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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN  

16 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  

 

I-16.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU 

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 304844 

 

 

Şirketimizin 2021 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı 

hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Haziran 2022 tarihinde, Perşembe günü saat 

12:00’da, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı 

Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul Şirket merkez adresinde yapılacaktır.  

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda 

bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda 

katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle 

elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahipler inin veya temsilcilerinin 

güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: 

Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir. 

 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 

Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel 

Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 

gerekmektedir.   

 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 

vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 

Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce 

onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna 

eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname 

örneği, Şirket Merkezi ve www.turkcell.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin 

edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin 

haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve 

ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.  

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz 

katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları 

hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi 

alabilirler. 

 

Şirketimiz 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız 

Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul 

http://www.turkcell.com.tr/
https://www.mkk.com.tr/
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Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket 

merkezinde ve www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır 

bulundurulacaktır.  

 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine 

ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.  

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,  

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  

Yönetim Kurulu Başkanlığı 

 

 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

2021 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması; 

2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi; 

3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması; 

4. 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;  

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması; 

6. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 9., 17. ve 19. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi 

hususunun görüşülerek karara bağlanması; 

7. 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin genel 

kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2021 Turkcell 

Türkiye segmenti gelirinin %1’ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin 

görüşülerek karara bağlanması; 

8. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim 

Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu 

üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması; 

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması; 

10. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek 

karara bağlanması; 

11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin 

denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin 

görüşülerek karara bağlanması; 

12. 2021 faaliyet yılına ilişkin 2021 mali yılı net dönem karının %25’inin dağıtımına ilişkin Yönetim 

Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; 

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına 

yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 

http://www.turkcell.com.tr/
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hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin 

görüşülerek karara bağlanması; 

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. kişiler lehine 

verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara 

bilgi verilmesi; 

15. Kapanış. 

 

 

II- 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 29 Nisan 2022 tarihi itibariyle, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan 

toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi: 

 

Şirketimizin 29 Nisan 2022 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 üyesi hariç) 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:  

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
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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:  

 

Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin azline, seçimine veya değiştirilmesine ilişkin bir madde 

bulunmamaktadır. Gündem belirliliği ilkesini gözetmek amacıyla 8 numaralı gündem maddesi 

ihtiyaten eklenmiştir. Öte yandan, IMTIS Holdings S.à.r.l tarafından 4 Ocak 2022, 2 Şubat 2022 ve 

22 Şubat 2022 tarihlerinde ulaşan mektuplarda Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterme veya 

oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört yönetim kurulu üyesinin azledilmesi ve yerlerine yeni 

adayların seçilmesinin yapılacak bir sonraki Genel Kurul’da görüşülmesi talebine istinaden, 5 Ocak 

2022, 3 Şubat 2022, 11 Şubat 2022, 23 Şubat 2022 ve 2 Mart 2022 tarihlerinde KAP üzerinden yanıt 

verilmiş ve talepler reddedilmiştir.  

 

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:  

 

Şirketimiz hissedarı IMTIS Holdings S.à.r.l tarafından 4 Ocak 2022, 2 Şubat 2022 ve 22 Şubat 2022 

tarihinde ulaşan mektuplarda belirtilen taleplere istinaden, 11 Şubat 2022 ve 2 Mart 2022 tarihlerinde 

yanıt verilmiş olup, ilgili talepler reddedilmiştir. İlgili ret gerekçelerine 11 Şubat 2022 tarihli 

açıklamada detaylı şekilde yer verilmektedir.   

 

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

birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:  

 

Gündemin 6. maddesinde yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 

11.02.2022 tarih ve 1818 numaralı kararı ile yapılan ekte yer alan esas sözleşme değişikliği için 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17534 sayılı uygun görüşü 

ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 18.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072961108 sayılı izni 

alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek:2). 

 

 

 

 

 

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/duyurular
http://www.kap.gov.tr/yay/ek/index.aspx
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III- 16.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 

MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;  

 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç 

Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanı ve 

başkanlık divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir. 

2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve 

görüşülmesi; 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel 

Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.turkcell.com.tr adresindeki 

Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 

E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim 

İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu 

Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne 

sunulacaktır. (Ek-1)  

3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler  çerçevesinde, Genel 

Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.turkcell.com.tr adresindeki 

Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 

E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2021- 31.12.2021 

hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 

okunacaktır. (Ek-1) 

4. 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve 

onaylanması; 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel 

Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.turkcell.com.tr adresindeki 

Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 

E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılına ait Konsolide 

Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve 

onayına sunulacaktır. (Ek-1) 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı 

ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması; 

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu 

üyelerinin, 2021 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri  Genel 

Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

http://www.turkcell.com/
http://www.turkcell.com/
http://www.turkcell.com/
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6. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket 

Esas Sözleşmesi’nin 9., 17. ve 19. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca 

tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması; 

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 11.02.2022 tarih ve 1818 numaralı 

kararı ile yapılan ekte yer alan esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

21.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17534 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret 

Bakanlığı’nın 18.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072961108 sayılı izni alınmış olup, 

pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek:2). 

 

7. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 

Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin 

genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2021 

Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1’ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik 

Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;  

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021 yılı içinde 

yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun bahsi 

geçen dönem içerisinde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin 28.04.2022 tarih ve 1841 sayılı 

yönetim kurulu kararında yer alan teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek:3).  

8. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde,  

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca seçilen 

Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması; 

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyeliklerinde genel kurul tarihine kadar herhangi bir 

boşalma olur ise ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine seçilen yeni yönetim kurulu üyesi 

TTK m. 363 hükmü çerçevesinde Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;  

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu    

üyelerine 2022 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir. 

10. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin 

görüşülerek karara bağlanması; 

Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge Tadili görüşülerek karara 

bağlanacaktır (Ek:4). 

11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve 

işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine 

ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması; 

Denetim Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 

değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarının TTK 

ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz 

konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi  için 

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin  

bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 31.03.2022 tarih ve 

1828 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır (Ek:5). 
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12. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 mali yılı net dönem karının %25’inin dağıtımına 

ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; 

Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kâr dağıtımı ve kar dağıtım tarihine ilişkin 28.04.2022 tarih 

ve 1840 numaralı yönetim kurulu kararında yer alan teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve 

onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin 

teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Ek-6)’da yer almaktadır.  

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya 

başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer 

işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması; 

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” 

başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem 

yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini 

yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.  

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. kişiler 

lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler 

hususunda ortaklara bilgi verilmesi; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi   

uyarınca, Şirketimizin 2021 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, 

ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler  hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilecektir.   

15. Kapanış 

 

EKLER: 

 

EK-1:  2021 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 

EK-2: Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 

EK-3: Bağış limiti teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 

EK-4: Genel Kurul İç Yönergesi değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  

EK-5: Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı   

EK-6: Kâr dağıtım teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve eki kâr dağıtım tablosu  

EK-7: Vekaletname 

 

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 16 JUNE 2022 

 

I- ANNOUNCEMENT FOR CALLING ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING 

DATED 16.06.2022  

 

Istanbul Trade Registry Office – Trade Register Number: 304844 

 

The Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year of 2021 of our Company shall be held 

on 16 June 2022, Thursday at 12:00 hrs at the Company Headquarters located Aydınevler Mahallesi, 

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

in order to discuss and resolve the issues written on the agenda below. 

 

The shareholders of our Company shall be entitled to attend the Ordinary General Assembly Meeting 

with their physical presence or in electronic environment in person or by proxy. Attending the 

meeting in electronic environment is possible through the secure e-signature of the shareholders or 

their representatives. Thus, it is necessary that the shareholders or their representatives, who will 

make actions on electronic general assembly system (“EGKS”), shall have secure e-signature and 

register in Central Registry Agency (“MKK”) “e-Investor: Investor Information Centre”.   

 

Besides the shareholder or their proxies, who would like to attend the meeting in electronic 

environment, must fulfil the obligations in accordance with the provisions of the “Regulation on 

General Assembly Meetings of Joint Stock Companies to be held by Electronic Means” published on 

the Official Gazette numbered 28395 dated 28 August 2021 and “the Communiqué on Electronic 

General Meeting System Applicable at General Assemblies of Joint Stock Companies” published on 

Official Gazette numbered 28396 dated 29 August 2012. 

 

The shareholders who cannot attend the meeting in person in physical or electronic environment must 

issue the power of attorney either by notarizing the signature on it or by attaching the signature 

declaration issued before notary public to the signed power of attorney form in conformity with the 

sample below by fulfilling the obligations stated in “The Communique on Voting By Proxy and Proxy 

Solicitation” of Capital Markets Board numbered II-30.1. The power of attorney sample is available 

at Company Headquarter and on Company’s website www.turkcell.com.tr. The shareholders, who 

would like to attend the General Assembly in person in physical environment, shall exercise their 

rights relating to their shares registered in the “The Shareholders List” on MKK by submitting the 

identity card. The power of attorneys which are not in conformity with attached power of attorney 

sample and obliged by the aforementioned Communique, shall not be accepted.  

 

The shareholders, who will attend the general assembly in electronic environment over Electronic 

General Assembly System, can receive information on the website of MKK https://www.mkk.com.tr 

about the rules and principles for the attendance, appointment of the representative, proposing, 

expressing view and voting.   
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Our Company’s Consolidated Financial Statements regarding the fiscal year 2021, Activity Report 

of the Board of Directors, Independent Auditor’s Report and Dividend Distribution Proposal of the 

Board of Directors, Articles of Association Amendment Text and General Assembly Information 

Document shall be ready for our shareholders’ review, at least three weeks before the date of the 

General Assembly Meeting at Company’s Headquarter and website www.turkcell.com.tr and on the 

Electronic General Assembly System of MKK. 

 

In accordance with the Capital Markets Law, nı notice shall be sent by registered mail to the 

Shareholders for the registered and publicly registered shares. 

 

Respectfully submitted to the attention of the Shareholders. 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  

Presidency of the Board of Directors 
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR FINANCIAL 

YEAR 2021  

 

 

1. Opening and constitution of the Presiding Committee; 

2. Reading and discussion of the activity report of the Board of Directors relating to the activity 

year 2021; 

3. Reading the summary of the Independent Audit report relating to the activity year 2021; 

4. Reading, discussion and approval of the consolidated financial statements relating to activity year 

2021;  

5. Discussion of and decision on the release of the Board Members individually from the activities 

and operations of the Company pertaining to the fiscal year 2021; 

6. Discussion and resolution of the amendment of the articles 9, 17 and 19 of the Company’s 

Articles of Association, which was approved by T.R. Ministry of Trade and Capital Markets 

Board, pursuant to the amendment text attached to the agenda; 

7. Informing the shareholders on the donation and contributions made in the activity year 2021 and 

discussion of and decision on the proposal of the Board of Directors determination of the limit 

of the donations that shall be made by our Company during the period commencing 1 January 

2022 and ending on the date of the Company’s general assembly meeting relating to 2022 fiscal 

year shall be limited to and shall not exceed one percent (1%) of Turkcell Türkiye segment 

revenue; 

8. In case any vacancy occurs in Board of Directors due to any reason, submission to the approval 

of General Assembly the Member and / or Members of the Board of Directors elected by the 

Board of Directors in accordance with the article 363 of Turkish Commercial Code; 

9. Discussion of and decision on the remuneration of the Board Members;  

10. Discussion of and decision on the amendments of the Company’s Guideline on General 

Assembly Rules of Procedures; 

11. Discussion of and decision on the recommendation of the Board of Directors on the election of 

the independent audit firm pursuant to Turkish Commercial Code and the capital markets 

legislation for auditing of the accounts and transactions of the year 2022;  

12. Discussion of and decision on the proposal of the Board of Directors on the distribution of 25% 

of the net profit of the fiscal year 2021 relating to the activity year 2021; 

13. Decision permitting the Board Members to, directly or on behalf of others, be active in areas 

falling within or outside the scope of the Company's operations and to participate in companies 

operating in the same business and to perform other acts in compliance with Articles 395 and 

396 of the Turkish Commercial Code;  

14. Informing the shareholders regarding the guarantees, pledges and mortgages provided by the 

Company in favor of third parties or the derived income thereof in the activity year 2021, in 

accordance with the Capital Markets Board regulations; 

15. Closing. 
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II- 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 29 April 2022: 

 

Our Company’s shareholding structure and voting rights as per our Company’s share ledger as of 29 

April 202 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.          
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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/ .  

 

c) If there are 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: 

 

The agenda does not include an item on the dismissal, election or change of the members of the Board 

of Directors. The agenda item 8 is included in order to pay regard to the principle of agenda certainty. 

On the other hand, based on the request to discuss in the next General Assembly the dismissal of four 

Members of the Board of Directors that were appointed without exercising the privilege of voting or 

nomination of Turkey Wealth Fund and the election of new Board Members in lieu of them stated in 

the letters by IMTIS Holdings S.à.r.l received on 4 January 2022, 2 February 2022 and 22 February 

2022, it was responded on Public Disclosure Platform on 5 January 2022, 3 February 2022, 11 

February 2022, 23 February 2022 and 2 March 2022 and the requests were rejected.   

 

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: 

 

Based on the requests stated on the letters by IMTIS Holdings S.à.r.l, the shareholder of our Company, 

received on 4 January 2022, 2 February 2022 and 22 February 2022, it was responded on 11 February 

2022 and 2 March 2022 and the requests were rejected. The grounds for the rejection were stated in 

detail on the disclosure dated 11 February 2022.  

 

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: 

 

The assent of the Capital Markets Board dated 21.02.2022 and numbered E-29833736-110.03.03-

17534 and the permission of T.R. Ministry of Trade dated 18.03.2022 and numbered E-50035491-

431.02-00072961108  have been obtained for the attached amendment on the articles of association 

(Annex:5) made by the resolution of the Board of Directors dated 11.02.2022 and numbered 1818 in 

https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/announcements
http://www.kap.gov.tr/
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relation to the amendment on the articles of association stated on the item 6 of the agenda and it is to 

be submitted for the approval of the shareholders.   

 

III-OUR EXPLANATIONS REGARDING THE AGENDA ITEMS OF ORDINARY 

GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 16.06.2022  

 

1. Opening and Constitution of the Presiding Committee 

The Chairman, who will chair the General Assembly Meeting, and the Members of the 

Presiding Committee shall be elected pursuant to the provisions of “Turkish Commercial 

Code numbered 6102” (“TCC”) and “Regulation on the Procedures and Principles of the 

General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Ministry Representatives 

Attending These Meetings” (“The Regulation”), our Company’s Articles of Association and 

Internal Guideline on General Assembly Rules of Procedures.  

 

2. Reading and discussion of the activity report of the Board of Directors relating to the 

activity year 2021 

The activity report of the Board of Directors relating to the activity year 2021 including the 

Corporate Governance Principles Compliance Report as well, which are available for the 

review of our shareholders 3 weeks before the General Assembly meeting at Company’s 

headquarter, website www.turkcell.com.tr, Public Disclosure Platform and  on the Electronic 

General Assembly System of MKK in accordance with TTC, The Regulation and Capital 

Markets Law and related regulations, shall be read and submitted for the view of our 

shareholders in the Ordinary General Assembly Meeting. (Annex:1). 

 

3. Reading the summary of the Independent Audit Report relating to the activity year 

2021 

The summary of the Independent Audit Report relating to the accounting period between 

01.01.2021 and 31.12.2021, which is available for the review of our shareholders 3 weeks 

before the General Assembly meeting at Company’s headquarter, website 

www.turkcell.com.tr, Public Disclosure Platform and  on the Electronic General Assembly 

System of MKK in accordance with TTC, The Regulation and Capital Markets Law and 

related regulations, shall be read in the Ordinary General Assembly Meeting (Annex:1). 

 

4. Reading, discussion and approval of the consolidated financial statements relating to 

activity year 2021 

The Consolidated Financial Statements relating to the year 2021, which are available for the 

review of our shareholders 3 weeks before the General Assembly meeting at Company’s 

headquarter, website www.turkcell.com.tr, Public Disclosure Platform and  on the Electronic 

General Assembly System of MKK in accordance with TTC, The Regulation and Capital 

Markets Law and related regulations, shall be read and submitted to the view and approval 

of our shareholders in the Ordinary General Assembly Meeting (Annex:1). 

 

 

 

 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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5. Discussion of and decision on the release of the Board Members individually from the 

activities and operations of the Company pertaining to the fiscal year 2021 

The release of the Board Members individually from the activities and operations of the 

Company pertaining to the fiscal year 2021 shall be submitted to the approval of the General 

Assembly pursuant to the provisions of TCC and the relevant Regulation in force. 

 

6. Discussion and resolution of the amendment of the articles 9, 17 and 19 of the 

Company’s Articles of Association, which was approved by T.R. Ministry of Trade and 

Capital Markets Board, pursuant to the amendment text attached to the agenda 

The assent of the Capital Markets Board dated 21.02.2022 and numbered E-29833736-

110.03.03-17534 and the permission of T.R. Ministry of Trade dated 18.03.2022 and 

numbered E-50035491-431.02-00072961108 have been taken for the attached amendment 

on the articles of association approved by the resolution of the Board of Directors dated 

11.02.2022 and numbered 1818 in relation to the amendment on the articles of association 

and it is to be submitted for the approval of the shareholders (Annex:2). 

 

7. Informing the shareholders on the donation and contributions made in the activity year 

2021 and discussion of and decision on the proposal of the Board of Directors 

determination of the limit of the donations that shall be made by our Company during 

the period commencing 1 January 2022 and ending on the date of the Company’s 

general assembly meeting relating to 2022 fiscal year shall be limited to and shall not 

exceed one percent (1%) of Turkcell Türkiye segment revenue 

 

Within the scope of this article, the General Assembly shall be informed about the donations 

made in 2021 pursuant to the regulations of Capital Markets Board. Besides, the 

recommendation of the Board of Directors dated 28.04.2022 and numbered 1841 regarding 

the upper limit of the donations to be made in the aforementioned period shall be discussed 

and resolved (Annex:3).  

 

8. In case any vacancy occurs in Board of Directors due to any reason, submission to the 

approval of General Assembly the Member and / or Members of the Board of Directors 

elected by the Board of Directors in accordance with the article 363 of Turkish 

Commercial Code 

Within the scope of this article, in case any vacancy occurs in the Board of Directors until 

the General Assembly date, the new Board Member elected in lieu of the leaving Board 

Member shall be submitted to the approval of the General Assembly in accordance with the 

provisions of article 363 of TCC.  

 

9. Discussion of and decision on the remuneration of the Board Members  

The remuneration of the Board Members to be paid in 2022 shall be determined by 

considering the provisions stated in TCC and the Company’s Articles of Association.  
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10. Discussion of and decision on the amendment of the Company’s Guideline on General 

Assembly Rules of Procedures 

The Company’s Internal Guideline on General Assembly Rules of Procedures shall be 

discussed and resolved (Annex:4). 

 

11. Discussion of and decision on the recommendation of the Board of Directors on the 

election of the independent audit firm pursuant to Turkish Commercial Code and the 

capital markets legislation for auditing of the accounts and transactions of the year 

2022 

Upon considering the evaluations regarding the election of the independent auditor made by 

the Audit Committee; the resolution of the Board of Directors dated 31.03.2022 and 

numbered 1828, regarding the assignment of PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi as the independent audit firm in order to audit 

our Company’s financial reports for 2022 in compliance with the principles specified by the 

Capital Markets Law and to conduct other actions within the scope of the relevant regulations 

in the aforementioned laws, shall be submitted to the approval of our shareholders  

(Annex:5). 

 

12. Discussion of and decision on the proposal of the Board of Directors on the distribution 

of 25% of the net profit of the fiscal year 2021 relating to the activity year 2021 

The proposal of the Board of Directors dated 28.04.2022 and numbered 1840 regarding the 

distribution of the profit of the year 2021 and the profit distribution date shall be submitted 

for the view and approval of the shareholders. The proposal of the Board of Directors 

regarding the dividend distribution in the fiscal year 2022 and the proposed Profit 

Distribution Table are attached (Annex:6). 

 

13. Decision permitting the Board Members to, directly or on behalf of others, be active in 

areas falling within or outside the scope of the Company's operations and to participate  

in companies operating in the same business and to perform other acts in compliance 

with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code 

Performing transactions of the Board Members pursuant to article 395 titled “Prohibition of 

Conducting Transaction with Company, To Become Indebted to Company” and 396 titled 

“Non-Compete Obligation” of TTC is if and only possible with the approval of the General 

Assembly. Giving the aforementioned permissions shall be submitted to the approval of our 

shareholders in the General Assembly in order to fulfil the regulations duly. 

  

14. Informing the shareholders regarding the guarantees, pledges and mortgages provided 

by the Company in favour of third parties or the derived income thereof in the activity 

year 2021, in accordance with the Capital Markets Board regulations 

In accordance with the article 12 of The Communiqué Series II, No: 17.1 “Communiqué on 

the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles” of the Capital 

Markets Board, the shareholders shall be informed about the guarantees, pledges and 

mortgages provided by the Company in favour of third parties or the derived income thereof 

in the activity year 2021.  

15. Closing 
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ANNEX: 

 

Annex: 1  Financial Reports, Board of Directors’ Annual Report and Independent Audit Report 

for 2021 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: 2  Decision of the Board of Directors regarding the amendment on the Articles of 

Association 

Annex: 3 Decision of the Board of Directors regarding the proposal on donation limit 

 

Annex: 4        Decision of the Board of Directors regarding Internal Guideline on General Assembly 

Rules of Procedures and amendment text 

 

Annex :5 Decision of the Board of Directors regarding the election of the Independent Audit 

Firm 

Annex: 6 Decision of the Board of Directors regarding dividend distribution proposal and its 

annex, dividend distribution table  

 

Annex:7 Power of Attorney 

 

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:  2021 YILI FİNANSAL 

TABLOLARI VE YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORUNUN 

ONAYLANMASINA İLİŞKİN 

YÖNETİM KURULU KARARLARI  

 

ANNEX:1  DECISIONS OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING FINANCIAL REPORTS 

AND BOARD OF DIRECTOR’S 

ANNUAL REPORT FOR 2021  

 

 

 

 



Karar No: 1819 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1819 

Karar Tarihi : 17 Şubat 2022 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   HÜSEYİN AYDIN   

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   TAHSİN YAZAR  

   FİGEN KILIÇ 

   HÜSEYİN ARSLAN 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 17 Şubat 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimizin, 01/01/2021 – 31/12/2021 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 2021 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karar No: 1819 

 
 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN ARSLAN 

Üye 

 

 

 

  

ŞENOL KAZANCI 

Üye 

 

 

JULIAN MICHAEL SIR 

JULIAN HORN-SMITH 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karar No: 1819 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

Number of Resolution        : 1819 

Date of Resolution : 17 February 2022 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

   HÜSEYİN AYDIN   

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   TAHSİN YAZAR  

   FİGEN KILIÇ 

   HÜSEYİN ARSLAN 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 17 February 2022 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 01/01/2021 – 31/12/2021, 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 2021 

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

 

 

  

BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karar No: 1819 

 
 

HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

 

 

FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 

 

 

 

 

 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Member 

 

 

 

ŞENOL KAZANCI 

Member 

 

 JULIAN MICHAEL SIR 

JULIAN HORN-SMITH 

Member 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EK2:  ESAS SÖZLEŞME 

DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

ANNEX:2  AMENDMENT TO 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

  



Karar No: 1818 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1818 

Karar Tarihi : 11 Şubat 2022 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   HÜSEYİN AYDIN   

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   TAHSİN YAZAR  

   FİGEN KILIÇ 

   HÜSEYİN ARSLAN 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 11 Şubat 2022 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Esas 

Sözleşmesi’nin, 9, 17 ve 19. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede gerekli yasal 

işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

  

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

FİGEN KILIÇ  HÜSEYİN ARSLAN 



Karar No: 1818 

 
Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye 

 

 

 

  

ŞENOL KAZANCI 

Üye 

 

 

JULIAN MICHAEL SIR 

JULIAN HORN-SMITH 

Üye 
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MEVCUT ŞEKLİ TADİL EDİLMİŞ ŞEKLİ 

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU 

 

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı 

Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim 

Kurulu, Genel Kurul’un yetkisine bırakılan hususlar 

haricinde, Şirket faaliyetleri ve bilcümle mallarının 

idaresi ile Şirket’in işletme konusunu ilgilendiren her 

türlü iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.  

 

Aşağıdaki paragrafta belirtilen hususlara tabi olmak 

üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 

seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.  

 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak olan bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve buna göre 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Aday 

Gösterme Komitesi Çalışma Esasları uyarınca 

belirlenir.  

 

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple 

boşalması veya bağımsız üyenin bağımsızlığın ı 

kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. 

Maddesi ve sair hükümleri ile sermaye piyasası 

mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atama 

yapılabilir ve bu halde seçilen yönetim kurulu üyesi 

müteakip ilk Genel Kurul’un onayına sunulur. İşbu 

Esas Sözleşme Madde 7 uyarınca öngörülen 

imtiyazlar yürürlükte olduğu sürece, (A) Grubu 

paylara tanınan imtiyazlar ile seçilen Yönetim Kurulu 

üyeliklerinde herhangi bir boşalma olması halinde, 

boşalan bu üyelik için Yönetim Kurulu tarafından 

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 

atanacak üyenin seçimi, (A) Grubu paylara tanınan 

imtiyazların kullanılması ile Genel Kurulca seçilmiş 

Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin 

tamamının oybirliği ile veya oybirliğin in 

sağlanamaması halinde, çoğunluğunun önerdiği 

adaylar arasından, yönetim kurulu üyelerinin yapacağı 

seçim ile atanır. 

 

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU 

 

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve 

ilzamı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un yetkisine 

bırakılan hususlar haricinde, Şirket faaliyetleri ve 

bilcümle mallarının idaresi ile Şirket’in işletme 

konusunu ilgilendiren her türlü iş ve işlemler i 

yapmaya yetkilidir.  

 

Aşağıdaki paragrafta belirtilen hususlara tabi 

olmak üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul 

tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur. 

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi 

ve/veya azli, ilgili gündem maddesinin 

altındaki ayrı alt-gündem maddeleri uyarınca 

Genel Kurul tarafından ayrı ayrı görüşülecek 

ve karara bağlanacaktır. 

 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak olan bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve buna 

göre Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek 

Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları 

uyarınca belirlenir.  

 

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple 

boşalması veya bağımsız üyenin bağımsızlığın ı 

kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 

363. Maddesi ve sair hükümleri ile sermaye 

piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu 

üyeliğine atama yapılabilir ve bu halde seçilen 

yönetim kurulu üyesi müteakip ilk Genel 

Kurul’un onayına sunulur. İşbu Esas Sözleşme 

Madde 7 uyarınca öngörülen imtiyazlar 

yürürlükte olduğu sürece, (A) Grubu paylara 

tanınan imtiyazlar ile seçilen Yönetim Kurulu 

üyeliklerinde herhangi bir boşalma olması 

halinde, boşalan bu üyelik için Yönetim Kurulu 

tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. 

Maddesi uyarınca atanacak üyenin seçimi, (A) 

Grubu paylara tanınan imtiyazların kullanılmas ı 

ile Genel Kurulca seçilmiş Yönetim Kurulu 

üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının 

oybirliği ile veya oybirliğinin sağlanamaması 

halinde, çoğunluğunun önerdiği adaylar 

arasından, yönetim kurulu üyelerinin yapacağı 

seçim ile atanır. 

 

MADDE 17 – GENEL KURUL 

 

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler  

MADDE 17 – GENEL KURUL 

 

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki 
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uygulanır: 

 

1. Genel Kurulun Toplanması: Genel Kurul, Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

ilgili hükümleri uyarınca, olağan veya olağanüstü 

olarak toplanır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen gündem maddeleri, Türk 

Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme’nin ilgili 

hükümleri uyarınca görüşülür ve karara bağlanır. 

Şirket faaliyetleri için gerektiği takdirde, Genel 

Kurul olağanüstü olarak toplanarak karar alır. Pay 

sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu tahtında sahip 

oldukları Genel Kurulu toplantıya çağırma ve 

gündeme madde ekleme hakları saklıdır. 

 

Genel Kurul toplantı usulleri, Genel Kurul İç 

Yönergesi’nde düzenlenmiştir. Genel Kurul 

toplantıları Türk Ticaret Kanunu, sermaye 

piyasası mevzuatı ve Genel Kurul İç 

Yönergesi’ne uygun şekilde yapılacaktır. 

 
2. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda 

Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına 
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. 
Maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak 
sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik 
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalar ına, 
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 
imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
tüm Genel Kurul toplantılarında Esas 
Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 
temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde 
belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

3. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları,  

Şirket’in hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay 

içinde ve senede bir kere; Olağanüstü Genel 

Kurul toplantıları ise Şirket için gerekli olan 

zamanlarda toplanır. 

 
4. Oy Hakkı ve Temsilci Tayini: Pay sahipleri veya 

temsilcileri, oy haklarını, paylarının toplam itibari 
değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Esas 
Sözleşme uyarınca tanınmış olan oy imtiyazlar ı 
saklı kalmak kaydıyla, her bir pay, sahibine bir oy 
hakkı verir. 

 
Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında 
kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin 
edecekleri bir temsilci vasıtasıyla temsil 

hükümler uygulanır: 

 

1. Genel Kurulun Toplanması: Genel Kurul, 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, 

olağan veya olağanüstü olarak toplanır. 

Toplantılarda, Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen gündem maddeleri, Türk Ticaret 

Kanunu ile Esas Sözleşme’nin ilgili 

hükümleri uyarınca görüşülür ve karara 

bağlanır. Uygulanabilir olduğu ölçüde 

Yönetim Kurulu gündem maddeleri 

hazırlayacak ve alt-gündem maddelerini 

dahil edecektir. Özellikle, her bir Yönetim 

Kurulu üyesinin seçilmesi ve/veya azli, 

ilgili gündem maddesinin altında ayrı alt-

gündem maddeleri olarak dahil 

edilecektir ve Genel Kurul tarafından ayrı 

ayrı görüşülecek ve karara bağlanacaktır.   

Şirket faaliyetleri için gerektiği takdirde, 

Genel Kurul olağanüstü olarak toplanarak 

karar alır. Pay sahiplerinin Türk Ticaret 

Kanunu tahtında sahip oldukları Genel 

Kurulu toplantıya çağırma ve gündeme 

madde ekleme hakları saklıdır. 

 

Genel Kurul toplantı usulleri, Genel Kurul İç 

Yönergesi’nde düzenlenmiştir. Genel Kurul 

toplantıları Türk Ticaret Kanunu, sermaye 

piyasası mevzuatı ve Genel Kurul İç 

Yönergesi’ne uygun şekilde yapılacaktır. 

 
2. Genel Kurul Toplantısına Elektronik 

Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul 
toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,  
“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak 
sahiplerinin Genel Kurul toplantılar ına 
elektronik ortamda katılmalarına, görüş 
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 
Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu 
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 
hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel 
Kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu 
hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ve 
temsilcilerinin, anılan yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 

 

3. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul 

toplantıları, Şirket’in hesap dönemi 
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ettirebilirler. Şirkette aynı zamanda pay sahibi 
olan temsilciler, kendi oylarından başka, temsil 
ettikleri pay sahiplerinin de sahip oldukları oyu 
kullanmaya yetkilidirler. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanır. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanır. 
 

5. Oy Kullanma Şekli: Türk Ticaret Kanunu 

Madde 1527 uyarınca Elektronik Genel Kurul 

Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek genel 

kurullara ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, 

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el 

kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda 

asaleten veya temsilci aracılığı ile temsil edilen 

payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin 

talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. Bu 

konuda sermaye piyasası mevzuatının ilgili 

hükümleri uygulanır. 

 

6. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı: Esas 

Sözleşme’nin 7. Maddesine tabi olmak üzere, 

Genel Kurul toplantısının başkanı ve başkanlık 

divanı üyeleri, genel kurulda hazır bulunan pay 

sahibi olan ya da olmayan kişiler arasından Genel 

Kurul tarafından seçilir. 

 

 

7. Toplantı ve Karar Nisapları: İlgili mevzuatta 

aksine daha ağır nisap öngörülen haller hariç 

olmak üzere, Genel Kurul toplam sermayenin en 

az %51’ini temsil eden pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve Genel 

Kurulda, ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap 

öngörülen haller hariç olmak üzere, oyda 

imtiyaza ilişkin Madde 7 hükümleri gözetilerek, 

toplantıda asaleten veya temsilcileri aracılığıy la 

hazır bulunan oy haklarının çoğunluğuyla karar 

alınır. 

 

İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba 

ulaşılamaması veya bu nisabın korunamaması 

halinde, ikinci toplantıdaki Genel Kurul nisapları,  

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 

mevzuatı hükümlerine tabidir. 

 

Yukarıda anılan hükmün istisnası olarak, kayıtlı 

sermaye tavanının artırılmasına ilişkin 

değişiklikler hariç olmak üzere Esas 

Sözleşme’nin tadil edilmesine ilişkin kararlar, 

sermayenin 2/3’ünü temsil eden payların 

toplantıda hazır bulunması ve toplantıda temsil 

edilen payların 2/3’ünün olumlu oylarıyla verilir.  

bitiminden itibaren üç ay içinde ve senede 

bir kere; Olağanüstü Genel Kurul 

toplantıları ise Şirket için gerekli olan 

zamanlarda toplanır. 

 
4. Oy Hakkı ve Temsilci Tayini: Pay sahipleri 

veya temsilcileri, oy haklarını, paylarının 
toplam itibari değerleriyle orantılı olarak 
kullanırlar. Esas Sözleşme uyarınca tanınmış 
olan oy imtiyazları saklı kalmak kaydıyla, 
her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. 

 
Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında 
kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 
tayin edecekleri bir temsilci vasıtasıyla 
temsil ettirebilirler. Şirkette aynı zamanda 
pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından 
başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin de 
sahip oldukları oyu kullanmaya yetkilidir ler.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 
uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
vekaleten oy kullanılmasına ilişkin 
düzenlemeleri uygulanır. 
 

5. Oy Kullanma Şekli: Türk Ticaret Kanunu 

Madde 1527 uyarınca Elektronik Genel 

Kurul Sistemi kullanılarak 

gerçekleştirilecek genel kurullara ilişkin 

hükümler saklı olmak kaydıyla, Genel 

Kurul toplantılarında oylama açık ve el 

kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak 

toplantıda asaleten veya temsilci aracılığı 

ile temsil edilen payların onda birini temsil 

eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli 

oylama yapılabilir. Bu konuda sermaye 

piyasası mevzuatının ilgili hükümleri 

uygulanır. 

 

6. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı: Esas 

Sözleşme’nin 7. Maddesine tabi olmak 

üzere, Genel Kurul toplantısının başkanı ve 

başkanlık divanı üyeleri, genel kurulda hazır 

bulunan pay sahibi olan ya da olmayan 

kişiler arasından Genel Kurul tarafından 

seçilir. 

 

 

7. Toplantı ve Karar Nisapları: İlgili 

mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen 

haller hariç olmak üzere, Genel Kurul 

toplam sermayenin en az %51’ini temsil 

eden pay sahiplerinin veya temsilcilerin in 

varlığıyla toplanır ve Genel Kurulda, ilgili 

mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen 
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(A) Grubu Paylara tanınmış olan imtiyazları ihlal 

edecek Esas Sözleşme tadilleri, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 454. Maddesi uyarınca İmtiyazlı Pay 

Sahipleri Özel Kurulu tarafından onanmadıkça 

uygulanmaz. 

 

8. Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket 

merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı üzerine 

Şirket merkezinin bulunduğu şehirde uygun 

başka bir yerde yapılır. 

haller hariç olmak üzere, oyda imtiyaza 

ilişkin Madde 7 hükümleri gözetilerek, 

toplantıda asaleten veya temsilcile r i 

aracılığıyla hazır bulunan oy haklarının 

çoğunluğuyla karar alınır. 

 

İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba 

ulaşılamaması veya bu nisabın 

korunamaması halinde, ikinci toplantıdaki 

Genel Kurul nisapları, Türk Ticaret Kanunu 

ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine 

tabidir. 

 

Yukarıda anılan hükmün istisnası olarak, 

kayıtlı sermaye tavanının artırılmas ına 

ilişkin değişiklikler hariç olmak üzere Esas 

Sözleşme’nin tadil edilmesine ilişkin 

kararlar, sermayenin 2/3’ünü temsil eden 

payların toplantıda hazır bulunması ve 

toplantıda temsil edilen payların 2/3’ünün 

olumlu oylarıyla verilir. (A) Grubu Paylara 

tanınmış olan imtiyazları ihlal edecek Esas 

Sözleşme tadilleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 

454. Maddesi uyarınca İmtiyazlı Pay 

Sahipleri Özel Kurulu tarafından 

onanmadıkça uygulanmaz. 

 

8. Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları,  

Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu 

kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu 

şehirde uygun başka bir yerde yapılır. 

MADDE 19 – İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR 
 

Şirket’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye 

piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yapılır.  

 

Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu, 

sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun 

olarak, mevzuat tahtında belirtilen sürelerde yapılır.  

Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuatta öngörülen 

usullere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 

üç hafta önce yapılır. 

 

Sermaye piyasası mevzuatı tahtında gerekli olan 

finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim 

raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 

mevzuatı tarafından belirlenen esas ve usullere 

uygun olarak kamuya açıklanacaktır. 

MADDE 19 – İLANLAR VE YILLIK 

RAPORLAR 
 

Şirket’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, 

sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.  

 

Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret 

Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak, mevzuat 

tahtında belirtilen sürelerde yapılır. Genel 

Kurul toplantı ilanları, mevzuatta öngörülen 

usullere uygun olarak ilan ve toplantı günleri 

hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı 

tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 

 

İlgili tüm mevzuat tahtındaki gerekliliklere ek 

olarak aşağıdaki konular her bir yıllık rapora 

dahil edilecektir: 
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• Yıllık raporun kapsadığı her bir mali 

yıla ilişkin olarak, bireysel şekilde, 

Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim 

Kurulu toplantıları ile komite 

toplantılarına katılımları hakkında 

bilgi 

• Yönetim Kurulu’nun çeşitlilik 

politikası, hedefleri, hedeflere 

ulaşmak için önlemler ve öngörülen 

zamanlamalar hakkında ayrıntılı bilgi 

• Yıllık raporun kapsadığı her bir mali 

yıla ilişkin olarak bağımsız denetçi 

ücretleri 

 

Sermaye piyasası mevzuatı tahtında gerekli 

olan finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız 

denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve 

sermaye piyasası mevzuatı tarafından 

belirlenen esas ve usullere uygun olarak 

kamuya açıklanacaktır. 

 



Karar No: 1818 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

Number of Resolution        : 1818 

Date of Resolution : 11 February 2022 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

   HÜSEYİN AYDIN   

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   TAHSİN YAZAR  

   FİGEN KILIÇ 

   HÜSEYİN ARSLAN 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company unanimously resolved on the following matters on 11 February 

2022: 

It was resolved to amend Articles 9, 17 and 19 of our Company’s Articles of Association in accordance 

with the principles of Turkish Commercial Code, Capital Markets Code and related legislation; and to 

authorize the Management to execute necessary transactions in this respect.  

 

 

  

BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Member 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 

 TAHSİN YAZAR 

Member 
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 JULIAN MICHAEL SIR 

JULIAN HORN-SMITH 
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CURRENT VERSION AMENDED VERSION 

ARTICLE 9 - BOARD OF DIRECTORS 

 

The Company is managed and represented and 

bound before third persons by the Board of 

Directors. The Board of Directors is authorised to 

carry out the affairs of the Company and for the 

management of Company assets and any and all 

activities relating to the Company’s scope of 

business, other than those falling within the 

authority of the General Assembly. 

 

Subject to the following paragraph, the Board of 

Directors shall comprise 9 (nine) members to be 

appointed by the General Assembly. 

 

The number and qualifications of the independent 

members to serve on the Board of Directors shall be 

determined according to the Corporate Governance 

Principles of the Capital Markets Board and the 

Nomination Committee Operations Principles to be 

adopted by the Board of Directors in accordance 

therewith. 

 

In the event that a membership of Board of Directors 

becomes vacant for any reason or an independent 

member of Board of Directors ceases to be 

independent, appointment may be made in 

accordance with Article 363 and other provisions of 

Turkish Commercial Code and the capital markets 

legislation, and the so appointed board member shall 

be submitted to the approval of shareholders in the 

following General Assembly meeting. So long as the 

privileges envisaged as per Article 7 of this Articles 

of Association are in effect, in the event that any 

Board of Directors membership elected through the 

exercise of the privileges granted to Group A Shares 

becomes vacant, the appointment by the Board of 

Directors to be made for this vacancy pursuant to 

Article 363 of Turkish Commercial Code shall be 

made from amongst the candidates proposed by all 

of the members of Board of Directors which are 

elected by the general assembly through the exercise 

of privileges of the Group A Shares and continue 

holding their posts unanimously, or if unanimous 

decision may not be provided, proposed by the 

majority of the said Board of Directors members. 

ARTICLE 9 - BOARD OF DIRECTORS 

 

The Company is managed and represented and 

bound before third persons by the Board of 

Directors. The Board of Directors is authorised to 

carry out the affairs of the Company and for the 

management of Company assets and any and all 

activities relating to the Company’s scope of 

business, other than those falling within the 

authority of the General Assembly. 

 

Subject to the following paragraph, the Board of 

Directors shall comprise 9 (nine) members to be 

appointed by the General Assembly. The 

appointment and/or dismissal of each Board 

of Directors member shall be individually 

discussed and resolved upon by the General 

Assembly in accordance with separate sub-

agenda items under the relevant agenda item. 

 

The number and qualifications of the 

independent members to serve on the Board of 

Directors shall be determined according to the 

Corporate Governance Principles of the Capital 

Markets Board and the Nomination Committee 

Operations Principles to be adopted by the Board 

of Directors in accordance therewith. 

 

In the event that a membership of Board of 

Directors becomes vacant for any reason or an 

independent member of Board of Directors 

ceases to be independent, appointment may be 

made in accordance with Article 363 and other 

provisions of Turkish Commercial Code and the 

capital markets legislation, and the so appointed 

board member shall be submitted to the approval 

of shareholders in the following General 

Assembly meeting. So long as the privileges 

envisaged as per Article 7 of this Articles of 

Association are in effect, in the event that any 

Board of Directors membership elected through 

the exercise of the privileges granted to Group A 

Shares becomes vacant, the appointment by the 

Board of Directors to be made for this vacancy 

pursuant to Article 363 of Turkish Commercial 

Code shall be made from amongst the candidates 

proposed by all of the members of Board of 

Directors which are elected by the general 

assembly through the exercise of privileges of the 

Group A Shares and continue holding their posts 

unanimously, or if unanimous decision may not 

be provided, proposed by the majority of the said 

Board of Directors members. 

  



  

ARTICLE 17 – GENERAL ASSEMBLY 

 

The following provisions shall be applicable to the 

General Assembly meetings: 

 

1. Convention of the General Assembly: The 

General Assembly shall be convened either 

ordinarily or extraordinarily in accordance with 

the relevant provisions of Turkish Commercial 

Code and Capital Markets Law. In these meetings 

the agenda items, prepared by the Board of 

Directors, shall be discussed and resolved as per 

the relevant provisions of Turkish Commercial 

Code and the Articles of Association. The 

extraordinary meetings of the General Assembly 

shall convene and resolve as deemed necessary 

for the Company’s business. Rights of the 

shareholders under Turkish Commercial Code in 

respect of convening and adding an item in the 

agenda of the General Assembly meetings are 

reserved. 

 

The General Assembly meeting procedures are 

regulated under the Internal General Assembly 

Directive. General Assembly meetings shall be 

conducted in accordance with Turkish 

Commercial Code, the capital markets legislat ion 

and the Internal General Assembly Directive. 

 

2. Attending the General Assembly Meeting by 

Electronic Means: Right holders, who have a right 

to attend the general assembly meetings of the 

Company, can attend such meetings by electronic 

means pursuant to Article 1527 of Turkish 

Commercial Code. Pursuant to the Regulation on 

General Assembly Meetings of Joint Stock 

Companies by Electronic Means, the Company 

shall procure that the right holders may attend, 

deliver opinions, make proposals, and vote by 

electronic means, either setting up the electronic 

general assembly system, or purchase related 

services from the providers of systems that are 

specifically created for such purposes. In all 

meetings to be held, pursuant to this provision of 

the Articles of Association, right holders and their 

representatives shall be procured to enjoy their 

rights as stipulated under the aforementioned 
regulation. 
 

3. Date of Meeting: Ordinary General Assembly 

meetings shall convene once a year and within 

three months following the end of Company’s 

fiscal year; Extraordinary General Assembly 

meetings shall convene whenever necessitated by 

the Company. 

ARTICLE 17 – GENERAL ASSEMBLY 

 

The following provisions shall be applicable to 

the General Assembly meetings: 

 

1. Convention of the General Assembly: The 

General Assembly shall be convened either 

ordinarily or extraordinarily in accordance with 

the relevant provisions of Turkish Commercial 

Code and Capital Markets Law. In these 

meetings the agenda items, prepared by the 

Board of Directors, shall be discussed and 

resolved as per the relevant provisions of 

Turkish Commercial Code and the Articles of 

Association. To the extent applicable, the 

Board of Directors shall prepare agenda 

items and include sub-agenda items. In 

particular, the appointment and/or 

dismissal of each member of the Board of 

Directors shall be included as individual 

sub-agenda item(s) and shall be discussed 

and resolved upon separately by the 

General Assembly. The extraordinary 

meetings of the General Assembly shall 

convene and resolve as deemed necessary for 

the Company’s business. Rights of the 

shareholders under Turkish Commercial Code 

in respect of convening and adding an item in 

the agenda of the General Assembly meetings 

are reserved. 

 

The General Assembly meeting procedures are 

regulated under the Internal General Assembly 

Directive. General Assembly meetings shall be 

conducted in accordance with Turkish 

Commercial Code, the capital markets 

legislation and the Internal General Assembly 

Directive. 

 

2. Attending the General Assembly Meeting 

by Electronic Means: Right holders, who have 

a right to attend the general assembly meetings 

of the Company, can attend such meetings by 

electronic means pursuant to Article 1527 of 

Turkish Commercial Code. Pursuant to the 

Regulation on General Assembly Meetings of 

Joint Stock Companies by Electronic Means, 

the Company shall procure that the right 

holders may attend, deliver opinions, make 

proposals, and vote by electronic means, either 

setting up the electronic general assembly 

system, or purchase related services from the 

providers of systems that are specifically 

created for such purposes. In all meetings to be 



  

 

4. Voting Rights and Appointment of Proxy: 

Right holders or their representatives attending the 

General Assembly meeting shall enjoy their 

voting rights pro rata to the sum of their nominal 

shares. Each share accords the relevant 

shareholder one voting right, save for the voting 

privileges granted in accordance with the Articles 

of Association. 
 

In General Assembly meetings, shareholders may 

have themselves represented through a proxy who 

may be a shareholder or a non-shareholder. 

Proxies who are also shareholders of the Company 

are authorised to vote both for themselves and the 

shareholders being represented by such proxies. 

 

Regulations of the Capital Markets Board relating 

to voting by proxy shall apply. 
 

5. Voting Method: Save for the provisions 

regarding general assembly meetings to be carried 

out within the Electronic General Assembly 

system pursuant to Turkish Commercial Code 

Article 1527, votes are cast in General Assembly 

meetings by open ballot through raising of hands. 

However, votes shall be cast by secret ballot upon 

the request of the shareholders representing one 

tenth of the shares represented in person or by 

proxy in a meeting. The related provisions of the 

capital markets legislation shall apply. 

 

6. Presiding Committee of the General 

Assembly: Subject to Article 7 of the Articles of 

Association, Chairman and members of the 

Presiding Committee of the General Assembly 

meetings shall be elected by the General 

Assembly, from among the present shareholders 

or non-shareholders. 

 

7. Meeting and Decision Quorum: Save as higher 

quorums are provided for in the applicable 

legislation, meeting quorum at the General 

Assembly requires the presence of shareholders 

representing at least 51% of the total share capital 

of the Company, represented by shareholders 

themselves or proxy holders, and save as higher 

quorums are provided for in the applicable 

legislation, decision quorum requires the 

affirmative votes of the majority of the voting 

rights present in person or by proxy at the meeting, 

by observing the provisions of Article 7 in relation 

to voting privilege. 

 

In the event that the above quorums are not met or 

held, pursuant to this provision of the Articles 

of Association, right holders and their 

representatives shall be procured to enjoy their 

rights as stipulated under the aforementioned 
regulation. 
 

3. Date of Meeting: Ordinary General 

Assembly meetings shall convene once a year 

and within three months following the end of 

Company’s fiscal year; Extraordinary General 

Assembly meetings shall convene whenever 

necessitated by the Company. 
 

4. Voting Rights and Appointment of Proxy: 

Right holders or their representatives attending 

the General Assembly meeting shall enjoy 

their voting rights pro rata to the sum of their 

nominal shares. Each share accords the 

relevant shareholder one voting right, save for 

the voting privileges granted in accordance 

with the Articles of Association. 
 

In General Assembly meetings, shareholders 

may have themselves represented through a 

proxy who may be a shareholder or a non-

shareholder. Proxies who are also shareholders 

of the Company are authorised to vote both for 

themselves and the shareholders being 

represented by such proxies. 

 

Regulations of the Capital Markets Board 

relating to voting by proxy shall apply. 
 

5. Voting Method: Save for the provisions 

regarding general assembly meetings to be 

carried out within the Electronic General 

Assembly system pursuant to Turkish 

Commercial Code Article 1527, votes are cast 

in General Assembly meetings by open ballot 

through raising of hands. However, votes shall 

be cast by secret ballot upon the request of the 

shareholders representing one tenth of the 

shares represented in person or by proxy in a 

meeting. The related provisions of the capital 

markets legislation shall apply. 

 

6. Presiding Committee of the General 

Assembly: Subject to Article 7 of the Articles 

of Association, Chairman and members of the 

Presiding Committee of the General Assembly 

meetings shall be elected by the General 

Assembly, from among the present 

shareholders or non-shareholders. 

 

7. Meeting and Decision Quorum: Save as 



  

preserved at the first meeting, the General 

Assembly quorums shall be subject to provisions 

of Turkish Commercial Code and capital markets 

legislation for the second meeting. 

 

As an exception to the above-mentioned rule, the 

decisions regarding the amendments to the 

Articles of Association of the Company excluding 

the increase in the ceiling of the registered share 

capital requires the presence of shares 

representing 2/3 of the share capital and 

affirmative votes of 2/3 of the shares represented 

in the meeting. The amendments to the Articles of 

Association violating the privileges established 

for Group A Shares herein shall not apply without 

the approval of the Special Assembly of 

Privileged Shareholders in accordance with the 

Article 454 of Turkish Commercial Code. 

 

8. Place of Meeting: General Assembly meetings 

shall convene at the Company’s headquarters or 

upon the decision of the Board of Directors at 

another suitable place of the city where the 

headquarters of the Company is located. 

higher quorums are provided for in the 

applicable legislation, meeting quorum at the 

General Assembly requires the presence of 

shareholders representing at least 51% of the 

total share capital of the Company, represented 

by shareholders themselves or proxy holders, 

and save as higher quorums are provided for in 

the applicable legislation, decision quorum 

requires the affirmative votes of the majority 

of the voting rights present in person or by 

proxy at the meeting, by observing the 

provisions of Article 7 in relation to voting 

privilege. 

 

In the event that the above quorums are not met 

or preserved at the first meeting, the General 

Assembly quorums shall be subject to 

provisions of Turkish Commercial Code and 

capital markets legislation for the second 

meeting. 

 

As an exception to the above-mentioned rule, 

the decisions regarding the amendments to the 

Articles of Association of the Company 

excluding the increase in the ceiling of the 

registered share capital requires the presence 

of shares representing 2/3 of the share capital 

and affirmative votes of 2/3 of the shares 

represented in the meeting. The amendments 

to the Articles of Association violating the 

privileges established for Group A Shares 

herein shall not apply without the approval of 

the Special Assembly of Privileged 

Shareholders in accordance with the Article 

454 of Turkish Commercial Code. 

 

8. Place of Meeting: General Assembly 

meetings shall convene at the Company’s 

headquarters or upon the decision of the Board 

of Directors at another suitable place of the city 

where the headquarters of the Company is 

located. 

ARTICLE 19 – ANNOUNCEMENTS AND 

ANNUAL REPORTS 
 

Announcements with regard to the Company shall 

be made in accordance with the provisions of 

Turkish Commercial Code, the capital markets 

legislation and other relevant legislation. 

 

The General Assembly meeting announcements 

shall be made within the periods specified under 

the applicable legislation, in accordance with 

Turkish Commercial Code, the capital markets 

legislation and the Capital Markets Board’s 

ARTICLE 19 – ANNOUNCEMENTS AND 

ANNUAL REPORTS 
 

Announcements with regard to the Company 

shall be made in accordance with the 

provisions of Turkish Commercial Code, the 

capital markets legislation and other relevant 

legislation. 

 

The General Assembly meeting 

announcements shall be made within the 

periods specified under the applicable 

legislation, in accordance with Turkish 



  

Corporate Governance Principles. The General 

Assembly meeting announcements shall be made 

at least three weeks before the date of General 

Assembly meeting, excluding the dates of 

announcement and meeting, in accordance with 

the procedures envisaged under the legislation. 

 

Financial tables and reports required by the capital 

markets legislation and independent audit report,  

shall be disclosed to the public according to rules 

and procedures set forth by Turkish Commercial 

Code and the capital markets legislation. 

Commercial Code, the capital markets 

legislation and the Capital Markets Board’s 

Corporate Governance Principles. The General 

Assembly meeting announcements shall be 

made at least three weeks before the date of 

General Assembly meeting, excluding the 

dates of announcement and meeting, in 

accordance with the procedures envisaged 

under the legislation. 

 

In addition to the requirements under all 

applicable legislation, the following matters 

shall be included in each annual report: 

 

• Information on attendance by members 

of the Board of Directors to Board of 

Directors meetings and committee 

meetings, on an individual basis, with 

respect to each fiscal year covered by 

the annual report 

• Detailed information on Board of 

Directors’ diversity policy, targets, 

measures and projected timeframes for 

achievement 

• Independent auditor fees, with respect 

to each fiscal year covered by the annual 

report 

 

Financial tables and reports required by the 
capital markets legislation and independent 
audit report, shall be disclosed to the public 

according to rules and procedures set forth by 
Turkish Commercial Code and the capital 

markets legislation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

EK3:  BAĞIŞ LİMİTİ TEKLİFİNE 

İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 

KARARI 

  

 

ANNEX:3  DECISION OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING THE PROPOSAL ON 

DONATION LIMIT 
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1841 

Karar Tarihi : 28 Nisan 2022 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   HÜSEYİN ARSLAN  

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN   

   FİGEN KILIÇ 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Nisan 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz ana sözleşmesi çerçevesinde; 1 Ocak 2022 tarihinde 

başlayacak ve Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde 

Şirketimizce yapılacak bağışların toplam tutarının, Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer 

alan Turkcell Türkiye segmenti 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  

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Üye  

 

 TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

 

 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Üye  
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ŞENOL KAZANCI 

Üye  

    

 

 

JULIAN MICHAEL  

SIR JULIAN HORN-SMITH 

Üye 
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

Number of Resolution        : 1841 

Date of Resolution : 28 April 2022 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    HÜSEYİN ARSLAN 

                TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN    

    FİGEN KILIÇ 

                ŞENOL KAZANCI    

                JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 28 April 2022 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 2022 and ending on the date of the 

Company’s general assembly meeting relating to 2022 fiscal year shall be limited to and shall not 

exceed one percent (1%) of Turkcell Türkiye segment revenue disclosed in the annual consolidated 

financial tables relating to the 2021 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. 
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Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Mart 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen 

“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul’unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç 

Yönerge”sinin ekte sunulduğu şekilde revize edilerek Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul 

toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   
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../../2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilmiştir.  

 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

Genel Kurul’unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi genel 

kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 

belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin tüm olağan ve 

olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 

i) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını, 

ii) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 

iii) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen  

bölümlerinden her birini, 

iv) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 

v) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel 

kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel 

kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak 

yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan 

oluşan kurulu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 

 

Uyulacak hükümler 

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 

hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine 

kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş 

ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Genel 

Müdür (CEO), Finans Direktörü (CFO), Genel Müdür yardımcıları (CXO) ile gündemdeki konularla 

ilgileri nedeniyle toplantı başkanınca uygun görülecek diğer kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, 

genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı 

yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibariyle toplantı başkanının uygun göreceği 

kişiler toplantıya katılabilir. 

 (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca 

kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi 

pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 

sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 

kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca  

veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 

kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
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(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 

duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin 

görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt 

yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler 

tarafından yapılır. 

Toplantının açılması  

MADDE 6 – (1) Genel kurul toplantıları  şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararı üzerine 

Şirket merkezinin bulunduğu şehirde uygun başka bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim 

kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu başkan vekili, her ikisinin de 

bulunmadığı zamanlarda ise, yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı 

kalmak kaydı ile esas sözleşmenin 17 nci maddesi hükümlerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir 

tutanakla tespiti üzerine açılır.  

 (2) Şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurul ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen haller 

hariç olmak üzere, toplam sermayenin en az yüzde elli birini temsil eden pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba ulaşılamaması veya bu nisabın 

korunamaması halinde, ikinci toplantıdaki Genel kurul nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 

piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.  Bu hükme istisna olarak, kayıtlı sermaye tavan artırımı haricinde 

kalan Şirket esas sözleşmesi değişikliklerinde ise, Şirket sermayesinin 2/3’ünü temsil eden paylara sahip 

pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması zorunludur. 

 

Toplantı başkanlığının oluşturulması 

MADDE 7- (1) Esas sözleşmenin 7 nci maddesine tabi olmak üzere, Genel Kurul toplantısının 

başkanı ve başkanlık divanı üyeleri, genel kurulda hazır bulunan pay sahibi olan ya da olmayan kişiler 

arasından genel kurul tarafından seçilir. 

(2) Toplantının Kanunun 1527 nci maddesi çerçevesinde elektronik genel kurul sistemi ile 

gerçekleştirilmesi halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla 

toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. 

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı 

imzalama hususunda yetkilidir.  

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç 

Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. 

 

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirir: 

i)   Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse 

toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 

ii) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü 

olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılıp 

çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta 

önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay 

sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve 

ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek 

ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. 

iii) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine 

girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin 

yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 

iv) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde 

yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.  

v) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim 

kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas 

sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme 

değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu 
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tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa 

bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz 

bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında 

belirtmek. 

vi) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanlar ın 

kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.  

vii) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda 

hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 

viii) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar 

haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri 

almak. 

ix) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 

x) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 

kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 

xi) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 

xii) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 

edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığın ı 

gözetmek. 

xiii) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel 

kurula açıklamak. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.4 hükmü saklıdır.  

xiv) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede 

belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas 

sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 

xv) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların 

müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek 

olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 

xvi) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa 

geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan 

oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 

xvii) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetçi raporlarını, 

finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve 

tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim 

kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 

 

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan 

tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, 

eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların 

çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. 

 

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 

i) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 

ii) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporlarının ve finansal 

tabloların görüşülmesi. 

iii) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 

iv)  Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin seçimi. 

v) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 

belirlenmesi. 

vi) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 

vii) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 

viii) Gerekli görülen diğer konular. 

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler 

oluşturur. 
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(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 

karara bağlanamaz: 

i) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 

ii) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde 

yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 

iii)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu 

finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 

iv) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok 

şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 

sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 

hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy 

birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 

görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 

 

Toplantıda söz alma 

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri 

veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 

açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 

yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 

hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 

sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak 

kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma 

süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.  

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim 

kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 

görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 

kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 

gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 

veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 

belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 

 

Oylama ve oy kullanma usulü 

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 

açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 

oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 

sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve başkanca 

doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.  

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak 

toplantıda asaleten veya temsilci aracılığı ile temsil edilen payların onda birini temsil eden pay 

sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 

başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, 

“ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 

veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş 

usul ve esaslar uygulanır. 

(4) Genel kurulda, ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, 

oyda imtiyaza ilişkin esas sözleşme madde 7 hükümleri gözetilerek, toplantıda asaleten veya temsilciler i 

aracılığıyla hazır bulunan oy haklarının çoğunluğuyla karar alınır. 
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İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba ulaşılamaması veya bu nisabın korunamaması halinde, 

ikinci toplantıdaki Genel Kurul nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

hükümlerine tabidir. 

  

Yukarıda anılan hükmün istisnası olarak, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin 

değişiklikler hariç olmak üzere esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin kararlar, işbu yönergenin 6 ncı 

maddesine uygun olarak sermayenin 2/3’ünü temsil eden payların toplantıda hazır bulunması ve 

toplantıda temsil edilen payların 2/3’ünün olumlu oylarıyla verilir. (A) Grubu Paylara tanınmış olan 

imtiyazları ihlal edecek esas sözleşme tadilleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 454 ncü maddesi uyarınca 

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tarafından onanmadıkça uygulanmaz. 

 

(5) Her bir yönetim kurulu üyesinin seçilmesi ve/veya azli, ilgili gündem maddesinin altındaki 

ayrı alt-gündem maddeleri uyarınca genel kurul tarafından ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanır.  

 

 

Toplantı tutanağının düzenlenmesi 

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip 

oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 

kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 

kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 

Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya 

okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 

yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile 

katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari 

değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, 

katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 

yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde 

rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. 

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek 

isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 

muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve  

 

muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve 

katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

 

Toplantı sonunda yapılacak işlemler 

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla 

ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 

arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 

(2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 

onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 

hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en 

geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. 

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı 

tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
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Toplantıya elektronik ortamda katılma 

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine 

getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin 

istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik hükümleri saklıdır.  

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 

kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 

Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.  

 

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılmas ı 

halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 

 

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun 

onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak 

değişiklikler de aynı usule tabidir.  

 

İç Yönergenin yürürlüğü  

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin ……….. 

tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 



Karar No: 1833 

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1833 

Date of Resolution : 31 March 2022 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    HÜSEYİN ARSLAN 

                TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN    

    FİGEN KILIÇ 

                ŞENOL KAZANCI    

                JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 31 March 2022 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

It was resolved to revise the “Guideline on General Assembly Rules of Procedures of Turkcell İletişim 

Hizmetleri A.Ş.” approved in the Ordinary General Assembly Meeting on 26 March 2015 as attached 

and to submit it to the approval of the General Assembly in the first General Assembly meeting of our 

company to be held. 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

 

 

 

 NAİL OLPAK 

Member 

 

AFİF DEMİRKIRAN 
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 TAHSİN YAZAR 
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FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 

 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Member  

 

 

 

 

ŞENOL KAZANCI 

Member   

 JULIAN MICHAEL  

SIR JULIAN HORN-SMITH 

Member 
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Approved in the General Assembly Meeting hold on ../..2022 

  

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

Internal Directive on General Assembly Rules of Procedures  

 

SECTION ONE  

Purpose, Scope, Basis and Definitions  

 

Purpose and scope 

ARTICLE 1 - (1) The purpose of this Internal Directive is to determine the working principles 

and procedures of the General Assembly of Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi within the 

framework of the provisions of the Code, the relevant legislation and the Articles of Association. This 

Internal Directive applies to all of the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of 

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi.   

  

Legal Ground 

ARTICLE 2- (1) This Internal Directive has been drawn up by the Board of Directors in 

accordance with the provisions of the Regulations on Procedures and Principles of General Assembly 

Meetings of the Joint Stock Companies and the Ministry Representatives to be Present at these 

Meetings.  

 

Definitions 

ARTICLE 3- (1) For the purposes of this Internal Directive;  

i) Session means the one-day meeting of the General Assembly,  

ii) Code means Turkish Commercial Code no.6102 dated 13/01/2011,  

iii) Sitting means each part of each session interrupted due to resting, lunch break and similar 

reasons,  

iv) Meeting means ordinary and extraordinary General Assembly meetings,   

v) Presiding Committee means the council consisting of the Chairman elected by the General 

Assembly in order to chair the meeting pursuant to the first paragraph of the Article 419 of the Code, 

the Vice Chairman elected by the General Assembly when necessary, the clerk determined by the 

Chairman and the vote collector elected if deemed as necessary by the Chairman.   

 

SECTION TWO  

Working Procedures and Principles of General Assembly  

 

Applicable provisions  

ARTICLE 4 – (1) The meeting is held in accordance with the provisions of the Code regarding 

the General Assembly meetings, the relevant legislation and the Articles of Association.  

  

Entrance to the place of meeting and related arrangements   

ARTICLE 5 – (1) The shareholders registered in attendance list drawn up by the Board of 

Directors or their representatives, the members of the Board of Directors, the auditor, if any, the 

representative of the Ministry, if assigned and the persons to be selected for or charged in the 

Presiding Committee are entitled to enter to the place of meeting. The Chief Executive Officer (CEO), 

the Chief Financial Officer (CFO), Executive Vice Presidents (CXO) and the other persons considered 

as appropriate by the Chairman due to their relevance with the items in the agenda also attend to the 

meeting. If the Chairman considers the audio and video recording of the discussions in the General 

Assembly meeting as necessary, the persons who shall make such recordings as well as the persons 

considered as appropriate by the Chairman in terms of agenda items in the meeting may attend to the 

meeting.             

(2) During the entry to the place of meeting , the real person shareholders as well as their 

representatives appointed from the electronic General Assembly system established pursuant to the 

Article 1527 of the Code are obliged to present their identity cards, the proxies of the real person 

shareholders are obliged to submit their identity cards together with their letters of proxy as well as the 
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representatives of the legal person shareholders are obliged to submit their authorization certificates 

and all of these persons must sign the blanks allocated for them in the attendance list accordingly. 

Such checking procedures are conducted by the Board of Directors or one or more board members 

delegated by the Board of Directors or person or persons charged by the Board of Directors.      

 (3) The tasks related with arrangement of the place of meeting  in a manner allowing 

attendance of all shareholders as well as with making the stationery, documents, tools and devices to 

be needed during the meeting available in the place of meeting  are fulfilled by the Board of Directors. 

If the Chairman decides on audio or video recording in meeting, the technical arrangements related 

thereto are conducted by the Board of Directors or the persons to be charged by the same.    

 

Opening of meeting   

ARTICLE 6 – (1) The General Assembly meetings are opened in the headquarters of the 

Company or in another suitable place of the city where the headquarters is located upon the decision of 

the Board of Directors on the date and at the time announced previously by the Chairman of the Board 

of Directors or by the vice president of the Board of Directors in his/her absence or by any member of 

the Board of Directors in the absence of both upon determination of the fact that the quorums 

stipulated in Article 17 of the Articles of Association are present under a minutes save for the cases 

where higher quorums are stipulated by Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and other 

relevant regulation. 

 (2)According to the Company’s Articles of Association, the General Assembly meetings are 

convened with the attendance of shareholders or their proxies representing at least fifty one percent of 

the total registered capital save for the cases where higher quorums are stipulated by the relevant 

regulation. In the event that the above quorums are not met or preserved at the first meeting, the 

General Assembly quorums for the second meeting shall be subject to provisions of the Turkish 

Commercial Code and capital markets legislation. As an exception to this provision, the shareholders 

holding the shares representing 2/3 of the Company’s capital shall be present in person or by proxy in 

the meetings where the amendments to the Company’s Articles of Association other than those related 

with increase in upper limit of registered capital are discussed.         

 

Constitution of Presiding Committee   

ARTICLE 7- (1) Subject to Article 7 of the Articles of Association, Chairman and members of 

the Presiding Committee of the General Assembly meetings shall be elected by the General Assembly, 

from among the present shareholders or non-shareholders. 

(2) In cases where the meeting is held by means of the electronic General Assembly system 

pursuant to the Article 1527 of the Code, experts may be charged by the Chairman for the purpose of 

performing the technical services related thereto during the meeting.  

(3) The Presiding Committee is authorized to sign the meeting minutes as well as the other 

documents constituting basis for these minutes.   

(4) The Chairman acts in accordance with the provisions of the Code, the Articles of 

Association and this Internal Directive when chairing the General Assembly meeting,  

 

Duties and authorities of the Presiding Committee   

ARTICLE 8 – (1) The Presiding Committee fulfills the following duties under the supervision 

of the chairman:  

i) Reviewing whether the meeting is held at the address specified in the announcement and 

whether the place of meeting is in conformity with the provisions, if stipulated in the Articles of 

Association.    

ii) Reviewing whether the General Assembly is convoked for the meeting in the manner 

stipulated in the Articles of Association by means of announcement published on websites of the 

companies which are obliged to establish a website as well as in Turkish Trade Registry Gazette, 

whether such convocation is made not later than three weeks prior to meeting date excluding 

announcement and meeting days and whether the meeting date, the agenda of the meeting as well as 

the newspapers in which the announcement related thereto has been or shall be published are notified 

to the shareholders named in the share ledger who have notified their addresses to the company by 
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submitting their share certificates or other documents evidencing their shareholding through registered 

mail with return receipt and writing this circumstance to the meeting minutes.  

 iii) Controlling whether the persons unauthorized to enter into the place of meeting attend to the 

meeting and whether the duties related with entry to the place of meeting ruled in the second 

paragraph of Article 5 of this Internal Directive are fulfilled by the Board of Directors.    

iv) Reviewing whether all of the shareholders or their proxies are present in cases where the 

General Assembly meeting is held without convocation pursuant to Article 416 of the Code, whether 

there is any objection against holding the meeting in this manner and whether the quorum is 

maintained until the end of the meeting.       

v) Determining whether the Articles of Association containing amendments in case of any 

amendment, the share ledger, the annual report of the Board of Directors, the auditor’s report, the 

financial statements, the agenda, if there is any amendment to the Articles of association in the agenda, 

the amendment draft drawn up by the Board of Directors, the permission letter obtained from the 

Ministry of Trade related with the amendment to the Articles of Association and the amendment draft 

attached thereto, the attendance list drawn up by the Board of Directors, if the General Assembly is 

convoked for the meeting upon adjournment, the minutes of adjournment regarding previous meeting 

and other documents related with the meeting are available in the place of meeting  completely and 

specifying this circumstances in the meeting minutes.          

vi) Conducting identity control of the persons attending to the meeting personally or by proxy in 

case of any objection or necessity through signing the attendance list and checking the authenticity of 

the letters of proxy.     

vii) Determining whether the executive directors as well as minimum one member of the Board 

of Directors and the independent auditor are present in the meeting and specifying this circumstance in 

the meeting minutes.            

viii) Managing the activities of the General Assembly within the frame of the agenda, 

preventing any deviation from the agenda save for the exceptions set forth in the Code, maintaining 

the order of the meeting and taking the required measures for this purpose.    

ix) Opening and closing the sessions and the sitting as well as closing the meeting.  

x) Reading or having resolutions, drafts, minutes, reports, proposals and similar documents 

related with the discussed issues read to the attention of the General Assembly as well as giving floor 

to those who want to talk related thereto.    

xi) Taking the vote with respect to the resolutions to be adopted by the General Assembly and 

announcing the results thereof.   

xii) Supervising whether the minimum quorum necessary for meeting is maintained at the 

beginning, during and at the end of the meeting as well as whether the resolutions are adopted in 

accordance with the quorums stipulated in the Code and the Articles of Association.  

xiii) Disclosing the declarations made by the representatives as specified in Article 428 of the 

Code to the General Assembly. The provisions of the Article 30.4 of the Capital Market Law are 

reserved.  

xiv) Pursuant to Article 436 of the Code, preventing those deprived of voting right from voting 

about the resolutions set forth in the said Article as well as observing any restriction imposed on 

voting right and privileged voting pursuant to the Code and the Articles of Association.  

xv) Upon request of the shareholders holding twentieth of the capital, adjourning the negotiation 

of the financial statements and the discussion of the issues related therewith to the meeting to be held 

after one month without any need for adopting any resolution related thereto by the General Assembly.    

xvi) Ensuring issuance of minutes related with the activities of the General Assembly, writing 

the objections to the minutes, signing the resolutions and the minutes as well as specifying the votes 

casted for and against the resolutions adopted during the meeting in the meeting minutes in a manner 

not causing any hesitation.   

xvii) Delivering the meeting minutes, the annual report of the Board of Directors, the 

independent auditor’s reports, the financial statements, the attendance list, the agenda, the proposals, 

the voting papers and the minutes of the elections, if any, as well as all other documents related with 

the meeting to any of the attending members of the Board of Directors under a signed protocol at the 

end of the meeting.     
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Procedures to be performed prior to proceeding with discussing the agenda  

ARTICLE 9 – (1) The Chairman reads or has the agenda of the meeting read to the General 

Assembly. It is asked whether there is any change proposal with respect to discussing order of the 

agenda items by the Chairman. If there is any proposal, it is submitted for the General Assembly’s 

approval. The discussing order of the agenda items can be changed by the resolution of the majority of 

the votes present in the meeting.  

 

Agenda and discussing agenda items  

ARTICLE 10 – (1) The agenda of the ordinary General Assembly meeting should include the 

following issues necessarily:   

i) Opening and constitution of the Presiding Committee.  

ii) Discussion of the annual report of the Board of Directors, the independent auditor’s reports 

and the financial statements 

iii) Release of the members of the Board of Directors as well as the auditors, if any.   

iv) Election of the members of the Board of Directors and the independent auditor whose dt 

term of office is expired.  

v) Determination of remunerations as well as other rights of the members of the Board of 

Directors like attendance fee, bonus and premium.    

vi) Determination of use method and distribution of the dividend as well as dividend share 

ratios.  

vii) Discussion of amendments to the Articles of Association, if any.  

viii) Other issues considered as necessary. 

(2) The agenda of the extraordinary General Assembly meeting is constituted by the reasons 

requiring such meeting.  

(3) The issues not included in the agenda of the meeting may not be discussed and resolved save 

for the exceptions specified hereunder:  

i) Any issue may be added into the agenda unanimously in cases where all of the shareholders 

are present.   

ii) Pursuant to Article 438 of the Code, special audit request of any shareholder is resolved by 

the General Assembly without considering whether such request is included in the agenda.    

iii) The issues related with dismissal of the members of the Board of Directors and election of 

the new ones are considered as related with the discussion of the year-end financial statements and 

resolved by discussing the same directly upon request without considering whether there is any item in 

the agenda related thereto.     

iv) In case of valid grounds like corruption, incapacity, violation of loyalty obligation, difficulty 

in performance of the duty due to membership to multiple companies, dissension, fraud on a power, 

the issues related with dismissal of the members of the Board of Directors and election of the new 

ones are included into the agenda by majority of votes of those present in General Assembly meeting 

even if there is no item in the agenda related thereto.    

(4) Any agenda item discussed and resolved in the General Assembly meeting may not be 

discussed and resolved again unless a resolution for this purpose is adopted by unanimous votes of 

those present.  

(5) The issues requested to be discussed in the General Assembly meeting of the company by 

the Ministry as a result of conducted inspection or for any other reason are included into the agenda.   

(6) The agenda is determined by the party convoking the General Assembly for meeting.  

 

Having a speech at the meeting  

ARTICLE 11 – (1) The shareholders or other concerned parties wishing to make a speech 

about the agenda item under discussion notify the case to the Presiding Committee. The Presidening 

Committee Board discloses the persons who shall make the speech to the General Assembly and 

grants right to speak to these persons in order of application. If the person whose turn to make a 

speech comes is not present in the place of meeting, he/she loses his/her right to make a speech. The 

speeches are made from the place allocated for this purpose by addressing to the General Assembly. 

The persons can change their order to make speech between each other. In cases where speech time is 
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limited, any person making his/her speech in his/her turn can continue his/her speech when his/her 

speech time expired only if the person who shall make the speech immediately after him/her grants 

his/her right to speak to the said person provided that completing his/her speech within the speech time 

of the person who shall take the floor immediately after him/her. The speech time may not be extended 

otherwise.          

(2) The members of the Board of Directors can make a speech, as well as the auditor requesting 

to make explanation about the matters under discussion by the Chairman irrespective of order.   

(3) The speech times are determined by the General Assembly upon recommendation of the 

Chairman or the shareholders considering the density of the agenda, the quantity and the importance of 

the issues that should be discussed as well as the number of the persons wishing to make a speech. In 

such cases, the General Assembly decides on whether limiting the speech time is necessary first and 

then, on the length of time by means of separate voting.    

(4) As to communication of the opinions and the suggestions by the shareholders or their 

proxies attending to the General Assembly meeting electronically pursuant to Article 1527 of the 

Code, the procedures and the principles determined in the said Articles and sub paragraphs related 

thereto are applied.    

 

Vote and voting procedure   

ARTICLE 12 – (1) Prior to commencing the voting, the Chairman discloses the issue to be 

voted to the General Assembly. If a draft resolution shall be voted, the voting is proceeded with after 

such draft is determined in writing and read. The speech can be asked about the procedure only after 

disclosing the fact that the voting shall be proceeded with. During this process, if there is any 

shareholder not granted with the right to make a speech despite his/her request, such shareholder 

exercise his/her right make a speech on condition that he/she reminds the case and the case is verified 

by the Chairman. The speech may not be given after commencement of the voting.  

(2) The votes related with the issues discussed in the meeting are cast by open ballot through 

raising of hands. However, upon request of the shareholders representing one-tenth of the shares 

represented in person or by proxy in the meeting, secret ballot can be applied. These votes are 

scrutinized by the Presiding Committee. The Presiding Committee is entitled to charge persons in 

sufficient number for the purpose of helping in counting the votes when necessary. Those not showing 

their hands are deemed as casted “against” vote and such votes are considered as casted against the 

relevant resolution during the assessment.   

(3) As to voting by the shareholders or their proxies attending to the General Assembly meeting 

electronically pursuant to the Article 1527 of the Code, the procedures and the principles determined 

in said Article and subparagraphs related thereto are applied.    

(4) Save as higher quorums are provided for in the applicable legislation, decision is taken  in the 

General Assembly by  the majority of the voting rights present in person or by proxy at the meeting, 

by observing the provisions of Article 7 in relation to voting privilege. 

 

In the event that the above quorums are not met or preserved at the first meeting, the General 

Assembly quorums shall be subject to provisions of Turkish Commercial Code and capital markets 

legislation for the second meeting. 

 

As an exception to the above-mentioned rule, the decisions regarding the amendments to the 

Articles of Association of the Company excluding the increase in the ceiling of the registered share 

capital requires the presence of shares representing 2/3 of the share capital and affirmative votes of 2/3 

of the shares represented in the meeting pursuant to Article 6 of this Internal Directive. The 

amendments to the Articles of Association violating the privileges established for Group (A) Shares 

herein shall not apply without the approval of the Special Assembly of Privileged Shareholders in 

accordance with the Article 454 of Turkish Commercial Code. 

 

(5) Election and/or dismissal of each Board Member is discussed and resolved separately by the 

General Assembly in accordance with the separate sub-items under the relevant agenda item. 
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Issuance of meeting minutes  

ARTICLE 13 – (1) An attendance list showing the shareholders or their representatives, the 

shares owned by then, groups, numbers and nominal values thereof is signed as well as issuance of the 

minutes in accordance with the principles set forth in the Code and the relevant legislation through 

specifying the questions asked and responses given in General Assembly meeting in summary as well 

as adopted resolutions and the numbers of votes casted for and against each resolution on the minutes 

clearly is ensured by the Chairman.    

(2) The minutes of the General Assembly meeting is issued in the place of meeting and during 

the meeting with typewriter or computer or handwriting in a legible manner by using ink pen. In order 

to be able to type the minutes with the computer, there must be a printer which shall enable to take 

printouts of the minutes in the place of meeting.   

(3) The minutes are issued in duplicate minimum and each page thereof is signed by the 

Presiding Committee as well as the representative of the Ministry, if he/she attends.      

(4) The commercial title of the company, the date and the place of the meeting, total nominal 

value of the company’s shares and number of shares, total number of shares represented in the meeting 

personally and by proxy, the name and the surname of the representative of the Ministry, if he/she 

attends as well as date and number of his/her appointment letter, if the meeting is held with 

announcement, the method of convocation and if the meeting is held without announcement, this fact 

should necessarily be specified on the minutes.       

(5) The number of votes related with the resolutions adopted in the meeting is specified on the 

minutes both in figures and in letters in a manner not causing any hesitation.  

(6) Names, surnames and reasons for opposition of persons casting votes against the resolutions 

adopted in the meeting and requesting to have their oppositions entered into the minutes are written to 

the minutes.  

(7) In cases where the reasons for opposition are submitted in writing, this letter is attached to 

the minutes. The name and the surname of the shareholder or his/her representative specifying his/her 

opposition is written to the minutes and it is specified that the letter related with the opposition is 

attached thereto. The letter of opposition attached to the minutes is signed by the Presiding Committee  

as well as the representative of the Ministry, if he/she attends.   

  

Procedures to be performed at the end of the meeting  

ARTICLE 14- (1) The Chairman delivers a copy of the minutes as well as all other documents 

related with the General Assembly meeting to any of the attending members of the Board of Directors 

at the end of the meeting. This case is evidenced under a separate minute to be issued by and between 

the parties.     

(2) The Board of Directors is obliged to submit a notarized copy of the minutes to the trade 

registry office as well as to have the issues subject to registration and announcement in the minutes 

registered and announced not later than fifteen days as from the meeting date.   

(3) The minutes are also posted on websites of the companies which are obliged to establish a 

website not later than five days as from the General Assembly meeting date.    

(4) Furthermore, the Chairman delivers a copy of the attendance list, the agenda and the General 

Assembly meeting minutes to the representative of the Ministry, if he/she attends. 

 

Attending to meeting electronically  

ARTICLE 15- (1) In cases where it is allowed to attend to the General Assembly meeting 

electronically pursuant to Article 1527 of the Code, the procedures to be conducted by the Board of 

Directors and the Presiding Committee are performed by considering Article 1527 of the Code and the 

relevant legislation.  

 

SECTION THREE 

Miscellaneous Provisions 

 

Documents related with attendance of representative of Ministry and General Assembly 

meeting  
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ARTICLE 16 – (1) For the meetings where the attendance of the representative of the Ministry 

is obligatory, the provisions of the Regulations on Procedures and Principles of General Assembly 

Meetings of Joint Stock Companies and Ministry Representatives to be Present at these Meetings are 

reserved in terms of making request for the representative as well as duties and authorization of such 

representative.   

 (2) It is obligatory to comply with the provisions of the Regulation mentioned in the first 

paragraph above in preparation of the list of parties eligible for attending the General Assembly 

meeting and the attendance list as well as in issuance of the letters of proxy and the minutes to be used 

in General Assembly meeting.     

 

Cases not prescribed in Internal Directive   

ARTICLE 17 – (1) If any case not prescribed in this Internal Directive is encountered during 

the meetings; the parties shall proceed in line with the resolution to be adopted by the General 

Assembly.   

 

Adoption of Internal Directive and amendments 

ARTICLE 18 – (1) This Internal Directive is put into force, registered and announced by the 

Board of Directors upon approval of the General Assembly of Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim 

Şirketi. The amendments to be made to this Internal Directive are also subject to the same procedure.  

 

Effect of Internal Directive    

ARTICLE 19 – (1) This Internal Directive has been adopted in General Assembly meeting of 

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi dated __../../2022 and comes into force as of the date in 

which it is announced in Turkish Trade Registry Gazette.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EK5:  2021 YILI BAĞIMSIZ DENETÇİ 

SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM 

KURULU KARARI  

 

ANNEX:5  DECISION OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING ELECTION OF THE 

INDEPENDENT AUDITOR FOR 2021  

 

 

 

 

 

 
 

 



Karar No: 1828 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1828 

Karar Tarihi : 31 Mart 2022 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   HÜSEYİN ARSLAN  

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN   

   FİGEN KILIÇ 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Mart 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin 

ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy  

birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Üye  

 

 TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

FİGEN KILIÇ 

Üye 

 

 

 

 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Üye  

 

ŞENOL KAZANCI 

Üye  

   JULIAN MICHAEL  

SIR JULIAN HORN-SMITH 

Üye 



Karar No: 1828 

 
 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1828 

Date of Resolution : 31 March 2022 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    HÜSEYİN ARSLAN 

                TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN    

    FİGEN KILIÇ 

                ŞENOL KAZANCI    

                JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 31 March 2022 and the following was resolved 

with the unanimous votes of the members attending the meeting. 

To appoint PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the independent 

external audit firm to audit our Company’s accounts and operations regarding the year 2022 pursuant to 

the Capital Markets Law and its related regulations as well as the Turkish Commercial Code and its 

related regulations; and this shall be submitted to the approval of our shareholders during the first annual 

general assembly meeting of our Company. 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

 

 

 

 NAİL OLPAK 

Member 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

FİGEN KILIÇ 

Member 

 

 

 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Member  

 

ŞENOL KAZANCI 

Member   

 JULIAN MICHAEL  

SIR JULIAN HORN-SMITH 

Member 

 



 

 

 

 

 

 

EK6: KÂR DAĞITIM TEKLİFİNE 

İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 

KARARI VE EKİ KÂR DAĞITIM 

TABLOSU 

 

 

ANNEX:6  DECISION OF THE 

BOARD OF DIRECTORS 

REGARDING DIVIDEND 

DISTRIBUTION PROPOSAL AND ITS 

ANNEX, DIVIDEND DISTRIBUTION 

TABLE 

 

 

 

 



Karar No: 1840 

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

Karar No       : 1840 

Karar Tarihi : 28 Nisan 2022 

Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU 

   NAİL OLPAK 

   AFİF DEMİRKIRAN 

   HÜSEYİN ARSLAN  

   TAHSİN YAZAR  

   HÜSEYİN AYDIN   

   FİGEN KILIÇ 

   ŞENOL KAZANCI 

   JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

   MURAT ERKAN (Genel Müdür) 

 

 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Nisan 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar: 

 

Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde ve makroekonomik ve finansal 

koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak 

değerlendirilmesi neticesinde; brüt 1.257.774.594 TL 

(birmilyarikiyüzelliyedimilyonyediyüzyetmişdörtbinbeşyüzdoksandört Türk Lirası) kâr payının, ilgili hesap 

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

beher pay için brüt 0,5717157 TL (net 0,5145442 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar 

çerçevesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 

2021 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan 

üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

EK: 2021 Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Öneri Tablosu 

 

 

 

 

 

BÜLENT AKSU 

Başkan  

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Üye 

 

 

 

 

 

 

NAİL OLPAK 

Üye 

 

 

 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Üye  

 

 TAHSİN YAZAR 

Üye 

 

 

 

FİGEN KILIÇ 

Üye 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Üye  
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ŞENOL KAZANCI 

Üye  

   JULIAN MICHAEL  

SIR JULIAN HORN-SMITH 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK: Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi  

 

Şirketimiz Yöntem Kurulu tarafından, brüt 1.257.774.594 TL nakit temettünün, Yönetim Kurulu kararı 

kapsamında ve aşağıda detaylı olarak açıklanan çerçevede dağıtılmasına karar verilmiştir: 

 

1. Şirketimizin 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 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 4.540.913.818 TL olduğuna, 

 

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 5.031.098.375 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 Kanunu’nda belirlenmiş birinci tertip yasal yedek akçe sınırını doldurmuş 

olduğundan; birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,  

 

4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 5.031.098.375 TL’nin 2021 yılı dağıtılabilir 

karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 89.479.863 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 

5.120.578.238 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 5.120.578.238 TL’nin 

%20’sine karşılık gelen 1.024.115.648 TL’nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 

114.777.459 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan 

kısmından ayrılmasına, 

 

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.257.774.594 TL’nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş 

yıl karı olarak yer alan kardan dağıtılmasına, 

 

b. Yukarıda belirtilen nakit olarak dağıtılacak 1.257.774.594 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 

0,5717157 TL olmak üzere toplam brüt 1.257.774.594 TL nakit temettü dağıtılmasına karar 

verilmiştir. 

 

6. Nakit dağıtım sonucunda 2021 dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 3.658.546.322 TL’nin;  

 

a. Geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, 

 

b. 2021 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) 1.985.504.434           

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

Göre 

3) Dönem Karı 4.540.913.818        2.818.082.184         

4) Ödenecek Vergiler (-) 490.184.557 -          -                          

5) Net Dönem Karı (=) (3-4) 5.031.098.375        (3-4) 2.818.082.184         

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) 5.031.098.375        (5-6-7) 2.818.082.184         

9) Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 89.479.863             

10)

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı (8+9)          5.120.578.238    

11) Ortaklara Birinci Temettü          1.024.115.648    

a           -Nakit

b           -Nakit          1.024.115.648    

c           -Bedelsiz

          -Toplam 1.024.115.648        

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 233.658.946           

16) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe

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

(1*0.05))/10 114.777.459           

17) Statü Yedekleri

18) Özel Yedekler

19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*)

8-

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

18) 3.658.546.322        

20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

          -Geçmiş Yıl Karı (**) 1.257.774.594        

          -Olağanüstü Yedekler 

          -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2021 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.



 

 

 

TUTARI (TL) ORAN (%) 

A           188.666.189    0,5717157 57,17

B       1.069.108.405    0,5717157 57,17

TOPLAM       1.257.774.594    0,5717157 57,17

A           169.799.570    0,5145442 51,45

B           962.197.564    0,5145442 51,45

TOPLAM       1.131.997.134    0,5145442 51,45

TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KÂR 

PAYI TUTARI (TL) 

                                  1.257.774.594    

BRÜT 

DAĞITILACAK KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) 

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 

GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI (TL) 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN 

TEMETTÜ 

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.

Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi  kanunlarına  uygun stopaj 

yapılacaktır.

NET 

Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi  kanunlarına  uygun stopaj 

yapılacaktır.

DAĞITILAN BRÜT KÂR PAYININ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI 

TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KÂR PAYI/NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRI (%) 

25,00
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 
Number of Resolution        : 1840 

Date of Resolution : 28 April 2022 

Members of the Board of Directors : BÜLENT AKSU 

    NAİL OLPAK 

                AFİF DEMİRKIRAN 

    HÜSEYİN ARSLAN 

                TAHSİN YAZAR  

                HÜSEYİN AYDIN    

    FİGEN KILIÇ 

                ŞENOL KAZANCI    

                JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH 

 

    MURAT ERKAN (CEO) 

 

The Board of Directors of the Company convened on 28 April 2022 and the following was resolved with 

the unanimous votes of the members attending the meeting. 

Within scope of our Company's Articles of Association and Dividend Distribution Policy, as a result of 

comprehensively evaluation of macroeconomic and financial circumstances, investment plans, related cash 

projections; to submit the distribution of our Company’s dividend in a gross amount of TRY 1.257.774.594 

(onebilliontwohundredfiftysevenmillionsevenhundredseventyfourthousandfivehundredninetyfour Turkish 

Liras) equivalent of a gross dividend of TRY 0,5717157 (net TRY 0,5145442) per ordinary share with a 

nominal value of TRY 1 to the shareholders in cash on 26 July 2022 within the scope of the principles set 

forth in the legislation and, to the approval of the Ordinary General Assembly of Shareholders for fiscal 

year 2021, according to the attached table for dividend distribution proposal  which has been prepared for 

the related fiscal years. 

ANNEX: Table for Dividend Distribution Proposal for The Fiscal Year 2021 

 

 BÜLENT AKSU 

Chairman 

 

 

 

 

HÜSEYİN AYDIN 

Member 

 

 

 

 

 NAİL OLPAK 

Member 

 

AFİF DEMİRKIRAN 

Member 

 

 

 TAHSİN YAZAR 

Member 

 

 

 

 

FİGEN KILIÇ 

Member 

 HÜSEYİN ARSLAN 

Member  
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ŞENOL KAZANCI 

Member   

 JULIAN MICHAEL  

SIR JULIAN HORN-SMITH 

Member 

 



 

 

ANNEX: Board of Directors Dividend Distribution Proposal  
 
The Board of Directors of the Company decided to distribute gross dividend amount of TRY 
1,257,774,594 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, 
2021 and December 31, 2021, 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 4,540,913,818,  

 
2. TRY 5,031,098,375 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 5,031,098,375 is the distributable dividend of the Company, pertaining to year 2021 
and TRY 5.120.578.238- calculated by adding TRY 89,479,863 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 1,024,115,648 - which is 20% of the first dividend basis, amounting 
to TRY 5,120,578,238 - shall be distributed as the first cash dividend and the secondary 
reserve amounting to TRY 114,777,459 shall be separated from the rest of the net 
distributable current year profit,  

 
a. The total amount of TRY 1,257,774,594 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 1,257,774,594 as mentioned hereinabove, 
c. In this respect, gross amount of TRY 0.5717157- 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 
1,257,774,594. 

 
6. TRY 3,658,546,322- which is the remaining of the 2021 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 2021 fiscal year’s profit, in case such amount shall be subject to redistribution.   
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1) 2,200,000,000            

2) 1,985,504,434            

DISTRIBUTION OF THE PROFIT FOR THE PERIOD  According to CMB 

 According to

Statutory Records

(SR) 

3) Profit for the period 4,540,913,818         2,818,082,184         

4) Tax (-) 490,184,557 -          -                           

5) Net Profit for the period (=) (3-4) 5,031,098,375         (3-4) 2,818,082,184         

6) Prior Years' Loses (-) -                          -                           

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

8) NET DISTRIBUTABLE PROFIT (=) (5-6-7) 5,031,098,375         (5-6-7) 2,818,082,184         

9) Donations made during the year 89,479,863             

10)

Net distributable profit including donations that is 

the base of calculation of first legal reserves (8+9) 5,120,578,238         

11) First Dividend 1,024,115,648         

a           -Cash

b           -Cash 1,024,115,648         

c           -Share 

          -Total 1,024,115,648         

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 233,658,946           

16) Secondary Legal Reserves

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

(1*0.05))/10 114,777,459           

17) Status Reserves

18) Special Reserves

19) EXTRA ORDINARY RESERVES (*)

8-

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

) 3,658,546,322         

20) Other Distributable Sources

          -Prior years' profits (**) 1,257,774,594         

          -Extra Ordinary Reserves 

          -Other Distributable Reserves in

accordance with legislation and Articles of

Association

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2021 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 3,658,546,322 which is the remaining of the 2021 year’s distributable profit after the cash dividend distribution made, shall be regarded as previous year’s profit in SPK records.
(**) The total amount of TRY 1,257,774,594 which shall be distributed in cash from statutory previous year’s profit.
Note: Dividend regarding to buy-back shares are recorded in free reserves at statutory accounts.



 

 

 

 

AMOUNT (TRY) RATIO (%)

A           188,666,189    0.5717157 57.17

B        1,069,108,405    0.5717157 57.17

TOTAL        1,257,774,594    0.5717157 57.17

A           169,799,570    0.5145442 51.45

B           962,197,564    0.5145442 51.45

TOTAL        1,131,997,134    0.5145442 51.45

TOTAL GROSS DIVIDEND 

DISTRIBUTION AMOUNT (TRY)

                                     1,257,774,594    

(1) Group shares will be disclosed separately if there exists any privileged shares

Witholding tax will beapplied on distributed gross dividend in accordance with applicable tax regulations on the 

distribution date.

NET 

Witholding tax will be applied on distributed gross dividend in accordance with applicable tax regulations on the 

distribution date.

RATIO OF GROSS DIVIDEND DISTRIBUTION TO THE NET DISTRIBUTABLE PROFIT 

TOTAL GROSS DIVIDEND DISTRIBUTION/NET DISTRIBUTABLE PROFIT (%)

25.00

GROSS

INFORMATION ON DIVIDEND PAY OUT RATIO
(1)

INFORMATION ON DIVIDEND PER SHARE

Group TOTAL DIVIDEND

AMOUNT (TRY)

DIVIDEND FOR A SHARE WITH A NOMINAL VALUE OF 1 TL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK7: VEKÂLETNAME 

 

ANNEX:7  POWER OF ATTORNEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKALETNAME 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, 16 

Haziran 2022 tarihinde, Perşembe günü saat 12:00’da, 

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, 

Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, 

Maltepe/İstanbul Şirket merkez adresinde yapılacak, 

2021 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul 

Toplantısında aşağıda belirttiğim talimatlar 

doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili 

olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

_________________________________________’yi 

vekil tayin ediyorum.  

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile 

MERSİS numarası:  

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa 

muadillerinin sunulması zorunludur.  

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) 

veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin 

kapsamı belirlenmelidir. 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar 

Hakkında;  

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir.  

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir.  

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar 

doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi 

durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 

ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında 

verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya 

red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa 

POWER OF ATTORNEY 

TO THE CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF 

DIRECTORS OF TURKCELL İLETİŞİM 

HİZMETLERİ A.Ş., 

I hereby appoint 

_____________________________________, who is 

presented below in details, as my proxy; to represent me, 

to vote, to make proposals and to sign the necessary 

documents on behalf of me in the Ordinary General 

Assembly Meeting of Turkcell İletişim Hizmetleri 

Anonim Şirketi for the Fiscal Year of 2021 to be held on 

16 June 2022, Thursday, at 12:00, at Company 

Headquarters located at the address of Aydınevler 

Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans 

Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul, in 

line with my below instructions.  

Proxy(*);  

Name Surname/Commercial Title:  

TC Identity No/Tax ID No, Trade Registry Office and 

Registry Number and Central Registration (MERSİS) 

Number:  

(*) For foreign proxies equivalent information must be 

submitted.  

A) SCOPE OF POWER OF ATTORNEY  

The scope of power of attorney shall be determined by 

choosing either (a), (b) or (c) for sections 1 and 2 below.  

1. In relation with the Issues under the General 

Assembly Agenda;  

a) The proxy shall be authorized to vote in line with 

his/her opinion.  

b) The proxy shall be authorized to vote in line with the 

proposals of the company management.  

c) The proxy shall be authorized to vote in line with the 

instructions indicated in the below table.  

Instructions: If option (c) is chosen by the 

shareholder, instructions shall be submitted 

specifically to agenda items by checking one of the 

options (acceptance or refusal) provided next to the 

relevant agenda item of general assembly, and if 

refusal option is chosen, by indicating the opposition 



genel kurul tutanağına yazılması talep edilen 

muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem 

Maddeleri (*) 

Kabul Red Muhalefet 

Şerhi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek 

sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 

vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer 

konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına 

ilişkin özel talimat:  

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir.  

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir.  

 

note, if any which, is required to be written in the 

general assembly minutes. 

Agenda 

Items (*) 

Acceptance Refusal Opposition 

Notice 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

(*)The issues under the general assembly agenda shall 

be listed one by one. If minority has a separate 

resolution draft, it shall be specifically stated to enable 

voting by proxy.  

2. Specific Instruction related with other issues that 

may arise during the General Assembly meeting and 

especially with the use of minority rights:  

a) The proxy shall be authorized to vote in line with 

his/her opinion.  

b) The proxy shall not be authorized to represent in these 

matters.  

c) The proxy shall be authorized to vote in line with the 

below specific instructions.  



ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından 

vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.  

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek 

vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil 

tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:*  

b) Numarası/Grubu:**  

c) Adet-Nominal değeri:  

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*  

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy 

haklarına oranı:  

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep 

edilmemektedir.  

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba 

ilişkin bilgiye yer verilecektir.  

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK 

tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay 

sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın 

tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)  

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile 

MERSİS numarası:  

Adresi:  

İMZA :  

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgiler in 

varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 

SPECIFIC INSTRUCTIONS; Specific instructions of 

the shareholder to the proxy shall be indicated here (if 

any).  

 

B) The shareholder shall specify the shares to be 

represented by the proxy, by choosing one of the 

options below.  

1. I hereby approve my below detailed shares to be 

represented by proxy.  

a) Order and serial:*  

b) Number/Group:**  

c) Amount-Nominal value:  

d) Voting privileges:  

e) Bearer-Registered:*  

f) Ratio of total shares/voting rights of the shareholder:  

* These information are not requested for shares that are 

electronically registered.  

**Group information shall be submitted instead of 

number for electronically registered shares.  

2. I hereby approve that all of my shares listed in the 

list of shareholders to attend the general assembly 

meeting, which is prepared by the Central Registry 

Agency (MKK) one day prior to the general 

assembly, shall be represented by a proxy.  

NAME SURNAME or TITLE OF THE 

SHAREHOLDER (*)  

Trade Registry Office and Registry Number and Central 

Registration (MERSİS) Number:  

Address:  

SIGNATURE 

(*) For foreign shareholders equivalent information must 

be submitted.  

 

 




