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Finansal Sonuçlar 

 

Telekomünikasyon 

 Piyasa beklentisi ile uyumlu net kar. 2Ç20’de Turkcell’in net 

finansman giderleri, küresel merkez bankalarının koordineli olarak 

attıkları genişlemeci adımların faiz giderlerini baskılamasının 

beraberinde, hedging işlemleri sonrasında elde edilen kur farkı 

gelirinin etkisiyle, yıllık bazda 571,8 milyon TL seviyesinden 233,8 

milyon TL seviyesine geriledi. Bu bağlamda, şirketin net karı yıllık 

bazda %83,06 artışla 852 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan 

rakam piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, kurum 

beklentimizin %4,5 üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucunda da, 

net kar marjı bu dönemde yıllık bazda 4,79 puan artışla %12,30 

seviyesine yükseldi. Net kar tahminimizdeki sapmada, 

beklentimizden düşük seviyede gerçekleşen net finansman 

giderleri etkili oldu. 2Ç20 finansallarının hisse performansına 

etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.  

 

 ARPU’daki artış, çeyreksel ortalama TÜFE’nin üzerinde 

gerçekleşti. 2Ç20’de toplam abone sayısı, önceki yılın aynı 

dönemindeki 36,78 milyondan 36,50 milyona gerileyerek, kurum 

beklentimiz olan 36,45 milyona yakın seviyede gerçekleşti. Mobil 

taraf özelinde abone sayısı yıllık bazda %1,5 düşüşle 33,40 

milyon seviyesinde, kurum beklentimize paralel seviyede 

gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise mobil abone sayısı %0,64 artış 

kaydetti (106.000 net müşteri kazanımı). 1Ç20’de bu oran %1,2 

artış olarak gerçekleşmişti. Mobil segment abone sayısındaki 

çeyreksel bazda görülen yavaşlama, salgın sürecinde azalan 

mobilitenin beraberinde ikinci çeyreğin büyük bir kısmında 

bayilerin kapalı olmasından kaynaklandı. Diğer yandan, bu 

dönemde faturalı abone bazı çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla 

%0,95 ve %12 artışlar kaydederek 21,2 milyon seviyesinde 

gerçekleşti. Böylece, toplam mobil aboneleri içerisindeki faturalı 

abonelerin payı yıllık bazda 7,7 puan artış kaydederken, çeyreksel 

bazda da yatay görünüm sergileyerek %63,5 seviyesinde 

gerçekleşti. Bu arada, ön ödemeli segmette BTK düzenlemesi 

kapsamında 171.000 adet hat kapatıldı. Ayrıca, salgın sürecinin 

doğal yansımaları sebebiyle roaming gelirlerinin Turkcell Türkiye 

gelirleri içerisindeki payı yıllık bazda 2,6 puan düşüşle %0,9 

seviyesine gerilerken, tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin 

etkisiyle dijital kanalların Turkcell Türkiye bireysel toplam gelirler 

içerisindeki payı yıllık bazda 7 puan artışla %11 seviyesine 

yükseldi. Öte yandan, fiber abone sayısı çeyreksel ve yıllık bazda 

sırasıyla %2,4 ve %9 artışlarla 1,55 milyon seviyesinde, kurum 

beklentimiz olan 1,59 milyon seviyesine yakın  gerçekleşti. Bu 

arada, ortalama çeyreksel enflasyonda yıllık bazda görülen 

%4,75’lik düşüş karşısında mobil karma ARPU’nun çeyreksel 

ortalama TÜFE’nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Mobil karma 

ARPU 2Ç20’de yıllık bazda %12,97 artış kaydederek 43 TL 

seviyesine yükseldi. Bu bağlamda, mevcut durumda çeyreksel 

ortalama TÜFE’yi 1,32 puan aşan ARPU görünümünü olumlu 

olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, kişibaşı ortalama mobil data 

kullanımı bu dönemde çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %19 ve 

%77 artışlarla 11,7 gigabyte seviyesinde ve beklentimizin üstünde 

gerçekleşti. Mevcut operasyonel gelişmeler sonucunda, 2Ç20’de 

Turkcell’in net satış gelirleri yıllık bazda %11,8 artış kaydederek 

6,92 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam, piyasa 

beklentisine ve kurum beklentimize paralel gerçekleşti. 

 

 

 

 

2Ç20 Finansal Sonuçlar - Nötr 

Turkcell 
AL 

Hisse Fiyatı:  15,44 TL 

Hedef Fiyat:   20,60 TL 
 

Getiri Potansiyeli:  %33 

Fiyat Performansı 

Özet Veriler

Hisse Kodu TCELL

Cari Fiyat (TL) 15.44

52H En Yüksek (TL) 17.85

52H En Düşük (TL) 11.66

Piyasa Değeri (mn TL) 33,968

Piyasa Değeri (mn USD) 4,633

Halka Açıklık Oranı (%) 48.95

Konsensus HF (TL) 18.38

Konsensus Tavsiye 75% B / 25% H / 0% S 

3A Hacim (mn USD) 54.6

HLY HBK (2020T) 1.74

Konsensus HBK (2020T) 1.71
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Özet Finansallar 

 Beklentilere paralel FAVÖK. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, operasyonel verimlilik çalışmalarının olumlu etkisi ve 

pandeminin maliyet cephesindeki yansımalarının desteğiyle yıllık bazda %10,63 artışla 2,82 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 

Açıklanan rakam, hem piyasa beklentisine hem de kurum beklentimize paralel gerçekleşti. Bu bağlamda, FAVÖK marjı da 

yıllık bazda 0,44 puanlık ılımlı düşüşle %40,79 seviyesinde, şirket öngörüleri paralelinde gerçekleşti.  

 

 Turkcell hisseleri için 20,60 TL olan hedef fiyatımızı koruyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Covid 19 salgınının 

operasyonel yansımalarına karşın, Turkcell’in özellikle faturalı segment cephesinde abone kaybına uğramamasını ve ortalama 

çeyreksel TÜFE’nin üzerinde artış kaydeden ARPU görünümünü olumlu değerlendiriyoruz. Diğer yandan operasyonel 

olmayan tarafta, salgına bağlı finansal dalgalanmaya rağmen, şirketin net borç/FAVÖK rasyosunun bu süreçte yıllık bazda 

1,20x seviyesinden 0,80x seviyesine gerilemesinin beraberinde, verimli hedging politikası ve 50 milyon dolar tutarında net 

döviz fazlasına sahip olmasının bu zorlu süreçte şirketin güvenli alanda kalmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, TVF’nin 

şirketin ana hissedarı olmasının yönetsel süreçleri daha şeffaf ve proaktif bir hale getirecek olmasının beraberinde bu süreçte 

yaşanacak operasyonel gelişmelerin hisse performansı açısından destekleyici olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda Turkcell 

için 20,60 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı koruyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

TCELL (mn TL) 2Ç20 2Ç19
Yıllık 

Değişim

Çeyreksel 

Değişim
1Ç20

Halk Yatırım 

Tahmini

Konsensus* 

2Ç20T

Net Satışlar 6.924 6.191 11,84% 3,99% 6.658 6.853 6.869

FAVÖK 2.824 2.553 10,63% 0,54% 2.809 2.784 2.817

FAVÖK marjı 40,79% 41,23% -0.44 puan -1,40 puan 42,19% 40,62% 41,01%

Net Kar 851,6 465 83,06% -2,43% 873 815 845

Net Kar Marjı 12,30% 7,51% 4,79 puan -0,81 puan 13,11% 11,89% 12,31%

* 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. 

Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %15 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %15 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 
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