
 
 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU  

 

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı      : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 

Adresi  : Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark,        

  Maltepe, İstanbul 

Telefon ve Faks No.      : Tel:  (212) 313 1000 

   Fax:  (216) 504 4058 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile  

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su    : Tel:  (212) 313 1888 

   Fax:  (216) 504 4058 

 

Tarih       : 29.03.2016 

Konu   : Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. 

Şirketimizin 29 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. 

 

 Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 

 

 Yönetim Kurulu’nun Şirket Bağış Politikasına ilişkin teklifi kabul edilerek, 2016 hesap yılı başından 

itibaren olmak üzere, 2016 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin 

yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir. 

 

 Yönetim Kurulu’nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir. 

 

 Gündemin Bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin 10. ve gündemin 

Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 11. maddelerine ilişkin olarak oylanacak bir teklif 

önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.    

 

 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için 

Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) 

bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 

 

 Yönetim Kurulu’nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için 

yetkilendirilmesine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir.  

 

 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 verilmiştir. 

 

 Şirket Yönetim Kurulu’nun 23 Mart 2016 tarihli kararı çerçevesinde 2015 faaliyet yılı kar dağıtım teklifi 

onaylanmamıştır. 

 

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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. 


