Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4’üncü maddesi uyarınca
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar verilmek üzere,
aşağıdaki kararları almıştır:
17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 30.09.2020
tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar
verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edemeyecekleri hükme
bağlanmıştır.
Söz konusu kanun hükmüne istinaden, 03.03.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
kararlaştırılan ve aynı gün kamuya açıklanan 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin güncellenmesi hasıl
olmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin 03.03.2020 tarih ve 31
sayılı kararının iptal edilmesi,
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar verilmek üzere;
1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl
zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna
kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL’si 2017 Yılı
dönem kârından, 738.379.787,95 TL’si 2016 yılı dönem kârlarından)
2. Şirketimizin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan
bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL,
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise
938.813.353,36 TL olduğu,
3. Konsolide Mali Tablolar’a göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000 TL’nin SPK’nın II-19.1
sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
4. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına
ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi, (Bu tutar Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde
yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur)
6. Bu minvalde;
a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL’nin %20’sine karşılık gelen
488.650.017,08 TL’nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
b. 112.999.982,92 TL’nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,

c. 42.665.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından
ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5’inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10’a bölünerek
hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan
kısmından ayrılması,
d. 2019 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.762.468.000,00 TL’nin geçmiş yıl kârı olarak
şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu
edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu;

Dolayısıyla;
e. Şirketimiz 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının, yaklaşık %25 oranına tekabül eden toplam
brüt 601.650.000,00 TL’nin tamamının net dönem kârından dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili
mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
f.

Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17190 Kuruş
(%17,19) olmak üzere toplam brüt 601.650.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,

7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanması,
Hususunun Şirketimiz Genel Kurulu’nun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

