değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği 
   artış (+) veya azalış (-) :      YOK                           TL  

 9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme 
   yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,   
   hareketli ortalama maliyet vs. gibi) 
   : HİZMET ÜRETİM İŞLETMESİ-AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET 

 10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının  
   gerekçeleri 
   : YOK 
11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan 
   ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet  
   satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini 
   aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Hurda satışı: 16.718,00 TL 

 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider 
   ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:  
    Önceki yılda gelir yazılıp bu dönem kurumlar tarafından kesilen iade faturaları  
13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, 
   hisse başına kâr ve kâr  payı oranları 
   : HİSSE SENEDİ BAŞINA BRÜT KÂR: 0,081 
   : HİSSE SENEDİ BAŞINA  NET KÂR:   0,064 
 
 

Sayıştay   
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 Kâr dağıtım tablosu (Ek :14) 

Dönem kârının dağıtım biçimi Cari dönem 
TL 

A- Dönem kârının dağıtımı   
    1) Dönem kârı 148.945.832,14 
    2) Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-) 30.964.876,41 
                 Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) 30.964.876,41 
                 Gelir vergisi kesintisi   
                 Diğer vergi ve yasal yükümlülükler   
                           Net dönem kârı 117.980.955,73 
    3)Geçmiş dönemler zararı (-)   
    4) 1.Tertip yasal yedek akçe (-) 7.447.291,61 
    5) İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)   
Dağıtılabilir net dönem kârı 110.533.664,12 
    6) Ortaklara birinci temettü (-)   
        Adi hisse sahiplerine   
        İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
    7) Personele temettü (-)   
    8) Yönetim kuruluna temettü (-)   
    9) Ortaklara ikinci temettü (-)   
        Adi hisse sahiplerine   
        İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
   10) İkinci tertip yedek akçe (-)   
   11) Statü yedekleri (-)   
   12) Olağandışı yedekler (Dağıtılmamış kârlar) 110.533.664,12 
   13) Diğer yedekler   
   14) Özel fonlar    
   15) Hazineye devredilecek kâr   
B- Yedeklerden dağıtım   
    1) Dağıtılan yedekler   
    2) II. Tertip yasal yedekler (-)   
    3) Ortaklara pay (-)   
        Adi hisse sahiplerine   
        İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
    4) Personele pay (-)   
    5) Yönetim kuruluna pay (-)   
C- Hisse başına kâr    
    1) Adi hisse senedi sahiplerine (TL %) 

0,06     2) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %) 
D- Hisse başına temettü   
    1) Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    2) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   

 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 

                                Diğer öneri ve tavsiyeler listesi                                               (Ek:15) 

 
 

 

Bölüm Konu Sayfa 

İdari Bünye 

Şirket organizasyon şemasında bakıldığında bilişim ve uydu 
faaliyetlerini icra eden direktörlüklerinin farklı  genel müdür 
yardımcılıklarına bağlı olarak faaliyet gösterdiği görülmüş olup, 
direktörlüklerin fonksiyonlarına göre genel müdür 
yardımcılıklarına bağlanması. 
 

4 

İdari Bünye Şirket izin planlaması yaparak Şirkete maddi külfet getiren bu 
birikmiş izin haklarının kullandırılması. 8 

İdari Bünye 

Şirketin, birikmiş izinlerin azami ölçüde eritilmesi faaliyeti 
çerçevesinde,  “Personelin biriken izinlerinin kullandırılması ve 
kullandırılan izinlerin Şirkete bildirilmesi” hususunda personelin 
geçici görevde olduğu Kurumlarla gerekli koordinasyonun 
sağlanması. 

10 

İşletme 
Çalışmaları 

Türksat uydularına kayıtlı olan 17,7 - 19,7 GHz frekans bandının 
Türk Telekom tarafından karasal R/L sistemlerinde de 
kullanılması sonucu ecrimisil ödenmesi talebiyle açılan davanın 
Şirket aleyhine sonuçlanması nedeniyle yapılan temyiz başvurusu 
sonrasındaki yargı sürecinin yakından takip edilmesi. 

55-56 

İşletme 
Çalışmaları 

Kablo-TV şebekesinden sunulan hizmetlerden ilk defa cari yılda 
zarar edildiği dikkate alınarak, yatırımların kârlı ve verimli 
alanlara yapılması hususuna özel önem verilmesi. 

112 

Bilanço 

Sayım ve tesellüm noksanlarının oluşumunun nedenlerinin 
araştırılması için kurulan komisyon çalışmalarını biran önce 
tamamlayarak, zararın oluşumunda kusuru olan personel varsa 
bunların tespit edilerek zararın rücu edilmesi, bu duruma neden 
olan sistem açıklarının engellenmesi için, kurumun stok 
kayıtlarındaki çıkışlar ile abone dönüşlerinin eşleştirmelerinin ve 
fiili envanterlerinin sürekli yapılması. 

124 

Bilanço 

Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve diğer yasal 
yükümlülüklerin kesin tahakkuka bağlanan dönem sonu işlemleri 
aşamasında 370 ve 371 No.lu hesapların bakiyeleri arasındaki 
farkın “360- Ödenecek vergi ve fonlar” hesabına aktarılması 
suretiyle finansal tablolara yansıtılması. 

134 

Sayıştay   


