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 Beklentimiz paralelinde ancak piyasa beklentisinin altında 

net kar. Turkcell 2Ç19’da, borçlanma ve kiralama 

yükümlülüklerinden kaynaklanan artan  faiz giderleri sebebiyle 

572 milyon TL net finansman gideri yazdı. Ayrıca şirket bu 

dönemde Kcell işlemine ait hisse devir sözleşmesi ile ilgili 

olarak oluşan tazminat yükümlülüğü için 60 milyon TL karşılık 

ayırdı. Bu bağlamda, şirketin net karı yıllık bazda %12 artarak 

465 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam piyasa 

beklentisinin %10 altında, kurum beklentimize ise paralel 

gerçekleşti. Bunun sonucunda da net kar marjı bu dönemde 

yıllık bazda 0,62 puan düşüş kaydederek %7,51 seviyesine 

geriledi. Ancak, Kcell işlemine ait hisse devir sözleşmesi ile 

ilgili olarak oluşan tazminat yükümlülüğü için ayrılan 60 milyon 

TL’lik karşılık tutarı hariç tutulduğunda ortaya çıkan düzeltilmiş 

net kar rakamı yıllık bazda %26 artışla 525 milyon TL 

seviyesinde, piyasa beklentisine paralel, bizim beklentimizin 

ise %10 üzerinde bulunuyor. Bu doğrultuda, şirketin 

düzeltilmiş net kar marjı yıllık bazda 0,35 puan artışla %8,48 

olarak hesaplıyoruz. Piyasa beklentisinin altında gerçekleşen 

net kar rakamına karşın operasyonel göstergelerdeki belirgin 

iyileşmenin katkısıyla finansalların hisse performansına 

etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. 

 Operasyonel performans göstergelerindeki iyileşme 

belirginleşti 2Ç19’da toplam abone sayısı, önceki yılın aynı 

dönemindeki 37,6 milyondan 36,8 milyona geriledi. Kurum 

beklentimiz 37,04 milyondu. Sadece mobil tarafa baktığımızda 

ise, yıllık bazda abone sayısının %3 gerilediğini görüyoruz. 

Ancak, çeyreksel olarak bakıldığında, mobil abone sayısının 

şirketin daha makul fiyatlı paketlerinin etkisiyle çeyreksel 

bazda %1 arttığını görüyoruz. Ayrıca, mobil karma ARPU- 

çeyreksel ortalama TÜFE makasındaki iyileşmenin bu 

dönemde belirginleştiğini görüyoruz. Şirketin faturalı 

kullanıcılarına sunduğu paketlerin fiyatlarını yükseltmesinin 

beraberinde, ortalama çeyreksel enflasyonda görülen düşüş 

bu gelişmede etkili oldu. Mobil karma ARPU 2Ç19’da yıllık 

bazda %17 artış kaydederek 38,1 seviyesine yükseldi. Bu 

bağlamda çoğu abonenin kontratlı olmasının mobil karma 

ARPU üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskıya karşın, mevcut 

durumda 1,47 puan seviyesine gerileyerek tahminimizden 

daha iyi bir gerçekleşme gösteren ARPU-çeyreksel ortalama 

TÜFE makasındaki görünümü olumlu olarak 

değerlendiriyoruz. Mevcut operasyonel gelişmeler sonucunda, 

2Ç19’da Turkcell’in net satış gelirleri yıllık bazda %21 artış 

kaydederek 6,19 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklanan 

rakam, hem piyasa beklentisine hem de kurum beklentimize 

paralel gerçekleşti. 
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Hisse Performansı 

Tahminler ve Rasyolar 2016 2017 2018 2019T 2020T

Net Satış Gel i rleri  (mn TL) 14.286 17.632 21.292 25.290 29.350

FAVÖK (mn TL) 4.620 6.228 8.788 10.169 11.825

Net Kar (mn TL) 1.492 1.979 2.021 3.891 4.258

F/K 12,34 16,37 13,25 6,88 6,29

FD/FAVÖK 4,80 6,47 4,47 3,80 3,21

FD/Satışlar 1,55 2,29 1,86 1,53 1,29

Özet Veriler

Hisse Kodu TCELL

Cari Fiyat (TL) 13.06

52H En Yüksek (TL) 15.39

52H En Düşük (TL) 9.47

Piyasa Değeri (mn TL) 28,732

Piyasa Değeri (mn USD) 5,172

Halka Açıklık Oranı (%) 48.76

Konsensus HF (TL) 16.18

Konsensus Tavsiye %53 A / %47 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 15.8

HLY HBK (2019T) 1.77

Konsensus HBK (2019T) 1.51
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 Beklentinin üzerinde FAVÖK. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, brüt karlılık tarafında satılan ekipmanların 

maliyetleri tarafında görülen artış sebebiyle devam eden ılımlı görünüme karşın, operasyonel giderlerdeki 

stabilitenin etkisiyle yıllık bazda %20 artışla 2,55 milyar TL’ye yükseldi. Açıklanan rakam, piyasa beklentisinin 

ve kurum beklentimizin %4 üzerinde gerçekleşti. Bu bağlamda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,57 puanlık hafif 

gerileme ile %41,2 seviyesinde gerçekleşti.  

 Turkcell için hedef fiyatımızı 19,67 TL’de tutuyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şirket finansallarını 

açıkladıktan sonra gerçekleştirdiği telekonferansta, 2019 yılına ilişkin beklentilerinde hafif yukarı yönlü 

revizyonda bulundu. Şirket FAVÖK marjı tahminini %38-40 aralığından %39-41 aralığına çekti. Şirketin 

beklentilerinin bu revizyonla, bizim beklentilerimize daha uyumlu bir görünüme ulaştığını görüyor ve 

öngörülerimizi korumayı tercih ediyoruz. Bu doğrultuda, Turkcell için 19,67 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 

koruyarak; ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.  

 

 

TCELL (mn TL) 2Ç19 2Ç18
Yıllık 

Değişim

Çeyreksel 

Değişim
1Ç19

Halk Yatırım 

Tahmini

Konsensus* 

2Ç19T

Net Satışlar 6.191 5.105 21,27% 9,09% 5.675 6.053 6.046

FAVÖK 2.553 2.134 19,62% 11,92% 2.281 2.454 2.447

FAVÖK marjı 41,24% 41,81% -0.57pts 1.04pts 40,19% 40,55% 40,48%

Net Kar (Ana ortaklık payı) 465 415 12,07% -62,00% 1.224 476 514

Net Kar Marjı 7,51% 8,13% -0,62pts 14.06pts 21,57% 7,87% 8,50%

* Research Turkey Anketi
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ÇEKİNCE 
 

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım 
bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk 
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın 
rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti 
kapsamında değildir. 
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Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %20 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %20 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 

Künye & Çekince 
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