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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN  

15 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  

Şirketimizin 2020 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2021 tarihinde, saat 12:00’de, 

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 2020 faaliyet yılına ait Finansal Rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, 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 17 Mart 2021 tarihi itibariyle, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay 

sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi: 

 

Şirketimizin 17 Mart 2021 tarihi itibariyle pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda 

bilgilerinize sunulmaktadır.  

 

Ortaklık Yapısı Pay Oranı Sermaye  

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. %26,2 576.400.000,24 TL 

IMTIS Holdings S.A.R.L. %19,8 435.600.000,00 TL 

Diğer (Halka Açık)*  %54 1.187.999.999,76TL 

TOPLAM %100 2.200.000.000,00 TL 

*Fiili Dolaşımda: %53,95, Diğer:% 0,05 

 

Şirketimiz 05 Ekim 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. Bu payların %15’ine tekabül eden 330.000.000 adedi (A) grubu 

paylar, %85’ine tekabül eden 1.870.000.000 adedi (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kurulu 

üyelerinin seçimine ilişkin aday gösterme ve oyda imtiyazı bulunmakta olup, konuya ilişkin bilgiler Şirket 

Esas Sözleşmesi’nde Madde 7’de yer almaktadır. İlgili madde uyarınca, her bir (A) Grubu pay, (1) dördü Esas 

Sözleşme Madde 7.2.a.(i) hükmü uyarınca aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri olmak üzere (3 bağımsız 

yönetim kurulu üyesihariç) 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ile (2) Genel Kurul Toplantı Başkanı’nın 

seçiminde oyda imtiyazlı olup, bu imtiyaz Genel Kurulda yapılacak oylamada her bir (A) Grubu paya sadece 

bu konulara ilişkin olmak üzere 6 (altı) oy hakkı verir.  

 

 

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  

https://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: 

https://s.turkcell.com.trhttps/s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Anasozlesme21102020.pdf
https://s.turkcell.com.trhttps/s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Anasozlesme21102020.pdf
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/duyurular
http://www.kap.gov.tr/yay/ek/index.aspx
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Genel Kurul Toplantı gündeminin 8. maddesinde, Türk Ticaret Kanunu’nu 363’üncü maddesi uyarınca 

yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle yeni atanan yönetim kurulu üyesinin atamasının 

onaylanmasına ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine ilişkin husus yer almaktadır. 

 

Hâlihazırda Yönetim Kurulunda, SPK tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyum zorunluluğunun yerine 

getirilmesini teminen; yerlerine mevzuata uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilinceye kadar ya da SPK 

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

 

Bu üyelere ilaveten Yönetim Kurulu’nda, 12 Eylül 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay 

sahiplerinin önerisi ile seçilen iki üye ve TTK Madde 363 hükmü kapsamında 29 Ocak 2021 tarihli Yönetim 

Kurulu Kararı ile seçilen bir üye bulunmaktadır. 

 

29 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul ile pay sahiplerinin önerisi üzerine seçilen yönetim kurulu üyesi 

Ingrid Maria Stenmark’ın 22 Ekim 2020 tarihli istifası üzerine, TTK 363. Madde çerçevesinde ayrılan üyenin 

görev süresini tamamlamak üzere, 29 Ocak 2021 tarihli ve 1713 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Figen Kılıç 

seçilmiş olup; Yönetim Kurulu kararı ile yapılan söz konusu seçim, 15 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul’da pay 

sahiplerinin onayına sunulacaktır. (EK1) 

 

Genel kurul toplantı gündeminde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim 

yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin madde yer almaktadır. Ancak 

bu dokümanın yayım tarihi itibari ile herhangi bir yönetim kurulu üyeliğine aday önerisi iletilmemiştir. 

 

 

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: 

 

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 

 

 

EK1: TTK Madde 363 çerçevesinde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 

EK2:  2020 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  

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporu 

EK3: Kâr dağıtım teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve eki kâr dağıtım tablosu  

EK4:  Bağış limiti teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   

 

BİLGİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, genel kurula katılım kapsamında 

paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere 

aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-

katilimci-aydinlatma-metni 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporu
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-katilimci-aydinlatma-metni
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-katilimci-aydinlatma-metni
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INFORMATION DOCUMENT REGARDING 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING 

to be held on 15 April 2021 

 

The Annual General Assembly Meeting pertaining to the fiscal year 2020 of our Company shall be held on 15 

April 2021 at 12.00hrs at Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Conference Hall, Küçükyalı 

Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul. 

 

Pursuant to Article 417 of the Turkish Commercial Code and the provisions of “The Communiqué on 

Principles regarding Keeping Records as to Dematerialized Capital Market Instruments”, numbered II-13.1, 

the list of those holding electronically registered shares who are entitled to attend the general assembly shall 

be composed according to the “Shareholders Table” which will be provided by the Central Registry Agency. 

Additional information can be obtained from the CRA and is also available on: www.mkk.com.tr   

 

Pursuant to Article 415 of the Turkish Commercial Code, our shareholders or their representatives, who are 

listed in the list of attendees and whose shares are duly registered to CRA shall be entitled to attend the 

Ordinary General Assembly Meeting. Real persons shall be required to present their ID’s and legal person 

representatives shall be required to present their powers of attorney. 

 

Shareholders, who have electronic signature, may electronically attend the Annual General Assembly meeting, 

and may have the necessary information regarding participating in General Assembly from the CRA and also 

electronically on: www.mkk.com.tr. 

 

Shareholders, who will not be able to attend the meeting in person and hence will use their voting rights through 

a representative, must grant a power of attorney to a representative, identical to the sample given below or 

obtain the sample form from our head office or from the link: www.turkcell.com.tr, and submit the power of 

attorney of which signature is certified by a public notary to the Company’s head office; which conforms the 

requirements stipulated under “The Communiqué on Voting by Proxy and Proxy Solicitation”, numbered II-

30.1 of the Capital Markets Board. 

 

Our Company’s Financial Report and Independent Auditor’s Report regarding the fiscal year 2020, , Dividend 

Distribution Proposal and Information Document will be ready for our shareholders’ review, twenty-one (21) 

days before the date of the meeting at our head office and on the link: www.turkcell.com.tr.  

 

Respectfully submitted to the attention of the Shareholders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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OUR SUPPLEMENTARY EXPLANATIONS UNDER THE CONTEXT OF CAPITAL 

MARKETS BOARD REGULATIONS 

 

Our explanations necessary to be done as per the Communiqué Series II, No: 17.1 “Communiqué on the 

Determination and Implementation of Corporate Governance Principles” are presented below for your 

information.  

 

a) Total shares and voting rights reflecting the shareholding structure of the company as of the 

announcement date 17 March 2021: 

 

Our Company’s shareholding structure and voting rights as per our Company’s share ledger as of 17 March 

2021 are presented in the following table for your kind information.  

 

Name of shareholder 
Percentage 

( %) 

Capital 

 

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. 

ve Tic. A.Ş. 26,2% 

TRY 576.400.000,24 

IMTIS Holdings S.A.R.L. 19,8% TRY 435.600.000,00 

Other (Publicly Held)* 

 

54% 

TRY 1.187.999.999,76 

TOTAL 100,00% TRY 2.200.000.000,000 

*Publicly-traded: 53,95%, Others: 0,05% 

 

Our company was founded on 5 October 1993 with a capital of TRY-120.000; and, as a public company is 

subject to the Capital Market Law No. 6362 and all its shares are registered. As of today our issued share 

capital is TRY-2.200.000.000 under registered share capital ceiling of TRY-2.200.000.000 consisted of 

2.200.000.000 shares with a nominal value of TRY-1,00. Registered capital system was adopted with the 

permission dated 13.04.2000 and number 40/572 by the Capital Markets Board. 330.000.000 shares 

corresponding to 15% of these shares are Group (A) shares and 1.870.000.000 shares corresponding to %85 

of these shares are Group (B) shares. Group (A) shares have privilege of nomination for the election of the 

Board Members and voting; and the necessary information in this regard is covered under item 7 of The 

Company’s Articles of Association. In accordance with the relevant article; each Group (A) share has privilege 

on (1) the election of 5 (five) Board Members (except for 3 independent Board Members) four of whom are 

the Board Members nominated pursuant to the provision of article 7.2.a.(i) on The Company’s Articles of 

Association; on (2) the voting for the election of the Chairman of the General Assembly Meeting. The 

aforementioned privilege gives 6 (six) voting rights on the abovementioned issues only to each Group (A) 

share during the voting to be made in the General Assembly.          

 

b) Any changes in the management and operational activities of the Company and major subsidiaries 

and affiliates of the Company realized during previous accounting period and those planned for the 

next accounting period to significantly affect company activities, and reasons of these changes:  

 

There are no significant changes to affect the management and operational activities of the Company. On the 

other hand, regulatory disclosures made by our Company may be reached via 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/announcements on our website and through 

following web address: http://www.kap.gov.tr/ .  

 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/announcements
http://www.kap.gov.tr/
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c) If there is dismissal, replacement or election of Board of Directors members on the general assembly 

meeting agenda; reasons of dismissal and replacement; curriculum vitae, missions carried out within 

the last ten years and reasons of dismissal of persons whose nomination for candidate for member of 

the Board of Directors have been submitted to the company; their relationship with the company and 

its related parties and nature of the relationship and its level of materiality, whether or not the 

candidate meets the independency criteria and information related to matters, which may affect the 

company business in case the candidates are elected as members of the Board of Directors: 

 

Approval of appointment of newly elected board member due to the vacancy in board memberships and 

election of the board member and specifying the terms of office within the scope of Article 363 of the TCC 

are stipulated under item 8 of the General Assembly Meeting Agenda.  

 

The Board of Directors has three independent Board Members appointed by the time new independent 

members are elected in lieu of them in compliance with the legislation or a new decision is resolved in this 

regard by CMB in order to ensure the obligation of CMB on compliance with the corporate governance 

principles. 

 

In addition to these members, the Board of Directors has two members elected upon the recommendation of 

the shareholders at the Ordinary General Assembly Meeting on 12 September 2019 and a member elected by 

the resolution of the Board of Directors dated 29 January 2021 in accordance with the provision of the article 

363 of TCC.  

 

Following the resignation of the board member Ms. Ingrid Maria Stenmark on 22 October 2020, who was 

elected at the Ordinary General Assembly meeting dated 29 March 2018 upon the proposal of the shareholders, 

Ms. Figen Kılıç was elected with the resolution of the board of directors numbered 1713 and dated 29 January 

2021 in order to fulfill her term of office in accordance with article 363 of TCC and the aforementioned election 

made by resolution of the board of directors shall be submitted for the approval of the shareholders at the 

Ordinary General Assembly Meeting on 15 April 2021. (ANNEX1) 

 

The agenda of the General Assembly Meeting do not have the item on the election to the board membership 

and negotiating and resolving their terms of office pursuant to the provisions of the relevant legislation. 

However, any suggestion on a nominee as a board member has not been submitted as of the document date.   

 

d) Written Requests of Shareholders submitted to the Investor Relations Department related to adding 

articles to the agenda, if the agenda requests of shareholders are refused by the Board of Directors, 

the refused requests and refusal reasons: 

 

There is no request. 

 

e) In the event that the Agenda includes an article about the amendment of the Articles of Association, 

the relevant decision of the Board of Directors with previous and new forms of amendments to Articles 

of Association: 

 

There is no item on the Amendment of Articles of Association on the agenda.  

 

 

Annex: 1 Decision of the Board of Directors regarding the election of the board member pursuant to 

article 363 of TCC 
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Annex: 2  Financial Reports, Board of Directors’ Annual Report and Independent Audit Report for 2020 

can be followed from the below links: 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/annual-reports 

 

Annex: 4  Decision of the Board of Directors regarding dividend distribution proposal and its annex, 

dividend distribution table  

Annex:5 Decision of the Board of Directors regarding the proposal on donation limit  

 

INFORMATION: You may find the details of processing your personal data by our Company that you have           

shared within the framework of attendance to the general assembly pursuant to the Law 

on the Protection of Personal Data numbered 6698 via the below link: 

 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/corporate-governance/general-assembly-

attendee-privacy-notice 

 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results
https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/annual-reports
https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/corporate-governance/general-assembly-attendee-privacy-notice
https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/corporate-governance/general-assembly-attendee-privacy-notice


 

 

 

 

 

EK1: TTK MD. 363 ÇERÇEVESİNDE 

YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİNE 

İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 

KARARI 

 

ANNEX:1 DECISION OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING THE ELECTION 

PURSUANT TO ARTICLE 363 OF 

TCC 

 

 

 

 

 



Karar No: 1713 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1713 

Karar Tarihi : 29 Ocak 2021 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN  

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Ocak 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

1. 22 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Ingrid Maria 

Stenmark’ın yerine 29212650322 T.C. kimlik numaralı Sn. Figen Kılıç’ın yapılacak olan ilk 

genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına;   

 

2. Sn. Figen Kılıç’a Şirketimizin 24.10.2018 tarih ve 1524 sayılı yönetim kurulu kararı ile 

onaylanan 2018/1 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesi kapsamında (A) Grubu imza yetkisi 

verilmesine,  

 

bu hususlara ilişkin işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak ek sirküler 

çıkarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

 

 

 

 BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 

  



Karar No: 1713 

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1713 

Date of Resolution : 29 January 2021 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN  

                NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

                 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 29 January 2021 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

1. As per Article 363 of the Turkish Commercial Code, to appoint Ms. Figen Kılıç with Turkish 

Identification Number 29212650322 in lieu of Ms. Ingrid Maria Stenmark, who resigned from 

his duty as of October 22, 2020, in order to be submitted to the attention of the first general 

assembly to be held for approval;  

 

2. to grant Ms. Figen Kılıç (A) group signature authority under Internal Regulation of the Board 

of Directors for Limited Authorities numbered 2018/1 which was approved by the resolution of 

our Board of Directors dated 24/10/2018 and numbered 1524  

 

to issue an additional signatory circular after completing all necessary transactions before Istanbul Trade 

Registry.  

 

 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EK2:  2020 YILI FİNANSAL 

TABLOLARIN ONAYLANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 

KARARI  

 

ANNEX:2  DECISION OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING FINANCIAL REPORTS  

 

 

 

 

 

 



Karar No:  

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       :  

Karar Tarihi : 19 Şubat 2021 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN  

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   FİGEN KILIÇ 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 19 Şubat 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimizin, 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) 

sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Türkiye 

Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından 

belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarının, anılan Standartlara ve 

Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile 

doğruluğunun kabulüne ve anılan Konsolide Finansal Tabloların bu doğrultuda onaylanmasına, 

 

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 tarihli söz konusu Konsolide Finansal 

Tablolarının Bağımsız Denetim Raporları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

yayımlanmasına 

 

toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

  



Karar No:  

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        :  

Date of Resolution : 19 February 2021 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN  

                NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    FİGEN KILIÇ 

                 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 19 February 2021 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

It was resolved to accept that our Company’s consolidated financial statements concerning the fiscal 

year 01/01/2020 – 31/12/2020, which were prepared in accordance with the provisions of the  

“Communiqué Regarding the Financial Reporting Standards in Capital Markets” (II-14.1) issued by 

Capital Markets Board, and pursuant to the formats stipulated by Turkish Accounting Standards/Turkish 

Financial Reporting Standards (“TAS/TFRS”) and CMB, were prepared and submitted in conformity 

with the above mentioned Standards and Communiqué and are reliable and accurate; and accordingly it 

was resolved to approve the above mentioned Consolidated Financial Statements. 

It was further resolved that the audited Consolidated Financial Statements dated 31 December 2020 

shall be published at the Public Disclosure Platform together with the Independent Audit Reports.   

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 



Karar No:  

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       :  

Karar Tarihi : 19 Şubat 2021 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN  

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   FİGEN KILIÇ 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 19 Şubat 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimizin konsolide finansal tablolarının 2006 yılının ilk çeyreğinden itibaren Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlanmasına ilişkin 22 Şubat 2006 tarihli ve 456 sayılı 

Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait 

UFRS’ye uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların kabul 

edilmesine,  

 

Bu kapsamda; Sn. Murat Erkan ve Sn. Osman Yılmaz’ın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Amerika SEC 

kuralları uyarınca Şirketimizce yapılması gerekli tüm beyan, açıklama, bildirimleri içeren belgeleri ve 

raporları imzaya ve sözü edilen bildirimler çerçevesinde Şirketimizi temsil etmek üzere 

yetkilendirilmelerine ve Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine  

 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

  



Karar No:  

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        :  

Date of Resolution : 19 February 2021 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN  

                NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    FİGEN KILIÇ 

                 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 19 Februay 2021 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

It was resolved to accept the audited consolidated financial statements as of and for the year ended 31 

December 2020, which were prepared in accordance with the International Financial Reporting 

Standards (“IFRS”) on the basis of the Board Resolution dated 22 February 2006 and numbered 456 

regarding the adoption of the preparation of our Company’s consolidated financial statements starting 

from the first quarter of 2006 in respect of the IFRS. 

 

Mr. Murat Erkan and Mr. Osman Yılmaz have been authorized to sign all documents and reports 

including all declarations, statements and notifications to be made by the Company in accordance with 

the Capital Markets Board and U.S. SEC rules and to represent the Company concerning the above said 

and in this regard to represent and bind the Company with their joint signatures within the above 

mentioned context.  

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 



Karar No: 1719 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1719 

Karar Tarihi : 9 Mart 2021 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN  

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   FİGEN KILIÇ 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 9 Mart 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 31 

Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun, anılan 

Standartlara ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu 

ile doğruluğunun kabulüne ve anılan Yıllık Faaliyet Raporu’nun bu doğrultuda onaylanmasına ve 

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

  



Karar No: 1719 

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1719 

Date of Resolution : 9 March 2021 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN  

                NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    FİGEN KILIÇ 

                 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 9 March 2021 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

It has been decided to accept that our Company’s Annual Report for the year ended 31 December 2020, 

which were prepared in accordance with the “Communiqué Regarding the Financial Reporting 

Standards in Capital Markets” (II-14.1) issued by Capital Markets Board, Turkish Commercial Code 

numbered 6102 and its related regulations and pursuant to the Turkish Accounting Standards/Turkish 

Financial Reporting Standards published by Public Oversight Accounting and Auditing Standards 

Authority, were prepared and submitted in conformity with the abovementioned Standards and 

Communiqué and are reliable and accurate; and also accordingly to approve the abovementioned Annual 

Report. Further, it has been decided that the abovementioned Annual Report shall be published on the 

Public Disclosure Platform.   

 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 



 

 

 

 

 

EK3: KÂR DAĞITIM TEKLİFİNE 

İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 

KARARI VE EKİ KÂR DAĞITIM 

TABLOSU 

 

ANNEX:3  DECISION OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING DIVIDEND 

DISTRIBUTION PROPOSAL AND ITS 

ANNEX, DIVIDEND DISTRIBUTION 

TABLE 

 

 

 

 



Karar No: 1721 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1721 

Karar Tarihi : 16 Mart 2021 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN  

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   FİGEN KILIÇ 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 16 Mart 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 2.585.787.148 TL 

(ikimilyarbeşyüzseksenbeşmilyonyediyüzseksenyedibinyüzkırksekiz Türk Lirası) kar payının, ilgili 

hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında,  1 TL nominal 

değerli beher pay için brüt 1,1753578 TL  (net 0,9990541)  pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, 

dağıtımın 30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde üç eşit taksit halinde, 

mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde yapılmasına  ve  Şirketimiz 2020 mali yılı Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar 

verilmiştir.  

 

EK: 2020 Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Öneri Tablosu 

 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

  



 

 

EK: Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi 

Şirketimiz Yöntem Kurulu tarafından, brüt 2.585.787.148 TL nakit temettünün, Yönetim Kurulu kararı 

kapsamında ve aşağıda detaylı olarak açıklanan çerçevede dağıtılmasına karar verilmiştir: 

1. Şirketimizin 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 

karının 4.624.278.286- TL olduğuna, 

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 4.237.085.749- TL’lik karın Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 27 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “SPK Kar Payı Rehberi” uyarınca kar dağıtımına esas 

olduğuna, 

3. Şirketimiz Türk Ticaret Kanununda belirlenmiş birinci tertip yasal yedek akçe sınırını doldurmuş olduğundan; 

birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,  

4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 4.237.085.749- TL’nin 2020 yılı dağıtılabilir karı 

olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 60.777.684- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 

4.297.863.433- TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 

5. Kurulun II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği”inde yer alan esaslar, şirketimiz ana sözleşmesinde bulunan 

hükümler çerçevesinde; birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 4.297.863.433- TL’nin %20’sine 

karşılık gelen 859.572.687- TL’nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 247.578.715- TL tutarındaki 

ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına, 

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.585.787.148- TL’nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş yıl karı 

olarak yer alan kardan dağıtılmasına, 

b. Yukarıda belirtilen nakit olarak dağıtılacak 2.585.787.148- TL’nin dağıtım sırasında tamamı üzerinden 

stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuna, 

c. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse için brüt 1,1753578- 

TL olmak üzere toplam brüt 2.585.787.148- TL nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. 

6. Nakit dağıtım sonucunda 2020 dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 1.403.719.886 - TL’nin;  

a. Geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, 

b. 2020 geçmiş yıl karı olarak bırakılan bu tutarın, tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj 

kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuna, karar verilmiştir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



1) 2.200.000.000           

2) 1.737.925.719           

DÖNEM KARININ DAĞITIMI  SPK'ya Göre 
 Yasal Kayıtlara (YK) 

Göre 

3) Dönem Karı 4.624.278.286        - 

4) Ödenecek Vergiler (-) 387.192.537  - 

5) Net Dönem Karı (=) (3-4) 4.237.085.749        (3-4) - 

6) Geçmiş Yıllar Zararları (-) - - 

7) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe ((5YK-6YK)*0.05) - ((5YK-6YK)*0.05) - 

8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7) 4.237.085.749        (5-6-7) - 

9) Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 60.777.684  

10)

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş 

net dağıtılabilir dönem karı (8+9) 4.297.863.433    

11) Ortaklara Birinci Temettü 859.572.687    

a -Nakit

b -Nakit 859.572.687    

c -Bedelsiz

-Toplam 859.572.687  

12)

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü

Esas sözleşme hükümleri 

çerçevesinde imtiyazlı pay 

sahiplerine dağıtılacak 

temettü tutarı

13)

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü

14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

15) Ortaklara İkinci Temettü 1.726.214.461        

16) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe

((11+12+13+14+15)-

(1*0.05))/10 247.578.715  

17) Statü Yedekleri

18) Özel Yedekler

19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*)

8-

(11a+12+13+14+16+17+18) 1.403.719.886        

20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

-Geçmiş Yıl Karı (**) 2.585.787.148        

-Olağanüstü Yedekler 

-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler (**)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

Esas sözleşmeye uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

(1 veya 10*Ortaklık 

tarafından belirlenen oran) 

Ortaklık tarafından 

belirlenen oran % 20 olarak 

dikkate alınmıştır.

(*) Dağıtım esnasında 2020 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 1.403.719.886  TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır. 

(**) Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 2.585.787.148 TL’nin tamamı yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından dağıtılmaktadır.
(***) Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir. 
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1721 

Date of Resolution : 16 March 2021 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN  

                NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    FİGEN KILIÇ 

                 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 16 March 2021 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

As a result of the evaluation of our Company's Articles of Association and Dividend Distribution Policy; 

to submit the distribution of our Company’s dividend in a gross amount of TRY 2.585.787.148 

(twobillionfivehundredeightyfivemillionsevenhundredeightyseventhousandonehundredfortyeight 

Turkish Liras) equivalent of a gross dividend of TRY 1,1753578 (net TRY 0,9990541) per ordinary 

share with a nominal value of TRY 1 to the shareholders within the scope of the principles set forth in 

the legislation and in 3 equal instalments for the cash dividend as of 30 April 2021, 30 July 2021, 27 

October 2021, to the approval of the Ordinary General Assembly of Shareholders for fiscal year 2020, 

according to the dividend distribution table which has been prepared for the related fiscal years. 

 

ANNEX: Dividend Distribution Proposal for The Fiscal Year 2020 

 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 



 

 

ANNEX: Board of Directors Dividend Distribution Proposal  
 
The Board of Directors of the Company decided to distribute gross dividend amount of TRY 
2,585,787,148 to be paid in cash to our shareholders within the below conditions explained 
hereunder as part of the resolution:  
 

1. As a result of the activities of our Company, pertaining to the period between January 1, 
2020 and December 31, 2020, our Company’s profit, calculated according to the 
consolidated financial statements, which were audited independently in accordance with 
the Capital Markets Board Communiqué numbered II-14.1, named “Communiqué 
Regarding the Financial Reporting in Capital Markets” is TRY 4,624,278,286-,  

 
2. TRY 4,237,085,749- after tax profit calculated according to the consolidated financial 

statements shall be taken as the basis for dividend distribution in accordance with 
“Capital Markets Board Dividend Guide” which was published on 27 January 2014. 

 
3. As the ceiling designated in the Turkish Commercial Code (TCC) for first legal reserve 

has been reached by our company; no first legal reserve set aside, 
 

4. TRY 4,237,085,749- is the distributable dividend of the Company, pertaining to year 
2020 and TRY 4,297,863,433- calculated by adding TRY 60,777,684- which is the 
aggregate amount of the donations made during the year, to the above mentioned 
amount shall be taken as the first dividend basis, 

 
5. In accordance with the provisions declared in Capital Markets Board (“CMB”) 

Communiqué Serial: II-19.1 on “Dividends” and clauses set in the article of association 
of our company; TRY 859,572,687-, which is 20% of the first dividend basis, amounting 
to TRY 4,297,863,433- shall be distributed as the first cash dividend and the secondary 
reserve amounting to TRY 247,578,715- shall be separated from the rest of the net 
distributable current year profit,  

 
a. The total amount of TRY 2,585,787,148- which shall be distributed in cash, 

shall be distributed from statutory previous year’s profit. 
b. The withholding tax deductions shall be applicable on the amount to be 

distributed in cash, TRY 2,585,787,148- as mentioned hereinabove, 
c. In this respect, gross amount of TRY 1.1753578- shall be distributed to our 

shareholders for each share, having a nominal value of TRY 1.- (One Turkish Lira), and 
hence the aggregate gross amount of dividend distribution in cash shall be TRY 
2,585,787,148-. 

 
6. TRY 1,403,719,886 - which is the remaining of the 2020 year’s distributable profit after 

the cash dividend distribution shall be: 
a. Regarded as previous year’s profit and set aside within the Company, 
b. The withholding tax deductions shall be applicable on the amount, which is set 

aside as 2020 fiscal year’s profit, in case such amount shall be subject to redistribution.   
 
 
 

 

 

 

 

 



1) 2,200,000,000           

2) 1,737,925,719           

DISTRIBUTION OF THE PROFIT FOR THE 

PERIOD
 According to CMB 

 According to

Statutory Records

(SR) 

3) Profit for the period 4,624,278,286        - 

4) Tax (-) 387,192,537  - 

5) Net Profit for the period (=) (3-4) 4,237,085,749        (3-4) - 

6) Prior Years' Loses (-) - - 

7) Primary Legal Reserves (-) ((5YK-6YK)*0.05) -     ((5YK-6YK)*0.05) - 

8) NET DISTRIBUTABLE PROFIT (=) (5-6-7) 4,237,085,749        (5-6-7) - 

9) Donations made during the year 60,777,684  

10)

Net distributable profit including donations that 

is the base of calculation of first legal reserves (8+9) 4,297,863,433        

11) First Dividend 859,572,687  

a -Cash

b -Cash 859,572,687  

c -Share 

-Total 859,572,687  

12) Dividend paid to preference shares

Amount of the

dividend for

privileged

shareholders in

accordance with

the articles of

Association

13)

Dividends paid to Board Members, employees 

and etc.

14) Dividend paid to Redeemed Share Owners

15) Secondary Dividend 1,726,214,461        

16) Secondary Legal Reserves

((11+12+13+14+15)-

(1*0.05))/10 247,578,715  

17) Status Reserves

18) Special Reserves

19) EXTRA ORDINARY RESERVES (*)

8-

(11a+12+13+14+16+17+

18) 1,403,719,886        

20) Other Distributable Sources

-Prior years' profits (**) - 2,585,787,148        

-Extra Ordinary Reserves 

-Other Distributable Reserves in

accordance with legislation and Articles of

Association (**) - 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2020 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE (TL)

Paid / Issued Capital

Total Legal Reserves (in accordance with statutory records)

If there is information about privilege in dividend distribution in accordance with the Articles of Association

(10*the minimum

rate determined by

the CMB)

(*) TRY 1,403,719,886 which is the remaining of the 2020 year’s distributable profit after the cash dividend distribution made, shall be regarded as previous year’s profit in CMB
records,
(**) The total amount of TRY 2,585,787,148, which shall be distributed in cash from statutory from statutory previous year’s profit.
(***) Dividend regarding to buy-back shares are recorded in free reserves at statutory accounts.
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BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING THE PROPOSAL ON 

DONATION LIMIT 



Karar No: 1722 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1722 

Karar Tarihi : 16 Mart 2021 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN  

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   FİGEN KILIÇ 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 16 Mart 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz ana sözleşmesi çerçevesinde; 1 Ocak 2021 tarihinde 

başlayacak ve Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde 

Şirketimizce yapılacak bağışların toplam tutarının, Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan 

gelirinin yüzde biri (%1) ile sınırlı olacağı ve bu miktarı geçmeyeceği hususlarının belirlenmesine, bu 

sınırın Şirketimizin yapılacak ilk genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

  



Karar No: 1722 

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1722 

Date of Resolution : 16 March 2021 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN  

                NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    FİGEN KILIÇ 

                 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 16 March 2021 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

Within the context of Capital Markets Board regulations and the Articles of Association of our 

Company; it has been resolved to determine that the aggregate amount of donations that shall be made 

by our Company during the period commencing 1 January 2021 and ending on the date of the 

Company’s general assembly meeting relating to 2021 fiscal year shall be limited to and shall not exceed 

one percent (1%) of our Company’s revenue disclosed in the annual consolidated financial tables 

relating to the 2020 fiscal year announced to the public pursuant to Capital Markets Board regulations, 

this abovementioned upper limit be submitted to the shareholders’ approval at the first general assembly 

of our Company. 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

 

 

 AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 FİGEN KILIÇ 

Member 
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