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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN  

31 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10:00’da, Aydınevler 

Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul 

adresinde yapılacaktır.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen 

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri 

çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri 

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi 

temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek 

ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve 

www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 

vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket 

Merkezimiz ile www.turkcell.com.tr  adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde 

öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz 

etmeleri gerekmektedir.      

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Finansal Rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Esas 

Sözleşme Değişiklik Metni ile Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul 

toplantı tarihinden yirmi bir (21) gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.turkcell.com.tr  

adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.turcell.com.tr/
http://www.turcell.com.tr/
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK 

AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 

uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.  

 

a) Açıklamanın yapıldığı 07/05/2019 tarihi itibariyle, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay 

sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi: 

 

Şirketimizin 07/05/2019 tarihi itibariyle pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda 

bilgilerinize sunulmaktadır.  

 

Hissedarın İsmi 
Nominal İştirak 

Tutarı (TL) 

Yüzdesi 

( %) 

ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. 995.509,43 0,05% 

TURKCELL HOLDİNG A.Ş. 1.122.000.000,24 51,00% 

HALKA AÇIK 

1.077.004.490,333 

 48,95% 

TOPLAM 2.200.000.000,000 100,00% 

 

Şirketimiz 05.10.1993 tarihinde 120.000 TL sermaye ile kurulmuştur; 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları nama yazılıdır. Bugün itibariyle çıkarılmış 

sermayemiz, 2.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 TL nominal değerli 2.200.000.000 

adet paydan oluşan 2.200.000.000 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni 

ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Şirketimizde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.  

 

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 

değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi: 

 

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, 

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki 

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/duyurular adresinden ve http://www.kap.gov.tr/  

adresinden ulaşılabilir.  

 

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; 

azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; 

özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın 

ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı 

ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek 

benzeri hususlar hakkında bilgi: 

 

Genel Kurul Toplantı gündeminin 9. maddesinde, TTK Madde 363 uyarınca yönetim kurulu üyeliklerinde 

meydana gelen boşalmalar sebebiyle yeni atanan yönetim kurulu üyelerinin atamalarının onaylanmasına ve 

yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin hususlar yer almaktadır. 

 

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/duyurular
http://www.kap.gov.tr/yay/ek/index.aspx
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Hâlihazırda Yönetim Kurulunda, SPK tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyum zorunluluğunun yerine 

getirilmesini teminen; yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da 

SPK tarafından bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar atanan üç bağımsız yönetim kurulu üyesi yer 

almaktadır.  

 

Bu üyelere ilaveten, görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri seçilememiş olan kalan dört 

yönetim kurulu üyeliklerine de, SPK tarafından ilgili mevzuat uyarınca Şirket genel kurulunca mevzuata uygun 

üyeler seçilinceye veya SPK tarafından başka üyeler atanıncaya kadar bağımsızlık kriterlerini taşıyan dört 

yönetim kurulu üyesi atanmış olup, 29 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul’da bu dört üyeden üçü yerine, 

pay sahiplerinin önerisi ile üç yeni üye seçilmiş ve 11 Temmuz 2018 ve 8 Mart 2019 tarihlerinde iki üyenin 

istifası üzerine, TTK Madde 363 hükmü kapsamında 7 Mart 2019 ve 8 Mart 2019 tarihli yönetim kurulu 

kararları  ile iki yeni üye atanmıştır.  

 

d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı 

olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği 

hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri: 

 

Herhangi bir talep bulunmamaktadır.  

 

e)  Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 

 

Genel Kurul Toplantısı gündeminin 8. maddesinde, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin husus yer almaktadır. 

 

Şirketimizin 30 Nisan 2018 tarihli ve 1587 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 

piyasası mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: II No: 18.1 

sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile getirilen hükümlere uyum sağlamak amacıyla, Şirket kayıtlı sermaye 

tavanının aynen korunarak, yeni bir 5 yıllık sürenin belirlenmesi için Genel Kurul’dan yetki almak amacıyla 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin diğer değişikliklerle birlikte ekteki şekilde 

değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir (Ek:1).  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü için 03/05/2019 tarihinde başvurulmuş olup akabinde Ticaret 

Bakanlığı izni için başvuruda bulunulacaktır. 

 

 

Ek: 1 Esas Sözleşme Değişiklikleri 

Ek: 2  2018 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki 

linkten takip edilebilir:https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar 

Ek: 3  2019 yılı Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 

Ek: 4 Kâr dağıtım teklifi ve eki kâr dağıtım tablosu  

Ek: 5   TTK md.363 hükmü çerçevesinde yönetim kurulu üye seçim kararları 

 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar
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