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Gelirlerde Güçlü Artış
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 1. Yarıyıl
finansal sonuçlarını açıkladı. Gösterdiği güçlü faaliyet performansı ile Grubun gelirleri
geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 artarak yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaştı. Grubun
2011 birinci yarıyıl faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16 artarak 1.7 milyar
TL olarak gerçekleşti. Grup Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 2,5 milyar TL
ve FAVÖK marjı %43 olarak gerçekleşti.

2011 ilk yarısıyla ile ilgili önemli gelişmeler
2011 yılının birinci yarısında Grup gelirleri geçen yılın aynı
dönemine kıyasla %12 artarak yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaştı; FAVÖK*
marjı %43 olarak gerçekleşti


2011 yılının birinci yarısında Grubun faaliyet kârı geçen yılın aynı
dönemine kıyasla %16 artarak 1,7 milyar TL’ye ulaştı


2011 yılının birinci yarısında Grubun net kârı geçen yılın aynı
dönemine kıyasla değişmeyerek 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti


2011 yılının başından beri abone sayısını 615 bin artıran AVEA,
2011 yılının birinci yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13’lük
bir artışla 1,5 milyar TL gelir elde etti


*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 ve azınlık paylarını içermemektedir.
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Türk Telekom Grubu CEO’su Hakam Kanafani Türk Telekom’un 2011
birinci yarıyıl sonuçlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:
Türk Telekom Grubunun güçlü faaliyet performansını bu yılın ikinci çeyreğinde de
sürdürdüğünü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 2011’in birinci yarısında, Grup
gelirleri ve FAVÖK (yıldan yıla) yüzde 12 artarak sırasıyla 5,9 milyar TL ve 2,5 milyar
TL’ye yükseldi ve FAVÖK marjı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Kârlılık seviyemiz ise, 2010
yılının birinci yarısında elde ettiğimiz kârlılık seviyesi ile aynı oldu. Birinci yarıda elde
ettiğimiz 1,1 milyar TL net kar, 2010 yılının birinci yarısında elde ettiğimiz rakama çok
yakın gerçekleşti; bu durum, 8 milyon TL net kambiyo ve türev kazancı kaydettiğimiz
geçen senenin aynı dönemine kıyasla bu yıl Türk Lirası’nın ABD Doları ve EURO’ya karşı
değer kaybetmesi nedeniyle 368 milyon TL net kambiyo ve türev zararı kaydetmiş
olduğumuz dikkate alındığında büyük bir başarıdır.
Birinci yarıda yatırım harcamalarımız, büyümeyi desteklemek için altyapı ve teknoloji
yatırımlarına devam etmemiz nedeniyle önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Bu büyüme ve
yatırımlar milyonlarca müşterimize avantajlı iletişim hizmetleri sunarken en iyi kaliteyi
garantilememize imkân verecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yaptığımız yatırımlar
dünyada Türkiye’nin rekabetçiliğini desteklemeye devam edecek.
Saha dolabı ve binaya kadar fiber (FTTN) dâhil sabit hat şebekesine yaptığımız
yatırımlara devam ettik ve yaklaşık 3,3 milyon haneye ulaştık. 6,7 milyon ADSL
müşterimiz ayda ortalama 18 GB data kullanıyor ve bu rakam geçen senenin Haziran
ayına kıyasla yüzde 50 daha yüksek. PANTEL’in satın alınması ve şebeke yatırımlarımızla,
uluslararası ağ geçidi veri kapasitemiz 2005 yılındaki 30 GB’a kıyasla 40 kat artarak 1,2
TB’e yükseldi. Web TV hizmetimiz Tivibu 1,1 milyondan fazla müşteriye ulaştı ve
çevrimiçi veri saklama hizmetimiz 40 bin müşterimiz tarafından kullanılıyor. Daha iyi
kalite ve altyapıyla, müşterilerimize yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz.
Mobil şirketimiz Avea mobil pazarda devam eden agresif rekabete rağmen müşteri
tabanını birinci yarıda 615 bin artırarak toplam müşteri sayısını 12,2 milyona çıkardı.
Faturalı müşteri sayısını ise yıldan yıla yüzde 21 artırarak 5,4 milyona yükseltti. Yenilikçi
tarifeler, kanallarda süregelen iyileştirmeler ve altyapı yatırımları sayesinde birinci
yarıda Avea gelirlerini yüzde 13, FAVÖK’ü ise yüzde 29 artırmayı başardı.
Haziran 2011’de Türkiye’de “Motorola XOOM” tablet bilgisayarı münhasıran lanse ettik
ve bu ürüne Türk Telekom müşterileri büyük ilgi gösterdi. Bu lansman hâlihazırda
başarıyla yürüttüğümüz PC kampanyalarına çok güçlü bir ilave oldu ve önümüzdeki
dönemde de ileri gelen tablet bilgisayar üreticileri ile pazara benzer teklifler sunmayı
planlıyoruz.
Geniş yenilikçi ürün ve hizmet portföyümüz ve katma değerli tekliflerimiz ile Türkiye
telekom pazarında lider konumumuzu sürdüreceğiz.
Çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza sürekli destekleri
için teşekkür ederiz.
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Finansal Gelişmeler
(milyon TL)

1.Yarıyıl 2010

1.Yarıyıl 2011

% Değişim

5,250

5,855

%11.5

(2,996)

(3,324)

%10.9

2,254

2,531

%12.3

Amortisman ve İtfa giderleri

(756)

(791)

%4.6

Faaliyet Kârı

1,498

1,740

%16.2

(7)

(355)

%4788.3

(424)

(352)

(%16.8)

80

82

%2.3

1,147

1,115

(%2.9)

520

880

%69.3

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

Net Finansal Gelir / (Gider)
Vergi
Ana Ortaklık Dışı Paylar
Net Dönem Kârı (Ana Ortaklığa Ait)
Yatırım Harcamaları

Satış Gelirleri
Grubun konsolide satış gelirleri, 2011 yılının ilk yarısında, 2010 yılının aynı dönemine
kıyasla %11,5 artarak 5,9 milyar TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları
ADSL (%19,4 artarak 236 milyon TL’ye ulaştı), Mobil (%13,3 artarak 172 milyon TL’ye
ulaştı), ve Pantel’in alımına bağlı olarak gerçekleşen uluslararası satış gelirleri (%157
artarak 128 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.
Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)
Net faaliyet giderleri, satış gelirleriyle orantılı olarak %10,9 artarak 3,3 milyar TL’ye
ulaştı. Ticari giderler, mobildeki rekabetçi ortamın artmasına bağlı olarak 2010 yılının
aynı dönemine kıyasla %18,9 artarak yaklaşık olarak satış gelirlerindeki artışın iki katına
ulaştı.
Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2011 yılının ilk yarısında, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK),
2010’un aynı dönemine kıyasla %12,3 artarak 2.531 milyon TL olarak ve %43,2 konsolide
marjla gerçekleşti. Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yılın aynı dönemine kıyasla
%11,6 artmış ve FAVÖK marjı %53 olarak gerçekleşmiştir. Mobil faaliyetlerindeki FAVÖK
geçen yıla kıyasla %29,3 artarak 107 milyon TL’den 139 milyon TL’ye ulaştı, mobil FAVÖK
marjı da ilk yarıyılda %9,5 olarak gerçekleşmiştir.
Amortisman ve İtfa Giderleri
2011 yılının birinci yarısında toplam amortisman ve itfa giderleri, 2010 yılının aynı
dönemindeki 756 milyon TL’ye kıyasla %4,6 artarak 791 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
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Faaliyet Kârı
Türk Telekom Grubu’nun 2011 1. yarıyıl faaliyet kârı, FAVÖK’deki güçlü büyüme
sayesinde %16,2 artarak 1.740 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Net Finansal Gelir / (Gider)
Kurlardaki değişimin de etkisiyle, geçen yıl 1. yarıyılda oluşan 7 milyon TL’lik net
finansal gidere kıyasla 2011 yılının ilk yarısında 355 milyon TL finansal gider
kaydedilmiştir.
Vergi
2011 yılının birinci yarısında vergi giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,8
düşerek 352 milyon TL olmuştur. Efektif vergi oranı bu çeyrekte %25 olmuştur.
Net Kâr
2011 1. yarıyıl kârı, 1.115 milyon TL ve hisse başına 0,3184 Kuruş olarak gerçekleşmiştir.
2010 1. yarıyıl kârı 1.147 milyon TL ve hisse başına 0,3278 Kuruş olarak gerçekleşmişti.
Operasyonel Gelişmeler

15,6
22,1
112

Yıllık
Bazda
%
Değişim
(%4,5)
%1,0
(%6,4)

Çeyrek
Bazda %
Değişim
(%1,3)
%0,1
%1,1

6,7
36,0

6,7
36,4

%4,2
%13,3

%0,0
%0,9

11,5

11,8

12,2

%6,6

%3,5

7,0

6,8

6,9

(%2,3)

%1,0

4,4

5,0

5,4

%20,6

%6,8

9,7
30,0
17,8
268

10,9
30,2
19,1
280

10,9
31,8
20,5
309

%11,4
%6,1
%15,4
%15,3

(%0,5)
%5,5
%7,1
%10,2

2010

2011

2011

2Ç

1Ç

2Ç

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

16,3
21,9
120

15,8
22,1
111

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

6,5
32,1

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

Yıl
Dönem

Ek Bilgi
Grubumuz, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik yatırım yapmaya
devam etmiş ve bu amaçla 2011 yılının birinci yarısında 880 milyon TL yatırım yapmıştır.
Türk Telekom grubunda 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle çalışan toplam personel sayısı
35.454’dür.
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Gelecek Döneme İlişkin Görünüm
Mobil faaliyetlerimizdeki güçlü gelir artışı sayesinde 2011 yılı için daha önce
duyurduğumuz %5-7’lik büyüme hedefimizi aşacağımıza inanıyoruz.
2010 yılındaki %8,9’luk büyümenin ardından, Türkiye ekonomisinin 2011 yılında yukarı
yönlü risklerle birlikte %6-7 seviyelerinde büyümesi beklenmektedir. Daha da iyiye giden
sağlam makroekonomik temelleri ve sağlıklı finans sektörü, Türkiye’nin kredi notunun
artırılmasını gerektirse de, uluslararası kredi kuruluşları ön koşul olarak yetkililerin cari
açığın azaltılmasına ilişkin somut adımlar atmasını beklemektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında (İMKB: TTKOM)
Türk Telekom Grubu hakkında
Türk Telekom Grubu, sabit hat ve GSM’den geniş bant internete kadar bütünleşmiş
telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom grup şirketlerinin 30 Haziran
2011 itibariyle 15,6 milyon sabit hat, 6,7 milyon ADSL hattı (toptan) ve 12,2 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 Pantel International AG 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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