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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN                    

21 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA 

 DAVET 

 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2011 Perşembe günü saat 15:00’de, aşağıdaki gündem 

maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Turkcell Plaza Konferans Salonu Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 

İstanbul adresinde yapılacaktır. 

  

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Bizzat Katılacak veya Vekil Gönderecek Sayın Ortaklarımızın; 
 

 Kimlik belgelerini, 

 Bankalar, aracı kurumlar veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (“MKK”) alınacak ortaklık paylarını 

gösterir blokaj belgelerini, 

 Ortaklarımızın, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini (vekaletnamelerini), 

 

toplantı gününden en geç bir hafta önce, iş saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket merkezimizden giriş kartı 

almaları ve toplantıya şahsen katılamayacaklarsa aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri 

gerekmektedir. Toplantı gününden bir hafta önce iş saati sonuna kadar Şirket merkezine yukarıdaki ilgili 

belgeleri ibraz etmeyen ortaklarımız, genel kurul toplantısına katılamayacaklardır. 

 

*Fiziki hisse senetlerini kendi uhdesinde saklayan ve Genel Kurul Toplantısına katılıp oy kullanmak 

isteyen ortaklarımızın, aşağıda Notlar başlıklı kısmın 2’nci paragrafındaki hisse senetlerinin 

kaydileştirilmesi ile ilgili yasal düzenlemeyi dikkate almalarını ve bu doğrultuda hisse senetlerinin 

kaydileştirilmesi gerektiğini ivedilikle bildiririz. 
 

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. 

 

Notlar:  
Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya 

teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla 

bildirim yapılmayacaktır. 

 

*Fiziki hisse senetlerini kendi uhdesinde saklayan ve Genel Kurul Toplantısında oy kullanmak isteyen 

ortaklarımızın; Kanun’un Geçici 6’ncı Maddesine istinaden MKK’nın 30.01.2008 tarihinde kamuya duyurduğu 

294 numaralı  Genel Mektup ile açıklanan uygulama esasları (“Uygulama Esasları”) hakkında ortaklarımızın 

bilgi edinmeleri rica olunur. Uygulama Esasları’na göre,, 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse 

senetlerine bağlı mali haklar MKK’ca kayden izlenecek, kaydileştirilmeleri halinde hak sahiplerinin 

hesaplarına aktarılacak ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin yönetime ilişkin haklar MKK tarafından 

kullanılacaktır. Uygulama Esasları’na göre ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısında oy kullanabilmeleri için, 

ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Genel Kurul Toplantısına katılım 

başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kayıt Sisteminde (“MKS”) Genel Kurul 

uygulamaları kullanılarak yapılabilmektedir. Genel Kurul Toplantısı tarihi itibariyle kaydileşmemiş kısma 

(fiziki paylar + fiziki payların 31.12.2007 sonrası oluşan bedelsiz sermaye artırım alacakları) tekabül eden oy 

haklarının kullanımı MKK uhdesinde olup, genel kurullara katılıp katılmamaya ilişkin karar, ihraçcı şirket ve 

genel kurul bazında MKK tarafından verilecektir.  

 

Kaydileştirme prosedürleri uyarınca hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri belirli bir süre gerektirmektedir. 

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, blokaj belgelerini temin  ve Şirket Merkezimize teslim 

etmelerinde, bu durumu dikkate almaları ve gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeleri 

rica olunur. 
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’NİN 

                   21 Nisan 2011 Tarihli  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

                             GÜNDEMİ 

 

 

 

 

1- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi; 

 

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki 

verilmesi; 

 

3- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması; 

 

4- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Denetçi raporlarının okunması; 

 

5- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; 

 

6- 2010 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması; 

 

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri; 

 

8- Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerin dolayı ibra edilmeleri; 

 

9- Denetçilerin bir yıl süre ile seçimi ve ücretlerinin tespiti;  

 

10- 2010 yılı karın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;  

 

11- 2010 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 

 

12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler 

lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat 

hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 

 

13- Dilek ve temenniler. 

 

14- Kapanış 
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VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, 

 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 21 Nisan 2011 Perşembe günü saat:15:00’de, Turkcell Plaza Konferans 

Salonu Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 

bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 

………………………………………… vekil tayin ediyorum. 

 

A. Temsil Yetkisinin Kapsamı 

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) 

c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. 

(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 

 

B. Ortağın Sahip Olduğu Paylarının 

a. Adet-Nominal değeri  : ………………. adet olup, 

                                                         ……………………..-TL. nominal değeridir. 

b. Oyda imtiyazı olup olmadığı :  

c. Hamiline-Nama yazılı olduğu :  

d. Payların Blokaj Belgesi  : 

 

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :  

İMZASI      : 

 

ADRESİ     : 

 

 

 
Not:  (A) bölümünde (a), (b), veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.  

(A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından biri seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. İstisnai   

durumlar aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Gündemin 9. maddesinde Şirket Yönetim Kurulu, denetçi adayı teklifinde bulunmaya yetkili    

 olmadığından, (A) bölümünde (c) seçeneği seçilirse bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

         (B) Bölümünden (e) şıkkı ekte verilir. 
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