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1. TÜRK TELEKOM GENEL BAKIŞ
176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon
şirketidir. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde
cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve
regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Türk Telekom,
Ocak 2016 itibarıyla mobil, sabit ses ve genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek
marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
Türk Telekom Grubu Şirketleri , “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” olarak mobil, sabit ses ve geniş bant
ile TV hizmetlerini sunmaktadır. Türk Telekom Grubu Şirketleri bireysel ve kurumsal hizmetler
alanında geniş hizmet ağına ve zengin ürün çeşitliliğine sahiptir. 30 Haziran 2017 itibariyle 13,2
milyon sabit erişim hattı, 9,1 milyon geniş bant ve 18,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir.
Türk Telekom Grubu Şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna
dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.621 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil
operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV,
Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı
yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela
Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi
eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT
Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom
International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.
2. KURUMSAL YAPI
Sermaye Yapısı
Grubu

Ortak Adı

Sermaye Miktarı (TL)

A
B

Ojer Telekomünikasyon A.Ş.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

1.925.000.000,00
875.011.884,99

55
25

C
B

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Türkiye Varlık Fonu

0,01
175.000.000,00

5

D
Toplam

Halka açık

525.000.000,00
3.500.000.000,00

Payı (%)

15
100

*5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu’nca, Şirket’in T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığına ait %6,68 (%5 B Grubu, %1,68 D Grubu) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına
karar verilmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hissedarlar Sözleşmesi ve Esas Sözleşmesine göre, T.C Hazine
Müsteşarlığı, C Grubu Altın Hisse’yi elinde bulundurmaktadır. C Grubu Altın Hisse’ye, Yönetim
Kurulu’na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkı ile Ana Sözleşme’nin 6.
Maddesi’nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:
“Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister
Yönetim Kurulu’nda ister Genel Kurul’da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu
olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.
a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi”.
Şirketimiz sermayesine doğrudan veya dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki
gibidir:
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Bağlı ortaklık, iştirakler ve finansal yatırımlar:
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
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A.Ş.

Argela USA, Inc.
(ABD)

TTNET A.Ş.
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Yönetim ve Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Mohammed Hariri
Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Oktay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdullah Tivnikli
Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Hayri Aka
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Serdar
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakam Kanafani
Yönetim Kurulu Üyesi
Nasser Sulaiman A Al Nasser Yönetim Kurulu Üyesi
Mazen Abou Chakra
Yönetim Kurulu Üyesi
Rami Aslan
Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri Kasırga
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Eren
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yiğit Bulut
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu
İsmail Kartal
Ali Polat
Salih Orakcı

Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim
Dr. Paul (Boulos H.B) Doany
Şükrü Kutlu
Kaan Aktan
Cengiz Doğan
Hakan Dursun
Fırat Yaman Er
Ümit Önal
Yakup Öztunç
Yavuz Yıldırım
Yavuz Türkmen

CEO - Genel Müdür
İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı
Finans Genel Müdür Yardımcısı
Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Hukuk Genel Müdür Yardımcısı
Toptan Genel Müdür Yardımcısı
İç Denetim Başkanı

3. ÖNEMLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Rapor konusu ara dönem içinde alınan önemli Yönetim Kurulu Kararlarına Dönem İçi Önemli
Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
4.

PERSONEL HAREKETLERİ
Grubumuzun konsolide personel sayısı 30.06.2017 ve 31.12.2016 itibarıyla sırasıyla 33.621 ve
33.224 olarak gerçekleşmiştir.

5.

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
Şirketin başlıca finansal enstrümanları, vadeli piyasa işlemleri, banka kredileri, nakit ve kısa
vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal enstrümanların asıl kullanım amacı Grup
operasyonları için fon artırımı sağlamak ve faiz oranı riskinden korunmaktır. Finansal
enstrümanlardan kaynaklanan ana riskler likidite riski, yabancı para riski, faiz oranı riski ve kredi
riskidir.

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
03 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
26 Mart 2014 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan, Şirketimizin Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ ile imzalamış olduğu, vadesi 31 Mart 2017 olan, 100 milyon ABD Doları tutarlı
kredi anlaşmasının vadesi 3 yıl uzatılmıştır. Kredinin yeni 3 yıllık vade için belirlenen faiz oranı
yıllık LIBOR + %1,75'dir.
06 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca
aldığı kararla, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmak
üzere, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.
06 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ile, Bağlı ortaklığımız Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için
hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiği açıklanmıştı.

2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince
verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam
etmektedir. Keza 3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan davalar
da henüz sonuçlanmamıştır. 01.02.2017 açıklanan söz konusu iki rapora karşı yasal yollara
müracaat edilmiş olup yargılama süreçleri devam etmektedir.
Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesi 7.fıkrası
kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.
18 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimiz Hukuk Genel Müdür Yardımcısı olarak vekaleten görev yapan Yakup Öztunç, Hukuk
Genel Müdür Yardımcısı olarak asaleten atanmıştır.
25 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.05.2017
tarihinde saat 11:00'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk
Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103
Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması
5 - 2016 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak
yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına
sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
9 - Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi
gereğince, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde
etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.1 (b) no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin
ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde
planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu

sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2016 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara
bilgi verilmesi
17 - Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği
her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya
kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek
kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
18 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin
Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
19 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya
başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer
işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin
verilmesi hakkında karar verilmesi
20 - Dilekler ve Kapanış
25 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;
- Şirketimiz 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide
mali tablolara göre 724.339.772,42 TL zarar oluştuğu, öte yandan Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde hesaplanan ticari kârının 1.436.292.604,03 TL olduğu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, konsolide mali tablolara
göre oluşan vergi sonrası zarar olan 724.339.772,42 TL'nin kâr dağıtımında esas alınması,
- Buna göre, Şirketimizin, 2016 yılı konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası zarar
sebebiyle 2016 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması,
kararlaştırılmıştır.
28 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimiz ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 08 Mayıs
2017 günü saat 13:30'da Şirketimiz Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde başlayacaktır.
11 Mayıs 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 13.03.2017 tarihli özel durum açıklaması ile, Bağlı ortaklığımız Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş. ("Avea") tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme
Genel Müdürlüğü ("Bakanlık") tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan
1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması
ve işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone") ile birlikte teklif
verdiğini duyurmuştuk.
Konuya ilişkin İhale komisyonunun değerlendirme süreci halihazırda devam etmektedir.
Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesi 7.fıkrası
kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.

17 Mayıs 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nın daha önce duyurulan 24.05.2017 tarihi yerine 21.06.2017 tarihinde, saat
11:00'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı
06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
4 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması
5 - 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra
edilmeleri
7 - İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak
yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına
sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
9 - Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 17/A maddesi
gereğince, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketimizin 2016 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde
etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.1 (b) no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin
ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde
planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2016 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara
bilgi verilmesi
17 - Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar gerçekleştireceği
her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya
kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek
kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
18 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin
Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
19 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya
başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer

işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin
verilmesi hakkında karar verilmesi
20 - Dilekler ve Kapanış
17 Mayıs 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
TTNET ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık,
hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi içerisindeki
tutarı, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2016 yılsonu finansal tablolarında yer alan hasılat
toplamının %10'unu aşmış olup 2017 yılında da aşması beklenmektedir. Fiyatların
belirlenmesindeki mevcut düzenlemeler dolayısı ile TTNET A.Ş. harici işletmecilere uygulanan
pozitif ayrımcılık da dikkate alındığında bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla
yapıldığı düşünülmektedir.
Diğer ilişkili taraflarla bu kriteri sağlayan herhangi bir işlem yapılmamış, 2017 yılında yapılması
planlanmamaktadır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi
uyarınca dönem içerisinde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık
finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar
tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması
baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının %5'e veya daha fazlasına ulaşan veya takip
eden dönemde ulaşacağının öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
02 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 13.03.2017 tarihli özel durum açıklaması ile, Bağlı ortaklığımız Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş. ("Avea")'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel
Müdürlüğü ("Bakanlık") tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472
adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve
işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone") ile birlikte teklif
verdiğini duyurmuştuk.
1 Haziran 2017 tarihinde ihalenin, verilen en düşük teklifi sunan (KDV hariç 1.587 milyon TL)
Avea ve Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığı tarafımıza iletilmiş olup ihaleye ilişkin
sözleşmenin yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında imzalanması planlanmaktadır.
05 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ile, Bağlı ortaklığımız Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için
hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiği açıklanmıştı.
2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince
verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam
etmektedir.
3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan 2009 yılına ilişkin dava
Danıştay'da Avea lehine karara bağlanmıştır. Bu konuda diğer yıllar için açılan davalar henüz
sonuçlanmamıştır.
Bu kapsamda, 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen iki rapora ilişkin yasal
süreçler de devam etmektedir.

Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesi 7.fıkrası
kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.
21 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi’ne ve Tutanak’a bu
linkten ulaşabilirsiniz: http://www.ttinvestorrelations.com/tr-tr/kurumsalyonetim/sayfalar/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx
21 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
- Şirketimiz 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide
mali tablolara göre 724.339.772,42 TL zarar oluştuğu, öte yandan Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde hesaplanan ticari kârının 1.436.292.604,03 TL olduğu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, konsolide mali tablolara
göre oluşan vergi sonrası zarar olan 724.339.772,42 TL'nin kâr dağıtımında esas alınması,
- Buna göre, Şirketimizin, 2016 yılı konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası zarar
sebebiyle 2016 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması,
kararlaştırılmıştır.
23 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ("ÖDA") ile Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri
A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının
eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıklamıştık.
2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince
verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam
etmektedir.
3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan 2010, 2011, 2012 ve 2013
yıllarına ilişkin davalar devam etmektedir. Aynı zamanda 05.06.2017 tarihli ÖDA ile 3G servisleri
için 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay'da Avea lehine karara bağlandığını açıklamıştık.
Danıştay nezdinde alınan bu olumlu karar 3 adet dava için daha emsal olmuş ve aynı döneme
ilişkin Kurum Masraflarına Katkı Payı, Evrensel Hizmet Payı ve Cezai şart miktarları ile ilgili
davalar da Danıştay nezdinde Avea lehine karara bağlanmıştır. Bu 4 karar mevcutta devam
eden diğer davalar için emsal teşkil etmektedir.
Bu gelişmeler devam ederken, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 01.02.2017 tarihli
özel durum açıklamasında belirtilen hazine payı ödemelerine ilişkin bildirim gönderilmiştir.
Yapılan bildirime göre GSM İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi ve ilgili
mevzuattan kaynaklanan hazine payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği
iddiasıyla Avea'ya 2G hizmetlerine yönelik 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam
322.923.813,33 TL, 3G hizmetlerine yönelik 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam
182.476.806,88 TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verilmiştir.

Gönderilen bildirimlerde Danıştay kararında belirtilen esasların dikkate alınmadığı
düşünülmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında
belirtilen iki rapora ilişkin yasal süreçleri devam ettirmekle birlikte, aynı zamanda 2009 yılına
ilişkin Danıştay'ın Avea lehine aldığı emsal nitelikteki kararları göz önüne alarak konu
hakkındaki yasal süreçler kesinleşinceye kadar söz konusu bildirimin geri alınmasını talep
etmiştir.
Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesi 7. fıkrası
kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.
29 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 21 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
30 Haziran 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
2017 yılı faaliyet dönemi denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim
ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye)‘nin seçilmesine ilişkin 21.06.2017 tarihli Genel
Kurul Kararı 23.06.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve
30.06.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

7. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
5 Temmuz 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizin 13.03.2017 tarihli özel durum açıklaması ile, Bağlı ortaklığımız Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş. ("Avea")'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel
Müdürlüğü ("Bakanlık") tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472
adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve
işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone") ile birlikte teklif
verdiğini duyurmuştuk.
02.06.2017 tarihli açıklamamızda verilen en düşük teklif ile (KDV hariç 1.587 milyon TL) Avea ve
Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığını bildirmiştik.
Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone
%49 paya sahip olmak üzere "Avea-Vodafone Evrensel İş Ortaklığı" kurulmuştur. İhaleye ilişkin
sözleşme "Avea-Vodafone Evrensel İş Ortaklığı" ve Bakanlık arasında bugün imzalanmıştır.
17 Temmuz 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
Şirketimizle Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma sağlanamamıştır.
Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilecek Resmi Arabulucu aracılığıyla
devam edecek olup bu süreçte Şirketimiz ve Sendika her zaman bir araya gelip Toplu İş
Sözleşmesi imzalayabileceklerdir.

24 Temmuz 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere;
01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ("ÖDA") ile Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri
A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının
eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini, 23.06.2017 tarihli ÖDA ile de Bilgi
Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından, konuyla ilgili cezai şart tahakkuku yapıldığını açıklamıştık.
3G hizmetler için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın %96'lık kısmı için
Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Avea, anaparaya ilişkin davada
yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen
cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir.
Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı
alınmıştır.
Diğer dönemlere ilişkin davalar, tahkim yargılaması ve idari başvuruların incelemesi devam
etmektedir.
Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesi 7. fıkrası
kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.

8.ÖZET MALİ SONUÇLAR


Türk Telekom 31.12.2016 ve 30.06.2017 tarihli Özet Konsolide Bilanço
31.12.2016

TL milyon
(a)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi Varlıklar (b)
Diğer Varlıklar (c)
Hazır Değerler
Toplam Varlıklar
Öz Sermaye
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar
Faize tabi yükümlülükler (d)
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Diğer Yükümlülükler (e)
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

8.341
8.710
6.806
3.016
26.874
3.260
126
15.041
696
7.751
26.874

30.06.2017
8.252
8.358
7.000
2.123
25.733
3.260
1.084
14.754
651
5.983
25.733

(a)Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi içermez.
(b)Maddi varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.
(c)Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı
(d)Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir.
(e)Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili
Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü



Türk Telekom 2016 2. Çeyrek ve 2017 yılı 2. Çeyrek Özet Konsolide Gelir Tablosu
TL milyon
Satış Gelirleri
FAVÖK
Marj
Faaliyet Karı (a)
Faaliyet Kar Marjı
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b)
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net
Vergi Giderleri
Dönem Net Karı/Zararı
Marj

2016 2Ç
3.940
1.322
34%
627
16%
-212
-88
-93
-31
-168
248

2017 2Ç
4.501
1.712
38%
939
21%
249
339
-85
-6
-298
890

6%

20%

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel
yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet
gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur
farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden
kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda
Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından
farklılaşmış olup sınıflandırma değişikliklerine ilişkin detaylı açıklamalar Grup’un finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun 3
numaralı dipnotlarında yer almaktadır.
(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka
borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont
gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten tibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal
geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmış olup
sınıflandırma değişikliklerine ilişkin detaylı açıklamalar Grup’un 2013 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun 3 numaralı
dipnotlarında yer almaktadır.

