
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞI’NDAN  

2020 HESAP YILI OLAĞAN GENEL 

KURUL TOPLANTISINA  

DAVET DUYURUSU 

 

Ticaret Sicil No: 304844 

 

Şirketimizin 2020 Hesap Yılına İlişkin Olağan 

Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2021 tarihinde, 

saat 12:00’de, Aydınevler Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, 

Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul 

adresinde yapılacaktır.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı 

“Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına 

İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel 

kurula katılabilecek kayden izlenen payların 

sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği 

Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve 

www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi 

edinilebilir.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi 

uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu 

düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan 

ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan 

ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel 

Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek 

kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi 

temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan 

Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da 

katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel 

Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden 

edinebileceklerdir.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay 

sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, 

aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri 

veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz 

ile www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy 

Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 

THE CALL  

FROM THE BOARD OF DIRECTORS OF 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ REGARDING THE 

CONVENTION OF THE ANNUAL 

GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR 

THE FISCAL YEAR 2020  

Trade Registry No: 304844  

 

The Ordinary General Assembly Meeting for the 

Fiscal Year of 2020 of our Company shall be held 

on 15 April 2021 at 12:00 hrs at Aydınevler 

Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, 

Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, 

Maltepe/İstanbul. 

Pursuant to Article 417 of the Turkish 

Commercial Code and the provisions of the 

Communiqué on Principles regarding Keeping 

Records as to Dematerialized Capital Market 

Instruments, numbered II-13.1, the list of those 

holding electronically registered shares who are 

entitled to attend the general assembly shall be 

composed according to the Shareholders Table 

which will be provided by the Central Registry 

Agency. Additional information can be obtained 

from the CRA and is also available on: 

www.mkk.com.tr.  

Pursuant to Article 415 of the Turkish 

Commercial Code, our shareholders or their 

representatives, who are listed in the list of 

attendees and whose shares are duly registered to 

CRA shall be entitled to attend the Ordinary 

General Assembly Meeting. Real persons shall be 

required to present their ID’s and legal person 

representatives shall be required to present their 

powers of attorney.  

Shareholders, who have electronic signature, may 

electronically attend the Annual General 

Assembly meeting, and may have the necessary 

information regarding participating in General 

Assembly from the CRA and also electronically 

on: www.mkk.com.tr.  

Shareholders, who will not be able to attend the 

meeting in person and hence will use their voting 

rights through a representative, must grant a 

power of attorney to a representative, identical to 

the sample given below or obtain the sample form 

from our head office or from the link: 

www.turkcell.com.tr, and submit the power of 

attorney of which signature is certified by a 

public notary to the Company’s head office; 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/


Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları 

yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz 

etmeleri gerekmektedir.  

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Finansal 

Rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu 

Raporu, Kar Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul 

Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı 

tarihinden yirmi bir (21) gün öncesinden itibaren 

Şirketimiz merkezinde ve www.turkcell.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde pay 

sahiplerimizin incelemesine hazır 

bulundurulacaktır.  

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla,  

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ  

Yönetim Kurulu Başkanlığı 

which conforms the requirements stipulated 

under the Communiqué on Voting by Proxy and 

Proxy Solicitation, numbered II-30.1 of the 

Capital Markets Board.  

Our Company’s Financial Report regarding the 

fiscal year 2020 and Independent Auditor’s 

Report, Dividend Distribution Proposal and 

Information Document will be ready for our 

shareholders’ review, twenty-one (21) days 

before the date of the meeting at our head office 

and on the link: www.turkcell.com.tr.  

 

 

Respectfully submitted to the attention of the 

Shareholders.  

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ  

Presidency of the Board of Directors 

 

 

 

 

 

  

http://www.turkcell.com.tr/


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

 

2020 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

 

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL 

ASSEMBLY MEETING FOR FINANCIAL 

YEAR 2020 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;  

 

1. Opening and constitution of the Presiding 

Committee;  

 

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda 

Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;  

 

2. Authorizing the Presiding Committee to sign the 

minutes of the meeting;  

 

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu 

faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;  

 

3. Reading and discussion of the activity report of the 

Board of Directors relating to the fiscal year 2020;  

 

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim 

rapor özetinin okunması;  

 

4. Reading the summary of the Independent Audit 

report relating to the fiscal year 2020;  

 

5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret 

Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına 

uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-

zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve 

onaylanması;  

 

5. Reading, discussion and approval of the 

consolidated balance sheets and profits/loss 

statements prepared pursuant to the Turkish 

Commercial Code and Capital Markets Board 

legislation relating to fiscal year 2020, separately;  

 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi 

faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;  

 

6. 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 2020;  

 

7. 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve 

yardımlar hakkında bilgi verilmesi; Şirketimizce 1 

Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 

hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde 

bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 

tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin 

görüşülerek karara bağlanması; 

 

7. Informing the General Assembly on the donation 

and contributions made in the fiscal year 2020; 

discussion of and decision on Board of Directors’ 

proposal concerning determination of the limit on 

donations that shall be made by our Company during 

the period commencing 1 January 2021 and ending on 

the date of the Company’s general assembly meeting 

relating to the 2021 fiscal year; 

 

 

 

8. Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma 

sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi 

gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel 

Kurul’un onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri 

uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması 

 

8. Submission of the board member, who was elected 

as per Article 363 of the Turkish Commercial Code 

due to the vacancy in the membership of the Board of 

Directors, to the approval of General Assembly; 

discussion of and decision on the election for board 

memberships in accordance with related legislation 



 

  

ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara 

bağlanması; 

and determination of term of office; 

 

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 

belirlenmesi;  

 

9. Determination of the remuneration of the Board 

Members;  

10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için 

Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi 

seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara 

bağlanması;  

10. Discussion of and approval of the election of the 

independent audit firm suggested by the Board of 

Directors pursuant to Turkish Commercial Code and 

the capital markets legislation for auditing of the 

accounts and transactions of the fiscal year 2021;  

 

11. 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve 

kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;  

 

 

11. Discussion of and decision on the distribution of 

dividend as well as on the dividend distribution date 

for the fiscal year 2020;  

 

12. 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;  

 

12. 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;  

 

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, 

rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler 

hususunda ortaklara bilgi verilmesi;  

 

 

13. Informing the shareholders regarding the 

guarantees, pledges and mortgages provided by the 

Company in favour of third parties or the derived 

income thereof, in accordance with the Capital 

Markets Board regulations;  

14. Kapanış. 14. Closing.  



VEKALETNAME 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, 15 

Nisan 2021 tarihinde, saat 12:00’de, Aydınevler 

Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans 

Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul 

adresinde yapılacak, 2020 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 

genel kurul tutanağına yazılması talep edilen 

muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem 

Maddeleri (*) 

Kabul Red Muhalefet 

Şerhi 

1.     

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 2020 to be held on 

15 April 2021, at 12:00, 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 

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.     

(*) 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.  

 

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:  

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.  

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:**  



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:  

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin 

varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 

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:  

(*) For foreign shareholders equivalent information must 

be submitted.  

 

 

 

 


