
 
 
 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU  

 

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

Adresi  : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71,  

  Tepebaşı 34430 İstanbul 

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

  Fax:  (212) 313 0099 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile  

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

  Fax:  (212) 292 9322 

Tarih      : 27.04.2011 

Konu       : Yönetim Kurulu toplantısı  

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

 

1. 27 Nisan 2011 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
 

2. 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal raporları sunulmuş ve onaylanmıştır. 
 

3. 21 Nisan 2011 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmayan gündem maddelerine ilişkin 

olarak; 

 Yasal denetçi seçimi  konusunda tek bir gündem maddesi ile Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısına ilişkin davet yapılması teklifi oylanmış ve kabul edilmemiştir. 

 21 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının aynı gündem maddeleriyle  Olağanüstü 

Genel Kurul toplantısına ilişkin davet yapılması teklifi  oylanmış ve kabul edilmemiştir. 

 Şirketimiz hissedarlarından Teliasonera’nın 27 Nisan 2011 tarihli  Yönetim Kurulu toplantısı 

öncesinde sunduğu mektubu ile gündeme getirdiği, 21 Nisan 2011 tarihli Genel Kurul 

toplantısının aynı gündem maddelerine ilaveten,  bir ya da birden fazla yönetim kurulu 

üyesinin görevlerinden azli ve yerlerine yeni üyelerin seçimine ilişkin bir madde  eklenmesi 

suretiyle Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davet yapılması teklifi de oylanmak 

suretiyle kabul edilmemiştir. 
 

4. Öte yandan sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla, ana sözleşme değişikliği yapılmak 

suretiyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yeniden 

görüşmelere açılması ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü tarafından da 

ihtilafların çözümü ile ilgili olarak tüm paydaşlarla gerekli görüşmelerin devam ettirilmesi 

benimsenmiştir. 
 

 

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.       


