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3. Çeyrekte Gelir Büyümesi Devam Etti

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı üçüncü çeyrek
finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Sürdürdüğü güçlü faaliyet performansı ile Grup’un
gelirleri 2012 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %5 artarak 3,4 milyar TL’ye ulaştı. Faiz Amortisman
Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK1) 1,3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK Marjı %38 oldu.

2013 yılı 3. Çeyreği ile ilgili önemli gelişmeler


2013 yılı üçüncü çeyreğinde Grup gelirleri geçen yıla kıyasla %5 artarak 3,4
milyar TL’ye ulaştı.



Sabit hat gelirleri büyük ölçüde genişbant, kurumsal data ve BIT (Bilgi ve
İletişim Teknolojileri) gelirlerindeki büyümenin etkisi ile 2012 yılının
3. çeyreğine kıyasla %5 arttı.



2013 yılı üçüncü çeyreğinde, 71 bin net abone artışı ile genişbant abone
kazanımı hızlanırken güçlü genişbant gelir büyümesi devam etti.



Mobil segmentteki güçlü gelir büyümesi çeyreklik bazda 224 bin net abone
kazanımı ile desteklendi.



Mobil segmentte FAVÖK yıllık bazda %36 büyüyerek 173 milyon TL ye
ulaşırken FAVÖK marjı %18 olarak kaydedildi.



Net kâr Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının etkisi ile 236 milyon TL oldu.

1

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında
yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri,
diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman ve
itfa giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde bulunan 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 gelirleri ile azınlık paylarını
içermemektedir.
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2013 3. Çeyrek Sonuçları
Türk Telekom Grup CEO Hakam Kanafani 2013 üçüncü çeyrek sonuçları hakkında şu
değerlendirmelerde bulundu:
Türk Telekom Grubu 2013 yılının 3. çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel performans gösterdi.
Özellikle geniş bant, mobil ve kurumsal data hizmetlerimizdeki başarılı performans guclu konsolide
sonuçlar elde etmemizi sağladı. Gelirlerimiz yıldan yıla yüzde 5 artışla 3,4 milyar TL’ye ulaşırken
FAVÖK 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
Geniş bantta yıldan yıla yüzde 8 artış ile yüksek gelir büyümesi trendini sürdürdük. Geniş bant
gelirlerimiz ilk defa bu çeyrekte sabit ses gelirlerimizle neredeyse eşit seviyeye geldi ve gelirler
içindeki payı yüzde 25 oldu. Geniş bant abonelerimizin sayısı 71 bin net abone artışı ile 7,2 milyona
ulaştı. Son dokuz çeyrekteki en yüksek net geniş bant abone artışını bu çeyrekte elde ettik. Fiber
hzimetlerimize odaklanmamız sonucu 85 bin net yeni fiber abonesi elde ettik. TTNET düşük kotalı
giriş paketlerinden yüksek hızlı sınırsız paketlere kadar geniş yelpazede teklifler sunmaya devam
etti; bu teklifler hem penetrasyon hem de üst paketlere geçiş potansiyelinden faydalanmamızı
sağladı.
Sabit ses tarafında ev telefonu kullanımını teşvik edecek teklifler sunduk. PSTN müşterilerimizin
her yöne arama yapma talebini önce sınırlı bir süre bedava sunan bir kampanya ile ardından uygun
fiyatlı ek teklifler ile karşıladık ve bu uygulamalar müşterilerimizden büyük ilgi gördü.
Kurumsal data segmentinde çift haneli büyüme devam etti. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre
uyarlanan kapsamlı bir teklif olan Birleşik İletişim Çözümleri özellikle büyük kurumsal
müşterilerimizden yoğun ilgi görmeye devam etti. KOBİ’lere özel tekliflerimizi bu önemli
segmentteki potansiyelden faydalanmak için sürdürdük. Çokkademeli Geniş hizmet aralığımız ve
niş tekliflerimiz, bu çeyrekte de kurumsal gelirler açısından yüksek büyüme elde ettiğimiz bir
çeyrek daha geçirmemizi sağladı.
Genel olarak, sabit hat gelirlerimiz yıldan yıla yüzde 5 ile önemli bir artış kaydetti.
Mobildeki başarılı performansımız, mobil sonlandırma ücretlerinin kısa zaman önce düşürülmesine
karşın yıldan yıla yüzde 7 gelir büyümesi ile devam etti. Mobil sonlandırma ücretlerindeki düşüşü
hariç tutarsak, yıldan yıla büyüme oranımız bir önceki çeyrekte elde edilen yüzde 17’lik büyümenin
üzerinde gerçekleşti. Kârlı akıllı büyüme stratejimiz ile paralel olarak, AVEA yıldan yıla yüzde 36
FAVÖK artışı ve yüzde 18 FAVÖK marjı ile güçlü bir performans gösterdi. Bu çeyrekte 224 bin net
yeni mobil abone elde ettik ve toplam müşteri sayısı ilk defa 14 milyonun üzerine çıktı. Bununla
beraber, sağlam müşteri tabanımızı yüzde 44 faturalı müşteri oranı ile koruduk. Mobil data önemli
büyüme etkenlerinden biri olmaya devam etti ve pazar lideri olduğumuz akıllı telefon penetrasyon
oranımızı 3. çeyrekte yüzde 33 seviyelerine taşıdık.
İletişim ve bilişim hizmetlerindeki ticari başarılarına ek olarak Türk Telekom, sektörün yönünün
belirlenmesinde GSMA ve ETNO’da yönetim kurulu seviyesindeki katılımı ile aktif rol oynuyor. Türk
Telekom yakın zamanda Cloud Security Alliance (Bulut Güvenlik Birliği) üyesi oldu ve bu birlikteki
ilk Türk şirketi olma özelliğini kazandı.
Türk Telekom Grubu Türkiye’nin entegre telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısı
olarak eşsiz bir konuma sahiptir. Türkiye telekom pazarındaki lider konumunuzu koruyarak bu
misyonu sürdürmeye devam edeceğiz.
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2013 3. Çeyrek Sonuçları
Finansal Gelişmeler
Turk Telekom Grubu
Milyon TL

2012
3Ç

2013
2Ç

2013
3Ç

Satış Gelirleri
Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç Net
Faaliyet Giderleri
Amortisman ve İtfa giderleri
Öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
Amortisman ve İtfa giderleri

3.237

3.359 3.392

(1.937) (2.107) (2.088)

Çeyrek
Yıllık
Bazda
Bazda
Değişim Değişim
1,0%

4,8%

(0,9%)

7,8%

1.300

1.252

1.305

4,2%

0,4%

(408)

(441)

(441)

0,0%

8,1%

Faaliyet Kârı

892

811

864

6,5%

(3,2%)

Net Finansal Gelir / (Gider)

(85)

(445)

(553)

24,4%

AD

Vergi

(176)

(96)

(81)

(16,0%) (54,2%)

Net Dönem Karı (Azınlık Payları Öncesi)

630

270

229

(15,0%) (63,6%)

Net Dönem Karı (Ana Ortaklığa Ait)

636

280

236

(15,7%) (62,9%)

Yatırım Harcamaları

564

471

645

36,8%

14,3%

Satış Gelirleri
Grubun konsolide satış gelirleri, 2013 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5
(artış: 155 milyon TL) artarak 3,4 milyar TL oldu. Satış gelirindeki büyüme büyük ölçüde mobil
gelirler (artış: 63 milyon TL) , genişbant gelirleri (artış: 61 milyon TL) ve BIT (Bilgi İletişim
Teknolojileri) gelirleri (artış: 92 milyon TL) artışı ile gerçekleşti.
Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)
Net faaliyet giderleri, büyük ölçüde satışların maliyetinde görülen artışın (artış: 85 milyon TL) etkisi
ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 (artış: 150 milyon TL) artarak 2,1 milyar TL oldu.
Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2013 yılı ikici çeyreğinde, Grup’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı – FAVÖK geçen yılın üçüncü
çeyreğine kıyasla bir miktar artarak 1,3 milyar TL olurken FAVÖK marjı %38 olarak kaydedildi.
Mobil faaliyetlerindeki FAVÖK ise geçen yıla kıyasla %36 artarak 129 milyon TL’den 173 milyon
TL’ye çıktı ve mobil FAVÖK marjı 2013 yılı üçüncü çeyreğinde %18 olarak gerçekleşti. Sabit hat
faaliyetlerindeki FAVÖK ise geçen yıla kıyasla %4 azalarak 1,1 milyar TL olurken sabit hat
faaliyetlerindeki FAVÖK marjı %45 oldu.
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Amortisman ve İtfa Giderleri
2013 yılı üçüncü çeyreğinde toplam amortisman ve itfa giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla
%8 artarak 408 milyon TL den 441 milyon TL’ ye yükseldi.
Faaliyet Kârı
Türk Telekom Grubu’nun 2013 yılı üçüncü çeyrek faaliyet karı2 amortisman ve itfa giderlerindeki
artışın etkisi ile 864 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net Finansal Gelir / (Gider)
2013 yılı üçüncü çeyreğinde, büyük ölçüde Türk Lirası’nın USD ve EUR karşısındaki değer kaybının
etkisi ile 553 milyon TL net finansal gider3 kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde oluşan net
finansal gider ise 85 milyon TL idi.
Vergi
2013 yılı üçüncü çeyreğinde vergi giderleri, vergi öncesi kârdaki azalış nedeni ile 81 milyon TL
gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla %54 azaldı. 2013 yılı üçüncü çeyreğindeki efektif
vergi oranı ise %26 oldu.
Net Kâr
2013 yılı üçüncü çeyreğinde Grup net kârı büyük ölçüde Türk Lirasında yaşanan değer kaybının
etkisi ile 236 milyon TL, hisse başına kar ise 0,0675 TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı üçüncü
çeyreğinde ise net kâr 636 milyon TL ve hisse başına 0,1818 TL olarak gerçekleşmişti.

2

Bu basın açıklamasında yer alan 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 2013 yılı 3. Çeyreğine ait finansal tablolardaki 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. 30 Eylül 2013
tarihi itibari ile Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri
nedeni ile bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karından farklılaşmış olup sınıflandırma değişikliklerine ilişkin
detaylı açıklamalar Grup’un 2013 yılı 3. Çeyreğine ait SPK raporunun 2.1 ve 5 numaralı dipnotlarında yer almaktadır.
3

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve 2013 yılı 3. Çeyreğine
ait finansal tablolarda 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. 30 Eylül 2013 tarihi itibari ile Grup’un SPK raporlarında belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca
yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu basın açıklamasında yer alan finansal gelirinden/(giderinden)
farklılaşmış olup sınıflandırma değişikliklerine ilişkin detaylı açıklamalar Grup’un 2013 yılı 3. Çeyreğine ait SPK
raporunun 2.1 ve 5 numaralı dipnotlarında yer almaktadır.
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Operasyonel Gelişmeler
Türk Telekom Grubu
Operasyonel Gelişmeler

Çeyrek
Yıllık
Bazda
Bazda
Değişim Değişim
(0,9%) (5,1%)
(2,0%) (8,6%)
0,9% (3,6%)
(8,6%) (2,3%)

2012
3Ç

2013
2Ç

2013
3Ç

Toplam Erişim Hattı Sayısı* (milyon)
Sabit Ses Hattı Sayısı (milyon)
Sabit Ses ARPU (TL)
PSTN MoU (dakika)

14,5
13,9
22,6
97,5

13,9
13,0
21,6
104,2

13,7
12,7
21,8
95,2

Genişbant Bağlantı Sayısı (milyon)
Genişbant ARPU (TL)

7,0
37,1

7,1
39,4

7,2
39,2

1,0%
(0,5%)

2,9%
5,7%

Mobil Toplam Abone Sayısı (milyon)
13,2 13,9
Mobil Toplam Ön ödemeli Hat Abone Sayısı (milyon) 7,3
7,8
Mobil Toplam Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon)
5,9
6,1
Mobil ARPU-Ön ödemeli (TL)
13,0 14,7
Mobil ARPU-Faturalı (TL)
32,7 33,6
Mobil ARPU-Karma (TL)
22,6 23,5
Mobil MoU(dakika)
350,3 377,7

14,1
7,9
6,2
13,3
31,9
22,5
375,0

1,6%
1,5%
1,8%
(9,2%)
(5,1%)
(4,2%)
(0,7%)

6,9%
7,2%
6,4%
2,3%
(2,2%)
(0,2%)
7,1%

* Toplam Erişim Hattı Sayısı: Yalın DSL Hat Sayısı + Sabit Ses Hattı Sayısı

Ek Bilgi
Grubumuz, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik yatırım yapmaya devam
etmiş ve bu amaçla 2013 yılı üçüncü çeyreğinde 645 milyon TL yatırım yapmıştır.
Türk Telekom grubunda 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle çalışan toplam personel sayısı 35.077’dir.
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Türk Telekom Grubu hakkında
Türk Telekom Grubu, sabit hat ve GSM’den geniş bant internete kadar bütünleşmiş
telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom Grup şirketlerinin 30 Eylül 2013
itibariyle 13,7 milyon sabit erişim hattı, 7,2 milyon genişbant ve 14,1 milyon GSM abonesi
bulunmaktadır. Grup şirketleri, tüm ülkeyi kapsayan modern şebeke altyapısıyla Türkiye
genelindeki bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Genişbant
operatörü TTNET, yakınsama teknolojileri şirketi Argela, BT çözüm sağlayıcısı Innova, online eğitim
yazılımları şirketi Sebit, çağrı merkezi şirketi AssisTT, toptan data ve kapasite servis sağlayıcısı Turk
Telekom International AT AG ve iştiraklerinin %100'üne sahip olan Türk Telekom, aynı zamanda
Türkiye’deki üç GSM operatöründen biri olan Avea’nın hisselerinin %90’ına sahiptir. Bunun yanı
sıra Türk Telekom, Arnavutluk’taki yerleşik telekom operatörü Albtelecom şirketinde de dolaylı
azınlık hissesine sahiptir.
Yasal uyarı
Bu belge “ileriye yönelik ifadeler” içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışındaki, grubun
operasyonları, finansal konumu ve iş stratejileri ile ilgili olanlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmaksızın tüm açıklamalar, ileriye yönelik ifadeler içerebilir. Buna ilave olarak, ileriye yönelik
ifadeler genel anlamda “olabilir”, “olacak”, “beklemek”, amaçlamak”, “planlamak”, “öngörmek”,
“tahmin etmek”, “inanmak” ve “devam etmek” gibi ileriye yönelik terimler ile de belirtilmiş
olabilir.
Şirket, ileriye yönelik ifadelerde belirtilen beklentilerin günümüz itibariyle makul olduğuna
inanıyor olmasına rağmen, bu beklentilerin gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti
vermemektedir. Bu belirsizlik dolayısıyla, okuyucularımızın söz konusu ileriye yönelik ifadelere
dayanarak işlem yapmamaları gerekmektedir. Bu uyarı mahiyetindeki açıklamalar, tarafımızca
bundan sonra yapılabilecek olan tüm yazılı veya sözlü ileriye yönelik ifadeler için de bir bütün
olarak uygulanacaktır.
Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/malioperasyonel-veriler/finansallar.aspx adresinden ulaşılabilir.
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