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2010 3. Çeyrek Sonuçları
Basın Bülteni

20 Ekim 2010

Güçlü Bir 3. Çeyrek Performansı
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2010 3. Çeyrek
sonuçlarını açıkladı. 2010 yılının ilk 9 ayında, Grubun net kârı, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %38.2 artarak 1.9 milyar TL’ye ulaştı. Grubun 2010 yılı ilk 9 aylık
konsolide gelirleri, 2009 yılının aynı dönemine kıyasla %1.8 artarak 8 milyar TL civarında
gerçekleşti. Konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 3.5 milyar TL ve
FAVÖK marjı %44 olarak gerçekleşti.

2010 üçüncü çeyreğiyle ilgili önemli gelişmeler
2010 yılının ilk 9 ayında konsolide net kâr, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla 500 mn TL’den fazla artarak 1.9 milyar TL’ye ulaştı


2010 yılı ilk 9 ayında konsolide gelirler, 2009 yılının aynı dönemine
kıyasla %1.8 artarak 8 milyar TL’ye ulaştı; konsolide FAVÖK* marjı %44
olarak gerçekleşti


2010 yılının ilk 9 ayında konsolide faaliyet kârı , önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %13 artarak 2.4 milyar TL’ye ulaştı


Mobil FAVÖK marjındaki iyileşme devam etti ve 2010 yılı üçüncü
çeyreğinde %19 oldu; 9 aylık FAVÖK rakamı geçen yılın aynı dönemine
kıyasla üç kattan fazla arttı


ADSL gelirleri 2010 yılının ilk dokuz ayında, net 330 bin abone
artışıyla 2009 yılının aynı dönemine kıyasla %17 artış göstererek 1.8
milyar TL olarak gerçekleşti


*FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖ K, satış
gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim
giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan
iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları, ilişkili taraflardan kaynaklanan gelirleri/( giderleri) ve azınlık
paylarını içermemektedir.
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Türk Telekom Grubu CEO’su Hakam Kanafani, Türk Telekom’un üçüncü
çeyrek sonuçlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu olarak, 2009’un ilk dokuz
ayına oranla FAVÖK'de %6, Faaliyet Kârımızda %13'lük artış yaşadığımız güçlü bir çeyrek
geçirdik. Net karımız ise geçtiğimiz yıla oranla %38 artış gösterdi. Hem sabit hat hem de
mobil işlerimiz bu güçlü performansa katkı sağlarken mobil sektöründeki çetin rekabet
ortamına rağmen Avea daha yüksek marj elde etmeyi başardı.
Üçüncü çeyrekte Ev Avantaj müşterilerimize Ramazan ayında dört hafta boyunca sabit
hatlardan ücretsiz konuşma teklifimizle daha da fazla değer sunduk. Sabit ses
hatlarından konuşan diğer bireysel müşterilerimiz için Akşam 7 Sabah 7 arası bedava
konuşma imkânı sağlayan yenilikçi kampanyamızı yıl sonuna dek uzattık.
Yine bu çeyrekte Grup genişbant operatörü TTNET'in WebTV servisi Tivibu ile müşteri
sayımızı iki katına çıkarttık. Arayüz platformu Grubumuz yakınsama teknolojileri şirketi
Argela tarafından geliştirilen Tivibu servisimiz önümüzdeki aylarda güçlendirilmeye
devam edecek.
ADSL’de müşterilerin bir aylık kullanım taahhüt etmek yerine İnternet’e günlük erişimi
tercih etmelerine olanak tanıyan günlük İnternet uygulamasıyla yenilikçi bir teklif
sunduk. Buna ek olarak, müşterilerimize ayda 20 TL’nın altında fiyatlarla bilgisayar
almalarına olanak tanıyan taksitli ödeme olanağı sunduk ve Eylül ayında yaklaşık 40 bin
müşterimiz Türk Telekom bayi ağından bilgisayarlarını aldılar.
7 Ekim’de 16 ülkede 27 bin km'lik altyapısı ile toptan data pazarında Orta ve Doğu
Avrupa'nın önemli oyuncularından olan Invitel International’ın satın alma anlaşmasını
sonuçlandırdık. 4 ülkenin uluslararası data altyapılarını tek hat üzerinde toplayan JADI
link anlaşmasından sonra Invitel International ile Uzakdoğu ve Ortadoğu ile Avrupa
arasındaki data iletişimi alanında önemli bir alternatif olmayı hedefliyoruz.
Almanya'da Internet Hizmet Sağlayıcısı Hansenet ile yaptığımız işbirliği sonrasında
oradaki Türk toplumunun iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünlerimizi sunmaya
başladık. Bu hizmetle online eğitim şirketimiz Sebit tarafından geliştirilen online eğitim
yazılımı Vitamin, Grubumuz online oyun şirketi Sobee'nin geliştirdiği, 700 bin üyeye
ulaşan online futbol oyunu I Can Football ve Almanya-Türkiye arasında iki yönlü arama
içeren iletişim paketini sunuyoruz.
Ürünlerini 19 ayrı ülkeye ihraç eden ve Bilişim Teknolojileri çözümleri sağlayan Grup
şirketlerimizden Innova ise, çalışma izni almak isteyen yabancılara çözüm sunan Dubai
biyometrik kiosk projesini hayata geçirdi.
Brand Finance tarafından 1.7 milyar dolar marka değeriyle bu yıl da "Türkiye'nin En
Değerli Markası" ilan edilen Türk Telekom olarak, müşterilerimize değer yaratmaya
odaklanarak ve insan kaynağına, altyapıya ve teknolojiye yatırım yaparak güçlü
operasyonel ve finansal performansımızı sürdüreceğiz. Şirketin başarısına olan
katkılarından dolayı tüm Grup çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu odaklanmış ve
profesyonel ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."
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Finansal Gelişmeler*
(milyon TL)

30 Eylül 2009

30 Eylül 2010

% Değişim

7,818

7,957

2%

(4,507)

(4,446)

(1%)

3,311

3,511

6%

(1,200)

(1,128)

(6)%

Faaliyet Kârı

2,111

2,383

13%

Net Finansal Gelir / (Gider)

(401)

28

(107%)

Vergi

(474)

(607)

28%

133

88

(34%)

Net Dönem Kârı (Ana Ortaklığa Ait)

1,369

1,892

38%

Yatırım Harcamaları***

1,746

831

(52%)

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

Ana Ortaklık Dışı Paylar

* Yeniden Sınıflandırma (kıdem tazminatı faiz maliyetleri) ile ilgili bilgiler Ek Bilgi bölümünde verilmiştir.
** Net faaliyet giderleri, faaliyet giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini ve diğer faaliyet giderlerini içermektedir.
*** 2009 yılı yatırım harcamalarına 3G lisans ücreti de dahildir.

Satış Gelirleri
Grubun konsolide satış gelirleri, 2010 yılının ilk 9 ayında, 2009 yılının aynı dönemine
kıyasla %1.8 artarak 7,960 milyon TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları
Mobil (%6.3 artarak, 1,850 milyon TL’den 1,967 milyon TL’ye ulaştı) ve ADSL (%16.9
artarak, 1,565 milyon TL’den 1,829 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.
Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)
Grubun net faaliyet giderleri 2010 yılının ilk 9 ayında, 2009 yılının aynı dönemine kıyasla
%1.3 düşmüş ve 4.4 milyar TL civarında gerçekleşmiştir. Konsolide Ara Bağlantı
maliyetleri, çağrı sonlandırma ücretlerindeki düşüş nedeniyle 3. Çeyrekte geçen yılın
aynı çeyreğine kıyasla %50 azalarak 288 milyon TL’den 145 milyon TL’ye gerilemiştir.
Grup sabit hatta hem ses hem de internet için pazarlama faaliyetlerine yatırım yapmaya
devam ediyor. Bu sebeple maliyet tarafında artış gerçekleşen temel kalem geçen yılın
üçüncü çeyreğine kıyasla 199 milyon TL’den 244 milyon TL’ye çıkan Ticari Giderler
olmuştur.
Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2010 yılının ilk 9 ayında, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK),
%6 artarak 3,511 milyon TL olarak ve %44 konsolide marjla gerçekleşti. Sabit hat
faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 artmıştır. Mobil
faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yıla kıyasla üç katından fazla artarak 67 milyon TL’den
237 milyon TL’ye çıkmış, mobil FAVÖK marjı ise 2010’un ilk 9 ayında %12; 2010 yılı
üçüncü çeyreğinde ise %19 olarak gerçekleşmiştir.
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Amortisman ve İtfa Giderleri
2010 yılı ilk 9 ayında toplam amortisman ve itfa tahakkuku, 2009 yılı ilk 9 ayındaki 1,200
milyon TL rakamına kıyasla %6 düşerek 1,128 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu
düşüşün ana sebebi sabit hat faaliyetlerindeki sabit varlıkların bir bölümünün tamamen
itfa olmasıdır.
Faaliyet Kârı
Türk Telekom’un 2010 yılı ilk 9 ayındaki faaliyet kârı, 2009 yılının aynı dönemine göre
%13 artarak 2,383 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve faaliyet kârı marjı geçen yılın ilk 9
ayın kıyasla 300 baz puan artarak %30 olmuştur.
Net Finansal Gelir / (Gider)
Kur farkı etkisiyle, 2009 yılının ilk 9 ayındaki 401 milyon TL net finansal gidere kıyasla,
2010 yılının ilk 9 ayında 28 milyon TL net finansal gelir kaydedilmiştir.
Vergi
Kurumlar vergisi tahakkukunun 2010 yılı üçüncü çeyreğinde daha yüksek
gerçekleşmesinin nedeni, Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan kârlılığının artmasıdır.
%20 seviyesindeki kurumlar vergisi oranında bir değişiklik olmadı.
Net Kâr
2010 yılı ilk 9 aylık kârı, 1,892 milyon TL ve hisse başına 0.5405 Kuruş olarak
gerçekleşmiştir. 2009 yılı ilk yarı kârı 1,369 milyon TL ve hisse başına 0.3911 Kuruş
olarak gerçekleşmişti.
Ek Bilgi
Grubumuz, sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik yatırım yapmaya devam
etmiş ve bu amaçla 2010 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 831 milyon TL yatırım yapmıştır.
2009 ilk 9 ayındaki 1,746 milyon TL yatırım miktarı geçen yılın ikinci çeyreğinde ödenen
3G lisans ücretini de içermesinden dolayı daha yüksek gerçekleşmiştir.
Grubun 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle, 3,047 milyon TL net borç olmak üzere 3,964
milyon TL toplam borcu ve 917 milyon TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti
bulunmaktadır.
Türk Telekom grubunda, 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle, çalışan toplam personel sayısı
33,750’dir.

5/7

2010 3. Çeyrek Sonuçları
Operasyonel Gelişmeler

16.13

Yıllık
Bazda %
Değişim
-4.1%

Çeyrek
Bazda %
Değişim
-0.9%

21.98

22.12

0.2%

0.9%

103

118

106

3.1%

-9.8%

6.05

6.48

6.53

8.0%

0.8%

29.92

32.01

31.50

5.2%

-1.7%

Mobil Toplam Abone Sayısı (milyon)

12.06

11.47

11.43

-5.2%

-0.3%

Mobil Toplam Ön ödemeli Hat Abone Sayısı (milyon)

7.83

7.03

6.86

-12.4%

-2.4%

Mobil Toplam Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon)
Mobil ARPU-Ön ödemeli (TL)
Mobil ARPU-Faturalı (TL)
Mobil ARPU-Karma (TL)
Mobile MoU (dakika)

4.23

4.45

4.57

8.1%

2.8%

9.51

9.74

10.54

10.8%

8.2%

33.45

29.97

31.02

-7.3%

3.5%

18.56

17.76

19.29

3.9%

8.6%

279

268

265

-5.0%

-1.2%

3.Çeyrek

2.Çeyrek

3.Çeyrek

2009

2010

2010

PSTN Hat Sayısı (milyon)
PSTN ARPU (TL)
PSTN MoU (dakika)

16.82

16.27

22.12

Toptan ADSL Bağlantı Sayısı (milyon)
ADSL ARPU (TL)

Yeniden Sınıflandırma
Daha önce satışların maliyeti, pazarlama, satış ve dağıtım ve genel yönetim giderleri
hesaplarında sınıflandırılan kıdem tazminatı faiz maliyeti 2010 1. Çeyrek itibariyle
finansman giderleri hesabında sınıflandırılmaya başlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda 2009 yılı ilk dokuz ayı için yeniden sınıflandırma öncesi ve sonrası
rakamlar verilmiştir.
2009 3. Çeyrek
Yeniden Sınıflandırma
Sonrası

2009 3. Çeyrek
Yeniden Sınıflandırma
Öncesi

(4,507)

(4,560)

Amortisman ve İtfa giderleri
Öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)

3,311

3,257

Faaliyet Kârı

2,111

2,057

Net Finansal Gelir / (Gider)

(401)

(348)

(TL milyon)
Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç
Net Faaliyet Giderleri

Gelecek Döneme İlişkin Görünüm
Ülkemizin makroekonomik durumu iyiye gitmekte ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın iyi
oranda artması beklenmektedir. Türk Telekom Grubu’nun 2010 yılında konsolide
gelirlerini yıllık bazda %2 ile %4 arasında arttırmasını bekliyoruz.
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında (İMKB: TTKOM)
Türk Telekom Grubu, sabit hat ve GSM’den geniş bant internete kadar bütünleşmiş
telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom grup şirketlerinin 30 Eylül 2010
itibariyle 16.1 milyon sabit hat, 6.5 milyon ADSL hattı (toptan) ve 11.4 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 A.Ş., online oyun şirketi
Sobee ve çağrı merkezi şirketi AssisTT şirketlerinin % 99,9’una, toptan data ve kapasite
servis sağlayıcısı Invitel International AG’nin ve iştiraklerinin ise %100'üne sahip olan
Türk Telekom, aynı zamanda Türkiye’deki üç GSM operatöründen biri olan Avea’nın
hisselerinin %81,4’üne de sahiptir. Bunun yanı sıra Türk Telekom, Arnavutluk’taki
yerleşik telekom operatörü Albtelecom şirketinde de dolaylı azınlık hissesine sahiptir.
Türk Telekom’un hisselerinin % 55’i Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve %30’u Türkiye Hazine
Müsteşarlığı’na aittir. Geriye kalan % 15’lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk Telekom
hisseleri, Mayıs 2008 itibariyle İMKB’de işlem görmektedir.
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.
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