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Gelirlerde Güçlü Artış
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 1. Çeyrek
finansal sonuçlarını açıkladı. 2011’in ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü faaliyet performansı
ile Grubun faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 artarak 874 milyon TL’ye
ulaştı. Grubun 2011 ilk çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 artarak 2,9
milyar TL olarak gerçekleşti. Grup Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 1,3
milyar TL ve FAVÖK marjı %44 olarak gerçekleşti.

2011 birinci çeyreği ile ilgili önemli gelişmeler
2011 yılının ilk çeyreğinde Grup gelirleri geçen yılın ilk çeyreğine
kıyasla %12 artarak 2,9 milyar TL’ye ulaştı; FAVÖK* marjı %44 olarak
gerçekleşti


Bu çeyrekte Grubun net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11
artarak 609 milyon TL’ye ulaştı


2011’in ilk üç ayında yatırımlarımız geçen yılın aynı dönemine
kıyasla %54 arttı




Tivibu Web kullanıcılarının sayısı 1 milyonu geçti

Saha dolabına kadar fiber (FTTN/FTTC) yatırımlarımız devam
ederek 2011 yılının ilk çeyreğinde 3 milyon haneye ulaştı.


*FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖ K, 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 çeyrek sonuçlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:
“Şirketimiz 2011 ilk çeyreğinde gösterdiği performansla 2011 yılına iyi bir başlangıç
yaptı. Türk Telekom Grup gelirleri yıldan yıla yüzde 12 artarak 2,9 milyar TL’ye
yükseldi. FAVÖK’te yıldan yıla yüzde 20 büyüme elde edilirken FAVÖK marjı yüzde 44 ve
net gelir 609 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu durum, tüm iş segmentlerinde elde edilen
başarılı performansın sonucudur. Türk Telekom Grubu sağlam büyüme ve akıllı sermaye
yatırımlarına ilk çeyrekte de devam etti. Müşterilerimizin sadakatini avantajlı tarifelerle
artırırken dünya standartlarında hizmetler sunduk. Dahası, ilk çeyrekte bir önceki yıla
kıyasla yüzde 54 daha fazla sermaye yatırımı yaptık. Devam eden altyapı ve teknoloji
yatırımlarımız sadece büyümeyi desteklemekle kalmıyor aynı zamanda ülkemizin
rekabet gücünü de artırıyor.
Sabit ses tarafında 2010 yılında sunulan Ev Avantaj paket tarifelerinin abone sayısı 6,4
milyona (tüm sabit ses abonelerinin yüzde 40’ı) ulaştı. Ayrıca sabit genişbant tarafında
2011 1. Çeyreğinde 95 bin yeni abone elde ederek 6,7 milyondan fazla ADSL müşterisine
ulaştık. Saha dolabı ve binaya kadar fiber (FTTN) dâhil şebekeye yaptığımız ve şu anda 3
milyon haneye ulaşan yatırımlarımız sonuç vermeye başladı ve bu yatırımlar, ADSL
müşterilerimize daha yüksek kota ve hızlar sunmamızı sağlıyor. Daha iyi hale gelen
altyapı ve kaliteli hizmetlerimizle, yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 1 milyondan
fazla müşterisi olan ödüllü ürünümüz Tivibu Web’in başarısını en son çıkardığımız Tivibu
Ev (IPTV) ile sürdürüyoruz. Tivibu Web ve Tivibu Ev’in Türk Telekom Grubu içinde
geliştirilmiş olmasından da memnuniyet duyuyoruz.
Mobil pazarda rekabet yoğunlaşırken satış ve pazarlama harcamaları da artıyor. Mobil
şirketimiz Avea zor piyasa koşullarına rağmen abone sayısını ilk çeyrekte 200 bin artırdı
ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK seviyesini iki katına çıkardı. Avea gelir
büyümesini sürdürdü ve müşteri tabanını 11,8 milyona çıkardı. Ana odak noktasının
faturalı müşteriler olduğu pazarda, Avea faturalı abone sayısını 5 milyona çıkardı. Yıldan
yıla yüzde 16 büyümeye tekabül eden bu artış ile birlikte, Karma Kullanıcı Başına
Ortalama Gelir yenilikçi tarifeler ve Türk Telekom Grubunun çapraz satış faaliyetleri
sayesinde yüzde 7 arttı.
Güçlü finansal performansımıza ek olarak 2011 yılının ilk çeyreğinde uluslar arası
arenada önemli ödüller kazandık. TivibuWeb için IP&TV World Forum ödülünü ve
İngiltere’nin en önemli ödüllerinden biri olan Best Business Awards’da En Müşteri Odaklı
Şirket ödülünü kazandık. Yakın zamanda açtığımız yatırımcı ilişkileri web sitemiz ile IR
Global Rankings’in “Avrupa’nın En İyi Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi” ödülünü aldık.
Türk Telekom Grubu’nun başarısı yenilikçi ürün ve hizmetler, güçlü ve proaktif satış
gücü ve başarılı müşteri ilişkilerini kapsayan geniş bir yelpazeye dayanır. Bu dönemde
bize verdikleri sürekli destek için Türk Telekom Grubu ailesinin her bir üyesine ve ayrıca
müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederim.
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Türk Telekom Grubu yakaladığı büyümeyi 2011 yılının devamında da artırarak
sürdürecek güce sahiptir. Müşterilerimize her zaman daha iyi hizmetler sunmaya devam
edeceğiz.”
Finansal Gelişmeler
(milyon TL)

1.Çeyrek 2010

1.Çeyrek 2011

% Değişim

2.584

2.887

%11,7

(1.520)

(1.610)

%5,9

1.064

1.277

%20,1

(374)

(404)

%7,8

689

874

%26,7

9

(121)

-

(194)

(181)

(%6,8)

Ana Ortaklık Dışı Paylar

43

38

(%11,8)

Net Dönem Kârı (Ana Ortaklığa Ait)

546

609

%11,5

Yatırım Harcamaları

205

314

%53,6

Satış Gelirleri
Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç Net
Faaliyet Giderleri
Amortisman ve İtfa giderleri
Öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
Amortisman ve İtfa giderleri
Faaliyet Kârı
Net Finansal Gelir / (Gider)
Vergi

Satış Gelirleri
Grubun konsolide satış gelirleri, 2011 ilk çeyreğinde, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla
%11,7 artarak 2,9 milyar TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları ADSL
(%19,8 artarak, 601 milyon TL’den 721 milyon TL’ye ulaştı) ve Mobil (%8,6 artarak, 647
milyon TL’den 703 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.
Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)
Net faaliyet giderleri %5,9 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Nisan 2010’da gerçekleşen
çağrı sonlandırma ücretlerindeki düşüş nedeniyle bu çeyrekte yerel arabağlantı giderleri
geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla %35 düşüş kaydederek 193 milyon TL’den 126 milyon
TL’ye gerilemiştir. Maliyet tarafında artış gerçekleşen kalemler, gelir artışına paralel
olarak %9,9 artan personel giderleri ve mobil faaliyetlerle bağlantılı olarak %18,7 artan
ticari giderler olmuştur.
Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2011 ilk çeyreğinde, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK),
2010’un aynı dönemine kıyasla %20,1 artarak 1.277 milyon TL olarak ve %44.2 konsolide
marjla gerçekleşti. Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yılın aynı dönemine kıyasla
%17,7 artmış ve FAVÖK marjı %53’e olarak gerçekleşmiştir. Mobil faaliyetlerindeki
FAVÖK geçen yıla kıyasla iki katına çıkarak 36 milyon TL’den 70 milyon TL’ye ulaştı,
mobil FAVÖK marjı da ilk çeyrekte %10 olarak gerçekleşmiştir.
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Amortisman ve İtfa Giderleri
2011’in ilk üç ayında toplam amortisman ve itfa tahakkuku, 2010 yılının aynı
dönemindeki 374 milyon TL rakamına kıyasla %7,8 artarak 404 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Faaliyet Kârı
Türk Telekom Grubu’nun 2011 1. çeyrek faaliyet kârı, FAVÖK’deki güçlü büyüme
sayesinde %26,7 artarak 874 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Net Finansal Gelir / (Gider)
Kurlardaki değişimin etkisiyle, geçen yıl 1. Çeyrekte oluşan 9 milyon TL’lik finansal
gelire kıyasla 2011 yılının 1. çeyreğinde 121 milyon TL finansal gider olarak
kaydedilmiştir.
Vergi
2011 yılının ilk çeyreğinde vergi giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,8 düşerek
181 milyon TL olmuştur. Efektif vergi oranı bu çeyrekte %24 olmuştur.
Net Kâr
2011 1. çeyrek kârı, 609 milyon TL ve hisse başına 0,1740 Kuruş olarak gerçekleşmiştir.
2010 1. Çeyrek kârı 546 milyon TL ve hisse başına 0,1561 Kuruş olarak gerçekleşmişti.
Operasyonel Gelişmeler

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

2010
16,5
20,7
114

2010
16,0
22,2
114

2011
15,8
22,1
111

Yıllık
Bazda
%
Değişim
(%4,1)
%7,0
(%2,5)

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

6,4
31,8

6,6
32,7

6,7
36,0

%5,6
%13,2

%1,4
%10,2

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)

11,7

11,6

11,8

%1,5

%1,8

7,3

6,9

6,8

(%7,1)

(%2,1)

4,3

4,7

5,0

%16,0

%7,5

9,8
31,6
18,0
249

10,9
30,9
19,2
269

10,9
30,2
19,1
280

%11,2
(%4,7)
%6,6
%12,6

(%0,1)
(%2,3)
(%0,4)
%4,4

1.Çeyrek 4.Çeyrek 1.Çeyrek
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Çeyrek
Bazda %
Değişim
(%1,4)
(%0,4)
(%2,3)
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Ek Bilgi
Grubumuz, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik yatırım yapmaya
devam etmiş ve bu amaçla 2011 1. çeyreğinde 314 milyon TL yatırım yapmıştır.
Grubun 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net borcu %5,5
azalmış ve 31 Mart 2010 yıl sonu rakamı olan 2.775 milyon TL’den 2.623 milyon TL’ye
düşmüştür. Grubun 2011 1. Çeyrek itibariyle 3.756 milyon TL toplam borcu ve 1.133
milyon TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti bulunmaktadır.
Türk Telekom grubunda 31 Mart 2011 tarihi itibariyle çalışan toplam personel sayısı
35.061’dir.
Gelecek Döneme İlişkin Görünüm
Bu yıl için belirlediğimiz hedeflerimizi koruyoruz. Grubumuzun önündeki büyüme
fırsatları ümit verici. Fakat, mobil piyasadaki yoğun rekabetin yarattığı olumsuz
etkilerden dolayı muhafazakar görüşümüzü devam ettiriyoruz.
2010 yılında etkileyici bir performans göstererek %8,9 oranında büyüyen Türkiye
ekonomisinin 2011 yılında da sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme kaydetmesi
beklenmektedir. Hükümet yetkilileri Türkiye ekonomisinin 2011 yılında %4,5 oranında
büyümesini öngörmektedir. Güçlü makroekonomik temelleri, sağlıklı finans sektörü,
politik istikrarı ve fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması
konusunda kararlı adımlar atan Merkez Bankası ile Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke
statüsüne geçmek için gerekli olan bütün unsurlara sahip olduğunu düşünmekteyiz.
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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 31 Mart 2011
itibariyle 15,8 milyon sabit hat, 6,7 milyon ADSL hattı (toptan) ve 11,8 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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