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Konsolide Gelir 2009 Yılının Đlk Yarısında 5 milyar TL’yi aştı
Türk Telekom, 2009 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un 2009 yılı ilk
yarısında konsolide gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, yüzde 3,5 artarak 5,1
milyar TL’yi aştı. Türk Telekom’un konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı
(FAVÖK*) 2,1 milyar TL ve FAVÖK marjı %42 olarak gerçekleşti.

2009 ilk yarısıyla ilgili önemli gelişmeler
Türk Telekom’un 2009 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri, 2008
yılının aynı dönemine kıyasla, yüzde 3,5 artarak 5,1 milyar TL’yi aştı


Türk Telekom’un konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr
(FAVÖK) marjı, mobil fiyat savaşları ve mobil büyümesine yapılan
yatırımın maliyetine rağmen %42 seviyesinde gerçekleşti


Türk Telekom’un Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK Marjı 2009 yılı
ilk yarısında %50’nin üzerinde gerçekleşti


2009 yılı ikinci çeyreğinde mobil pazarında minimum seviyede bir
büyüme beklentisi olmasına karşın, mobil gelirleri %17’lik bir artış
göstermeyi başardı ve 625 milyon TL’ye ulaştı



ADSL gelirleri 2009 yılı ilk yarısında, Katma Değerli Hizmet
kullanımlarındaki artış ile desteklenen ARPU yükselişiyle geçen yılın aynı
dönemine kıyasla %29 artış gösterdi


*FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, 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’un 2009 ilk yarı sonuçları ile ilgili bir değerlendirme
yapan Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany aşağıdaki
açıklamaları yaptı:
Türkiye’nin öncü telekomünikasyon ve yakınsama teknolojisi grubu olarak 2009 yılının ilk
yarısında tatmin edici finansal ve operasyonel performansımızı sürdürdük. Konsolide
gelirimiz geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 5,1 milyar TL’yi aştı. Bu
konsolide gelir büyümesi esasen, sırasıyla yüzde 29 ve 14 gelir büyümesi gerçekleşen
ADSL ve mobil alanlarından kaynaklandı.
Mobil sektöründe yoğun olarak yaşanan fiyat rekabetine ve mobil büyümesine yapılan
yatırımın maliyetine rağmen yüzde 42’lik güçlü konsolide FAVÖK marjını koruduk.
Toplam mobil pazarda minimum seviyede büyüme beklentisine rağmen, AVEA’nın
gelirleri, birinci çeyreğe kıyasla yüzde 17 büyüyerek ikinci çeyrekte 625 milyon TL’ye
ulaştı. Mobil iştirakimiz Avea’nın mobil pazardaki operasyonel esnekliğini artırmak için,
Avea’nın borcunun 670 milyon ABD dolarlık kısmını ödemeye karar verdik; bu sayede
Avea sahip olduğu potansiyelin tamamını Vodafone Türkiye’yi belirgin şekilde geçerek
mobil pazarda güçlü bir 2. operatör olma amacıyla kullanabilecektir.
Teknolojik inovasyon yönünde attığımız adımların somut sonuçlarını görmekten heyecan
duyuyoruz. Sabit hat hizmetinin WiFi özellikli cep telefonları üzerinden verilmesine
imkân tanıyan ve Türk Telekom Grubu tarafından geliştirilen yeni bir teknolojiyi yakında
müşterilerimizle buluşturacağız. Bu teknoloji, cep telefonundan gelen bir SMS
doğrultusunda, Türk Telekom’un geliştirdiği yazılımı karşıdan yükleyerek aynı cep
telefonundan hem sabit hem de mobil operatör hizmetlerinin kullanılmasını mümkün
kılacak. Yüksek kapasiteli sabit internet ve ülke çapında yaygın WiFi noktalarımızı
kullanarak tüm Đnternet Servis Sağlayıcılar ile, tamamlayıcı nitelikte mobil internet
hizmetleri sunacağımız 3G teknolojisini müşterilerimizle buluşturacak olmaktan da
heyecan duyuyoruz. Yenilikçi yakınsama hizmetleri ile müşterilerimize değer katmaya
devam edeceğiz.
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Finansal Gelişmeler
(milyon TL)

30 Haziran 2008

30 Haziran 2009

% Değişim

4,977

5,149

3.5%

(2,795)

(3,012)

7.8%

Amortisman ve Đtfa giderleri
Öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)

2,182

2,137

(2.1%)

Amortisman ve Đtfa giderleri

(831)

(864)

4.0%

Faaliyet Kârı

1,351

1,273

(5.8%)

Net Finansal Gelir / (Gider)

(52)

(235)

(351.9%)

Vergi

(305)

(302)

(1%)

32

85

165.6%

1,026

821

(20%)

518

1,158

123.6%

Satış Gelirleri
Amortisman ve Đtfa Giderleri Hariç
Net Faaliyet Giderleri (a)

Ana Ortaklık Dışı Paylar
Net Dönem Kârı
Yatırım Harcamaları

(a) Net faaliyet giderleri, faaliyet giderlerini, diğer faaliyet giderlerini ve diğer faaliyet gelirlerini içermektedir

Satış Gelirleri
Şirketin konsolide satış gelirleri, 2009 yılının ilk yarısında, 2008 yılının aynı dönemine
kıyasla %3,5 artarak 5,149 milyon TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları
GSM faaliyetleri (%14 artarak, 1,017 milyon TL’den 1,157 milyon TL’ye ulaştı) ve ADSL
faaliyetleri (%29 artarak, 791 milyon TL’den 1,021 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.
Net Faaliyet Giderleri ( Amortisman ve Đtfa Giderleri Hariç)
Faaliyet giderlerindeki artış tamamen mobil faaliyetleri ile ilgilidir; şirketin mobil
gelirlerindeki %14’lük büyüme, ara bağlantı maliyetlerinde daha fazla artış yaratmıştır.
Amortisman ve Đtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2009 yılının ilk yarısında
2,137 milyon TL ve konsolide FAVÖK marjı %42 olarak gerçekleşti. 2009 yılı ilk yarısında,
2008 yılının aynı dönemine kıyasla, Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK %6.4 artarken
(+6.4%, 1,958 milyon TL’den 2,084 milyon TL’ye ulaştı), mobil faaliyetlerindeki FAVÖK
%75 azaldı. (-75%, 224 milyon TL’den 55 milyon TL’ye düştü),
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Amortisman ve Đtfa Giderleri
2009 yılı ilk yarısında 864 milyon TL tutarındaki toplam amortisman ve itfa tahakkuku,
832 milyon TL olarak kaydedilen 2008 yılı ilk yarısındaki rakama oldukça yakın bir
seviyede gerçekleşti.
Faaliyet Kârı
Türk Telekom’un 2009 yılı ilk yarısındaki faaliyet kârı, %25’lik faaliyet kârı marjı ile 2008
yılının aynı dönemine kıyasla daha düşük düzeyde, 1,273 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net Finansal Gelir / (Gider)
Şirketin 2009 yılı ilk yarısındaki 235 milyon TL’lik net finansal gider pozisyonunun ana
nedenlerini, 140 milyon TL’lik net türev zararı ve şirketin esasen ABD doları cinsinden
olan borçlarından kaynaklanan 35 milyon TL’lik net kur zararı oluşturmaktadır.
Vergi
Kurumlar vergisi tahakkukunun 2009 yılı ilk yarısında daha düşük gerçekleşmesi, Şirket’in
daha düşük kâr tahakkukundan kaynaklandı. %20 seviyesindeki kurumlar vergisi oranında
bir değişiklik olmadı.
Net Kâr
2009 yılı ilk yarı kârı, 821 milyon TL veya lot (100 hisse) başına 0,235 Kuruş olarak
gerçekleşmiştir. 2008 yılı ilk yarı kârı 1,026 milyon TL veya lot başına 0,293 Kuruş olarak
gerçekleşmişti. 2009 yılı ilk yarısında, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, 140 milyon
TL’lik fazla net türev zararı azalan net kârın ana nedenidir.
Ek Bilgi
AVEA, son 18 ay içerisinde, 2,5 milyon net abone artışı ile mobil müşterilerinin birinci
sırada tercih ettikleri operatör olmuştur.
Şirket sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik yatırım yapmaya devam etmiş
ve bu amaçla 2009 yılı ilk yarısında 1,1 milyar TL’nin üzerinde (3G lisans bedeli dâhil)
yatırım yapmıştır.
Şirketin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, 3,8 milyar TL net borç olmak üzere 4,5 milyar
TL toplam borcu ve 0,7 milyar TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti bulunmaktadır.
Türk Telekom Grubu’nda, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, çalışan toplam personel
sayısı 35.820’tir.
Gelecek Döneme Đlişkin Görünüm
Ekonomik durgunluk gelirleri etkilemekte ve gelir hedefine ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
Sabit hat alanındaki faaliyetler şirket planları çerçevesinde gerçekleşmesine rağmen,
hızlı mobil büyümesine zor pazar koşullarında yatırım yapmak tahmin edilenden daha
büyük bir maliyet yaratmaktadır.
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Yasal uyarı
Bu belge “ileriye yönelik ifadeler” içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışındaki,
şirketin 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 Telekomünikasyon A.Ş. hakkında
Türk Telekom, sabit hat ve GSM’den geniş bant internete kadar bütünleşmiş
telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom grup şirketlerinin 30 Haziran
2009 itibariyle 17,1 milyon sabit hat, 6 milyon ADSL hattı ve 12,4 milyon GSM abonesi
bulunmaktadır. Şirket, tüm ülkeyi kapsayan modern şebeke altyapısıyla Türkiye
genelindeki bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
TTnet, Argela, Innova, Sebit, Sobee ve AssisTT şirketlerinin % 99,9’una sahip olan Türk
Telekom, aynı zamanda Türkiye’deki üç GSM operatöründen biri olan Avea’nın
hisselerinin %81’ine de sahiptir. Bunun yanı sıra Türk Telekom, Arnavutluk’taki yerleşik
telekom operatörü Albtelecom şirketinde de 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 ĐMKB’de işlem görmektedir.
Türk Telekom (ISE: TTKOM)

