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2009 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 

 
Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin Şirket’in başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve 
Şirketimizin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğuna inanmaktayız. 
Bu bağlamda Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulaması için gerekli özeni göstermiştir. Şirket yönetimi, ilgili SPK 
mevzuatı ve en iyi uygulamaları gözeterek 2009 yılı içerisinde SPK‘nın Seri: IV No: 41 sayılı tebliği 
uyarınca, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Sermaye 
Piyasaları Kurumsal Yönetim Uyum Birimi oluşturmuştur. Bu bağlamda Şirketimiz Yönetim Kurulu, 
Kurumsal Yönetim Rehberi’nde sayılan sorumlulukları dahilinde işbu Uyum Raporu’nun bir bölümünü 
oluşturduğu Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasını gözetmiştir. 
 
BÖLÜM 1 
 
PAY SAHİPLERİ 
 
1.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
Turkcell bünyesindeki Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü temsilcileri, yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak, Şirket’in strateji ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri, Şirket’in faaliyet gösterdiği 
sektör ve pazarları ve tabii olduğu yasal düzenlemeleri paylaşmak amacıyla analist ve yatırımcılarla 
düzenli olarak toplantılar gerçekleştirirler. Turkcell yönetimi ayrıca düzenli olarak medya temsilcileriyle 
toplantılar düzenleyerek kamuya açık bilgileri paylaşır ve soruları cevaplandırır. 
Şirketimizde halka açıldığı günden itibaren faaliyet gösteren bir Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
bulunmaktadır. Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü, Kurumsal İletişim ve İlişkilerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Yatırımcı ve Uluslararası 
Medya İlişkileri Bölümü, Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak pay sahipleri ile menfaat sahiplerine ve 
kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bir biçimde bilgi aktarımını düzenleyen 
“Şirketin Bilgilendirme Politikası” uyarınca kamuya yapılacak açıklamaları gözetir. Yatırımcı ve 
Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü temsilcileri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Şirket’in strateji 
ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri, Şirket’in faaliyet gösterdiği sektör ve pazarları ve tabii olduğu yasal 
düzenlemeleri analist ve yatırımcılara düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarla aktarırlar. Yatırımcı 
ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü’ne ait detaylı iletişim bilgileri Şirketimizin web sitesinde 
(www.turkcell.com.tr) ve faaliyet raporunun Yatırımcı İlişkileri başlığı altına yer almaktadır. 
Bu bölüme yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa 
zamanda cevap verilmektedir. 
Şirket Yönetimi, en iyi uygulamaları gözeterek ve ilgili düzenlemelere uygun olarak Şirket’in kamuya 
yaptığı özel durum açıklamalarını denetleyen bir Bildirim Komitesi ve önemli bilginin Şirket içerisinde 
paylaşımını sağlamak için bir Bildirim Takımı oluşturmuştur. 
 
1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ve ayrım gözetmeksizin ulaşabilmeleri amacıyla 
kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde (www.turkcell.com.tr) Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nde Türkçe ve İngilizce olarak yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde 
sunulmaktadır. Ayrıca kamuya yapılan tüm açıklamalar veri tabanımızda kaydı bulunan kişilere 
elektronik posta yoluyla dağıtılmaktadır. Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü’ne 
yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap 
verilmiştir. 
Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini 
talebi olmamıştır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”), 
Securities and Exchange Commission (“SEC”), 
NYSE Euronext (“NYSE”) olarak kısaltılmıştır. 
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1.3 Genel Kurul Bilgileri 
Genel Kurul’un toplanması ve gündemi ile ilgili Şirketimiz Yönetim Kurulu karar aldığında ve ayrıca 
Genel Kurul Toplantısı’nı takiben alınan kararlar ile ilgili kamuoyu özel durum açıklaması yapılarak 
bilgilendirilir. 2009 yılı içinde Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2009 tarihinde %70,01 nisapla   
gerçekleşmiştir. Ayrıca 30 Ocak 2009 ve 2 Ekim 2009 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 
gerçekleştirilmiş ve toplantılar sırasıyla %72,85 ve %71,94 nisapla yapılmıştır. Genel Kurul 
toplantılarına kanuni süresi içerisinde blokaj mektupları ile Şirket’e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Şirket yöneticileri ile Şirket’in Genel Kurul hazırlıklarını yapan 
personel katılmıştır. Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (“TTSG”) ve ulusal 
gazetelerde yapılmıştır. Eş zamanlı olarak yurt dışındaki hissedarlar için de davet çıkarılmıştır. 
Nama yazılı halka kapalı pay sahipleri için kanun gereği iadeli taahhütlü mektup yoluyla davet 
yapılmıştır. Bu toplantı için halka açık hisselerin hak sahiplerinden Türk Ticaret Kanunu gereği Genel 
Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar başvurular alınmıştır.  
 
Genel Kurullarda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmaktadırlar. Sorulara Şirket yönetimi 
tarafından cevap verilmektedir. Pay sahipleri tarafından öneri veriliyor ise, bunlar tutanağa 
yazılmaktadır. Genel Kurul tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. 
 
1.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca oyda ve yönetimde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Halen Şirket 
Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye hariç %5'in üzerinde payı olan hissedarlar temsil edilmekte olup, 
azınlık pay sahipleri temsil edilmemektedir. 
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın 
ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirketimizde bu yönteme şu 
anda yer verilmemiştir. 
 
1.5 Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı 
Şirketimiz, hissedarlarına kâr payı ödemesine ilişkin olarak genel politikasını Şirket’in operasyonel 
performansı, mali durumu ve diğer faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir. 
Şirketimizin kâr dağıtım politikası 2004 mali yılı kazançlarından başlamak üzere ve Şirket’in nakit akışı 
gerekliliklerine, Yönetim Kurulu ile Hissedarlar Genel Kurulu'nun onayı ve bunlarca yapılabilecek 
değişiklilere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, nakit kâr payı ödemelerinin oranı 
Şirket’in her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net kârının %50'sinden az olamaz şeklinde 
belirlenmiştir. 
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nda kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası, faaliyet raporunda yer almakta, 
ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.turkcell.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde “Kurumsal 
Yönetim” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 
Şirket’in Esas Sözleşmesi uyarınca oy hakkında imtiyaz tanınmamış olduğundan kâr dağıtımında da 
imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımları SPK‘nın düzenlemeleri çerçevesinde öngörülen sürelerde 
yapılmaktadır. 
 
1.6 Payların Devri 
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde hisse senetlerinin devrinde herhangi bir kısıtlama olmamakla beraber, 
tabi olduğumuz Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin geçici 5’nci 
maddesinin c bendinin dördüncü cümlesi, “Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, 
edinim ve hareketleri” için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun yazılı iznini şart koşmaktadır. 
 
BÖLÜM 2 
 
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
 
2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası 
Şirketimiz tabi olduğu yerel ve uluslararası sermaye piyasası kuralları uyarınca kamuya yaptığı 
açıklamaları düzenleyen “Bilgilendirme Politikası Çerçeve Dokümanı” 2005 yılında gerçekleştirilen 
Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikası Çerçeve 
Dokümanı, Genel Kurul’u takiben Şirketimizin internet sitesinde (www.turkcell.com.tr) Yatırımcı İlişkileri 
bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanmıştır. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası 2009 
yılında revize edilmiş ve internet sitesinde ilan edilmiştir. 
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Turkcell tabi olduğu SPK, İMKB, SEC ve NYSE düzenlemeleri ile uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir. 
Turkcell Bilgilendirme Politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, 
yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, 
zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi 
sağlamaktır. Bilgilendirme Politikası Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü gözetiminde 
yürütülmektedir. 
 
2.2 Özel Durum Açıklamaları 
Şirketimiz 2009 yılında tabi olduğu yerli ve yabancı sermaye piyasalarına toplam 59 adet açıklama 
göndermiştir. Bu açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak paralel yapılmaktadır. Hisse senetlerimizin 
Amerika'da New York Borsası’nda kote olması sebebiyle yapılan açıklamaların İngilizce tercümeleri 
SEC'ye gönderilmektedir. Özel durum açıklamalarımıza Şirketimizin web sitesinin 
(www.turkcell.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir. 
Şirketimizin Bilgilendirme Takımı ve/veya Bilgilendirme Komitesi üzerinden gelen bilgiler Şirketimizin 
tabi olduğu yerel ve uluslararası sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı ve 
Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü’nün koordinasyonunda ve Sermaye Piyasaları Kurumsal Yönetim 
Uyum Birimi‘nin uyum tavsiyesi çerçevesinde değerlendirilir. Özel durum açıklaması gerektiren 
durumlarda söz konusu açıklamalar Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölümü tarafından 
yapılır. 
Ayrıca Şirketimiz 2009 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri: VIII, No: 54) içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi 
hususunu düzenleyen 15. Madde hükmü çerçevesinde içsel bilgilerin açıklanmasının ertelemesi 
mekanizması oluşturmuştur. 
 
2.3 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
 
Şirketimiz internet sitesinin adresi www.turkcell.com.tr’dir. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri 
bölümünde pay sahiplerine yönelik bilgiler aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur: 
 
a. Türkiye Mobil Pazarı 
b. Ortaklık Yapısı 
c. Kurumsal Yönetim 
i. Yönetim Kurulu 
ii. Kurumsal Yönetim İlkeleri 
iii. Yönetim Kurulu Komiteleri 
iv. Kâr Dağıtım Politikası 
v. Ana Sözleşme 
vi. Genel Kurul Bilgileri 
vii. Etik Kurallarımız 
viii. Bilgilendirme Politikası 
viiii. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 
d. Duyurular 
e. Finansal ve Operasyonel Veriler 
i. Finansal Raporlar 
ii. Bilanço Analizi 
iii. Gelir Tablosu Analizi 
iv. Nakit Akım Analizi 
v. Özet Operasyonel Veriler 
vi. Borçlanma 
vii. Görünüm 
viii. Uluslararası Operasyonlar 
ix. Yatırımcı Paketi 
f. Finansal Takvim 
g. Hisse Bilgisi 
i. İnteraktif Grafikler 
ii. Yatırım Hesaplama Aracı 
iii. Hisse Kodu 
iv. Analistler 
h. Sıkça Sorulan Sorular 
i. İletişim 
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2.4 Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 
 
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

Hissedar 
Hisse Nominal Değeri (TL) Pay Oranı (%) 

Turkcell Holding A.Ş. 1.122.000.000,238 %51,00 

Çukurova Holding A.Ş. 995.509,429 %0.05 

Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 1.558.452,599 %0,07 

Sonera Holding B.V. 287.632.179,557 %13,07 

MV Holding A.Ş. 51.021.712,590 %2,32 

Diğer 137.199,575 %0,01 

Halka Açık 736.654.946,012 %33.48 

TOPLAM 2.200.000.000,000 %100,00 

 
2.5 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 
Turkcell Bilgilendirme Politikası kapsamında içeriden alınan bilgiye dayanan Turkcell hissesi alım 
satımına ilişkin Menkul Kıymet Alım Satım Yasağı Uygulaması’nın detaylarına yer verilmiştir. Bu 
uygulama uyarınca Menkul Kıymet Alım Satım Yasağı’nın işlediği yasak dönemde tüm çalışanlar 
Turkcell menkul kıymetlerini alıp satmaktan imtina ederler. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının 
fiyatlarını etkileyebilecek derecede önemli bilgiye sahip Turkcell çalışanları Yasak Dönem dışında da 
bu uygulama kapsamına girerler. 
 
SPK düzenlemeleri uyarınca Turkcell‘de içsel bilgiye ulaşanların listesi tutularak, İçsel Bilginin 
Yönetimi’ne ilişkin yapılan düzenlemeler Turkcell yönetimine ve çalışanlara duyurulmuştur ve düzenli 
olarak elektronik posta ve mobil eğitim yoluyla hatırlatmalar yapılmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayan 
her Turkcell çalışanlarına Oryantasyon programı aracılığı ile aktarılır. Çalışanlarımıza bunların iş 
akdinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair bir taahhütname imzalatılır. 
 
BÖLÜM 3 
 
MENFAAT SAHİPLERİ 
 
3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Uygulanmakta olan mevzuata ilave olarak menfaat sahipleri ve çalışanların bilgilendirilmesiyle ilgili 
şirket politikaları ve prosedürleri oluşturulmuştur. 
 
3.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iş 
ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer menfaat sahipleriyle tanımlı ve düzenli toplantılar (çalışanlar için 
iletişim toplantıları, çalışanlarımızın fikir ve önerilerini iletebilecekleri öneri platformları, tedarik zincirine 
yönelik tedarikçi günü, katma değer hizmetlerinde beraber çalıştığımız firmalara yönelik iş ortakları 
günü, bayi toplantıları gibi) yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. 
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3.3 İnsan Kaynakları Politikası 
 
Turkcell olarak en beğenilen ve en çok çalışılmak istenen şirket olmak, bu sayede en iyileri seçmek, 
en iyileri elde tutmak öncelikli insan kaynakları stratejimizdir. Bu stratejiyi gerçekleştirmek amacıyla 
yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz. 
 
Lider konumumuzun sürekliliğini, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının gelişimi ve 
motivasyonuyla sürdürebileceğimize inanmaktayız. Bu doğrultuda insana yatırım yapıp, kurumsal 
değerleri destekleyecek uygulamalara ve insan kaynağımızı geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktayız. 
Yüksek performanslı bir takım yaratmak amacıyla yeteneklerimizi ayırt etmek ve yeteneklerimizi elde 
tutmak önemli önceliklerimizden biridir. Bu amaçla, tüm yönetim takımının dahil olduğu yapılandırılmış 
bir yetenek yönetimi süreci uygulamaktayız. 
 
Turkcell Akademi yapılanmamız ile çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli destekleyerek gelişim 
ihtiyaçlarını alternatif gelişim çözümleri ile karşılamaktayız. "İç Müşteri" gözüyle baktığımız 
çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamak amacıyla onlara değer veren ve insan odaklı 
yaklaşımımızla fark yaratan deneyimler edinmelerine yardımcı olmaktayız. 
 
Turkcell İnsan Kaynakları olarak tüm faaliyetlerimizde çalışan memnuniyeti ve kurumsal fayda 
dengesini gözetmekteyiz. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyetini 
izlediğimiz anket uygulaması gerçekleştirilmekte ve gerekli aksiyonlar takip edilmektedir. 
 
Şirketimizin rekabetçi ve lider konumunu sürdürmek amacıyla düzenli ve sistematik olarak iş yapış 
şekillerini, süreçlerini ve organizasyon yapısını gözden geçirmekte ve gereken iyileştirme ve değişim 
yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bireysel bilginin kurumsal hafızaya dönüşmesini, kurumsal 
hafızanın da doğru ve etkin kullanılmasının fark yaratmak ve başarılı olmak için en önemli anahtar 
olduğuna yürekten inanmaktayız. Bu kapsamda güvenilir, güncel, gerekli bilgiyi kullanan kullandıran 
bir ortam sunacak platformlar geliştirmekteyiz. Sürekli yenilik peşinde koşan, değişim ve farklılaşmaya 
inanan, insana değer veren ve öncü bir şirket olarak çalışanlarımıza performanslarını artıracakları bir 
iş ortamı yaratmak önceliğiyle yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarını sürdürmeye devam 
edeceğiz. 
 
3.4 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 
 
Turkcell müşterileriyle iletişime geçtiği ve hizmet verdiği tüm noktalarda dünya kalite standartları 
doğrultusunda yaklaşımlar sergiler ve hizmet sunar. Bu doğrultuda müşterilerimizin Turkcell’le ilgili 
olarak yaşadıkları deneyimleri daha iyi anlayarak ve hissederek, sistem, süreç ve insan kaynaklı 
eksiklikleri tespit edip hızlı bir şekilde gerekli aksiyonların alınmasını tetikleyebilmek amacıyla tüm 
ürün, servis ve hizmetlerimizi müşteri gözüyle deneyimleriz. Bununla birlikte müşterilerimize verdiğimiz 
hizmetleri ve yaklaşımları düzenli olarak kanallarımızın tümünde belli dönemlerde ölçümleyerek 
iyileştirilmesi gereken alanlarımızı tespit edip müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve 
memnuniyet sağlayacak şekilde iyileştirir ve şekillendiririz. 
 
Tedarikçiler ve müşterilerle ilgili çalışma koşullarına ve işleyişine ilişkin olarak ISO 9001:2000 kalite 
sertifikasyonunun şartlarını sağlayan çeşitli prosedürler yürürlüktedir. Ayrıca tedarikçiler ve 
müşterilerle ilişkiler ilgili mevzuat ve Şirketimizin Ortak Değerleri ve Etik Kuralları ve bunlara ilişkin 
düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. 
 
3.5 Sosyal Sorumluluk 
Turkcell olarak, bireye ve topluma verilen desteğin Türkiye'ye yapılan katkı olduğuna inanıyoruz. 
Türkiye'nin Turkcell'i olarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve daha sürdürülebilir bir dünya 
yaratmak için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek veriyoruz. Duyarlı sosyal 
sorumluluk bilincimizle topluma değer katacağına inandığımız projelerimizi geniş kitlelere uzanarak 
sürdürmeye devam ediyoruz. 
 
Kardelenler Projesi, Türkiye’deki okuma yazma bilmeyenlerin %75’inin kadın olduğu ve her 100 
kadından 20’sinin okuma yazma bilmediği gerçeğinden yola çıkarak 2000 yılında hayata geçirildi. 
Türkiye genelinde, okuma azmi ve kararlılığı gösteren 5 bin kız öğrenciye eğitim bursu vererek 
başlayan proje kapsamında Turkcell, 2007 yılında projenin kapsamını genişleterek her yıl verilen burs 
sayısını 10 bine çıkardı. 
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Proje dahilinde bugüne kadar yaklaşık 20 bin öğrenciye Turkcell bursu verildi, 8.666 öğrenci liseden 
mezun oldu, 2.707 öğrenci üniversiteyi kazandı ve 755 öğrencimiz de üniversiteden mezun oldu. 
Üniversiteden mezun olan öğrencilerimiz arasında şu an meslek hayatına atılarak, doktor, avukat, 
hemşire ve öğretmen olan Kardelenlerimiz bulunuyor. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirilen Gönül Köprüsü Projesi, Türkiye’nin 81 ilinden 
gelen on binlerce öğrencinin, ülkemizi daha iyi tanımalarını sağlamak ve kendilerine güvenen 
sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla 2008 yılında hayata geçirildi. 2 
yıldır devam eden proje kapsamında 2009’da 10 bini aşkın öğrenci, 23 Haziran-20 Temmuz tarihleri 
arasında 5 gün süren kültür turlarına katıldı. 2009’da geçtiğimiz yıldan farklı olarak belirli bir kontenjan 
dahilinde engelli öğrenciler de turlara katılabildiler. 
 
Turkcell, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile ortaklaşa geliştirdiği “Geleceğe Koşanlar” Projesi 
kapsamında 11 ilde, 6 spor dalında 12–16 yaş arasındaki 180 yetenekli sporcuya destek vermektedir. 
Birleşmiş Milletler projesi olan Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı kapsamına alınan “Geleceğe Koşanlar” 
Projesi’nde, 12–16 yaş arasında olan ve bireysel spor dallarında başarıya ulaşabilecek potansiyeldeki 
sporculara özel bir eğitim sağlanarak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek başarılı milli sporcular 
kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
Turkcell, Türkiye sıralamasında 1 numara, dünya sıralamasında ise 134. sıraya kadar yükselen 
başarılı tenisçi Marsel İlhan’a sponsor oldu. Başarılı milli tenisçi Geleceğe Koşanlar Projesi içinde yer 
alan genç tenisçiler için de bir rol model oluşturacaktır. 2005–2006 sezonundan başlamak üzere beş 
sezon boyunca Turkcell Süper Lig’in isim sponsorluğu hakkını da aldı. Türkiye Futbol Federasyonu ve 
Turkcell işbirliğiyle 2008–2009 sezonunda uygulanmaya başlayan, futbolda kalitenin ve centilmenliğin 
artmasını hedefleyen, Türk futbol takımlarının son zamanlardaki başarılarını kalıcı hale getirmede 
desteğin önemine inanan ve Turkcell Süper Lig’de 12 Anadolu takımının sponsoru olan Turkcell, Türk 
futboluna desteğini sürdürmektedir. 
 
Turkcell ayrıca Anadolu’da görev yapan spor yazarlarının mesleki yetkinliklerine katkıda bulunmak 
amacıyla Anadolu’nun her köşesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği ile birlikte “TSYD-Turkcell Spor 
Basını Seminerleri” düzenliyor. Son üç yılda 19 şehirde gerçekleştirilen seminerlere binden fazla 
gazeteci ve 2.500’den fazla üniversite öğrencisi katıldı. 
 
Turkcell’in spora desteği futbol ve basketbolun yanı sıra 2009 yılında tenis dalı ile de devam etti. Davis 
Cup 10 yıl aradan sonra, Turkcell'in ana sponsorluğunda tekrar İstanbul'da gerçekleştirildi. Turkcell, 
Erkek Tenis Milli Takımımızı destekleyerek, milli tenisçilerimizin Davis Cup'da bir üst gruba çıkma 
başarısında pay sahibi oldu. 
 
Turkcell, spor ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kültür sanata da destek veriyor. 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali'ne 6 yıl Festival 
Sponsoru, Uluslar arası İstanbul Caz Festivali'ne ise 9 yıl Gösteri Sponsoru olarak destek veren 
Turkcell, 2005 yılından beri İKSV'nin Resmi İletişim Sponsorluğu'nu üstleniyor ve 100 binlerce 
sanatseveri festivallerle buluşturuyor. Türk Filmleri yarışıyor, Türk Sineması kazanıyor sloganıyla ilki 
2008 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Yeşilçam Ödülleri, 
Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beyoğlu Belediyesi ile TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle 2 yıldır 
düzenleniyor. 
 
Sinemaya olan desteğini farklı sponsorluklarla sürdüren Turkcell, gnçtrkcll markası ile iki yıldır !F 
İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin bölüm sponsorluğunu üstleniyor. Turkcell, bulunduğu faaliyet 
alanı olan mobil telefon hizmetleri gereği baz istasyonları kurmak suretiyle bu hizmeti vermektedir. 
Kurulan baz istasyonlarının hem üretici firma, hem de Turkcell tarafından güvenlik testleri 
yapılmaktadır. Buna rağmen 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında, baz istasyonlarıyla ilgili olarak, 
çevre ve insan sağlığı ile komşuluk hukukuna muhalefet iddiası ile 287 adet dava açılmıştır. 2009 
yılında, çevre ve insan sağlığıyla komşuluk hukukuna muhalefet iddiasıyla ilgili kesinleşmiş dava 
sayısı 25’tir. Bu davalardan 11’i lehimize, 14’ü aleyhimizedir. 
 
 
 
 



Turkcell Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  2009 

 

7 
 

BÖLÜM 4 
 
YÖNETİM KURULU 
 
4.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 
Yönetim Kurulu’nun yapısına ilişkin bilgiler Turkcell internet sitesinde (www.turkcell.com.tr) Yatırımcı 
İlişkileri bölümü altında açıklanmıştır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki şekildedir: 
 
Colin J. Williams               Başkan (Bağımsız Üye) 

Mehmet Emin Karamehmet   Üye  

Mehmet Bülent Ergin         Üye 

Aimo Eloholma               Üye 

Tero Erikki Kivisaari           Üye 

Oleg Malis                   Üye 

Alexey Khudyakov             Üye 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bütün üyeleri icrada yer almayan Yönetim Kurulu Üyeleri olup, Colin J. 
Williams, hem SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, hem de SEC bağımsızlık kriterlerini yerine 
getirmektedir. 8 Mayıs 2009‘da yapılan yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu 
Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkinin 
verilmesine karar verilmiştir. 
 
4.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri, Şirket’in Yönetim Kurulu’nun benimsediği Kurumsal Yönetim 
Rehberi’nde yer almaktadır. Buna göre, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’yla birlikte her yıl, 
Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısı kapsamında Kurul üyeliği için gereken uygun beceri ve 
özellikleri gözden geçirmelidir. Kurul üyelerinin her birinin Kurul faaliyetlerine ayıracak, küresel 
telekomünikasyon endüstrisi ve ilgili sektörlerle ilgili bilgilerini artıracak ve Kurul toplantılarının yılda en 
az %75'ine katılacak zamanı olmalıdır. Her bir Kurul üyesi, diğer halka açık şirketlerdeki Yönetim 
Kurulu üyeliklerinin sayısını sınırlamaya teşvik edilir. Bu şekilde, diğer üyelikler ve bunlara karşı 
yükümlülüklerin, Şirket Yönetim Kurulu’nun etkili ve aktif bir üyesi olarak verdiği hizmeti esaslı bir 
şekilde etkilemesi önlenecektir. Bunun yanı sıra, Kurumsal Yönetim Komitesi, yeni seçilecek 
Yönetim Kurulu Üyeleri için bir uyum programı geliştirmeli ve bunu denetlemelidir. 
 
4.3 Şirket’in Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 
Şirketimizin vizyonu ile stratejik hedefleri internet sitesinde (www.turkcell.com.tr) “Turkcell Hakkında” 
bölümünün altında ve Faaliyet Raporu’nda açıklanmıştır. 
 
4.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
Şirketimizde, kurumsal risk yönetimi çalışmalarına odaklanmayı artırmak, risk yönetimi metodolojisini 
oluşturarak Turkcell ve Turkcell Grup için risk yönetimi çalışmalarını yaygınlaştırmak ve kurumsal risk 
yönetimi başarısına etki eden ve Şirket içinde farklı yapılarda yürütülen faaliyetleri merkezileştirmek 
amacıyla Risk Yönetimi, İç Denetim Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Şirket 
içi Fraud Yönetimi süreçleri, 2009 yılı Ocak ayı itibarıyla yeni yapılandırılan Kurumsal Risk Yönetimi 
Bölümü’nde konumlandırılmıştır. 
 
Turkcell Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü “bağımsızlık ilkesi” gereği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Seri: X No: 19 sayılı tebliğ uyarınca Şirket organizasyon yapısında Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, Genel Müdür ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı’na doğrudan raporlama yapmaktadır. 
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İç Kontrol / İç Denetim Çalışmaları: Amerika'da New York Borsası'na kote olmamız nedeniyle, halka 
açık şirketlerin uymakla yükümlü oldukları Sarbanes Oxley Yasası Madde 404 uyum kapsamında 
Turkcell ve konsolide olan Turkcell grup şirketlerinde iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. 
Bu mekanizma çerçevesinde Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü, iç kontrol sisteminin kurulmasında 
destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Sarbanes 
Oxley Yasası Madde 404'e uyum kapsamında Turkcell ve denetim kapsamında olup mali tablolarında 
konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, 
bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Turkcell üst yönetimine düzenli 
olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir. 
Risk Yönetimi: Turkcell’in amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileyen risklerin belirlenmesi, risk 
analiz çalışmalarının koordinasyonu, sonuçların Turkcell Denetim Komitesi, Yönetim Takımı, Risk 
Yönetim Kurulu ile paylaşımı, raporlanması ve takip edilmesinden sorumludur. 
 
Risklerin belirlenme amacı onları yaratan iş faaliyetlerini durdurmak değil, risklerin oluşma olasılığını 
düşürmek ya da olası etkisini azaltmaktır. Bu şekilde sürprizlerin en aza indirgenmesi ve Turkcell’in 
operasyonlarının kesintisiz devam etmesi amaçlanmakta, yönetim takımına Turkcell’in hedeflerine 
ulaşması konusunda makul bir oranda güvence sağlanmaktadır. Turkcell’de tüm bölümler karşı 
karşıya bulundukları riskleri düzenli olarak tanımlamakta ve bunları öncelik sıralarına göre 
sınıflandırmaktadır. Ayrıca kritik riskler için detaylı aksiyon planları hazırlamakta ve bu planları 
uygulamaktadır. Bu süreçler Risk Yönetimi tarafından koordine edilmekte ve düzenli şekilde 
raporlanmaktadır. Bu mekanizma çerçevesinde Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü, Turkcell ve Grup 
şirketlerinin finansal tabloların güvenilirliğini ve doğruluğunu, faaliyetlerin yasalara uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak ve operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçler analiz 
ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin minimize edilmesi ya da tamamen ortadan 
kalkmasını sağlayacak çözümler bulunmasına katkılar sağlamaktadır. 
 
Turkcell, 2000 yılında teknik operasyonları kapsayacak şekilde iş sürekliliği planlarını oluşturmuştur. 
2004 yılında iş sürekliliği planının kapsamı genişletilerek Turkcell tüm iş fonksiyonlarını kapsayacak 
şekilde iş sürekliliği yönetimi olarak konumlandırılmıştır. İş sürekliliği planı birçok temel konuyu içerir. 
Bunlar doğal afetler, terörist saldırı, kritik personel ve bilginin yok olmasının yanında bayi ve 
tedarikçilerimize olan etkilerini kapsamaktadır. 
 
İş sürekliliği planı afetlere karşı coğrafi dağılım sağlayarak riskin mümkün olduğu ka dar azaltılmasını 
hedeflemektedir Geniş bir coğrafyaya yayılan teknik altyapımız nedeniyle bir merkezde olabilecek 
felaketi başka bir merkezden yönetme planlarımız hazırlanmıştır. Merkezi santral bölgelerinde ek 
kapasite bulundurarak ya da mobil santralle yedekleme yapma imkânımız bulunmaktadır. 
Baz istasyonları bakım ekipleri, yurt genelinde bölgesel olarak konumlandırılmaktadır. Acil durumda 
bölgelerin birbirlerini yedekleyecek şekilde aksiyon planları da mevcuttur. Zarar gören baz 
istasyonlarının tekrar servis verebilecek hale getirilmesi çalışmalarının uzun sürmesi durumunda mobil 
baz istasyonları bölgeye gönderilerek acil kapsama sağlanmaktadır. 
 
Ayrıca, Regülasyon Yönetimi Bölümü de sektör regülasyonuyla rekabet konularındaki gelişmeleri 
izlemekte ve regülasyon stratejileriyle bu alanda oluşabilecek risklerin yönetimini yapmaktadır. 
 
4.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin konu ile ilgili bölümü şu şekildedir: “ Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve 
bilcümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurul‘a bizzat 
yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir. ” Buna ek olarak, Şirket’in 
kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu’nun benimsediği 
Kurumsal Yönetim Rehberi içinde Yönetim Kurulu yetki ve sorumlulukları irdelenmiş olup Şirketimizin 
internet sitesinde - (www.turkcell.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı 
altında yayınlanmıştır. 
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4.6 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 
Yönetim Kurulu, 2009 dönemi içinde 11 olağan toplantı gerçekleştirmiş, bunun yanı sıra takvim dışı 
şekilde de toplanmıştır. Yönetim Kurulu’nun faaliyet esasları, Şirket Yönetim Kurulu’nun benimsediği 
Kurumsal Yönetim Rehberi’nde yer almaktadır ve bunun ana hatları Şirketin web sitesinde “Kurumsal 
Yönetim İlkeleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. Buna ilaveten Yönetim Kurulu üyelerinin 
bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir Kurumsal Yönetim Sekretaryası da oluşturulmuştur. 
Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır. 
 
4.7 Şirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334. ve 335. 
maddelerinde yazılı izinler Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir. 
 
4.8 Etik Kurallar 
Şirketimizin ortak değerleri, etik kuralları ve bunlarla ilgili yapılan tüm düzenlemeler Turkcell 
yönetimine ve çalışanlara duyurulmuştur. Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları işe yeni 
başlayan her Turkcell çalışanına Oryantasyon programı aracılığı ile aktarılır. Çalışanlarımıza bunların 
iş akdinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair bir taahhütname imzalatılır. 
 
Ortak değerler ve etik kurallarla ilgili revizyonlar iç iletişim araçları kullanılarak Turkcell çalışanlarıyla 
paylaşılmaktadır. Ana hatları ile etik kurallarımız Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde 
Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin 
yayımladığı/yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik 
taşımaktadır. Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kurallarının tanımlanması, gözden geçirilmesi, 
güncellenmesi, geliştirilmesi, aykırılık durumların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 
Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kurallarının yönetimi ile ilgili Şirket Denetim Komitesi’ne raporlayan 
bir Etik Komite yapısı mevcuttur. 
 
4.9 Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
Yönetim Kurulu’nda oluşturulmuş bir Denetim Komitesi ve bir de Kurumsal Yönetim Komitesi vardır. 
Her komite, Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar ve tavsiyelerde bulunur. Her iki komitenin de 
çalışma ilkelerini belirleyen tüzükleri bulunmaktadır. Hem Denetim Komitesi, hem de Kurumsal 
Yönetim Komitesi üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim 
Kurulu’nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde - (www.turkcell.com.tr) 
Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanmıştır. 
 
4.10 Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar 
Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ve 
yöneticilerine kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 


