Şirketimiz Yönetim Kurulu 4 Şubat 2014 tarihli kararında Şirketimiz Genel Kurulu’na toplam TL
1.200.495.029,96 tutarında nakit kar payı dağıtımında bulunulmasını önermiş, Şirketimizin, Türk Telekom
Grubu şirketlerinin tam olarak entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon
ile bağlantılı potansiyel işlemlere hazırlanması amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iş planı
çerçevesindeki yatırım programını tekrar gözden geçirme ve değiştirme gereği ortaya çıkmış ve bu
çerçevede Şirketimizin 4 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararının, Şirketimiz Genel Kurulu’nun
onayına sunulmak üzere, aşağıdaki karar ile değiştirilmesine karar verilmiştir.
1. Şirketimizin 2013 mali yılın içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 1.303.044.532,95
TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise
1.277.198.630,80 TL olduğuna,
2. Aradaki fark olan 25.845.902,15 TL’nin yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından kullanılarak,
konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.303.044.532,95 TL'lik kârın Sermaye
Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtımında esas alınmasına,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi çerçevesinde yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş
sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Ancak geçmiş
yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2013 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek
olmadığına,
4. Konsolide mali tablolara göre 1.303.044.532,95 TL tutarındaki 2013 yılı dağıtılabilir kârına yıl
içinde yapılan 38.684.176,42 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.341.728.709,37
TL’nin birinci kâr payı matrahı olarak belirlenmesine,
5. Bu minvalde,
a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 1.341.728.709,37 TL’nin %20’sine karşılık
gelen 268.345.741,87 TL’nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasına,
b. 73.713.117,31 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına
c. Şirketimizin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 317.200.243 TL tutarında
olağanüstü yedek ayrılmasına, bu yedeğin nasıl kullanılacağı konusunda Yönetim
Kurulu’nun Şirketimiz Genel Kuruluna, iş planı çerçevesinde yenilenerek onaylanacak
olan yatırım programını dikkate alarak ve Şirketimiz ana sözleşmesinin hükümlerine
tabi olarak, teklifte bulunmasına,
d. Kalan 643.785.431,10 TL’nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına,
Dolayısıyla,
e. Toplam nakit olarak dağıtılacak 912.131.173,07 TL’nin tamamının dönem net kârından
dağıtılmasına,

f.

Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,2606089
Kuruş (%26,06089) olmak üzere toplam brüt 912,131,173.07 TL nakit temettü
ödenmesine,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 28 Mayıs 2014 tarihinde, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.’nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul
adresinde başlanmasına,

