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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  
 
Şirketimizin 29 Nisan 2010 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında  
 

1. SPK’nın  09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında almış olduğu karar çerçevesinde; kendi 
tüzel kişiliğimiz adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil 
ettiğimiz ortaklıklar lehine, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine 
Teminat, Rehin ve İpoteklerde verilmesine olanak sağlamak üzere Şirketimizin Ana 
Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine, 
 

2. Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesine ve Colin James Williams, Gülsün Nazlı Karamehmet 
Williams, Mehmet Bülent Ergin, Alexey Eugenievich Khudyakov, Oleg Adolfoviç Malis, Tero 
Erkki Kivisaari ve Karin Eliasson’un üç yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönemler) 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 
 

3. 25 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere ve görevleri süresince, Yönetim Kurulu Başkanına, 
yıllık net 250.000 Euro ve her bir Yönetim Kurulu Üyelerine ise yıllık net 100.000 Euro huzur 
hakkı ödenmesine, 
 

4. Şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönemler) görev yapmak 
üzere, Hamit Sedat Eratalar ve İbrahim Alpay Demirtaş’ın seçilmelerine ve denetçilere ücret 
ödenmemesine, 
 

5. Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 18 Aralık 2009 tarihli 695 sayılı kararı ile şirketin 2010 ve 
2011 yıllarına ait mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilen DRT 



Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşmenin 
onaylanmasına, 
 

6. 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 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine, 
 

7. Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 2010 tarihli 716 sayılı kararı ile yapılan teklifi 
uyarınca, hissedarlarımıza 1 TL nominal değerindeki beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 
0,3905723 TL nakit temettü olmak üzere toplam net 859.259.101 TL nakit temettü ödenmesine,  
 
Bu kapsamda; 
 

a. Şirketimizin 01 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız 
denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 2.249.676.225 TL, Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.905.002.344 TL 
olduğuna, 

b. 2009 yılı içerisinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/e maddesi uyarınca 
gerçekleşen gayri menkul satış kazancına ilişkin tutarın Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde hesaplanan ticari karın içerisinde yer almasına rağmen bir sonraki hesap 
döneminde özel bir fon hesabına alınmış olması ve yine söz konusu tutarın TMS 27 
”Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar” hükümleri uyarınca SPK mali tablolarında 
konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler arasındaki işlemlere ilişkin oluşan kar veya 
zararların silinmesi sebebiyle konsolide mali tablolara göre oluşan kardan elimine edilmiş 
olmasından dolayı kar dağıtımına konu edilmediğine, 

c. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.716.713.549 TL’lik karın 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25/01/2010-29/01/2010 tarih ve 2010/4 sayılı Haftalık Bülten 
ile 27 Ocak 2010 tarihinde yayınladığı “2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzu” 
uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna, 

d. Şirketimiz Türk Ticaret Kanununda belirlenmiş birinci tertip yasal yedek akçe sınırını 
doldurmuş olduğundan; birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,  

e. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 1.716.713.549 TL’nin 2009 yılı 
dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 7.914.600 TL tutarındaki bağışların 
eklenmesi ile oluşan 1.724.628.149 TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 

f. Kurulun Seri: IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında 
Tebliğ”inde yer alan esaslar, şirketimiz ana sözleşmesinde bulunan hükümler ile kamuya 
açıklanmış olan 24 Kasım 2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereği şirketimizin benimsemiş 
olduğu temettü politikası çerçevesinde; birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 
1.724.628.149 TL’nin %20’sine karşılık gelen 344.925.630 TL’nin nakit birinci temettü 
olarak dağıtılmasına, 74.925.910 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir 
dönem karının kalan kısmından ayrılmasına, 

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 859.259.101 TL’nin; tamamının olağanüstü 
yedeklerden dağıtılmasına, 



b. Yukarıda belirtilen ve toplam nakit olarak dağıtılacak 859.259.101 TL’nin tamamı 
24.04.2003 öncesi dönemde yapılan yatırımlar kapsamında kullanılan yatırım teşviki 
ile elde edilmiş ve üzerinden yatırım indirimi stopajı hesaplanmış olmasından ötürü, 
aynı tutar üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığına, 

c. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse 
için net ve brüt eşit 0.3905723 TL olmak üzere toplam net 859.259.101 TL nakit 
temettü ödenmesine, 

g. Nakit dağıtım sonucunda cari dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 1.641.787.639 
TL’nin; 

a. Olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, 

b. 2010 hesap dönemine olağanüstü yedek olarak aktarılacak olan bu tutarın,  tekrar 
dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek 
bulunduğuna, 

h. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 17 Mayıs 2010 tarihi itibariyle, fiziki 
hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve saklamada yetkili aracı kurumlar nezdinde 
kaydileştirilmesi şartıyla, 2009 yılı kar payı kuponları karşılığında ve 15 gün süreyle Finans 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin İstanbul Genel Müdürlük, Çiftehavuzlar, İzmir ve Ankara 
şubesi adreslerinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi 
No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına,  

 

karar verilmiştir. 

 

* Genel Kurul tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu ve pay başına temettü bilgileri tablosu ekte 
yer almaktadır. 

 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun 
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun 
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu 
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.  

 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 
 
 
 

    


