TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI
Şirketimiz 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere, 06 Nisan 2010 Salı günü saat 10:30’da, 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)
2005/28
numaralı
Genel
Mektup
eki
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer
alan güncellenmiş “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj”
işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj
Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 15 Mart 2010 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj
uygulama son tarihi de 26 Mart 2010 Cuma 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
adresindeki şirket internet sitesinden 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 02 Nisan 2010 Cuma 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.
Türk Ticaret Kanunu’nun 362nci maddesi gereğince, Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihli Bilanço, KarZarar tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve 2009 yılı safi kazancının 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.
06.04.2010 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN 2009 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.

2009 faaliyet yılına iliĢkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
Yönetim Kurulumuzun 08.Mart 2010 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 2009 faaliyet yılına
ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız TTK hükümleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da
http://www.turktelekom.com.tr/telekom/tr/pdf/mali_operasyonel/2009/2009-YS-FaaliyetRaporu.pdf linkinden ulaşabilirler.

4.

2009 faaliyet yılına iliĢkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunacaktır. Hissedarlarımız TTK hükümleri
çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu raporuna Şirket
merkezimizden ulaşabilirler. Denetim Kurulu raporunu okumak için lütfen aşağıdaki dokümana
tıklayınız.

0061_001.pdf

5.

2009 faaliyet yılına iliĢkin Bağımsız Denetim ġirketi rapor özetlerinin okunması;
2009 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.turktelekom.com.tr/telekom/tr/pdf/mali_operasyonel/2009/2009-YS-FinansalTablolar.pdf linkinden ulaşabilirler.

6.

2009 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.turktelekom.com.tr/telekom/tr/pdf/mali_operasyonel/2009/2009-YS-FinansalTablolar.pdf linkinden ulaşabilirler.

7.

Yönetim Kurulu üyelerinin, ġirketin 2009 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ibra
edilmeleri;
TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8.

Denetim Kurulu üyelerinin, ġirketin 2009 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ibra
edilmeleri;
TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve
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hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
9.

2009 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüĢülerek
karara bağlanması;
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.02.2010 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım
Teklifi'ne ilişkin kararına göre;
6 Nisan 2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2009 yılı net
dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanının
%100'ü olan toplam 1.589.712.275 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının (Bu tutar 1
Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,4542035 Kuruş (%45,42035
oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir.) teklif edilmesi,
Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere yapılacak teklifin detaylarının aşağıdaki
şekilde olması,
"Şirketimizin 6 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştireceği 2009 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında karar verilmek üzere;
1. Şirketimizin 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 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 1.831.730.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.746.613.306 TL
olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.831.730.000 TL'lik karın
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ve Seri: IV No: 27 sayılı
tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini
buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre 2009 yılı için;
100.546.497 TL birinci tertip yasal yedek ayrılması ile yasal tavana ulaşılacak olması nedeniyle
100.546.497 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,
4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 1.831.730.000 TL'den 100.546.497
TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 1.731.183.503 TL'nin 2009 yılı
dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 33.644.220 TL tutarındaki bağışların
eklenmesi ile oluşan 1.764.827.723 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2009 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı %0 olarak
belirlenmesine rağmen Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun
olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 1.764.827.723 TL'nin %20'sine karşılık
gelen 352.965.545 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılması, 141.471.228 TL tutarındaki
ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılması ve kalan
kısım
olan
1.236.746.731
TL'nin
ikinci
temettü
olarak
dağıtılması,
a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.589.712.275 TL'nin tamamının dönem net karından
dağıtılması,
b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,4542035
Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.589.712.275 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 24 Mayıs 2010 tarihi itibariyle,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 ElmadağŞişli İstanbul adresinde başlanması,
Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
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. 2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

3.500.000.000

2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

1.493.184.127

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

DÖNEM KARININ DAĞITIMI
3)

Vergi Öncesi 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 (+)

(3-4)

Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

(8+9)

Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit
11)
- Bedelsiz
- Toplam

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
Temettü

13)

Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e
Temettü

Yasal Kayıtlara (YK)
Göre

2.504.668.000

3.442.666.738

672.938.000

696.053.432

1.831.730.000

2.746.613.306

0

0

100.546.497

100.546.497

1.731.183.503

2.646.066.808

33.644.220

10) Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar

12)

SPK'ya Göre

(10*SPK
tarafından
belirlenen asgari
oran)

1.764.827.723

352.965.545

(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

1.236.746.731
((11+12+13+14+1
5+20)(H4*0,05))/10

16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

141.471.228

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

874.341.751,25
441.145.156,31
0
274.225.367,44
1.589.712.275,00
874.341.751,25
374.973.382,87
0
233.091.562,32
1.482.406.696,44

0,4542035
0,4542035
0
0,4542035
0,4542035
0,4542035
0,3860730
0
0,3860730

ORAN (%)
45,42035
45,42035
0
45,42035
45,42035
45,42035
38,6073
0
38,6073

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 (%)

1.589.712.275,00

90,08

* 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.

10.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ
Denetleme Hakkındaki Yönetmelik’in 14üncü maddesi ile ġirket ana sözleĢmesinin
17/A maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney
Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ.’nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi
hususunda ġirket Denetim Komitesi tavsiyesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun
teklifinin görüĢülerek 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, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM
A.Ş.’nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi hususunda Şirket Denetim Komitesi tavsiyesi
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uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
11.

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından hazırlanan etik
kuralları ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından kabul
edilen Etik Kurallar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Söz konusu gündem maddesine ilişkin
herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Hissedarlarımız
etik
kurallara
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/YatirimciIliskileri/Kurumsal-Yonetim/Etik-Kurallar
linkinden ulaşabilirler.

12.

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında
bilgilendirilmesi;
Şirketimiz, SPK mevuzatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının
dağıtımı şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. Öte yandan, Yönetim Kurulu, kar
dağıtım önerisini belirlerken grup şirketlerimizin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla
yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmaktadır.
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13.

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.

14.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel
Kurul’a bilgi verilmesi;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Hissedarlarımız Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan
bilgilendirme
politikasına
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/YatirimciIliskileri/Kurumsal-Yonetim/BilgilendirmePolitikasi linkinden ulaşabilirler.

15.

2009 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.
Çeşitli kurumlara yapılan bağış ve yardımlar

18.921.245,99

Eğitim Kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar

14.722.974,23

Toplam

33.644.220,22
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16.

2009 yılı içinde iliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi;
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Hissedarlarımız, Şirketimizin 2009 yılı içinde ilişkili
taraflarla yapılan işlemler hakkında Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından
hazırlanan raporun özetine Şirket merkezimizden ulaşabilirler. Söz konusu raporun özeti Genel
Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

17.

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 bilgisine sunulacaktır.

18.

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.

19.

Dilekler ve KapanıĢ.
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