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Konsolide Gelir 2009 Yılının Đlk Çeyreğinde 2,5 milyar TL’yi aştı
Türk Telekom, 2009 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un 2009 yılı ilk
çeyreğinde konsolide gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 2,5
milyar TL’yi aştı. Gelir artışının olumlu etkisiyle, Türk Telekom’un konsolide Faiz
Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 1,1 milyar TL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı %43
olarak gerçekleşti.

2009 ilk çeyreğiyle ilgili önemli gelişmeler
Türk Telekom’un 2009 yılı ilk çeyreğinde konsolide gelirleri, 2008
yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 2,5 milyar TL’yi aştı


Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 gelir artışının
olumlu etkisiyle, 2009 yılı ilk çeyreğinde, Türk Telekom’un konsolide
Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2008 yılının aynı dönemine
kıyasla %1 artarak 1,087 milyon TL’ye ulaştı



Türk Telekom’un Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK Marjı 2009 yılı
ilk çeyreği itibariyle %51 olarak gerçekleşti


Türk Telekom’un Mobil iştiraki AVEA’nın gelirleri 2009 yılı ilk
çeyreğinde, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla %10 artarak, 532 milyon
TL olarak gerçekleşti



ADSL gelirleri 2009 yılı ilk çeyreğinde, 2008 yılının aynı dönemine
kıyasla %34 artış gösterdi ve ADSL hattı sayısı 6 milyon’a ulaştı


*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 çeyrek sonuçları ile ilgili bir değerlendirme
yapan Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany aşağıdaki
açıklamaları yaptı:
“2009 yılının ilk çeyreğindeki genel mali performansımız yüzde 43 FAVÖK marjı ile
tatmin edici düzeydedir. Elde edilen FAVÖK marjı, 2008 yılı FAVÖK marjı ile tutarlıdır.
Mobil sektördeki yoğun rekabetçi koşullar mobil FAVÖK yüzdemizi elbette etkilemiştir
ancak, konsolide kâr performansımız gücünü korumuştur.
Avea’nın Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri ile yaptığı anlaşma Avea'ya,
müşterilere ve kulüplere değer katan, mobil sektörü için yeni ve başarılı bir açılımdır.
Bu uygulama, mobil numara taşınabilirliğinin Türkiye'ye sağladığı faydalara bir örnektir:
müşterilerin tercih edebileceği marka sayısı üçten beşe yükselmiştir (yakında bu konuda
daha da fazla seçenek sunulacaktır). Avea’nın faturalı hatlar için sunduğu “Sınırsız”
tarifesi, çok başarılı olmuş, sadece üç haftada 300 binden fazla müşteri bu paketi
seçmiştir. Bu da, müşterilerin iletişim özgürlüğü sunan mobil ürünlere verdiği değeri
göstermektedir.
2009 yılının ilk çeyreğinde “JettFon” tarifemizle Türkiye’ye ilk kez sabit hatta sınırsız
konuşma kavramını getirdik. “Jettvel” markasıyla sabit hatta sunduğumuz mobil benzeri
tarifelerimiz ise üç aydan az bir zamanda yarım milyonun üzerinde müşteri çekti. Bu da
yine, müşterilerimizin sesine kulak verdiğimizi ve daha müşteri odaklı hizmetler
sunduğumuzu gösteriyor.
Gigabayt tüketimine göre yapılan ölçümler esasında, internet sektöründe
müşterilerimizin internet kullanımlarını artırdıklarını gördük. Tamamlayıcı internet
hizmetleri sunabilmek için 3G teknolojisinin bir an önce devreye girmesini bekliyoruz.
Mobil internet, hâlihazırda da geniş olan WiFi kapsama alanımızı tamamlayıcı nitelikte
olacak ve mevcut müşterilerimizin, sabit internet hizmetimizi yüksek hacimli
işlemlerde, mobil internet hizmetini ise ekstra mobilite için kullanmalarını sağlayacak.
Teknoloji yatırımlarımıza yakın zamanda oyun yazılım şirketi Sobee’yi grubumuza
katarak devam ettik. Heyecan verici, dünya standartlarında ve internet üzerinden
oynanan oyunlar geliştiren bu şirket, Türk Telekom şirketleri ailesine katılarak
verimliliğini daha da artırma ve internet müşterilerimize ileri düzey hizmetler sunma
imkânı bulacak. Sobee, Vitamin adlı ürünüyle Türkiye'de başarı sağlayan ve yakın
zamanda dünyanın diğer bölgelerine de açılacak olan Sebit'in izinden gidecek.
Đnternet pazarının büyümesine destek olmak amacıyla TTNET haricindeki internet servis
sağlayıcılara (ĐSS) yönelik pozitif fiyat ayrımcılığı stratejimizi sürdürüyoruz.”
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Finansal Gelişmeler
(milyon TL)

31 Mart 2008

31 Mart 2009

% Değişim

2,423

2,508

3.5

(1,342)

(1,420)

5.8

Amortisman ve Đtfa giderleri
Öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)

1,081

1,087

0.6

Amortisman ve Đtfa giderleri

(416)

(424)

2.0

666

664

(0.3)

Net Finansal Gelir / (Gider)

(162)

(296)

(82.7)

Vergi

(149)

(148)

(0.7)

Ana Ortaklık Dışı Paylar

43

71

65

Net Dönem Kârı

398

291

(26.9)

Yatırım Harcamaları

198

204

3.0

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

Faaliyet Kârı

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

Satış Gelirleri
Şirketin konsolide satış gelirleri, 2009 yılının ilk çeyreğinde, 2008 yılının aynı dönemine
kıyasla %3,5 artarak 2,508 milyon TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları
GSM faaliyetleri (%10 artarak, 482 milyon TL’den 532 milyon TL’ye ulaştı) ve Genişbant
faaliyetleri (%34 artarak, 369 milyon TL’den 496 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.
Net Faaliyet Giderleri ( Amortisman ve Đtfa Giderleri Hariç)
Faaliyet giderlerindeki artış tamamen mobil faaliyetleri ile ilgilidir; şirketin mobil
gelirlerindeki %10’luk büyüme, ara bağlantı ve müşteri elde etme maliyetlerinde daha
fazla artış yaratmıştır.
Amortisman ve Đtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2009 yılı ilk çeyreğinde, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK),
2008 yılının aynı dönemine kıyasla %1 artarak 1,087 milyar TL’ye ulaştı ve konsolide
FAVÖK marjı %43 olarak gerçekleşti.
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Amortisman ve Đtfa Giderleri
2009 yılı ilk çeyreğinde 424 milyon TL tutarındaki toplam amortisman ve itfa tahakkuku,
416 milyon TL olarak kaydedilen 2008 yılı ilk çeyreğindeki rakama oldukça yakın bir
seviyede gerçekleşti.
Faaliyet Kârı
Türk Telekom’un 2009 yılı ilk çeyreğinde faaliyet kârı, 2008 yılının aynı dönemi ile aynı
düzeyde, 664 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve faaliyet kârı marjı %26 olmuştur.
Net Finansal Gelir / (Gider)
Şirketin 296 milyon TL’lik net finansal gider pozisyonunun ana nedeni şirketin ABD doları
cinsinden olan borçlarından kaynaklanan 261 milyon TL’lik kur zararıdır.
Kur zararı, 2009 yılı ilk çeyreği içinde TL’nin ABD doları karşısında %12’lik bir değer
kaybına uğraması neticesinde kaydedilmiştir.
Vergi
Kurumlar vergisi tahakkukunun 2009 yılı ilk çeyreğinde daha düşük gerçekleşmesi,
Şirket’in daha düşük kâr tahakkukundan kaynaklandı. %20 seviyesindeki kurumlar vergisi
oranında bir değişiklik olmadı.
Net Kâr
2009 yılı ilk çeyrek kârı, 291 milyon TL veya lot (100 hisse) başına 8,31 Kuruş olarak
gerçekleşmiştir. 2008 yılı ilk çeyrek kârı 398 milyon TL veya lot başına 11,4 Kuruş olarak
gerçekleşmişti. (2009 yılı ilk çeyreğinde, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, 61 milyon
TL’lik fazla net kur zararı azalan net kârın ana nedenidir.
Ek Bilgi
AVEA, son 15 ay içerisinde, 2,7 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 çeyreğinde 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapmıştır.
Şirketin 31 Mart 2009 tarihi itibariyle, 2,3 milyar TL net borç olmak üzere 3,2 milyar TL
toplam borcu ve 927 milyon TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti bulunmaktadır.
Türk Telekom grubunda, 31 Mart 2009 tarihi itibariyle, çalışan toplam personel sayısı
35,445’tir.
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Gelecek Döneme Đlişkin Görünüm
Şirket 2009 yılında konsolide gelirlerini %8 ile %10 arasında arttırmayı hedeflemektedir.
2009 yılı içerisinde, Türk Telekom grubu, 3N lisans bedeli haricinde, 2008 yılındaki
yatırım harcamalarına yakın tutarda, 1,75 – 2,0 milyar TL yatırım yapmayı
planlamaktadır.
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 31 Mart 2009
itibariyle 17,3 milyon sabit hat, 6 milyon ADSL hattı ve 12,6 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)

