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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

 

Şirket Kanuni Denetçilerinin 29 Haziran 2012 tarihinde Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına 

dair aldıkları kararı kamuya açıklamıştık. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği toplantı gündeminde yer verilen 3 ve 4 no.lu maddeler ile ilgili olarak, 

Şirket Kanuni Denetçileri tarafından SPK’ya iletilen esas sözleşme tadil tasarıları ile bağımsız yönetim kurulu 

aday listesine ilişkin SPK tarafından alınan karar aşağıda sunulmaktadır.  

 

 

21 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan SPK Haftalık Bülteni’nde (No: 2012/25) yer alan karar:  

 

“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirket/Turkcell) Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ) belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum 

sürecinde Kurulumuza gönderilmiş olan esas sözleşme tadil tasarıları ile bağımsız yönetim kurulu aday listesine 

ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; 

 

a) Turkcell tarafından Kurulumuza yönetim kurulu kararı ile iletilmiş bir aday listesinin bulunmaması nedeniyle 

Şirket’in Kurulumuza göndermiş olduğu bağımsız yönetim kurulu aday listesinin değerlendirmeye alınmamasına, 

bu nedenle Şirket ve Şirketin Denetim Kurulu tarafından Kurulumuza gönderilen bağımsız yönetim kurulu üyesi 

adaylarının tamamı hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın olumsuz görüş bildirilmesine, 

 

b) Turkcell tarafından Kurulumuza yönetim kurulu kararı ile iletilmiş bir esas sözleşme değişiklik taslağının 

bulunmaması nedeniyle, Şirket denetçileri tarafından değerlendirilmesi talep edilen esas sözleşme tadil 

tasarılarının değerlendirmeye alınmamasına, 

 

c) Turkcell’in Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için hazırlanan esas sözleşme tadil tasarıları ile Tebliğde 

ayrıntılarına yer verilen usullere uygun olarak belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesine onay 

alınması için Kurulumuza ivedilikle başvurması gerektiği hususunda uyarılarak, Tebliğ hükümlerinin yerine 

getirilmemesi durumunda Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasının (z) bendinde yer alan 

tedbirler de dahil olmak üzere Şirket hakkında yasal işlem tesis edilebileceği hususunda bilgilendirilmesine, 

 

karar verilmiştir.” 

 

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.  
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