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Türk Telekom
2008 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye’nin telekomünikasyon devi Türk Telekom, (IMKB:TTKOM) 2008 yılı
ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2008 yılı ilk çeyreğinde gelirleri,
2007 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 2,4 milyar YTL’ye
ulaştı. 2008 yılı ilk çeyreğinde Türk Telekom Faaliyet Karı, 2007’nin ilk
çeyreğine göre yüzde 24’lük bir artış göstererek 666 milyon YTL olarak
gerçekleşti.
2008 ilk çeyreğiyle ilgili önemli gelişmeler;
-- Satış geliri %13 artarken (2.423 milyon YTL’ye yükseldi),
faaliyet kârı 2007 yılının aynı dönemine oranla %24’lük bir artış
göstererek 666 milyon YTL’ye yükseldi.
-- GSM faaliyetlerinde FAVÖK, 2007 yılının aynı dönemine kıyasla
iki kattan daha fazla artarak 96 milyon YTL’ye ulaştı ve FAVÖK’ün
satış gelirlerine olan oranı %20 olarak gerçekleşti.
-- GSM müşteri sayısı ilk çeyrekte 0.6 milyon adet arttı ve müşteri
sayısı 10.5 milyona ulaştı. Bununla birlikte, bu çeyrekte ortalama
ARPU 15.7 YTL olarak gerçekleşti (2007’nin ilk çeyreğine kıyasla
%8 daha yüksek).
-- Sabit hat faaliyetlerinde, satış geliri 2007 yılının ilk çeyreğinde
1.845 milyon YTL iken %9 oranında bir artışla 2008 ilk çeyreğinde
2.005 milyon YTL’ye yükseldi ve 985 milyon YTL’lik FAVÖK rakamı
ile %49’luk FAVÖK/Satış Gelirleri marjı sürdürüldü.
-- ADSL hattı sayısı 2008 yılının ilk çeyreğinde 0,4 milyon artış
göstererek 2008 ilk çeyrek sonu itibariyle 4,95 milyona ulaştı.
* FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. FAVÖK’ün,
faaliyetlerden sağlanan nakit ile eşlenmesinin gösterimi için 5. ve 6. Sayfalara bakınız.
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Türk Telekom’un 2008 ilk çeyrek sonuçları ile ilgili bir
değerlendirme yapan İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr.
Paul Doany şunları söyledi:
“Halka açık bir şirket olarak ilk defa birinci çeyrek sonuçlarımızı
açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 2008’in ilk çeyreğinde
gelirlerimiz, geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 13 artarak 2,4 milyar
YTL’ye ulaştı. Faaliyet karımız ise 2008 yılı birinci çeyrekte, 2007’nin ilk
çeyreğine göre yüzde 24’lük bir artış göstererek 666 milyon YTL oldu.
2008 yılı ilk çeyrek sonuçları, şirketin halka arz edilmesinden hemen
önceki dönemi kapsaması açısından Türk Telekom Ailesi için ayrı bir önem
taşıyor. Hisseleri halka açılmış bir şirket olmanın getirdiği ilave sorumluluk
duygusuyla, şirketimizi daha da geliştirmek için çabalarımız sürüyor.
Türk Telekom’u entegre iletişim hizmetleri sunan, lider bir telekom ve
teknoloji şirketine dönüştürme kararlılığıyla, genel müdürlük ve il
müdürlüklerimizde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımızın, bugüne
kadar gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan gurur duyuyoruz.
Bugün Türk Telekom sabit hat, geniş bant ve GSM erişim hizmetlerinin
yanı sıra, yazılım ürünleri, bilişim hizmetleri ve içerik geliştirme
alanlarında da müşterileri ve iş ortakları için bir değer zinciri
yaratmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Türk Telekom, dağıtım kanallarına
ve müşteri hizmetleri sistemlerine de yatırım yapmayı sürdürmektedir.
Geçtiğimiz iki buçuk yıl içinde, GSM operatörümüz Avea’nın şebeke
kalitesindeki önemli iyileştirmeler ve sunduğu yenilikçi hizmetler
sayesinde, müşteri sayısında düzenli bir artış kaydettiğini gördük.
Geniş bant alanında ise 2005 yılı sonunda 1,5 milyon olan ADSL hattı, 31
Mart 2008 tarihi itibariyle üç kattan fazla artışla 4,95 milyona ulaştı. ADSL
hat sayısında yaşanan bu artış, Avrupa’daki en hızlı büyüme oranlarından
birisi oldu. Türk Telekom olarak daha hızlı internet erişimini mümkün
kılmak için yatırım yapmaya devam ediyoruz.
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Sabit hat alanında ise devre anahtarlamalı ses şebekesinin yerini alacak
olan MPLS transmisyon omurga şebekesine yatırım yaptık.
2007 yılında 700’den fazla yeni mezun mühendis aramıza katıldı ve 2008
yılında da benzer işe alımlara devam edeceğiz.
Sorumluluk sahibi bir şirket olarak Türk Telekom eğitim, inovasyon,
kültür- sanat, spor ve çevre konularında sosyal sorumluluk projeleri
geliştirmeye devam ediyor. Türk Telekom olarak eğitimin, Türkiye’nin
uzun dönemde başarılı bir gelişim sürecinden geçmesi için çok büyük
önem taşıdığına inanıyoruz. Bu nedenle eğitim yatırımları, sosyal
sorumluluk yatırımlarımız içerisinde en büyük paya sahip. Yaklaşık 40.000
öğrencinin faydalanacağı okul ve eğitim tesisi inşaa yatırımlarımız devam
ederken, diğer yandan da tüm Türkiye’de internet evleri kurmayı
sürdürüyoruz. Diğer taraftan, Intel işbirliğiyle 600.000 öğretmeni
bilgisayar okuryazarı yapmayı hedefleyen E21 projesi kapsamında bugüne
kadar 100.000 öğretmene eğitim verilmesi sağlanmış durumda. Eğitimle
ilgili çalışmalarımızın en önemlisi ise iştiraklerimizden IES aracılığıyla, Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz projedir. Çocukların
öğrenme deneyimlerini geliştirecek ve Eylül 2008’de hazır olması
planlanan Bu proje kapsamında eğitim yazılımı ve içerik geliştirmeye
odaklanıyoruz.
Türk Telekom olarak, iletişim ihtiyaçlarına yeni çözümler geliştirmek için
çalışmaya devam edeceğiz.”
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Finansal Performans Göstergeleri
31 Mart 2008
(Milyon YTL)
Satış Gelirleri

31 Mart 2007
(Milyon YTL)

%

2.423

2.138

13,4

(1.342)

(1.184)

13,4

Amortisman ve itfa giderleri
öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)

1.081

954

13,4

Amortisman ve itfa giderleri

(415)

(419)

(0,9)

Faaliyet Kârı

666

535

24,5

Net Dönem Kârı

399

515

(22,6)

(198)

(90)

119,2

756

747

1,2

Faaliyet Giderleri (Amortisman
ve itfa giderleri hariç) *

Yatırım Harcamaları
İşletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit

* Faaliyet giderleri, diğer faaliyet gelirlerini ve diğer faaliyet giderlerini ihtiva etmektedir.

Satış Gelirleri
Şirketin satış gelirleri, 2007 yılının 1. çeyreğine kıyasla % 13 artarak 2008
1. çeyrek’te 2.423 milyon YTL olarak gerçekleşti. 2008 1. çeyreğinde satış
gelirindeki büyümenin ana unsurları GSM (+%42, 341 milyon YTL’den 482
milyon YTL’ye) ve ADSL (+%25, 302 milyon YTL’den 378 milyon YTL’ye)
faaliyetleri oldu. 2007 yılında gerçekleştirilen tarife dengelemesi
neticesinde, yurtiçi PSTN geliri, 2007 yılının ilk çeyreğine kıyasla %5
oranında (1.249 milyon YTL’den 1.305 milyon YTL’ye) bir büyüme
kaydetti.
Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri hariç) *
2008 yılının ilk çeyreğindeki 1.342 milyon YTL tutarındaki faaliyet gideri,
geçen yılın aynı dönemine göre 158 milyon YTL (veya %13) daha yüksek
olarak gerçekleşti. Faaliyet giderlerindeki artışın ana kısmı, GSM
faaliyetleri (91 milyon YTL) ile alakalıdır. GSM faaliyetlerindeki maliyet
artışı, GSM gelirlerindeki %42’lik (+142 milyon YTL) büyümeden
kaynaklanmaktadır. Maliyet artışındaki bir diğer ana unsur, Sabit Hat
faaliyetlerindeki bakım ve onarım giderlerindeki artıştır (+42 milyon YTL).
* Faaliyet giderleri, diğer faaliyet gelirlerini ve diğer faaliyet giderlerini ihtiva etmektedir.
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Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)
2007 ilk çeyrekte 954 milyon YTL olarak gerçekleşen amortisman ve itfa
giderleri öncesindeki faaliyet kârı, 2008 1. çeyrekte 1.081 milyon YTL oldu
ve Şirket %44.6’lık FAVÖK/Satış Gelirleri oranını sürdürdü.
Amortisman ve İtfa Giderleri
415 milyon YTL tutarındaki toplam amortisman ve itfa tahakkuku, 419
milyon YTL olarak kaydedilen 2007 ilk çeyreğindeki rakama oldukça yakın
bir seviyede gerçekleşti.
Faaliyet Kârı
Faaliyet kârı marjini, 2007’nin 1. çeyreğindeki %25’lik orandan (535
milyon YTL’lik faaliyet kârı), 2008’in ilk çeyreğinde %27.5 oranına (666
milyon YTL’lik faaliyet kârı) yükseldi. Amortisman ve itfa giderleri sabit
kalırken, kârlılıktaki artış başlıca ADSL ve GSM faaliyetlerindeki satış
büyümesinden kaynaklandı.
Finansal Gider ve Gelirler
Net finansal gider ve gelir pozisyonu 2007 yılının 1. çeyreğindeki 125
milyon YTL net gelir durumundan, 2008’in 1. çeyreğinde 162 milyon
YTL’lik net gider durumuna dönüştü. Bu değişim esas olarak, Şirket’in
ABD doları cinsinden olan borçlarından (2008 ilk çeyrek sonu itibarıyla 1.8
milyar ABD doları mertebesindedir) kaynaklanan kur geliri / (gideri) ile
ilgilidir.
Şirket, (2008’in ilk çeyreğinde YTL’nin ABD doları karşısında %10’luk bir
değer kaybına uğraması neticesinde) 2008’in 1. çeyreğinde 200 milyon
YTL tutarında bir net kur gideri kaydetti. 2007 yılının ilk çeyreğinde Şirket
43 milyon YTL kur geliri elde etmişti.
Kurumlar Vergisi
Kurumlar vergisi tahakkukunun 2008 yılında daha düşük gerçekleşmesi,
Şirket’in daha düşük kâr tahakkukundan kaynaklandı. %20 seviyesindeki
kurumlar vergisi oranında bir değişiklik olmadı.
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Net Dönem Kârı
Net dönem kârı 399 milyon YTL veya hisse başına 0,0114 YTL olarak
gerçekleşti. 2007 1. çeyrek dönemindeki net kâr tutarı 515 milyon YTL
veya hisse başına 0,0147 YTL olarak kaydedilmişti.
Net dönem kârındaki 116 milyon YTL’lik azalma, YTL’nin ABD dolarına
karşı %10 oranında değer kaybetmesinin sonucu olarak 2008 yılının ilk
çeyreğinde kaydedilen 200 milyon YTL tutarındaki net kur giderinin
doğrudan bir neticesi olarak gerçekleşmiştir.
İlave Bilgi
150 milyon YTL’si Sabit Hat faaliyetleri ve 48 milyon YTL’si GSM
faaliyetinden kaynaklanmak üzere, 2008 1. çeyrek dönemindeki yatırım
harcama tutarı toplam 198 milyon YTL oldu. 2008 yılının ilk çeyreğinde
sadece %8 olarak gerçekleşen yatırım harcamalarının satış gelirlerine
oranı 2007’nin ilk çeyreğinde olduğu gibi düşük olarak seyretti, ancak bu
oranın gelecek dönemlerde yükselmesi beklenmektedir. 2007’nin ilk
çeyreğinde 90 milyon YTL olan yatırım harcamasının, 58 milyon YTL’si
Sabit Hat faaliyetleri, 32 milyon YTL’si ise GSM faaliyeti ile ilgiliydi ve bu
dönemde yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranı %4 olarak
gerçekleşmişti.
31 Mart 2008 itibariyle, Şirket’in banka kredilerinden kaynaklanan toplam
yükümlülüğü 2.418 milyon YTL, nakit ve nakit benzeri varlıkları ise 2.034
milyon YTL idi.
Yukarıda ifade edilen nakit ve kredi pozisyonu 2007 yılına ilişkin kâr payı
dağıtımının (2.744 milyon YTL) öncesindeki durumdur. Kâr payı
dağıtımına ilişkin olarak Nisan 2008’de 1.372 milyon YTL tutarında bir
ödeme yapıldı. Kâr payı dağıtımının bakiyesi ise 2008 yılının Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarında ödenecektir.
Şirket’in 31 Mart 2008 tarihi itibariyle personel sayısı 40.950’dir (2007’nin
ikinci yarısında işe alınan personel ve AssisTT firmasının satın alınması ile
ilave olunan personel dahil olmak üzere). Personel sayısı 31 Mart 2007 ve
31 Aralık 2007 tarihlerinde sırasıyla 41.526 ve 40.800 idi.
Gelecek Döneme İlişkin Görünüm
Şirket, Halka Arz sürecinde beyan ettiği satış geliri ve FAVÖK’te tüm yıl
boyunca yüksek tek haneli büyüme beklentisinin geçerli olmaya devam
ettiğini öngörmektedir. Türkiye’deki genel ekonomik vaziyetten ötürü
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büyümenin yavaşlamasına ve rekabet ortamının artmasına ilişkin hâlâ bir
risk söz konusudur, ancak halihazırda bu durum Şirket’in performansını
dikkate değer bir seviyede etkilememiştir.
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Dışındaki Finansal
Performans Göstergelerinin Eşlenmesi
FAVÖK’ün, telekomünikasyon sanayiinde faaliyet gösteren şirketler,
analistler ve yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir gösterge olduğu
ve faaliyet sonuçlarımızın daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı ve mali
yükümlülüklerimizi ifa etme kapasitemizin değerlendirilmesine katkıda
bulunacağı inancındayız. FAVÖK’ü dahili bir ölçüm göstergesi olarak da
kullanmaktayız ve, buna uygun olarak, FAVÖK’ün beyan edilmesinin
analistler ve yatırımcılar için faydalı ve kullanışlı bir bilgi mahiyetinde
olacağına inanıyoruz.
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.
FAVÖK, UFRS kapsamındaki bir finansal gösterge olmayıp, performansın
göstergesi olarak net kârın (zararın) ya da likiditenin göstergesi olarak
faaliyetlerden elde edilen nakit akımın bir karşılığı olarak
değerlendirilmemelidir. Aşağıdaki tablo Genel Kabul Görmüş Muhasebe
İlkeleri dışında bir finansal performans göstergesi olan FAVÖK’ün
faaliyetlerden sağlanan nakit ile eşlenmesini göstermekte olup, bunun
UFRS ile uyumlu olarak hesaplanan ve raporlanan direkt olarak en yüksek
seviyede mukayese edilebilir bir finansal gösterge olduğuna inanıyoruz.
FAVÖK
Dönem Vergi Gideri
Diğer Faaliyet Geliri,
net
Finansal Gelir
Finansal Gider
Varlıklar ve
Yükümlülüklerdeki Net
Değişim
İşletme
Faaliyetlerinden
Sağlanan Net Nakit

31 Mart 2008
1.081
(149)
52

31 Mart 2007
954
(159)
87

%
13,4
(6,3)
(40,0)

129
(291)
(475)

204
(79)
(394)

(36,6)
268,7
20,8

756

747

1,2
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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 belirtişmiş 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’un 31 Mart 2008 itibariyle 18
milyon sabit hat, 4.95 milyon ADSL hattı ve 10.5 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,
IES/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 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.

