TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI
Şirketimiz 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere, 25 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 14:00’de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük
Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK’nın
(www.mkk.com.tr)
http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES
internet
adresinde yer alan güncellenmiş “Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları”
kitapçığının Genel Kurul İşlemleri’ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini
Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.”
Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 4 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj
uygulama son tarihi de 18 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir.
Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini
genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul
Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı
maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak
sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurula katılabileceklerdir. MKK nezdinde
kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân
olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr ve
www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitelerinden temin etmeleri ve bu doğrultuda
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası
noterce onaylanmış vekaletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter
onaylı Türkçe tercümelerini en geç 21 Nisan 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar Şirket
Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz hisse gruplarının her biri
Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılabilecek azami oy adedi
350.000.000.000’dır.
Oy Kullanma Prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna
göre;Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el
kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının
yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 362nci maddesi gereğince, Şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihli Bilanço, Gelir
Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve 2010 yılı karının dağıtılma şekline ilişkin Yönetim
Kurulu teklifli ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul bilgilendirme
dokümanı toplantı tarihinden yirmi bir gün önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut
Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve
www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Saygılarımızla,
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Yönetim Kurulu
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TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ.
25.04.2010 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ
1.

AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanının Seçilmesi,
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu
Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı’nın
seçimi gerçekleştirilecektir.

2.

Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda
BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi,
TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa
geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3.

2010 faaliyet yılına iliĢkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2011 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 2010 faaliyet yılına
ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da
www.ttyatirimciiliskileri.com/media/833/download.aspx linkinden ulaşabilirler.

4.

2010 faaliyet yılına iliĢkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Hissedarlarımız TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan
Denetim Kurulu raporuna Şirket merkezimizden ulaşabilirler.
2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunacaktır.

5.

2010 faaliyet yılına iliĢkin Bağımsız Denetim ġirketi rapor özetlerinin okunması;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri okunacaktır. Hissedarlarımız,
TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna
Şirketimiz merkezinden ya da http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/709/download.aspx
linkinden ulaşabilirler.

6.

2010 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve
tasdiki;
TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uuslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK
tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve
kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz
konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da
http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/709/download.aspx linkinden ulaşabilirler.

7.

Ġstifa nedeniyle boĢalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından
geçici olarak yapılan seçimlerin, ġirket Ana SözleĢmesinin 10.maddesi ile TTK
315.maddesi uyarınca ve aynı Ģartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim
tarihinden itibaren Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak
üzere tasdiki
İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan üyelikler için yapılan atamalar ile ilgili oylama
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yapılacak olup, yeni üye seçimi yapılmayacaktır. Boşalan üyeliklere atanan Yönetim Kurulu
üyelerimizin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesi
Basile Yared
Samir Asaad O. Matbuoli
Mehmet Habib Soluk
Ali Arıduru
İsmet Yılmaz

Yerine Atanan Yönetim Kurulu Üyesi
Hakam Kanafani
Ghassan Hasbani
Henüz atama yapılmamıştır.
Henüz atama yapılmamıştır.
Henüz atama yapılmamıştır.

Hakam Kanafani
Yönetim Kurulu Üyesi – Türk Telekom Grup CEO
(1965) Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi'nin Ekonomi ve Bilgi Sistemleri
Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. ABD'de işletme dalındaki en yüksek derece olan Beta
Gamma Sigma onur derecelerini aldı. İşletme (MBA) yüksek lisans eğitimini 4.00 not
ortalamasıyla tamamlayan Hakam Kanafani, yöneticilik eğitimine Harvard Business School'da
devam etti. Maryland College Park'ta bulunan Apple Araştırma Laboratuarı'nda kariyerine
başlayan Kanafani, mezun olduktan sonra, NASA'nın Maryland Greenbelt'te bulunan Goddard
Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Bilgi Teknolojileri ekibine katıldı. Daha sonra Ortadoğu'ya döndü ve
Mısır'ın en köklü özel holding şirketi olan MM Sons Conglomerate şirketinde İş Geliştirme
Direktörü olarak göreve başladı. Kanafani, Şirketin başarılı ve hızla büyüyen bilişim ve iletişim
şirketleri kurma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynadı. Mısır'daki çalışmalarının ardından,
Filistin'in ilk özel mobil şirketi Jawwal'ın CEO'su olarak atandı. Daha sonra, PalTel Group'un
strateji, birleşmeler ve finansal konsolidasyondan sorumlu Operasyon Başkanı olarak görev
yaptı. 2007 ve 2008 yıllarında Avea Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kanafani, halen Türkiye'de
TTNET, Argela, AssisTT, Innova ve Sebit'in ve Güney Afrika'da Cell C'nin yönetim kurullarında
İcracı Olmayan Üye olarak görev yapıyor. Hakam Kanafani, Dünya Ekonomik Forumu'nun
Genç Küresel Liderlerinden biri. Bilişim İletişim Teknolojileri ve Uluslararası Yönetim
konularında birçok makale yazdı. Independent, Forbes ve başka yayınlar, Hakam Kanafani'ye
yer verdi. 2005 yılında Arap dünyasında en etkili 100 kişiden biri olarak gösterildi. 20 Ağustos
2010 tarihi itibariyle Türk Telekom Grubu Üst Yöneticiliğine atanmış olup halen bu görevi
yürütmektedir. Ayrıca, 20 Ekim 2010 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
Ghassan Hasbani
Yönetim Kurulu Üyesi
(1972) Ghassan Hasbani, İngiltere’de University of Hull Mühendislik fakültesini onur
derecesiyle bitirdikten sonra, University of Westminster’da İşletme yüksek lisansı yapmıştır.
İngiltere’de bulunan Mühendislik ve Teknoloji Kurumu (Institution of Engineering and
Technology) üyesi olan Hasbani sertifikalı (chartered) mühendistir. Ghassan Hasbani, Nortel
Networks and Cable & Wireless’ın da aralarında bulunduğu telekomünikasyon ve teknoloji
sektörlerinin öncü şirketlerinde çalışmış ve Orta Doğu bölgesinde 10 yılı aşkın süre görev
yapmıştır. Orta Doğu’nun yanı sıra deneyimleri Avrupa, Güney Doğu Asya ve Latin Amerika
pazarları da kapsamaktadır. Küresel Yönetim ve Danışmanlık şirketlerinden Booz&Company’de
Orta Doğu İletişim ve Teknoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen Saudi Telecom
Company’de Uluslararası Operasyonlar’dan sorumlu Grup Genel Müdürü olan Hasbani, 8
Şubat 2011 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı
görevlerine atanmıştır.
8.

Ġstifa nedeniyle boĢalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından
geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351.maddesi uyarınca ve aynı Ģartlarla, seçim
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması, seçilen
üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev
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süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki
İstifa eden Denetim Kurulu üyemizden boşalan üyelik için yapılan atama ile ilgili oylama
yapılacak olup, yeni üye seçimi yapılmayacaktır. Boşalan üyeliğe atanan Denetim Kurulu
üyemizin özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.
Lütfi Aydın
Denetim Kurulu Üyesi
(1960) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından
yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Kamu İşletmelerinde Yönetim alanında yapmıştır.
Yerel idarelerde aldığı çeşitli görevlerin ardından Kültür ve Ulaştırma Bakanlıklarında daire
başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2003 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme
Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet veren Aydın, 9 Şubat 2011
tarihinden bu yana Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
9.

Yönetim Kurulu üyelerinin, ġirketin 2010 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ibra
edilmeleri;
TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

10.

Denetim Kurulu üyelerinin, ġirketin 2010 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ibra
edilmeleri;
TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet , işlem ve
hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

11.

2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüĢülerek
karara bağlanması;
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.02.2010 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım
Teklifi'ne ilişkin kararına göre;
25 Nisan 2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2010 yılı net
dağıtılabilir dönem karının ikinci tertip yasal akçe ayrıldıktan sonra kalanının %100'ü olan
toplam 2.243.960.909 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar
verilmiştir. Bu tutar 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,6411316
Kuruş (%64,11316 oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere yapılacak teklifin detayları aşağıdaki
şekildedir.
Şirketimizin 25 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştireceği 2010 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında karar verilmek üzere;
1. Şirketimizin 01 Ocak 2010/31 Aralık 2010 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş
konsolide mali tablolara göre oluşan karının 2.450.857.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi
Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.957.704.161 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.450.857.000 TL'lik karın
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas
olduğuna,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini
buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ancak geçmiş yıllarda
yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2010 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 2.450.857.000 TL tutarındaki 2010 yılı dağıtılabilir karına yıl
içinde yapılan 18.425.630 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.469.282.630 TL’nin
birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği’ne uygun olarak birinci temettü
matrahı olarak dikkate alınan 2.469.282.630 TL’nin %20’sine karşılık gelen 493.856.526 TL’nin
nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 206.896.091TL tutarındaki ikinci tertip yedek
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akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan
1.750.104.383 TL’nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,
a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.243.960.909 TL’nin tamamının dönem net karından
dağıtılmasına,
b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6411316
Kuruş olmak üzere toplam brüt 2.243.960.909 TL nakit temettü ödenmesine,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 30 Mayıs 2011 tarihi itibariyle,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 ElmadağŞişli İstanbul adresinde başlanmasına,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım
Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri Tablosu da aşağıda yer almaktadır:
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

3,500,000,000

2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

1,735,201,852

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

DÖNEM KARININ DAĞITIMI
3)

Dönem Karı

4)

Ödenecek Vergiler (-)

5)

Net Dönem Karı (=)

6)

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

7)

Birinci Tertip Yasal Yedek (-)

((5YK-6YK)*0,05)

8)

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

(5-6-7)

9)

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

10)

Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

(3-4)

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
Temettü

13)

Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e
Temettü

Yasal Kayıtlara (YK)
Göre

3,249,440,000

3,686,152,163

798,583,000

728,448,002

2,450,857,000

2,957,704,161

0

0
0

0

2,450,857,000

2,957,704,161

18,425,630

(8+9)

Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit
11)
- Bedelsiz
- Toplam

12)

SPK'ya Göre

(10*SPK
tarafından
belirlenen asgari
oran)

2,469,282,630

493,856,526

(Es a s Sözl eşme
hüküml eri
çerçeves i nde
i mti ya zl ı pa y
s a hi pl eri ne
da ğıtıl a ca k
temettü tuta rı)

14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15) Ortaklara İkinci Temettü

1,750,104,383
((8)(H4*0,05))/11

16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

206,896,091

17) Statü Yedekleri

0

18) Özel Yedekler

0
5(6+7+11+12+13+1
4+15+16+17+18)

19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK

Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler
-Geçmiş Yıl Karı
-Olağanüstü Yedekler
20)
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI
(TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)

BRÜT

NET

A
B
C
D
TOPLAM
A*
B**
C***
D****
TOPLAM

1,234,178,499.95
622,699,152.25
0
387,083,256.80
2,243,960,909.00
1,234,178,499.95
529,294,279.41
0
329,020,768.28
2,092,493,547.64

ORAN (%)

0.64113
0.64113
0
0.64113
0.64113
0.64113
0.54496
0
0.54496
0.54496

64.11
64.11
0
64.11
64.11
64.11
54.50
0
54.50
54.50

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KAR
PAYI TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARINA ORANI (%)

2,243,960,909.00

90.87

* Şirketimizin A grubu hisseleri Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. Ojer Telekomünikasyon
A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj
kesintisi yapılmayacaktır.
** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C.Hazine Müsteşarlığı'na aittir ve T.C.Hazine Müsteşarlığı
stopaja tabidir.
***Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C.Hazine Müsteşarlığına ait
olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
****Şirketimizin D grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %17.25'tir.Bu gruptaki
hisselerin %2,25'i T.C.Hazine Müsteşarlığı'na ait olup halka kapalı hisselerdir. Geriye kalan
ve toplam sermaye içindeki payı %15 olan D Grubu hisseler İMKB nezdinde işlem gördüğü
için hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup
olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü
hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla
hazırlanmıştır.

12.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ
Denetleme Hakkındaki Yönetmelik’in 14. maddesi ile ġirket ana sözleĢmesinin
17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere ġirketin
halihazır Bağımsız Denetleme KuruluĢu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. ile
sözleĢme imzalanması hususunun karara bağlanması;
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme
Hakkındaki Yönetmelik’in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi
gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız
Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) ile sözleşme
imzalanması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.
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13.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi;
Şirketimiz Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

14.

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında
bilgilendirilmesi;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Şirketimiz, SPK mevuzatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının
dağıtımı şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. Öte yandan kar dağıtım önerisi
belirlenirken, güçlü mali yapımız ile Türk Telekom'un ve iştiraklerimizin yatırımları ile ilgili
kaynak ihtiyaçları gözetilmekte ve serbest nakit akışımızdan ayrıca karşılanmaktadır. Esas
sözleşmemizin ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

"Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul
karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için
kanunen dağıtılabilecek kârın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır.
Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse,
aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının
dağıtılabilecek maksimum miktarını dağıtabilir.
Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla
net kâr dağıtılmayabilir:
a) Kar dağıtımı herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri
ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun
kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya
b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile,
dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli
ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketleri’nin ticari beklentileri
ve Grup Şirketleri’nin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.
Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır."
15.

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Bağımsız Denetim KuruluĢunun, mali tabloların
ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü,
kendisinin ve kendi iĢtiraklerinin, Ģirketimize ve iĢtiraklerine ya da bağlı
ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı
konusunda yazılı açıklamasının okunması;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer
raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi
iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde
bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusundaki yazılı açıklamasının alınması
gerekmekte olup,hissedarlarımız
söz konusu yazılı açıklamaya Şirket merkezimizden
ulaşabilirler. Yazılı açıklama ayrıca, Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine
sunulacaktır.
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16.

2010 yılı içinde yapılan bağıĢ ve yardımlar hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

17.

Çeşitli kurumlara yapılan bağış ve yardımlar

7.838.823,39 TL

Eğitim Kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar

10.586.806,76 TL

Toplam

18.425.630 TL

Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri
IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde iliĢkili taraflarla
yapılan iĢlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Şirketimiz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında 14.11.2005 tarihinde
imzalanmış
olan
imtiyaz
sözleşmesine
konu
olan
maddi
duran
varlıkların
muhasebeleştirilmesinde kullanılan UFRYK 12 uygulaması hakkında hazırlanan bilgi notu
Hissedarlarımıza okunacaktır.
Şirketimizin Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5.maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla
yaptığı işlemler hakkında hazırlanan bilgi notu Hissedarlarımıza okunacaktır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5.maddesi uyarınca 2010
yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin değerlemesini yaptırmak amacıyla dört büyük
Bağımsız Denetim Şirketinden (Ernst&Young, Pricewaterhousecoopers, Deloitte, KMPG) teklif
istenmiş olup, ilgili şirketlerden teklif alınamaması nedeniyle değerleme yaptırılamamıştır.

18.

ġirketimizin ve bağlı ortaklıkların 2011 yılında gerçekleĢtireceği her türlü Ģirket
satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya
kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından
yetkilendirilecek kiĢi/kiĢilerin görevlendirilmesi hususunun görüĢülmesi ve
oylanması;
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız, “akıllı büyüme” stratejisi kapsamında grubumuzun
faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse
yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı
nedeniyle her yıl Genel Kurul’umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

19.

Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Ģirket(ler) kurma
yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüĢülmesi ve oylanması;
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel
kolaylık sağlamak amacıyla Özel Amaçlı Şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

20.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği,
ġirketin 3. KiĢiler lehine vermiĢ olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiĢ
oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Hissedarlarımız Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde
etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Şirket merkezimizden ulaşabilirler.
Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları
gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu ayrıca, Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın
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bilgisine sunulacaktır.
21.

Yönetim Kurulu üyelerine ġirket konusuna giren veya girmeyen iĢleri bizzat veya
baĢkaları adına yapmaları veya bu çeĢit iĢleri yapan Ģirketlere ortak olabilmeleri ve
diğer iĢlemleri yapabilmeleri hususunda TTK’nın 334 ve 335inci maddeleri gereği
izin verilmesine dair karar alınması;
Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri TTK’nın 334 ve 335inci maddeleri gereği Genel Kurulun onayı ile mümkün
olabilmektedir. Bu sebeple, söz konusu iznin verilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

22.

Dilekler ve KapanıĢ.
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