
TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. 

MURAKIPLIĞI’NDAN 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 355’inci maddesi hükmü çerçevesinde; ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı, 11/08/2011 PerĢembe günü saat 15.00’de Turkcell Plaza, Konferans Salonu, MeĢrutiyet 
Caddesi No:71 TepebaĢı/Ġstanbul adresinde yapılacak ve aĢağıdaki gündem maddeleri görüĢülecektir. 

 
Hisse senetleri, Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileĢtirilmiĢ olan 
ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek 
alacakları giriĢ kartları ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.  
 
MKK’nın 551 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran 
ve henüz kaydileĢtirmeyen ortaklarımız da, senetlerin kaydileĢtirilmesi Ģartı aranmaksızın Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini blokaj ettirmek suretiyle, Genel Kurul Blokaj Listesine 
kayıt ettirerek alacakları giriĢ kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.  
 
Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletlerini ekteki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini ġirket Merkezimiz ile www.turkcell.com.tr adresindeki ġirket 
internet sitesinde yer alan Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümünden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen 

hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmıĢ vekâletnamelerini ġirket Merkezine ibraz etmeleri 
gerekmektedir.        
   
ġirketimizin 2010 yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢu 
raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden 15 gün evvel ġirketimiz 
Merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 
Saygılarımızla, 

 

 

Hamit Sedat ERATALAR                     Ġbrahim Alpay DEMĠRTAġ 

ġirket Murakıbı                                ġirket Murakıbı 

 

 

11 Ağustos 2011 tarihli OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 

 

1- AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın seçilmesi;  
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi; 
3- 2010 Yılı hesap dönemine iliĢkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması; 
4- 2010 Yılı hesap dönemine iliĢkin Denetçi raporunun okunması; 
5- 2010 Yılı hesap dönemine iliĢkin Bağımsız Denetim ġirketi rapor özetinin okunması; 
6- 2010 Yılı faaliyetleri ile 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, 

görüĢülmesi ve onaylanması; 
7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 
8- Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 
9- Denetçilerin bir yıl süre ile seçimi ve ücretlerinin tespiti;  
10- 2010 yılı karın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin ve dağıtım tarihinin görüĢülerek 

karara bağlanması;  
11- Dilek ve temenniler; 
12- KapanıĢ. 

 

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


 
VEKALETNAME 

 

 
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. 
Yönetim Kurulu BaĢkanlığı’na, 

 
 
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.’nin 11/08/2011 PerĢembe günü saat 15.00’ de Turkcell Plaza, Konferans 
Salonu, MeĢrutiyet Caddesi No:71 TepebaĢı/Ġstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında, aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda  beni temsile,  oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 
gerekli belgeleri imzalamaya  yetkili  olmak üzere __________________________  vekil tayin ediyorum. 

 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil, aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) 
c) Vekil, ġirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir. 

(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) 

 
B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN 
a) Tertip ve Serisi    :………………………………………….. 
b) Numarası     :………………………………………….. 
c) Adet Nominal değeri    :………………………………………….. 
d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı   :………………………………………….. 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu  :………………………………………….. 
 
 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI 
 
ĠMZASI  :………………………………. 

 
ADRESĠ  :………………………………. 
 
NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için 
açıklamalar yapılır. 
 
 


