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Konsolide Gelir 7,8 milyar TL’yi aştı
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom 2009 üçüncü
çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2009’un ilk 9 ayında Şirket’in konsolide gelirleri, 2008 yılının
aynı dönemine kıyasla, %3 artarak 7,8 milyar TL’yi aştı. Şirket’in konsolide Faiz
Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 3,3 milyar TL ve FAVÖK marjı %42 olarak
gerçekleşti.

2009 İlk Üç Çeyreğiyle İlgili Önemli Gelişmeler
Türk Telekom’un konsolide gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine
kıyasla, %3 artarak 7,8 milyar TL’yi aştı


Türk Telekom’un konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr
(FAVÖK) marjı, mobil fiyat savaşları ve mobil gelirlerini artırmak için
yapılan yatırım harcamalarına rağmen %42 seviyesinde gerçekleşti


Mobil gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, %16 oranında
artarak 1,85 milyar TL’ye ulaştı


ADSL gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, %28 oranında
artarak 1,56 milyar TL’ye 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.

2009 3. Çeyrek Sonuçları
Türk Telekom’un 2009 3. Çeyrek sonuçları ile ilgili bir değerlendirme
yapan Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany aşağıdaki
açıklamaları yaptı:
Güçlü FAVÖK marjı ile gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz ve mobil pazarın rasyonel
hale gelmesine ilişkin olumlu işaretler görmekten dolayı mutluyuz.
Mobil iştirakimiz Avea, 670 milyon ABD Doları tutarındaki borcunun erken geri
ödenmesinin ardından daha fazla esneklik kazandı ve hızlı büyümesine devam etmek için
şimdi daha iyi bir duruma kavuştu.
Çocuklar için güvenli internet sunan yeni ürünümüzle, ADSL tarafında katma değerli
hizmetlere odaklanmaya devam edeceğiz. Çocuklar için güvenli interneti, sadece
ADSL’deki başarılı gelir performansımıza katkıda bulunan katma değerli bir servis olarak
değil, aynı zamanda toplam geniş bant pazarının büyümesini destekleyecek güçlü bir
faktör olarak da görüyoruz.
Yenilikçi yakınsama teknolojilerine yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten
heyecan duyuyoruz. Mobil telefon cihazları ve bilgisayarlar üzerinden sabit hat
görüşmesi yapılmasına imkân veren yenilikçi yakınsama ürünümüz Wirofon’u
müşterilerimize sunduk. Wirofon yeni teknolojik inovasyonlarla desteklenecek. Türk
Telekom Grubu içinde geliştirilmesi ve iyileştirmesi sayesinde, Wirofon’un tamamlayıcı
ürün ve hizmetlerle yakınsama ürünleri sunmamız için yeni bir platform olma
potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.
Avea ve ayrıca geniş bant iştirakimiz TTNET aracılığıyla, yüksek kapasite ve kalitede
sabit internet üzerinden ve tüm Türkiye’de çok sayıda WiFi erişim noktası alanında
tamamlayıcı bir ürün olarak mobil internet sunmaya başladık.
Zor ekonomik ve operasyonel koşullara rağmen gösterdikleri güçlü performans ve
gayretleri için Türk Telekom Grubu çalışanlarına teşekkür ederim.
Müşteri odaklı, yenilikçi ve müşterilerimiz için değer yaratan ürünlere odaklanmaya
devam edeceğiz.
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Finansal Gelişmeler (Yılbaşından Bugüne Kadar)
(milyon TL )

30 Eylül 2009

30 Eylül 2008

% Değişim

7.818

7.592

%3

(4.560)

(4.180)

%9,1

3.257

3.412

(%4,5)

(1.200)

(1.220)

(%1,6)

Faaliyet Kârı

2.057

2.191

(%6,1)

Net Finansal Gelir / (Gider)

(348)

(80)

%335

Vergi

(474)

(466)

%1,7

133

35

%285

Net Dönem Kârı

1.369

1.680

(%18,5)

Yatırım Harcamaları

1.750

970

%80,4

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

Ana Ortaklık Dışı Paylar

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

Satış Gelirleri
2009’un ilk 9 ayında, Şirket’in konsolide gelirleri 2008 yılının aynı dönemine kıyasla %3
artış göstererek 7.818 milyon TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları
Mobil faaliyetleri (%16 artarak, 1.589 milyon TL’den 1.850 milyon TL’ye ulaştı) ve ADSL
faaliyetleri (%28 artarak, 1.223 milyon TL’den 1.565 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.
Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)
Faaliyet giderlerindeki artış tamamen mobil faaliyetleri ile ilgilidir; şirketin mobil
gelirlerindeki %16’lık büyüme, ara bağlantı maliyetlerinde daha fazla artış yaratmıştır.
Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2009 yılının üçüncü çeyreği itibariyle, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi
Kârı (FAVÖK) küçük bir azalmayla 3.257 milyon TL, konsolide FAVÖK marjı %42 olarak
gerçekleşti.
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Amortisman ve İtfa Giderleri
2009 yılı ilk 9 ay itibariyle, 1.200 milyon TL tutarındaki toplam amortisman ve itfa
tahakkuku, 1.220 milyon TL olarak kaydedilen 2008 yılının aynı dönemindeki rakama
oldukça yakın bir seviyede gerçekleşti.
Faaliyet Kârı
2009 yılı ilk 9 ay itibariyle, Türk Telekom’un faaliyet kârı, %26’lık faaliyet kârı marjı ile
2.057 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârının düşmesi, tamamen, pazardaki fiyat
savaşlarından etkilenen mobil faaliyetlerimizden kaynaklanmaktadır.
Net Finansal Gelir / (Gider)
Şirketin 348 milyon TL’lik net finansal gider pozisyonunun ana nedeni 224 milyon TL’lik
net türev ve kur zararı oluşturmaktadır.
Vergi
Kurumlar vergisi tahakkuku 474 milyon TL olarak gerçekleşti; %20 seviyesindeki kurumlar
vergisi oranında bir değişiklik olmadı.
Net Kâr
2009 yılının ilk 9 ayında net kâr 1.369 milyon TL veya lot (100 hisse) başına 0,391 Kuruş
olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılının ilk 9 ayında net kâr 1.680 milyon TL veya lot başına
0,480 Kuruş olarak gerçekleşmişti. Daha düşük düzeyde gerçekleşen net kârın ana
nedenleri mobilde zayıf faaliyet performansı ve Avea’nın borçlarına ilişkin net türev
zararıdır.
Ek Bilgi
Şirketin 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle, 3,6 milyar TL net borç olmak üzere 4,4 milyar TL
toplam borcu ve 0,9 milyar TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti bulunmaktadır.
Türk Telekom Grubu’nda 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle çalışan toplam personel sayısı
35.667’dir.
Gelecek Döneme İlişkin Görünüm
Mobil pazarın devam eden negatif etkisine rağmen, konsolide faaliyetlerimiz yaklaşık
%40 FAVÖK getirebilecektir. 2009’un üçüncü çeyreğindeki mobil fiyat savaşlarının
negatif etkisi ve bu durumun 2009’un son çeyreğinde potansiyel yavaş bir iyileşme
sürecine gireceği düşünüldüğünde, konsolide satış gelirlerinde %3-%4 civarı bir artış
beklenmektedir.
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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
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom, sabit hat ve
GSM’den geniş bant internete kadar bütünleşmiş telekomünikasyon hizmetleri
sunmaktadır. Türk Telekom grup şirketlerinin 30 Eylül 2009 itibariyle 16,8 milyon sabit
hat, 6 milyon ADSL hattı ve 12,1 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 %81,4’üne 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
İMKB’de işlem görmektedir.
Türk Telekom (ISE: TTKOM)

