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Türk Telekom
2008 Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı
Türkiye’nin telekomünikasyon devi Türk Telekom, (IMKB: TTKOM) 2008 yılı
üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle
konsolide gelirleri, 2007 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 7,6
milyar YTL’ye ulaşmıştır. Şirketin Faaliyet Kârı ise 2008 yılı üçüncü çeyreği
itibariyle, 2007 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik bir artış göstererek
2,2 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir.
2008 yılı ilk üç çeyreğinin önemli gelişmeleri;
FAALİYET KARI %15’lik bir artış göstererek 2,2 milyar YTL’ye
yükselirken, satış gelirleri 2007 yılının aynı dönemine oranla %10 artış
göstermiştir (7,6 milyar YTL’ye yükselmiştir).



GSM faaliyetlerinde gelirler %30 oranında bir artış göstererek 1,6
milyar YTL’ye, FAVÖK* ise 2007 yılının aynı dönemine kıyasla %55
oranında artış göstererek 366 milyon YTL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı %23
olarak gerçekleşmiştir.



GSM müşteri sayısı 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 700 bin adet
net artış ile 11,7 milyona ulaştı. Bununla birlikte, 2008 yılı üçüncü
çeyreğinde ortalama ARPU 2008 yılı ikinci çeyreğine kıyasla %3
yükselerek 16,4 YTL olarak gerçekleşmiştir.



SABİT HAT faaliyetlerinde, satış gelirleri 2007 yılı üçüncü çeyreği
itibariyle 5,8 milyar YTL iken %6 oranında bir artışla 2008 üçüncü
çeyreği itibariyle 6,2 milyar YTL’ye yükselmiş ve %49’luk FAVÖK marjı
gerçekleştirilmiştir.



ADSL gelirleri 2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle, 2007 yılının aynı
dönemine kıyasla %35 artış göstererek 1,2 milyar YTL’ye ulaştı. ADSL
hattı sayısı 2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 5,5 milyona ulaşmıştır.



* 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 sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk
Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany aşağıdaki açıklamaları yaptı:

Şirketimizin son iki yılda atılan sağlam temeller üzerinde güçlü bir şekilde
büyümeye devam ettiğini açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bu yılın 3.
çeyreği itibariyle, konsolide gelirimiz, geçen yıla kıyasla yüzde 10, faaliyet
kârımız ise yüzde 15 arttı.
Türkiye’deki telekom sektörünün gelişimine ve sürdürülebilirliğine olan
güçlü inancımızın bir göstergesi olarak, bu yılın ilk dokuz ayında altyapıya
1 milyar YTL yatırım yaptık.
Bu yıl, teknolojik innovasyon (yenilikçilik) yönünde özellikle yakınsama
teknolojileri bakımından önemli adımlar attık. Bu yakınsama hizmetleri;
görüntülü telefon, WiFi telefon, 3. Nesil cihazlar, bilgisayarlar ve
IPTV/televizyonların eşsiz bir şekilde entegre edilmesine imkân
sağlayacak. CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nda gösterdiğimiz gibi, grup
şirketlerimiz Argela, Innova ve Sebit tarafından geliştirilen teknolojileri,
TTNet, Avea ve Türk Telekom tarafından verilen hizmetler ile entegre
ediyoruz. Türkiye pazarı için teknoloji geliştirmenin yanı sıra, Türk
Telekom grubunda yer alan teknoloji şirketlerine yarattıkları yenilikleri
küresel pazarlara ihraç etme konusunda destek veriyoruz.
Müşterilerimize daha fazla değer sağlamak için, geliştirdiğimiz ürünler
arasında, ses paketleri, eğitim yazılımı (“Vitamin”), Ebeveyn Kontrolü
Yazılımı ve yanı sıra, zengin içerikli müzik/video/oyun portalları dâhil yeni
katma değerli hizmetler yer alıyor. WiFi kapsama alanımızı da Avrupa
seviyesine çıkarıyoruz.
Bu çerçevede, yılsonu hedeflerimizi daha önce belirttiğimiz şekilde
gerçekleştirmek için çalışmaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya
devam edeceğiz.

2008 3. Çeyrek Sonuçları

Finansal Performans Göstergeleri
(YTL Milyon)

30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

% Değişim

Satış Gelirleri

7.592

6.876

10,4

(4.180)

(3.741)

11,8

3.412

3.136

8,8

(1.221)

(1.227)

(0,5)

2.191

1.909

14,8

1.680

1.788

(6,0)

Yatırım Harcamaları

(969)

(585)

65,6

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan
Net Nakit

2.269

2.093

8,4

Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç
Faaliyet Giderleri (a)
Amortisman ve İtfa Giderleri
Öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
Amortisman ve İtfa Giderleri
Faaliyet Kârı
Net Dönem Kârı

(b)

(a) Faaliyet giderleri, diğer faaliyet gelirlerini ve diğer faaliyet giderlerini içermektedir.
(b) Azınlık payları düşüldükten sonra.

Satış Gelirleri
Şirketin konsolide satış gelirleri, 2008 yılının üçüncü çeyreği itibariyle,
2007 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 7,6 milyar YTL olarak
gerçekleşmiştir. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları GSM (+%30,
1,2 milyar YTL’den 1,6 milyar YTL’ye) ve ADSL (+%35, 0,9 milyar YTL’den
1,2 milyar YTL’ye) faaliyetleri olmuştur.
Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri hariç)
2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 4,2 milyar YTL tutarındaki faaliyet giderleri,
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 439 milyon YTL (veya %12) daha yüksek
olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderlerindeki artışın ana kısmı, GSM
faaliyetleri (234 milyon YTL) ile alakalıdır. GSM faaliyetlerindeki maliyet artışı,
GSM gelirlerindeki %30’luk büyümeden kaynaklanmaktadır. Maliyet
artışındaki diğer bir ana unsur, Sabit Hat faaliyetlerindeki bakım ve onarım
giderlerindeki artıştır (Ağ kalitesini arttırmaya yönelik +152 milyon YTL).
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Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle FAVÖK 2007 yılının aynı dönemine
kıyasla %9 artarak 3,4 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Sabit Hat Faaliyetleri
FAVÖK marjı değişmeden %49’da kalırken, GSM faaliyetleri FAVÖK marjı
%19’dan, %23’e yükselmiştir.
Amortisman ve İtfa Giderleri
1,2 milyar YTL tutarındaki toplam amortisman ve itfa giderleri tahakkuku,
2007 üçüncü çeyreği itibariyle 1,2 milyar YTL olarak kaydedilen rakama
oldukça yakın bir seviyede gerçekleşmiştir.
Faaliyet Kârı
2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle faaliyet kârı, 2007 yılının aynı dönemine
kıyasla 282 milyon YTL artarak (%15) 2,2 milyar YTL’ye yükselmiştir.
Finansal Gider ve Gelirler
Net finansal gelir pozisyonu 2007 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 364 milyon
YTL’lik net finansal gelir durumundan 2008 yılı üçüncü çeyreği sonunda 80
milyon YTL’lik net finansal gider durumuna dönüşmüştür. Değişikliğin ana
nedeni şirketin ABD doları cinsinden olan borçlarından kaynaklanan kur
gideri ile ilgilidir (Eylül 2008 sonunda 1,7 milyar ABD doları).
Şirket, (2008 yılı ilk üç çeyreğinde YTL’nin ABD doları karşısında %6’lık bir
değer kaybına uğraması neticesinde) 2007 yılı üçüncü çeyreği itibariyle
elde edilen 326 milyon YTL’lik kur gelirine kıyasla 2008 yılı üçüncü çeyreği
sonunda 120 milyon YTL’lik net kur gideri kaydetmiştir.
Kurumlar Vergisi
Kurumlar vergisi tahakkukunun 2008 üçüncü çeyreği itibariyle, 2007
yılının aynı dönemine kıyasla daha düşük gerçekleşmesi, Şirket’in daha
düşük kâr tahakkukundan kaynaklanmıştır. %20 seviyesindeki kurumlar
vergisi oranında bir değişiklik olmamıştır.
Net Dönem Kârı
2008 üçüncü çeyreği itibariyle, 282 milyon YTL’lik faaliyet karı artışı, 2008
ve 2007 üçüncü çeyrek sonları arasındaki kur dalgalanmasından
kaynaklanan 446 milyon YTL’lik kur gideri farkı nedeniyle net kara
yansımamıştır.
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Net dönem kârı, 1,7 milyar YTL veya hisse başına 0,4799 Yeni Kuruş
olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı üçüncü çeyrek itibariyle net kâr tutarı 1,8
milyar YTL veya hisse başına 0,5110 Yeni Kuruş olarak kaydedilmiştir.**
** 2007 değeri, Nisan 2008’de yeniden belirlenen toplam hisse adedi çerçevesinde revize edilmiş
değerdir.

İlave Bilgi
2008 yılı üçüncü çeyreği itibariyle, Şirket öncelikli olarak GSM
hizmetlerinin kalitesi ve kapsama alanı ile ADSL hizmetlerinin kalitesini
geliştirmek üzere 1 milyar YTL tutarında yatırım yapmıştır.
30 Eylül 2008 itibariyle, Şirket’in 2,2 milyar YTL tutarında net borcu
bulunmaktadır. Banka kredilerinden kaynaklanan toplam yükümlülüğü 3,3
milyar YTL, nakit ve nakit benzeri varlıkları ise 1,1 milyar YTL’dir.
Şirket’in 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle personel sayısı 36.935’tir. Personel
sayısı 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sırasıyla 37.455 ve
40.800 idi.

Gelecek Döneme İlişkin Görünüm
Zor ekonomik şartlara rağmen Şirket, yüksek tek haneli satış geliri
büyüme beklentisinin 2008 için hala geçerli olduğunu öngörmektedir.
Şirket, 2008 yılı üçüncü çeyrek itibariyle ulaştığı Sabit Hat Faaliyetleri ve
GSM faaliyetleri FAVÖK marjlarının beklentileri doğrultusunda (Sabit Hat
Faaliyetleri için %48, GSM faaliyetleri için %21-22) yıl sonu için de
korunacağı kanısındadır. Genel piyasa ve rekabet ortamına bağlı riskler
söz konusudur.
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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 entegre
telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom grup şirketlerinin
30 Eylül 2008 itibariyle 17,7 milyon sabit hat, 5,5 milyon ADSL hattı ve
11,7 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 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
dolaylı azınlık hissesine sahiptir. Türk Telekom’un hisselerinin % 55’i Ojer
Telekomünikasyon A.Ş. ve %30’u Türkiye Hazine Müsteşerlığı’na aittir.
Geriye kalan % 15’lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk Telekom
hisseleri, Mayıs 2008 itibariyle IMKB’de işlem görmektedir.
Türk Telekom (ISE: TTKOM)

