
 

 
2004 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 
 
 
 
      Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı 
 

Yüksek standardlarda kurumsal yönetimin Şirketin başarılı iş uygulamalarını 
devam ettirmek ve Şirketimizin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer 
sağlamak için önemli olduğuna inanmaktayız. Bu bağlamda Şirketimiz, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
prensiplein uygulaması için gerekli özeni göstermiştir. Bu bağlamda Şirketimiz 
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Rehberinde sayılan sorumlulukları dahilinde 
işbu Uyum Raporunun bir bölümünü oluşturduğu Faaliyet Raporunun 
hazırlanmasını gözetmiştir. 
 

BÖLÜM 1 – PAY SAHİPLERİ 
 

1.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
 
Şirketimizde halka açıldığı günden itibaren faaliyet gösteren bir Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketin 
Bilgilendirme Politikası uyarınca kamuya yapılacak açıklamaları gözetir. 
Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait detaylı iletişim bilgileri Şirketimizin web 
sitesinde – www.turkcell.com.tr ‘de yer almaktadır.  
 
Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait genel iletişim bilgileri:   

Telefon : 0212 313 18 88  
Faks: 0212 292 93 22 
E-posta: investor.relations@turkcell.com.tr   

 
Bu bölüme yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara kamuya açıklanmış bilgiler 
kapsamında en kısa zamanda cevap verilmektedir. 

 
1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 
Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmelerini teminen 
kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde – 
www.turkcell.com.tr - Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Türkçe ve İngilizce olarak 
açıklanmaktadır. Ayrıca kamuya yapılan tüm açıklamalar veri tabanımızda 
kaydı bulunan kişilere e-posta yoluyla dağıtılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri 
Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler 
kapsamında en kısa zamanda cevap verilmiştir. 
 
Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem 
içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.   

 
1.3 Genel Kurul Bilgileri 
 



 

Geçtiğimiz dönem içinde, 4 Haziran 2004 tarihinde Olağan Genel Kurul 
toplantısı yapılmış olup Genel Kurul ayrıca olağanüstü toplanmamıştır. Genel 
Kurulların toplantı nisabı %51 olmasına rağmen söz konusu Genel Kurulda bu 
nisap %87,67 olarak gerçekleşmiştir. Blokaj mektupları ile kanuni süresi içinde 
Şirkete başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler, 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirketin Genel Kurul 
hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde (“TTSG”) ve ulusal gazetelerde yapılmıştır. Eş zamanlı 
olarak yurtdışındaki hissedarlar için de davet çıkarılmıştır. Nama yazılı kapalı 
hissedarlar için kanun gereği iadeli taahhütlü mektup yolu ile davet yapılmıştır. 
Bu toplantı için Türk Ticaret Kanunu gereği Genel Kurul tarihinden 1 hafta 
öncesine kadar başvurular alınmıştır. Genel Kurullarda pay sahipleri soru 
sorma haklarını kullanmaktadırlar. Sorulara Şirket yönetimi tarafından cevap 
verilmektedir. Pay sahipleri tarafından öneri veriliyor ise bunlar tutanağa 
yazılmaktadır. Genel kurul tutanakları TTSG’de tescil ve ilan edilmektedir.  

 
1.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
 

Şirket’in Esas Sözleşmesi uyarınca oyda ve yönetimde imtiyazlı  hisse 
bulunmamaktadır. Halen Şirket Yönetim Kurulunda %5’in üzerinde payı olan 
hissedarlar temsil edilmekte olup, azınlık pay sahipleri temsil edilmemektedir. Birikimli 
oy kullanma hakkı SPK’nın ilgili tebliğinde  Halka Açık Anonim Ortaklıkların  ihtiyarına 
bırakıldığı için Şirketimizde bu yönteme şu anda yer verilmemiştir. 
 

1.5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 

Şirketimizin Yönetim Kurulunda kabul edilen Kar Dağıtım Politikası, faaliyet 
raporunda yer almakta, ayrıca Şirketimizin internet sitesinde – 
www.turkcell.com.tr -  Yatırımcı İlişkileri Bölümünde “Kurumsal Yönetim” 
başlığı altında  yayınlanmaktadır. Şirketin  esas sözleşmesi uyarınca oy hakkında 
imtiyaz tanınmamış olduğundan kar dağıtımında da imtiyaz söz konusu değildir. Kar 
dağıtımları yasal süresinde yapılmaktadır.   

 
1.6 Payların Devri 

 
Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrinde herhangi bir kısıt 
olmamakla beraber, tabi olduğumuz Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına 
İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin (c) bendinin dördüncü 
cümlesi, “Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve 
hareketleri” için Telekomünikasyon Kurumunun yazılı iznini şart koşmaktadır.  
 
 

BÖLÜM 2 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
 

2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası 
 

Şirketimiz tabi olduğu yerel ve uluslararası sermaye piyasası kuralları uyarınca 
kamuya yaptığı açıklamaları düzenleyen “Bilgilendirme Politikası”, Genel Kurulda 
pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulunca kabul 
görmüştür. Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulu takiben Şirketimizin internet 



 

sitesinde – www.turkcell.com.tr - Yatırımcı İlişkileri bölümünde “Kurumsal 
Yönetim” başlığı altında yayınlanacaktır. Bilgilendirme Politikası Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü gözetiminde yürütülmektedir.  
 

2.2 Özel Durum Açıklamaları 
 
Şirketimiz 2004 yılında tabi olduğu yerli ve yabancı sermaye piyasalarına toplam  
112 adet açıklama göndermiştir. Bu açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak paralel 
yapılmaktadır. 

 
2.3 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

 
Şirketimiz internet sitesinin adresi www.turkcell.com.tr dir. Şirketimiz internet 
sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerine yönelik bilgiler aşağıdaki 
başlıklar altında sunulmuştur:   
 

1- Genel Müdür Mesajı 
2- Ortaklık Yapısı 
3- Kurumsal Yönetim 
4- Finansal Raporlar 
5- Özel Durum Açıklamaları 
6- Finansal Takvim 
7- Hisse Fiyatları 
8- Sıkça Sorulan Sorular  
9- İletişim Bilgileri 
 

 
2.4 Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması  
 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

Hissedar Hisse Sayısı Pay Oranı (%)
Turkcell Holding A.Ş. 752.066.074.110 %51,00 
Çukurova Investments N.V. 43.230.288.153 %2,93 
Çukurova Holding A.Ş. 109.195.314.495 %7,40 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 42.807.402.352 %2,90 
T. Genel Sigorta A.Ş. 1.044.616.090 %0,07 
Sonera Holding B.V. 192.797.151.875 %13,07 
MV Holding A.Ş. 63.692.162.456 %4,32 
MV Investments N.V. 25.802.787.220 %1,75 
Bilka Bilgi Kaynak ve İletişim San. Ve Tic. 
A.Ş. 2.631.038.768 %0,18 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 644.122.473 %0,05 
Halka Açık 240.728.403.008 %16,33 

TOPLAM 1.474.639.361.000 %100,00 



 

    * Yönetim Kurulunun beyaza ciro kararı aldığı  hisseler “halka açık hisse” olarak kabul 
edilmektedir. Şirketimiz, Yönetim Kurulunun hakkında beyaza ciro kararı aldığı hisseleri 
İMKB’de tedavül eden hisse senedi olarak nitelendirmektedir. 
 
 
 
     Turkcell Holding A.Ş. tarafından bize iletilen bilgi uyarınca Turkcell Holding A.Ş.’in 
     ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

      

Hissedar Pay Oranı 
(%) 

Çukurova Holding A.Ş. %32,79 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. %20,02 
Sonera Holding B.V. %47,09 
Diğer %0,10 

TOPLAM %100,00 
     
      
     Ortaklarımızın Turkcell Holding A.Ş. yoluyla doğrudan ve dolaylı sahip oldukları     
     hisse oranları aşağıdaki gibidir: 
 

Hissedar Pay Oranı 
(%) 

Çukurova Grubu. %40,28 
Sonera Holding B.V. %37,09 
MV Grubu %6,07 
Diğer %0,23 
Halka açıklık %16,33 

TOPLAM %100,00 
 
 
2.5 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 

Turkcell Bilgilendirme Politikası kapsamında içeriden alınan bilgiye dayanan alım 
satıma ilişkin Menkul Kıymet Alım Satım Yasağı Uygulamasının detaylarına yer 
verilmiştir. Bu uygulama uyarınca Menkul Kıymet Alım Satım Yasağının işlediği 
yasak dönemde tüm çalışanlar Turkcell menkul kıymetlerini alıp satmaktan imtina 
ederler. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek derecede 
önemli bilgiye sahip Turkcell çalışanları Yasak Dönem dışında da bu uygulama 
kapsamına girerler. 
 
 

BÖLÜM 3 – MENFAAT SAHİPLERİ 
 
 



 

3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 

Uygulanmakta olan mevzuata ilave olarak menfaat sahipleri ve çalışanların 
bilgilendirilmesi ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri oluşturulmuştur.  
 

3.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme halen 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, iş ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer menfaat 
sahipleri ilgili konularda  toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. 
 
 

3.3 İnsan Kaynakları Politikası 
 

Turkcell, insan kaynağını yüksek performanslı bir takım haline dönüştürmek 
önceliği ile organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerini proaktif bir yaklaşımla 
karşılamayı hedeflemektedir. İnsan kaynakları, lider konumunun sürekliliğini sahip 
olduğu nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonu ile 
sürdürebileceği inancıyla insana yatırım yapıp, kurumsal değerleri destekleyecek 
uygulamalara  ve insan kaynağını geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktadır. 
Değişimi destekleyen, esnek, duyarlı ve demokratik bir iş ortamında çalışanların 
kendilerini güvende hissetmeleri için kuruma değer katan yatırımlar aralıksız 
sürdürülmektedir. İşe alım sürecinden başlayarak tüm  çalışanlara aşılanan 
kurumsal değerlerin başında öncülük, başarı odaklılık, güvenilirlik, verimlilik, 
müşteri merkezlilik ve saygı gelmektedir. Şirketin tüm bu yaklaşım ve 
prensiplerinin uygulamaya yansıyan örnekleri  faaliyet raporunun  İş Destek 
Bölümünde yer almaktadır. 
 

3.4 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 
 

Tedarikçiler, alacaklılar ve müşteriler ile ilgili Şirkette ISO 9001 2000 belgesinin 
şartlarını sağlayan çeşitli prosedürler mevcuttur. Ayrıca Şirketimizin Ortak 
Değerleri ve Etik Kuralları çerçevesinde müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında 
çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.  

 
3.5 Sosyal Sorumluluk 
 

Turkcell, Türkiye’de 11 yıldır verdiği hizmetin bilinci ve tecrübesi ile, 
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına katma 
değer sağlamasını ve toplumsal bağları güçlendirmesini hedeflemektedir. Bu 
bağlamda ülkemizin en büyük ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğu fikrinden 
yola çıkan Turkcell, sponsorluk faaliyetlerinin vizyonunu nitelikli insan kaynağı 
yetiştirmek ve başarılı gençlere destek olarak belirlemiştir. Bu çerçevede Turkcell, 
sponsorluk faaliyetlerini spor, eğitim, teknoloji ve kültür – sanat alanlarında 
yoğunlaştırmakta ve bu alanlarda projelere destek sağlamaktadır. 
  
Turkcell’in sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler Faaliyet 
Raporunda yayımlanmaktadır. 
 
 



 

Turkcell, bulunduğu faaliyet alanı olan mobil telefon hizmetleri gereği baz 
istasyonları kurmak suretiyle bu hizmeti vermektedir. Kurulan baz istasyonlarının 
hem üretici firma, hem de Turkcell tarafından  güvenlik testleri yapılmaktadır. 
Buna rağmen, 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasında, baz istasyonları ile ilgili 
olarak çevre ve insan sağlığı ile komşuluk hukukuna muhalefet iddiası ile 55 adet 
dava açılmıştır. 2004 yılında, çevre ve insan sağlığı ile komşuluk hukukuna 
muhalefet iddiası ile ilgili kesinleşmiş dava sayısı 3’tür. Bu davalardan ikisi 
lehimize, biri de aleyhimizedir. 
 

BÖLÜM 4 – YÖNETİM KURULU 
 

 
4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 
 

Yönetim Kurulunun yapısına ilişkin bilgiler Turkcell internet sitesinde – 
www.turkcell.com.tr -   Yatırımcı İlişkileri bölümü altında açıklanmıştır. Nisan 
2005 tarihi itibariyle Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurul üyesi 
bulunmamaktadır.  

 
 
4.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri   
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri, Şirketin Yönetim Kurulunun benimsediği 
Kurumsal Yönetim Rehberinde yer almaktadır. Buna göre, Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Yönetim Kurulu ile birlikte her yıl, Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki 
yapısı kapsamında Kurul üyeliği için gereken uygun beceri ve özellikleri gözden 
geçirmelidir. Kurul üyelerinin her birinin Kurul faaliyetlerine ayıracak, küresel 
telekomünikasyon endüstrisi ve ilgili sektörlerle ilgili bilgilerini artıracak ve Kurul 
toplantılarının yılda en az %75'ine katılacak zamanı olmalıdır. Her bir Kurul üyesi, 
diğer halka açık şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerinin sayısını sınırlamaya 
teşvik edilir. Bu şekilde, diğer üyelikler ve bunlara karşı yükümlülüklerin, Şirket 
Yönetim Kurulunun etkili ve aktif bir üyesi olarak verdiği hizmeti esaslı bir şekilde 
etkilemesi önlenecektir. Bunun yanısıra, Kurumsal Yönetim Komitesi, yeni 
seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri için bir uyum programı geliştirmeli ve bunu 
denetlemelidir.  

 
4.3 Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 

Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik hedefleri internet sitesinde – 
www.turkcell.com.tr -  “Turkcell Hakkında” bölümünün altında ve faaliyet 
raporunda açıklanmıştır. 

 
4.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
 

Turkcell Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Turkcell ve mali 
tablolarında konsolide olan grup şirketlerinde iç kontrol çalışmalarına Mart 2003'te 
başlanmıştır. Finansal tabloların güvenilirliğini ve doğruluğunu, faaliyetlerin 
yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve operasyonların etkinliği ve 
verimliliğini arttırmak amacıyla bu kapsamda süreçler analiz edilerek mevcut ve 
potansiyel riskler incelenip, riskleri minimize eden kontrol aktiviteleri dokümante 
edilmektedir.  



 

 
 
4.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 
 

Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili bölümü şu şekildedir: “ Yönetim 
Kurulu Şirket işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve 
,mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur 
bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir.” Buna ek olarak, 
Şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında Yönetim 
Kurulunun benimsediği Kurumsal Yönetim Rehberi içinde Yönetim Kurulu yetki 
ve sorumlulukları irdelenmiş olup Şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.   

 
4.6 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 

Yönetim Kurulu, 2004 dönemi içindeki 11 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulunun 
faaliyet esasları, Şirket Yönetim Kurulunun benimsediği Kurumsal Yönetim 
Rehberinde yer almaktadır ve bunun ana hatları Şirketin web sitesinde 
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. Buna ilaveten 
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir 
Kurumsal Yönetim Sekretaryası da oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerine 
ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır.  
 

 
 
4.7 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
 

Türk Ticaret Kanununun şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı 
hakkındaki 334. ve 335. maddelerinde yazılı izinler Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.  

 
 
4.8 Etik Kurallar 
 

Şirketimizin Ortak Değerleri, Etik Kuralları ve bunlarla ilgili yapılan tüm 
düzenlemeler Turkcell yönetimine ve çalışanlara duyurulmuştur. Bu düzenlemeler 
işe yeni başlayan her Turkcell çalışanına Oryantasyon programı aracılığı ile 
aktarılır, Şirketimiz iş sözleşmesi ile çalışan personelin ve bağlı çalışanlarının 
tümüne uygulanır ve söz konusu iş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasını 
oluşturur. Ana hatları ile Etik Kurallarımız Şirket internet sitesinde Yatırımcı 
İlişkileri Bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik 
kurallar Şirketin yayımladığı / yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış 
kuralları ile rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. 
 
Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kurallarının tanımlanması, gözden geçirilmesi, 
güncellenmesi, geliştirilmesi, aykırılık durumların değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılması amacıyla Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları 
Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. 

 
 
 



 

4.9 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 

Yönetim Kurulunda oluşturulmuş bir Denetim Komitesi ve bir de Kurumsal 
Yönetim Komitesi vardır. Her komite, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar ve 
tavsiyelerde bulunur. Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 
Turkcell internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı 
altında açıklanmıştır 
  

 
4.10 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
 

Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir hak ve menfaat sağlanmamış olup 
Genel Kurul kararı gereği ücret de ödenmemektir. Şirketin herhangi bir 
yönetim kurulu üyesi ve yöneticilerine kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet 
gibi teminatlar verilmemiştir.  


