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Finansal Sonuçlar 

 

Telekomünikasyon 

 Beklentilerin üzerinde net kar. Operasyonel olmayan 

tarafta, TL’nin dolar ve euro karşısında sırasıyla çeyreklik 

bazda %12,4 ve %12,2 değer kaybetmesine karşın, şirketin 

hedging mekanizmasının verimliliği ve döviz cinsi 

nakitlerinin yarattığı doğal hedge imkanı sonucunda, 

şirketin kur farkı zararı beklentimizden düşük seviyede 127 

milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri ise, bu dönemde 

salgının makroekonomik etkilerini bertaraf etmek için 

küresel merkez bankalarının koordineli olarak attıkları 

genişlemeci adımların destekleyici yansımalarıyla çeyreksel 

bazda ılımlı düşüş sergiledi. Bu bağlamda, 2Ç19’da 434 

milyon TL net kar açıklayan şirket, 2020 yılının ikinci 

çeyreğinde operasyonel performansında devam eden güçlü 

görünümün yansımasının, hem hedge mekanizmasının 

hem de faizlerdeki düşüş eğiliminin desteğiyle 980 milyon 

TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %126 artış sergileyen 

rakam, piyasa beklentisini ve kurum beklentimizi sırasıyla 

%23 ve %29 seviyelerinde aştı (Kurum beklentimiz: 757 

milyon TL, piyasa beklentisi: 799 milyon TL). Bu 

doğrultuda, net kar marjı bu çeyrekte, 2Ç19’da bulunduğu 

%7,53 seviyesinden %14,06 seviyesine yükseldi. Net 

kardaki sapmada, beklentimizin üzerinde gerçekleşen 

operasyonel karlılık etkili oldu. 2Ç20 finansallarının hisse 

performansı üzerindeki etkisinin olumlu olacağını 

düşünüyoruz.  

 

 Sabit genişbant segmentindeki güçlü görünüm 

öncülüğünde beklentileri aşan satış gelirleri. 2Ç20’de 

Türk Telekom’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %21 

artarak 6,97 milyar TL seviyesinde, hem kurum 

beklentimizin hem de piyasa beklentisinin sırasıyla %7 ve 

%6 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 6,53 milyar 

TL, piyasa beklentisi: 6,56 milyar TL). Gelirlerdeki yükseliş, 

yılın ikinci çeyreğinde evden çalışmanın ve uzaktan 

eğitimin günlük rutinin bir parçası haline gelmesi 

doğrultusunda güçlü seyrini sürdüren sabit geniş bant 

segmenti gelirleri öncülüğünde gerçekleşti. Sabit genişbant 

segmenti gelirleri, abone sayısındaki artışa ek olarak, 

ARPU tarafında sınırsız paketlere karşı artan talep ve paket 

ön satışları ile devam eden artışla bu dönemde yıllık bazda 

%24 yükseliş kaydetti. Mobil segment tarafında ise, azalan 

mobilite ve mevsimsellik nedeniyle kapatılan hatların abone 

artışları cephesinde yansımaları görüldü. Ayrıca bu süreçte 

ARPU’nun daha ılımlı artışlar kaydetmeye devam etmesi 

de, gelir artış hızının önceki yılın aynı dönemine göre daha 

ılımlı olarak %9 seviyesinde gerçekleşmesinde etkili oldu. 

 

 

 

2Ç20 Finansal Sonuçlar - Olumlu 

Türk Telekom 
AL 

Hisse Fiyatı:        7,63 TL 

Hedef Fiyat:       12,11 TL 
 

Getiri Potansiyeli: %59 

Fiyat Performansı 
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Hisse Fiyatı BIST 100 (Düzeltilmiş)

Özet Veriler

Hisse Kodu TTKOM

Cari Fiyat (TL) 7.63

52H En Yüksek (TL) 8.70

52H En Düşük (TL) 4.97

Piyasa Değeri (mn TL) 26,705

Piyasa Değeri (mn USD) 3,659

Halka Açıklık Oranı (%) 13.32

Konsensus HF (TL) 9.52

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

3A Hacim (mn USD) 26.3

HLY HBK (2020T) 0.96

Konsensus HBK (2020T) 1.00



GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 
2 

Özet Finansallar 

FAVÖK tarafında normalleşme eğilimi sürdürüldü. 2Ç20’de şirketin personel giderleri ve ara bağlantı giderleri 

yıllık bazda sırasıyla %8 ve %9  yükselişler kaydederken, vergi giderleri mobil gelirlere bağlı olan frekans ve hazine 

payı giderlerinin artması ile yıllık bazda %12 arttı. Cihaz ve teknoloji satışlarının maliyeti sabit genişbant segmentinde 

artan abone bazı doğrultusunda proje bazlı ekipman ve lisans satışlarının etkisiyle yıllık bazda %164 artış kaydetti. 

Network ve teknoloji giderleri, enerji maliyetlerine ek olarak, teknoloji bakım ve onarım giderlerindeki artışla %23 

yükseldi. Diğer yandan, ticari giderler cephesinde ise, salgın döneminde satış ve müşteri hizmetleri kalemlerindeki 

tasarrufların beraberinde pazarlama ve satış giderlerindeki düşüşün desteğiyle yıllık bazda %17,4 düşüş kaydedildi. 

Bu bağlamda şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %21 artışla 3,24 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek, kurum 

beklentimizin ve piyasa beklentisinin sırasıyla %8 ve %6 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 3 milyar TL, piyasa 

beklentisi: 3,05 milyar TL). Bunun sonucunda FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,09 puan ılımlı düşüş sergileyerek 

%46,45 olarak gerçekleşti. FAVÖK görünümünde şirket öngörüleri paralelinde normalleşme eğiliminin öne çıkmaya 

devam ettiğini gözlemliyoruz.  

 

TTKOM için 12,11 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2Ç20’de salgının doğal bir 

yansıması olarak online eğitim ve uzaktan çalışma doğrultusunda artan hız ve data ihtiyacı ışığında, sabit genişbant 

performansı ile öne çıkan TTKOM’un ilerleyen süreçte bu alandaki pozisyonunu fiber yatırımları eşliğinde pekiştirmesi 

ile operasyonel performansında güçlü görünümünü sürdüreceğini düşünüyoruz. Ayrıca şirketin döviz açık 

pozisyonunun TL cinsi finansmanın ağırlığının yıllık bazda 8,9 puan artışla %13,1’e yükselmesinin etkisiyle yıllık 

bazda 794 milyon dolardan 376 milyon dolar seviyesine gerilemiş olması ve başarılı hedge mekanizmasının şirketin 

fiber yatırımlarını hızlandırdığı mevcut süreçte karlılığın sürdürülebilir görünümünü korumasında etkili olacağını 

öngörüyoruz. Ayrıca, Haziran ayı itibarıyla şirketin yerel para cinsinden ticari işlemler yapmaya başlamış olmasının da 

kur hareketlerine karşı hassasiyetin azalmasını destekleyeceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda TTKOM için 12-aylık 

hedef fiyatımız olan 12,11 TL’yi koruyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği 

telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız. 

 

 

 

 

TTKOM (milyon TL) 2Ç20 2Ç19 Yıllık değ.

Çeyreksel 

değ. 1Ç20

HLY 

Araştırma 

Beklentisi

Piyasa 

Beklentisi*

Gelirler 6.969 5.761 21,0% 10,6% 6.303 6.528 6.557

Operasyonel Giderler 3.732 3.080 21,2% 12,2% 3.326 3.519 3.511

FAVÖK 3.237 2.681 20,7% 8,7% 2.977 3.009 3.046

FAVÖK Marjı 46,45% 46,54% -0,09 puan -0,78 puan 47,23% 46,09% 46,46%

Operasyonel Kar 1.934 1.510 28,1% 13,5% 1.704 1.703 -

Net Kar 980 434 125,8% 48,3% 661 757 799

Net Kar Marjı 14,06% 7,53% 6,53 puan 3,58 puan 10,49% 11,60% 12,18%

* 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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