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TÜRK TELEKOMÜNiKASYON ANONiM ŞIRKETl'NIN
19 MART 2021 TARIHINOf. YA Pi LAN

OLACAN GENEL KURU L TOPLANTI TUTANACI

Türk Tclekoınilnl~yon

19

f\>l.ırt

ı\nonim Şirkcli'nin ("Ş irketi

202 1 tarihinde Türk

ı·cteko n,ünikasyon A.Ş.

2020 y ı lı Oli'lğilıl Genci Kurul

Gc.nel ~1üdür l ük Kültü r

toplanusı,

~1 {' rke7.İ,

Turgut

Özal Bulvoın, 06103 Aydınlıkevlcr/Ank..lr.-ı .1drcsindc, Ankar.1 Valiliği Ticaret İl t\·tüdürlüğü'nün
19 f\1 art 2021 t:Jrih ve 62449540 say ı lı yl'l.ı.ıli'l rı yla görevlendirilen Bllkl'l.nhk Temsilcisi Yavuz

KARA EK gözetiminde yapıld ı .
llakan lık

Temsilcisi YJvuz KAK.AE.K

topl antı 3çı lış ı ön C\'sindı:, toplantı)•J

nit gerekler ve

4-lcmlcrin kanun ve ana sö7J c~ml:yc uygun o larak tamamtandığt bilgisini v<;rdi.
Toplantı)'l'I

ait davetin. 'fürk Ticaret Kanunu ('1"1'K") ve Şirket Ana SözleşmC'Si.nde öngörüld üğii

gibi ve gündemi ve

vekfı letnamc örneği ni

G.lzctesi'nin 25Şubal 202 1 tarih ve
g3zcteleriıliıı

25.021021 tarihli

de ihtiva ed ecek

t0275say ılı nüMa..~ında

şck i ld t>,

Türk iye Tic.1rct Sicili

ve buna ek olarak Yeni A<iır ve Takvim

ııilsltalaruıda. Şirketi!\ www.ııyatirinıciiliskiled,cımı.ıı intemeı

sitesinde, e+şir ket platformunda ve ~1crkezi Ka)'ll Kurulu şunun ('"t-.·1KK'') elektronik genel kurul

s islcmind L" ("EGKS'1 ilan edilerek top lantı g ün ve gündeminin bildiri l mL~ İ surt."tiylc !>Üresi
içinde yi'lpı l dı~ı ve ll)'rı c:'I n.lltna yi'l.z.ı l ı p ay 5.'thiplerinin ş irketi(' ~yıtl ı adr~lerine 25 Şubat 202 1
t.ırihindc

iadeli taahhütlü mektup gön derilmesi suretiyle de

ıop l.ın tl

gününün

bi l di ri l d iği

görüldü.
Ha7.Jr bulunanlar lbab'inin tetkikinden. Ş irkct'in toplam 3500.000.000 TL"lik sc.rrtl.l)'CSine tek.lbü l

eden 350.000.000.000 udet hisseden, 3.230.288.5 IO TL'lik sermayeye ko rşı lık 323.0ZS.l>S 1.000 .ıde ı
h iSS('nin ve k;ı leten, 14.076 TL'lik sc;omıavcvc karşılı k 1..;67.600 adet h issenin ô.'.l.SJlctcn olm;,k ÜLcre
toplam 3.230.302.586 TL'lik sermayeye k.'>rşıl ık 323.030.258.600 Jdet h issenin toplMhdil temsil
ed ild iğlı\i.n

v(' böylece gerek TfK ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesi nde ö ngörülen asgari toplanh

ni.s<lbının s;ığ l a.ndığının, TfK'nln 1S27. madd esinin 5. ve 6. fıkr;ı ları uya rınci'l , Ş ir ket' in elektronik

genci kurul hazırhkJannın yasill dü7.cnlcmclcrc u ygu11 o lar;.'lk yerine gclirildiğinin ve EGKS
s istem kullanıcısının haT.ır olduğunun, Yönelim Kurulu Ba.şka.nı 5."l)'ln Ömer F.1tih SA YAN'ın ve
Bağımsız_

Den etim

ıurkt~ı~ı..om .com. ır

Kuruluşu KP~·tG Ba.~ımsız

l~letmo

Denetim ve

SMM~t A.Ş. yı: tklli~i
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ÖL\1EZ'in toplantıdJ buluna.o B;ıkanlık Tcm.,.ilcisi t;ıro:ıfınd.1n tespit edilmesi üzerine topl<lnlı
s.:tat 10:20'dc ;:ıçtldı.
EGKS'de oy kullanımın;ı ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplanbda görüşül en konulJrJ
i l i şkin O)•ların. el kJ!d ı rmak veyJ :l)•;:ığ;:ı ka l km:ık ya d::ı ayn ayrı .. KABUL" vcy.1 "'RE.T.. dl'nilmek
suretiyle kuHa.nı lacJğı. el kJldı.rmayJ.nl:ır, ayağa k.3lkmil)"lnlar veya herhangi bir .şe ki lde bc)•o:ında
bulunma)•anlann veya ı;ek i mse r bcy.1nd .ı bulu.n.anlann '"HEr oyu vc rnliş SJ)•drıcJğı topl.lnlıya
katıla.n ort.ı.kl.:ı r ın
Toplanhyo:ı

bllgl.slnc sunuldu.

fizikcn

katılanlo:ır elektronik sene! kurul uygu l am.ış ı hakkında kısaca

bilgilendirildi.

Gündem maddelerinin görü .şü l mesine geçildi.

1. Gündemin ..,\çılı ş ve topl.1nh

bJşk.1nlığının

se-çilmesi..

şeklindeki

1. maddl'siyle ilgili

olarak;
Şirkc L ortakJarındJ.n

LYY Tclekomü.ı1ibsyon ı\ .$.• T.C. Hazine ve ~J. liye Bakanlığı Jdlna ·r.C.

U l aşhmı.ı \'C Altyapı Bakanlığı

ve 1\irkiyc

\'arlık

fonu

rıdına 1'ürkiye Varlık

Fonu Yönetimi

ı\.Ş.'n.in birlikte verdikleri önerge ile Toplanlt Başkanlığı' na Uğur Nabi Ya lçın' ın, O}• Toplama

J..1cmurlutu'n.- l--1ine
oyl.1m.1y;ı
Y;ıpılan

Güı;lü' nfm,

TutanJk

Yazmanlı~ı n.3 Scrd :ı.r ı\kc~u·nun scı;-llnıcsi

sunuldu.

oylarruJ M>nurunda söz konus u teklif 590 11. RET oyuna

ka rş ı lık

3.230.301.996 ·rı_

KABUL O)'uylo O)' çokluğu ile kobul <'<lildL
Top l antı b:ışkaru olar.ık S4..~ lcrı Uğu r N;:ıbi Yal çın la r;:ıfın dan,

"~1erk ezi Kayıt Kuru l u şu

Elektronik Genel Kurul Sistemi

EGKS'yi kullanmak üzere

Scrti(ik.ısı"

b ulunan A\'. Bcgün1

A lbayr;ık ;ıı,ındı.

bulunanl<ar listesinin im ı.1lanm.1s1
yetki verilmesi" şeklind e ki 2. maddesiyle ilgili olarak;

2. Gündemin "Genel ku.rul loplanl1

ıut.ın;ığı

ve

hJ ı ır

hus usunda toplanh

başkanlığı n a

Şi rket o rt.ı klann dan

LYYTclckomünikas..yon A.Ş.• T.C. Hazine ve ~·t3liyc B Jk.Jn h~ı adulJ T.C.

Ulaşhnna

ve Alt)..ıp ı Bakanlığı ve Türkiye Va rlık Fonu ad ına Türkiye \1a rlık Fonu Yönetimi
A.Ş.' nin birlikli:: vcrdll.dcri önerge !'>'finc.- Güçlü b r:ı(ınd;ı.n okundu.
Bun:ı

göre, genel kurul

ıopl;ı.ntı tutJnJ.ğ..ı

ve hazar

bulun.ınl .1 r

lis tesinin

im:r..-ı l n nma:,ı

için

toplant1 baş knnhtına yetki verilmesi oy Lım.1)'•' sunuld u.
Sicil No / M ~r!ilS N o .
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Yo:ıpılan oylilmJ sonucund.l söz konus u teklif 590 11. RCJ" oyuna k.lrşılık 3.230.30 1.996 TL

KABUL oyu y l .ı oy çok l uğu ile
3. Gilndemin .. 2020 faaliyet
şe klin deki

3.

m ad d ~iyle

Top l 3 nt:ı başkanı Uğu r
o l du~unu

k.ıbul

<.'dildi.

yılın;ı ili.şkin

yönetim kurulu

faal İ)•e t

raporunun

okunmJ s ı"

ilgilj ol.ır;ık;
Yillçın

Nilbi

söz ."IJ.lr.lk.. bu gündem

m3ddcsinirı

S3dt:'(\.'

bll!)İ ;.ım.:ıç h

,,.._.. oylam:. y;.ıpı lm.ay.:ıcağın ı belirtti.

Şirkel ortakJar ından LYYTcleko m ünika:-yon A.Ş., T.C. toı.,zine ve \\1 ;ı liye 6;ıkilnl ığı ;ıd ın.t' T.C.
U1Jşbtm.l ve AltyJpı BJk.:ı.nlığı ve Türkiye Varlık Fonu adLn.a T ü rkiye Varlık Fonu Yö n etimi
A .Ş.'nin

He

birlikte verdikleri önerge ile yönelim kurulunun 24.02.2021 ta rih ''e 22 s.-ıyı lı
)'• lın.ı

2020

onaylan an

i1 i ~kin

yönetim

kurulu

fa;ıliyct

r.ıpo nınun

k.-ırarı

Şirketin

'"'''''"ttyatirimctiliskileri.com.tr inıemet sitesinde, Kamuyu Ayd ın1atm3 J>J3tformu'n dJ,
EGKS'dc ve lo planhya fi:1;iki kahlan hiSS<'d ;ırl ll r;ı d'1ğ1h lan doo)'illard.ı o r t;ık l .ınn
ln«:.lcmcsinc ~'Unul muş o lduSun dan ok unmu~ ~ay ılm;ı,.o;ı tcklif edildi.
Toplantı başkanı

teklifin <Jlt gündem maddesi olar.ık c klcnL-ccğ:ini b ildirdi.
m;ı ddoi

Teklif EGKS'dc a lt Qilndcm
Al ı

olarak ckJcn d i.

gündem maddL'Sİ olarak eklen en teklif oylam.ıya sunuldu .

Yapılan oylama sonucunda

TL KABUL oyuyla oy
oku nmu ş S.J)'ılmas ın a

söz konusu teklif 113.457.851 TL KIT oyuna k.uşılık 3.1 16.1144.735

çokluğu

Toplanh

yılına ilişkin

Ub'Ur N;:ı bi

raporunun

d en etçi raporunun

o kunmas ı .. şe klind eki

4.

Y;:ı !Çln sö~

alar.lk, bu günden\ m;,ddesinin sadece bilgi

il m.ıçh

,.c oylama yapı lm<ıya C')ğtnı bclirtli.

Şirket ort.ı klanndan
Ula$tı rma

fo.ıli)'ct

ilgili olarak;

başkanı

olduğu nu

ile kabul <.'dilerek Yönetim Kurulu

karar verild i.

4. Gündemin "2020 faaliyet
~1add esiyl e

ve

LYYTc l ckomü nlk.ı..syon A.Ş., T.C. Hazine ve ~·taliye B.ık.,nlığ1 :ıdına T.C

ı\ l l)'ôlp t Bakanlı~ı

ve 'fürkiye Vıırlık Fonu adına Türkiye

V.-ı rhk

Fonu Yönctimj

A.Ş.'nin birlikte vcrdiklC'ri önerge ile TfK h ükUmlcrl çct(evesinde b;ığıms ı :1, d('nctçi
lilr.ıf1nd.1n ha7.ırlan m ı:s ol;ı n

d enetçi

Jl":l"ı..

Türk Telekom

ve yönetinl kurulu faa liyet raporunun ekinde yer .l l <ın

bJg.ın\StZ

raporu Şi rk<'tin \.."\\'\•:.tl)•;ıtirimciilL-:kilcri .rom.lr intcm('l s iresinde. K.ımıı)'U
Sic ıl

l~etme P..ıertc.eıl
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MC'tSl-s

No

Türk

TO ık T~«:ıkomUntU~yon AŞ.

Aydınlatma
dOS)'ill;ırda

Telekem~

. ...

Pfatformu·ndJ, ECKS'd\.' ve ıoplanhya fi7.iki k..ıhl:ın his...."C'd;ırlara d J~l ttlJ.n
ortaklann incclem(."Slne sunu ln\UŞ olduğu ndan bağıms ı z denetçi r.1p<>runun

görilş kısmının okunarak geri
Top l a ntı başkan ı

kalan kısmının okunmuş sayılnıası teklif edildi.

teklifin ;ı h gündem nl.ıd desi o!Jrolk ckleı\«eSi.ni bildirdi.

·rekJil EGKS'y\.' alt gilndcm

m oıdd\SI okırak eklendi.

Alt gündem maddesi ol.1rak ı; kl cnrn teklif oylamaya sunuldu.
Y."lpılan oylam.l

sonucunda SÖ7, konusu t(.'klif 113.457.351TL RET oyuna k..ı rş ıl ık 3.116.844.735
TL KABUL O)'Uyla oy \'Okl uğu ile kabul OOJlercl. bağımsız denctı;-i r.:ıporu.nun, görilş kısmının
okunarJk. geri kalan kıs mtnın okunmu ş Silyı l masına karar verildi.
KP~1G Bağımsız

Denetim ve 5':-rbcst

?vl;ıli f\1ilş..lvi rli k A.Ş. Sôru ın lu Ocıle tı;-i Soy ın Engiıı

ÖLMEZ Bağımsız Denetçi R.lporunun görüş kısmını okudu.
S. Gündemin ..2020 f.ta liyet yılı bilanço \'C k.5.r·za.rar hes.ı. plannın oku nması, mür..akere.si ve
tas diki# şe klind eki 5. m.lddesiyle ilgili ol .,r.ık;
Şirl«! Qrt,1 ~!~nnd~n ~YYTdckomünikasyon ı\,Ş., T.C. Hai<lnc »C Maliye 8akanlıi;ı odıno T.C.
Ul:ı.şurm.'.I

ve Al tyap ı

B:ıkan lı ğ1 \'C Türkiye \fa rlık

;:ıd ına

\'a rl ık

Fonu Yönelinli
A.Ş.'n.in birlikte verdikleri önerge ile Şirketin \\'\\'\\'.ttyatirimciiliski 14,•ri.ı;:om .t r intemet
s itesinde, Kamuyu Aydcnlatm.a Plat!ormu'nda \'C' ECKS' de ott.akl3rul ln <X' l emcsinı: sunu l mu ~
olJn Şiıke t'ln Ol Ocilk 2020 -31 Aralı k 2020 t.1rihlcri a rtısında icr<ı ettiğ i faJ liyetJeri neüceslnde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (5flk1 11-14.1 sayılı ''Sermaye Piyas.1sınd.1 fin ansal
Rnporlamay.ı ilişkin EsJ.Slar Tebli~r· hükümleri uyJtınca h.-ızırlanmı~ olan bağımsı7.
dcnelimdcn geçmiş kon.ı;olidc m.11i tilblo l .ı r.ı göre h ,1zırlan iln konsolide bilJnço ve kar-zar.'.lr
hC"S.Jplan ana hatları ile okun.trilk r.ıporun ()Cri ka l .ın kı.smlnın ok unmuş sayıl ması teklif
Fonu

'fürkiye

ed ild i.
Toplantı B;ışkanı

tckUfin olt gündem milddcsi ol.ırak cklcnL'CCğ:lni bildird i.

TcklJI ECKS'yc alı ı;nndcm m .ıdd1.-'Si olar.ık eklend i.
Alt gündcın

nıaddcsi

olJrilk eklcı1cı1 tekli( oyl.ıınilyJ suJ1u1du.

Yap ıl.ln
Ti~

oyl:tma sonucunda söz konusu teklif 3.1 18.301 ·rL ı.:.cr O)'una k.ı rş-ılık 3.227. 184.285
KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2020 fa;ıl iyc t y ı lın<ı i lişk i n TTK \'C S PK
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mevzuJll U)'Jrınca Tü rkİ)'C ~tuhascbe Sta.nda rtları (T~15) ve SPK tJ ra fından bclirlrn..-n
fina.nsa.I tJblo (orm:ıtl J rın:ı u ygun olarak hazır lanan konsolide bilJnço ve kJ r ·z.ar.ır hcsa pl:ın
J na hatlan okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.
Şirket Kurull'lS<)I Yönetim ve U)'Unl ?>.·lüdürü Eren Öner söz. alarak Şi rkct'in 0 1 ()çak 2020 • 3J
Ara lık

2020 tarihleri a rasın da icra etligi (JaliyctJeri netlcı:slndc. S PK'n ın 11-14.1 sily ı lı "Sermaye

l'iyJsasında FlnJnsal Raporlam,lya İlişkin Es.1slar TebJjği"' h ükümleri uyannca hJzır).ınmış

olJn bağLmsız dcnclimdcn ~'--'Çmiş koruolide ma1i Llblol a roı göre hoız.ır l.ınan konsolide bil.lnço
ve ka.r·l..lrar hesJpları tlna h a tları ile okudu.

LYYTclckomünika....yon A.Ş., T.C Hazine ve ~fa l iyc B ak;, nhğı ad ın a T.C.
ve ..-\ lt y:ıp ı B:ıkanh~ı vc Türkiye Var lık Fo nu adınJ Türkiyc Vrırlık Folltı Yön("timi

Şi rket O rl.3kla rınd;ı n

Ulaştırm.l
A.Ş.'nin

gündem maddesi ile ilg ili bir ö nergesi daha

oldu ğu

göriildU. önerge

Say ı n ~·l inc

Güç1ü taraf1n dan okundu.
Önerge ile 2020 f;ıa liyct yılLna ilişkiıı konsolide bilanço ve kar•:t...1r.lr hesapl.lrının

on.lyla.nmas1n1n ilrz ve teklif edi ld i ~i görüldü.
Kon..--olidc bil3nço ve kar·:t..lrJ r hcs.lp l:ı r ı oyl3rtU)'.1 sunuldu.
Yapıla n oylama sonucunda 2020 faa liyet y ıltılil i~kln 1TK

ve SPK

tnrafından bC'IJr lcneı\ fin:ıns<l.l trı blo

bil<ı.n ı;o

ve kar·zarar

hc-s.ı plan,

ve SPK rnevzu.llı

form.ltlannJ uygun o larak

3.118.301 TL RET oyuna

ka rşı lık

uyarınca ·rı-.1S

h azı rl.,ntın

konsolidt'

3.227.184.285 TL KJ\BUL

oyuyla oy ço kluğu ile koıbu l l'<lildi.
6. Günd emin "'Yö netim kurulu üyelerinjn,Şirketin 2020 yılı

fa.ı li yet \ •e iş l em l erinden dol ,lyı

ayn ayn ibra edilmeleri" şeklin deki 6. m."lddesiyle ilgili olar;1k;
Şirkc ı ortJ.kJa rınd;ı.n
U l o.ştırrna

LYY Telekomünikasyon A.$.. T.C. Hazine ve :0.1;ı liyc Ba ki.lnlığı Jdu)a T.C.

ve AltyJpı B akanlıAı

\' C

Türkiye

v.,rlık

A.$.'nin birlikte verd ikleri ö nerge ~1in c Cü( IÜ

Fonu .ıdına Türkiye Varlık Fonu Yönetlrnl

tilr.:ı.ftnd3n

okundu.

2020 fJaliyct )'Ilı içerisinde görev y;ı.piln türn yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2020 y ılı

l<l.aliyet \'e iş lem l erinden dolayı ayn ay rı ib~ edilmeleri hususu Q:.>n("J Kurul' da görüşü ldü.
Yrıpıltın

müzak("re

son ucund;:ı ,

2020 h(S;)p dönem.inde göre\•

y;ı p.ın

tüm Yönetim Kurulu

üyeleri, Şirke tin 2020 lles.lp d öneminin t;;ımamın d.-ıki fao:ıllyc.""l ve işlem lerind en dola)''

Slcı1

tı.uktotckom com. ı'
(!'I

•
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No / M <?rsts No

·• ,.,, • -:- -, ,· ...~r,· , .- ,
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3.789.061 TL RE'!' oyuna

ka rşılık 3.226.513.525 TL

KABUL oyuyla ve oy çoklu ğu ile ayn ayn

ibra edildi.
7. Gündemin .. Yönetim Kurulu Oyelerinin ücretleri nin tespit edilmesi," şeklindeki 7.
m.ı.ddes iyle ilgili olarak;
Şi rket

o rtilklanndan LYY Tclekomiinik.1syon

A.Ş.

ile T.C. H.u.inc ve ~1.-ıliyc

B.:ıkanlığ ı <'ldın.-ı

T.C. Ulaştımıa ve Al ty.-ıpı B .-ık.3nlı~ı \'e Türkiye V.oırl ı k Fonu .-ıdına Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi A .Ş.'nin verdi~i önerge ~1ine Güçlü t.lrilfındtı.n o kundu.
Buıın göre, Yönetim Kurulu Üyele rinin lu!r birine Şirketin Ücretlendirme l'ol itiknsı uy.1nnc.1;

göstcn.--ccklcri faaliyetlerle ilgili o la rak ödenecek net ücretin, Şirketi n 25.07.2020
tJrihli Ola~Jn Ce.nel Kurul Toplaıltısında üyL" b~ın~ be.lirle.nen .-ıylı k n<!t ilcrctin, Tiirkiyc
istatistik Kurumu (T(llK) tarafından 2020 ı•ılı için açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi
ffÜFE) i'lrtı~ oranında arthnlm;:ışı -!-"'U rctiyle belirlenmesi ve ııyTic:ı yıld:ı :ıltı (6) d('(n olm:ık
üzere üye başına il)•lık net ücrcl tutar1 nispetinde ikramiye ödcnml.!!tinin teklif cdildiSi
8 örüldü.

2021

yılınd ;"&

Tekli( O)•lanlaya su.nuldu ve yapıl an oylama sonucunda; 196.484.915 Tt sennayeye tek.ıbül

edon RIT oyun. kJ'*tlık 3.033.817.67 1 TL >ctM~ycyc lck.bül eden KABUL oyuyla ve oy
(okJuğu

ile tckJif kabul edildi.

8. GUndentln ..Ki.r d.ağılımı hus usunun ka rara bağl.lnması" şeklindeki 8. Maddes iyle ilgili
olarak;
Şirket ortaklarından L YY Tclekonlünlkasyon A.Ş.

ile T.C. Ha7Jnc ve tvf.1liye Bak..ınlığı otdLna
T.C Ulaşh nna \'(! A l ty:ıp ı tl:ık;,ınhğı ve l 'ürkiye Varlık Fonu .ldın.l Tilrkiyc Va rlı k Fonu
Yönetimi A..Ş.'n in verdiği öncrg(' t'vfine Güçlü t<ır.ıfından okundu.
Ş i rket

ortaklilrmda n T.C. Hazine ve tvfaliyc Bakanlığı :ıdına T.C. Ula~tlffil:I \'C A l tyapı

Oakn.nlığı

ve ·r ürkiye

verdikleri ö nerge ile

Varl ık
Şiıket

fonu

adına

Türkiy<! Vilrl ık Fonu \'önctimi ı\ .Ş.'nin birlikte

yönetinl kurulunun 18.03.2021 tarih ve 30 say ılı kar d.-ı~ıtın1

te klifine i l işki n kar:ınn ı n on:ıy l ilnm;ısı l('klif edildi.

Yönetim Kurulu'nun k<"lr

d;ığ1hm

teklifi

Öner l:;ır.ıfından okundu.
Bun;ı

...Jıııı..'.

Türk Telekem ...,...

TtJ ı k Tcılolı.om tJ n lk~syo-n A. Ş,

göre;

p·-~··=·==,, :·,·,·=·""~-=~=."'=,:=·=,·=:=l·,,.. ,,.· ..... ,ı . '

Şirk(!t

Kurums<'I Yönetim ve Uyum

~1üdürü

F.r('n

•

. ..

Tt.ı ı k Tele-komUnlka\yon A.$

Tü rk Telekem

Şi rket Yönetim Kurulu tarafındJn topl;u'r'I brüt 1.872..535.0tXl,OO Ti~ nakit temettünün (hisse
başına brüt 0,5350l Ku ruş) aşağıdaki şeki lde drığıt1lması teklif edilmekted ir:
Şirketin 2020 f:ı;ı l iyct yılın a ilişkin Ol.1ğ.1n Genel Kurul Topfan t1sı' nda kô'Jrt:ır verilmek üzere;
ı.

Şi rketin 2020 moli yı lı

Piyasasında

içinde Scnnayc

Piyas.ısı

Kurulu'nun (Sl'K) 11-14.1

S.>yılı

"Sermoyc

Finans::ıl Raporlam.l)"l İlişkin ~slar l"ebUği" hüküntleri uyarınca

h ,1z ırl.ınn1ış o ltln ba~ımsız denetimden gı;.-çmiş kon-.olidc mali tablo lara göre oluşan net
kiinnın

3. 117.873.000 'J'L. ·rork ·ricJ rct

çcrçcveşind c hcsap l .1 n.ın kdnnın

K:ınunu

s:ıyı h

\'C Vergi Usul

Kaı1u1lu hükOnılc rl

ise 862.18 1.952..78 "fl olduğu,

2. Kon.wlidc mali tabloJ.1ra göre o luşan vergi sonrası
11·19. t

klı r

olan 3.177.873.CXKI TL'nin sı>K' nın

K.lr P.lyı Tebl iği u y<ı nnca k5r d ağ ıhm ın da 1.~as alınması,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu
tavanınn u laşmış o l mas ı

m:ıddesine

nedeniyle 2020

)'I lı

göre

Şirketin

gc:nel kilnuni yed ek akçe

için bu yedek akçenin

ay n lma~ ına

gçrck

o lm;:ıdığı,

4.

Birinci k.lr p:ıyı matr.:ı.İtLnLn 3.239.444.358,98 11.. ol:ır3k bclirlennles i, (B ıı tutar Sern:nye
Piy(J'$11Sı Kurulu diJu11lrmrlerinı" gört 3.177.873.000 TL ıutanndaki

2020 yılt dagııılabilir ktirı na

ytl içindt yaptlaıı 6 1.S71.J5S,9S Ti~ tutanndaki ba,~ı~lann tklmmc.o;i ile bulunntıı~tıı r.)

5. Bu minvalde;
a.

Birinci kar

payı mn trahı

o la rak d ikkate

a lın.an

ka~ ı lık gelen 647.888.87J,8011..'ılin o rt.lklô'!.r.t

3.239.444.358,98

TL'ılin

623.276.128,20 TL'nin o rtaklara nakit ikinci kar p ;ıy ı ol;,rak da~ı tı lmil.Sı,

c.

Kar

dağıhm k~ ıtlamas ı

%20'sine

n4'!.k.it birinc:i kSr p.1.y ı olarJ.k da~ıtı lnla.sı.

b.

11cdciliyle d.-ı~ılımı 2020 y1h içerisinde yapıl.l m .1d ı ğ1 ıçı n

gL--çtniş yı l k;ırı ol ;ı r:ık Şirke t

bünyesinde

bırJlo l .-,n

601.370.000,C.'(l TL' nin

o rt.a kla r.-ı

da~.ı tılması,

d.

11".:li"ı~

169.753.s<X.l,00 TL (SJ'K diiunltıntltriru gOrt dağırılaaık kAr payı ı11 tarlnrının rop/a,,ıındaıı
ortaklıgın ödenmiş srrmayt..<>İtıin %5'inin dıişülmı"Si soııııc11 bulunfln tutar JO'a bölüı:ertk
'1t..<>apla111nıştır) tut<ı rı nd.:ıkj

genci k.lnuni yedek akçenin net da ~ ı t ı lab llir dönem k5 r ın ın

kal.ın kısntLndan J}'nlması,

Slc-11 N o I

f\.lettmo M orkfl'll
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M c:~1S

No·
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Tt.ı r k Tei~\ı:omUntkaı.yon A..Ş.

c.

Tü rk Telekem

2020 dônem kanndan k.:ı lJ.n dJg1 t.ıl.-.bilir k.lr olan 1.736.954.500,00 TL'niıl g"-~i.s. y ıl
kZt rı olar.ık Şirket bı..ihycsind c bır.lkılması. g~miş yı l ka rı olarak bır.l kıl.ı n bu tuı,1rın
tekrar d.1ğıhma konu edilmesi ho:ı liodc Ül'.c:rindcn stopaj kesintisi y;,pı ln,asın ;ı gerek
bu l un duğu,

Do l ayısıyla;

f.

Toplam nakit olarak da8ı tılac.ı k 1.872.535.000.00TL'nin 692.428.452.78TL'lik kısmının
2020 yılı )'asJI kay ıtlo:ı rd;:ı )'Cr :ıl i'tn ne t d ön em kfınndan, kalan 1.180.106.547.22 Tl.'lik
kLçmının y.1s.1l krı yı tJ ,1 rda geqn i.s,yı l k5 rı olJrJk yer .l!m kS rd :ı n dağı tı lm'1.:>ı, d;sğıbm
sı r3s uı d.l ilgili mevzu.:ıt k.ıpsamınd ol stopaj kesintis i yapıl m .1s ı n .l gerek bulunduğu1

g.

Bu itibarla hlsscd:ı r l:ı rımı~:ı 1.· Kuru.ş nom İnill d(.-ğcri ndc beher hl"-.o;c için brüt 0,53501
Ku ruş (%53,.501) o hn:ık üz.en:

topla m brüt J.Sn.535.000,00TL nnkit temettü ödcn m\.'S İ,

6. Nakit te m ettün ün h i~şcd.l rla nm ız.ı üç eşi t taksitte 1 Ni..."-ln 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ek im

2021 t-arihlcrl.ndc d.-.g ıt.ılmrıyrı başl:ı nm ası hus usunun Olrığan Genci Kurul Top la.ntı.sı.nd .ı
pay sahiplerinin on.ly ı için teklif ı::dllml'..-s l,
Kara rlil.Şl ı rıl m LŞh r.
Toplantı başkanı

o kun.an tckJifini il)•n cn oylamay.:ı ~-undu .

Y;ıpı l ;:ın

oylam3 sonucund.l söz konusu tekli( 44.735.291 TL KE"f oyun .,
TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin

'TI.K'nın

Şir keti miı:.in

399.

~1addesi

ile Şirket an3

söı leşmesinin

karşı lı k

3, Jg5.567.2C)5

17/A maddesi gereğince,

2021 )'11• faa liyet \'C hcsaplannı incele mek O.zere denetçi seçimi" şckJjndeki

9. l\.1addesiyle ilgili olarak;
Şirket ort.:ıkl anndan

LYY Telekomünikasyon ı\.$. ile T.C. H azine ve ~1aliyc B<ı kJnlığı <ıdınJ
T.C. Ul~tırmo:ı ve Al ty.lpı B:'lk:'lnlı ğı ve ·rürkiye Vrı rlık fonu rı dın.:ı Türkiye Varlı k Fonu
Yönetimi A .Ş.' nin birlikle v e rd ikle r i önerge ile TTK·nın 399. mJddesi ile Şirket M"
sözl eşmes inin 17/A maddesi gereğince, 202J ydı f;:ı:ıliyct ve hesJ pl<lrın ı incelemek üzere
Güney Bağımsız Denetim Ve Scrbı..""St rv1uhascbeci ~1a1 i ~·lüşavirJik A.Ş. (Ernst & Young) ile
81tğ1msız Denetim Sözlc:şm esi inlLll.ınma s ının orııty t:ın mas1n ı teklif ettikleri görüldii .

lsletmt> M orke:ı:ı
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Türk Telekem•

Tt ul( Telel(om ü nıkasyon A .S

. ..

Yopılan oylama sonucundo söz konus u teklif 15.995.620TL RET oyuna karşılık 3.214.306.966

TL KABUL oyuyl;ı oy (OkJuAu Jlc k;:ıbul ı..-dilcrck Şirke t ile Güney l)ağımsıı. Denetim Ve
Serbest r'v1uhasc:bcci tvlali ~1üşavirlik A.Ş. .-ırasulda b:ııınlS l.L dcr1elim SÖ;r.h.~me5i
in'IZ.ll.ınm3.sının Onily l anma...'iına

10. Gündemin "2020
verilmesi ve
o larJk;

yıl

yılı

k.1rar verildi.

y.1pıl;>n b.1tış

içinde

yapılan

içinde

baf.'lf lann

\'C

y.ırdıml:ır

hususunda genci kurul:. bilgi

o naylanması" şe klind e ki

r-.·1add eşiyle

10.

ilgili

Toplantı b.ışkaru U~ur
yapı l an

toplam

bJğış

N.lbi Y.-ı l çul söz alarak, Şlıkctin 2020 yılı içinde sosyal yardın'I JOlJcıy l a
\'e yardLm tu ıarının 61 .571.358,98 ı·L olduğu konuS\ında hisscdi'rlar,1

bilgi verdi.

Uuna ila\•eten. Şi rket ortaklanndan LYY ·relekomünikas)'on A.$. He T.C. J-lazinc '''-= tv1aliyc
Bakanl ı ğ ı ad ın a T.C. U lilş hrma ve Altyapı Bakan lı ğ ı \'c Türkiye Vilrlık Fonu :ıdın<l Tü rkİ)'C
Va rlık

sorun,luluk
salgını

A.Ş.'nln

Fonu Yönelimi

birlik te verdikleri ö nerge ile

anlayı.şı ~r(evcsinde;

tiim

dünyayı

Şirket ta r.ırın d;ı n sosy;ı l

etkisi alhna olan Co,·id· 19 ( Ko ronnvirüs)

nedeniyle mağdu r ol.1n d.ır gelirli '"'t;ındaşlara ilave d estek sa~latn.l)':ı yönelik ol.lr<lk

Türkiy~ C umhuriyeti Çumhurb<ı~k:ını ti'lri'lfln d~ başl<ılıl.ın ve ı-\i le. Ç.alışm.ı ve

Hizmetler

Bakanhğ,ı t:ır.'ı(ınd<ln

Sos)•ill

takip <'dilen "Siz Bize Yeteriz Türkiycm'' isimli milli

d.l)'Jnışma yardım kamp:tn }"1sı na 2020 f;ıııliyct y ılı içinde 40.000.000 11.
Lirilsı) tutarında yilp ılm.ı.ş.olan

n<'lkit bag,ışın ona.yl.ınmrısın ı

(K.Jrkt\1il)'On1"ürk
teklif ettikleri görüldü.

Sö7. konusu teklif Genci Kurul' un on.;ıyın.J sunuldu.
Yııpıl.ın oylama sonucund;ı söz konusu

teklif 590 RET oyuna karşılık 3.230.30 1.996 Ti~ K.ABUL

O)'uyln oy çokJu ğu ile kabul edildi.
11.

GOndenıin "Şirketin

2020

yılında

3.

ki ~ile r

lehine

vermiş ol duğu tcmin .:ı ı.

rehin

\'C

ipotekler ve elde etmiş olduklan geli r veya ıne.nf.1.:tıtler hususwıd.1 genel kurula bilgi
verilmesi" şeklindeki 11.
To p l :ınt.ı Başknnı Uğur

~taddes iyle

N,,bi

ilgili o l .:ı.ra.k;

Yalçı n ~z a l;, r:ık.

bu günd em maddesinin sadt--cc bilgi

:ınl<lçl ı

olduğunu veoyl<.ım .1 yapı lmayaC4\~u·u belirterek Şirket Kurumsal Yöuetin' ve Uyum 1'.1üdürii

Eren Öncr'e sözü verdi.

Sıcıl

ltı etme ı.te-r'k;ezJ
()ı.,~'-'·•'

'ı•j'•'•

.. i"'

1

,. . . . .~ :.,.:ıo ı ·

. . . . . ~ .•·,

No / M(!r-,.f). No

.,, ... •.•.-. ' ··:<····,-,,-.-...

. . .Qı,. .

Turk l~lt1'omunıka,.yon A-$.

Tü rk Telekem

. ..

Eren Öner, hissedorl.lrımız.ı.n Şirket'in 3. kişiler lehine \'Crmiş olduğu le mi.nal. rehin ve
ipolcklcr ve eld e etmiş olduklan gelir vcyoı mcnf1ta ı hususundıık i bilg ilcreSl'K düunlemeJeri
uya rınca

kamuya

d ip nottan da

açıklan an

2020

u l ;ışabfh.'CCk lcrini

y ılı

koru;olide finaru;al tablolannda yer alan 24 no' Ju

belirtt i. Bununla beraber; 31 A ralık 2020 tarihi ilib.lriyl..:- Türk

T..:-lekoo1 Crubu'nun t..:-n1in3t, rehin ve ipotek cı·f<l) pozisyonwıJ ili~kin t;,ıblol.ın .ışağıdaki
şekilde hisscd or l nrın

biJg.i sine sundu:

Türk Telekom Grubu tarafından ..·erilen TRİ'ler (Bin TL)

31 Aralık 2020

A. Kendi tüzel kişiliği i'ıduı:ı \'Crmlş oldu~u TR.İ'Jerin
toplam tutan

2.592.220

B. Konsol idaşyon k.lpsamına d.-ıhil (-dilen o rtakltkl ;'ır
lehine vermiş olduğu ·J'Ri·tcrin topl;ım tut.ın

1.155.067

C. Olağ•ın licJri faJliyetlerinin yürü tü l mc~ri amacıyla d i~cr
3. k işil erin borcunun temini Jmacıyla ve rmiş olduğu
ı·K.i'lerin toplam tutan

780.363
4.527.650

TQplam

Buna göre Grup d is tribütör
1

fi r milli'ır ta r.l fından sa tın a l lna r;ık

taahhü tlü

ka mpa n y:ılar

kaps:ımınd.1 Grup müşterilerin e sa tı lacak cihaz. a1 unl.-ırın1n fina.nsmanı için dis tribütö r
finnal.-ırın kullötn.3C.1~ı kredi bo1'ltırının 780.363 bin TL lula rınd:ıki kıs mlntı , Borçlar
Koınunu'nun 128{1 maddesi u y:ırLnC'<l gtırtı.ntör o lmuştur. Bu ga rantilerin sı r;:ısıy la 60.924 bin

l"L. li9.998 bin TL. 11.444 b in TL tul.lru'ıd;:ıki

kLSmı Akbtı.n k T.A.Ş., Türkiye G:tr;'ın ti Bankası

ı-\,Ş, ve Türkiye l.ş llanka.•il A.Ş.'yc \tcrilmişt.lr.

12. Gü.ndemin "Sennaye Piy .lS.'ı.St Kurulu 1.3.1 (b) No1u kunıms.ıl yönetim ilkesi gereği ne{',
Şirketin v e bağlı ort:.lk.lıkl.uının geçmiş h esap döncminde gef('t.'kleşen veya gelecek hcs ;ap

d önemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönelim ve
fa aliyetlerindeki değişikl ikler \'C bu değişikliklerin gerekçeleri h:.kkınd .1 genci kurula
biJgi verilmes i"

şeklindeki 12.1'.1:.ddesiyle

Slcıl

ltt•tmo Mcrk~ıı
::_ıııı

~ r.ı

,., .,,,.,,· ı

ilgili olaroık;

.ı

ı

,ı,

,.. ••

ı

:.,

ı ·ı

,.

1.•

No /

.,•l

Mct~ts No.

ı --· -. . . . . . ' " '

• •ııoo~

TUrk Teletkomü n ııı...,.,yon A.Ş

Türk Telekem

. ...

·ropl.lntı b.lŞkô'tnı Uğur N3bi Yal çın söz .-ılarak. bu ooi.i ndcm madd l!."inin s.--ıdccc bilg i .--ımaçlı
old uğunu

ve oylama )'•ı pı lmayac;ı ğ ın ı belirtti ve Şirket Kurums..ıl Yönetim ve Ü)'Um ~1ü d ürü
Eren Öner'e sözü verd i.

Eren Ön('r; -Şirkct'in ve bağlı ort;ıklıklannuı geçmiş hes..ıp d önemind e gcrÇ('kll'Ş('n VC)'"
gelt"C'ek hesJp dönemlerinde plJnl ad ı ğı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
(.l31iyet dcğişikJi!\i b u l unm..l m 3k lJdır. BununlJ blrl lk ıc. Şirke t tJrJfuldJ..n ilgili mevzııat
kapsamında )'ilpılan özel durum açıkl .ı malanna http://\V\\'\v.k.3p.gov.tr 3dresindl! yer
Şi rket

s.ı)•f,--ıs ı ndan

alJ..n

Şi rkct'in

http://\\'\V\\•.H)•atirimc-iili.skJlc.rl.con'I.
ll/Lr·
tr/acik.IJmJlarhaberler/SJyfJlar/ozcl·durum·a-ciklamalari.aspx
.1d r~ in den
u l a.şıl .ıbi llr·
şe kl in de oçı klamad<ı

VC)'il

bulundu.

13. Gündemin .. Sermaye Piyasas ı Kurulu l.3.6. No'lu kurumsal )'Önetim ilkesi gereği# )'Önc liın
kontrolünü elinde bulunduran pay s.ı hipJe rinin, yö netim kurulu üyelerinin, id.tri
so nımlulub"U bulunan yöncticiltrin ve bunl~ eş \'e ikinci dereCC)'C k.1d.1r kan ve sıhri
flısı.m l ınnın: şirket vey.ı b;ığlı ortaklı klan

ile

çık.ar çatışmasına

ned en olabilecek ö netrlli

bir işlem yapm<lSı ve/veya şirketin \'C)'a bağlı ortaklıkl.lrın i.şletme konusun:ı giren ticari
i ş türünden bir işlemi kendi vey.ı b~kas ı hesa bın a y.ıpması ya da aynı tür ticari i şlerle
u~aşan

bir başka ş irkete sonımlulugu sınırsıı ort•k şı f•byla girmesi ile ilgili ol.uak 2020

f.ı.ı liyct y ılı İÇ'Crisindc gerçekleştirilen i şl emler hakkında genel kurula bilgi \'erilmesi"
şek li ndeki

13.

~1ııddes iyl e

·roplantı başk.ını Uğu r

ilgili olar.ık;

Nabi

Yalçın

:.öz

,-, J .ı r.lk.

bu gündem

nlt.ıddesi nin

sad l.'Cc bilgi

a n1 .ıç lı

oldui;unu ve oy l.ı.m;ı y.lpılm:ıyJct.ığını belirtti ve Şirket Kururn""11Yönelim ve Uyum tı.•1üdürü
Er~n Öncr'c sözü ve.rdi.

Eren öner; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran p.ly s:ıJ1ipl c rinin, Yönetim Kurulu
üyelerinin. üst dü7.C)' yöneticilerin ve bunl:ırın eş ve ikinci d ('rcccyc kndnr k<ın ve sıhri
yakınlannın Şi rket vcy.a b..ığlı orl.lklıkl arı ile \lk>lr çatışma.-.ıruı nOOcn ol.lbilccek Ön('mli

nitelikle işl e m yap:ıbil mc l cri ve/veya Şirketin \'C)'•' ba gıı ortaklıkların iş letme konusuna giren
t ic;ı.rl lş türfinden bir işl em i kendi veya b:ışk.lSl hesab ın;ı y;ıpabilmcl cri veya J)'nl tür tic.1ri
işler!(' uğraşa n bir başka şirkete sorumh.ıluğu sın ırsız ortak sıf:ı tı ile girebilmeleri ile ilgili

olrırak 2020 f;ı.lliyct )'ılı içinde gcrçcklcştirdiklcti işlemler ko nus undo Şirketin bilgisi

dahilinde bir işlem bu lunmJ.dığ.ı kon~-und;ı hissed.lr1Jra bilgi verdi.

sıcıt No / Mc1s ıs

l~letme 1.1erkeıı

' fi•··"'·•' '"!''-'
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11

t•· •·· . . .-..•.,.'

•

t

-ı~.

No

' •. ··- ........ -.,, t

1

Ttı ı k Toh~komll n ikaı. yon

Tür k Telekom~

. ....

A.$ .

t 1ı. Gündemin "'Sermaye Piy<ısası Kumlu 4.6.2. No'lu kurums3J yönetim ilkesi geref,-i, yönetim

kurulu üyeleri ile üst dilzey yöneticiler için Şirket "'Ücrellendi.rme Politikası.. hakkında
genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 14. milddesiyle ilgili olarak;
Topl:tnh

başkanı Uğur

old uğunu
Ş i rke t

T.C.

NJbi

Ya lçın

söz

o> l oı r3 k.

bu g ündem maddesinin sadece bilgi

amaç lı

ve oylamil yJpı lma}'llC.l~lnı belirtti.

o rtakl11nndan LYY Telekomünikasyon

Ulaşh rmn

A l t)"ıp ı 8a k11nlı ğ.ı

ve

A.Ş.

ve 1'ürkiye

ile T.C. Hllzine ve
Va rlık

fonu

~·IJ li )'<' BJkanlı~ı adınJ

a d ın;ı 'fiirk İ)'<.' \1.ı rlık

Fonu

Yönetimi A .Ş.'n in birlikte verd ikleri ö nerge İlt.>,SPK'nın Kurum.s.11 Yönetim Tcbl iği'n in 4.6.2.
No' lu Zorunlu Kurumsal Yö netim İlk«Si gl!rcği yönetim k urulu üyeleri ile üs t d üZC)'
yöneticiler
için
belirlenen
'Ü cretlendirme
Politikası''nı.n
Şirketin
,........., ..·.try.·.ıtirimciiliskill'ri.com.tr İn!cmct s itesinde Vl! ECKS'dc \'C lopl.1ntıy;ı nziki kaııl<ln
hb..~darl ;:ınmı ~ d ağı tılan do~ya l.ı rda, ortakl.ınrı in« lemcsine sunulnlu.Ş o ldutundJn
okunmuş say ı l ın.ısı teklif edildi.
Top! Jntı bilş kan ı teklifin J lt gündem maddesi olarak eklen eceğini bildird i.

Teklif EGKS'dc 11lt gündem

madd (':' İ ol a r;-ık

eklend i.

Söz konusu teklif 113.471.310 TL RET oyuna ko~ıh k 3.116.831.276 TL KABUL oyuyla oy
çokluğu ile kabul edilerek "Ücrctlcndinnc Politik.3.sı'"nın okunmuş sayılnlJSın;ı k;ır~1r verild i.
Toplant&

baş k;.ın ı

ku rums.ll yönelim ilkelC'ri

gC'rcği

yönetim kurulu üyeleri il" üst d üzey

)'Öncticiler için belirlcne-n "'Ücretlendirme Politik.ısı"' h:ıkkuıdll hisS\.~ilrlJrın görüşlerini
sordu.
Herhangi bir

göriiş

iletilmedi.

bit soru.1ki olağ.t n gene l kurula kadar
gerçekl ~tir<.-<eği her tfulü şirket s.ılın alımla nnın her birisi için ;ıyn oıyn gc-çc.rli olmak
Oıc.n."; US l\1Jl)•On Euro'ya kadar alımlar için yönelim kurulunun ve/veya yönetim kurulu
tu.ıfındıtn yetkile ndirileet:k kişi/kişilerin göre,•lendirilmesi hususunun görüşfiltnes i ve

15. Gündemin

"Şirk e ti n

ve

bağlı o rtoı.klıklannt.n

oyl.ınm:ısı" şeklindeki 15. maddes iyle ilgili olarilk;
Şirket ortaklarınd;ın LYY Tclcko rnünik.Jsyon A.$. ile

·r.c

ı-ı azinc ve ~1:'1Liyc B:ıkanlığ1 ;ıdına

T.C. Ulaştırma ve A ltya pı Bak an lı ğ ı ve Türkiye Varlık Fonu od ına Türki)·c Varlık Fon u
Yönetimi A.Ş.' nin birlikte ''erdikleri ö ne rge: tı.1inc Güçlil to>rilflndan o l..-und u.
Şt(lt

1-Jh;ıtmo M ofk eıı
l"l'f!•t.<.ıo',ı.ı'

.•.111,

.'.

l .\, lo ••

''

6°
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},_.; /

\;

/,-1 ,ı.ı

ı-.-.

•

No /

M torsıs

No ·

' ':. .• • -. • •:~ ,, 1

/~~

1

. ..

Türk TQht komUn \k.a.syon A.$.

Türk Telekom....

Söz konusu önergede, Şirketin ve bJğlı ort.'ıkllkl:ırının bir sonraki olağan genci ku nıl
ıoplJnttsın:ı k:ıd:ır gc.rçcklcştin'C'Cği

her türlü

şi rket s..ıtın ;ıhmJ :ı r ının

her biri.si için ayn .l)'n

geçerli olma k üzere 125 ~filyon Eur-.)'ya kadar a lımlar için yönetim kurulunun ve/VC)'J
yönetim kurulu filrahndan yetkilendirilecek kişi/kişi l erin görevlcndirilnl\Slnln tekJi! t..'Cllldlği
görüldü.
Teklif oyJ., ma)'il sunuldu.
Yap ılan

oylama neticesinde, Şirketin ve b.ıglı orta.kJLkJJnntn bir son r.-ıki o l ağan genel kuru l
toplanUsınJ k..'ldar ge r\"('kleşti reccği her türlü Şirke t satın alımlannın her birisi için<')'" ayn
gı.'°crli

o lmak ü:r.c.·~ 125 milyon Euro·y.1 kadar olan alım la r için yö netim kurulunun vc/vcy:l
yönetim kurulu tJr.l(ınd.ı.n yetkHcndirile-rek kişi/kişi ler in görevlendirilmesi 2.288.124 •rt Rcı·

oyuna ko rşı lık 3.228.014.462 TL KAUUL oyuylo oy çokl u ğu ile kabul edild i.
16. Gündemin ..Söz konusu salJn

a l ımlJrlJ

ilgili olarak.

gerektiği nde

kurma yetkisinin yönetim kurulun.a verilmesi husus u n un
şe klindeki

16.

~1addesiyle

Şirke t ortak l ;ınndan

özel

amaçlı şi rketOe r)

görüşü lme§i

ve

oyJ3nrnas ı"

ilgili Qlarak;

l..YY Telekomünikasyon

A.Ş.

ile T.C. H.az..inc ve

~1;ıl i yc Bak.lnlığı adırtJ

T.C. Ula~!ı rmn ve Al ty;pı B;k;~lığı \'O Türkiye V;ılık Fonu Jdın~ Tiirki y~ V.uhk Fonu
Yönctiıni A.Ş:nin

birlikte verdikleri önerge ~iine Güçlü

ta rafından o kundu .

Söz ko nus u önergede, bir önceki günd em maddesinde yc.r alan ;ıl ın\l.l rlJ. ilgili o l ~r.1k,
g crcktif;indc özel am;ıçl ı ~irkc l(lcr) kurmJ yetkisinin yönelim kurulun;ı V('rilmcşi nin teklif
cdlldl~I

görüldü.

Söz konu.!ıo"U teklif oy l;:ım..ıy<ı s unuldu.
Y<ıpılan

oylama neticesinde. $irketin ve

bağlı orta k l ı kJ ,1 rın

bir sonraki

o l a~J n

genel kurul

top lant.ısu\:ı ktıd:ır gerçck1 cştirecc.-ği şirket s..ıhn :ılı ml:.ırıyl;:ı i1g:ili olar:ık. gcrckli ğinde özel
.l mnçlı Şirkel(ler) kurma yetkis inin )'Önctim

kurulun:.. verilmesi hususu 1.617.364 TL RET

oyuna karşılık 3.228.685.222 TI.. KABUL oyuyl• oy çokluğu ile kobul ed ild i.
HissedarJarımı.z.dJn S:.t)'ln Ünal KOÇER SÖ:G ol.lr:ı.k bu mddedc Genci Kurul t;:ıra!ınd3.n

Yönetim Kurulu'na ver-ilen yclkinjn geçmiş senelerde de genel kurullard.l verilip
veri l me-diğini

sordu.
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N o / M c:f 1ok No
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Tu ı k Tclekomtınlkasyon

.

A $.

•
....

Tü rk Telekom

DivJJl Başkanı Uğur Nabi Yalçın tarafından yopı l JJl açıkl amada. söz konusu yetkinin her sene
ol ağan

kurul

genel

ku nıllard,1

toplantıs ın da

Yönetim Kurulu'nJ

da i.l)'nı ~ki ld e: yetki

veri ld iği

\'e rild iği

ve geçen sene

)'ilp ılan olağan

genci

belirtildi.

17. Gündemin "'Yönelim Kurulu üyeJ('(ine, TIK'nın 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri
y.lpabilmcleri için izin verilmesi hususunda kM3.r verilmesi ..

ş eklindeki

17.

~·1;ıdd esiylc

ilgili o l .ır.l k;
Şirket ort.ı k l t"ı rından

LYY 'l'e lekonlünikasyon A.$. ve ·r.C. Hazine \ 'C

M:ıli)•e B:ıkanh g ı ndına

T.C. Ulaştı rm:ı ve Alty.,pı O:ıkanlığı ile Şirket ortakJanndan Türkiye Va rlık Fonu :ıdınJ
Tü rkiye Vnrl ık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin ve rdiği önerge 1'1ine Ci.içlü IJr.lftndan oku n d tı.

Sö7-. konusu önergede Yönetim Kurulu ü yelerine, TrK'nın 395. ve 396. ~1Jdd c:lerindc
belirtilen ~teri yapabilmeleri hususundJ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Şirket
~ rjl!,1ndi1 İm 7.."tl:tn3n İ mtiy..,z Sözlcşmcsi'nin şartlarmJ U)'gun olarilk izin vcri lmı:siniı\ teklif
ed ildiği

görüldü.

Teklif oy l.ı m<ı)'il sunuldu.
Yopıl•n oylomo netiec..,;inde söz konusu

teklif 83.662.3$9 TL RET oyun> ka rşılık 3.146.640.197
TL KABUL oyuyla oy {Ok l uğu ile k•bul edild i.
18. Gündemin " Dilekler \'e

Ka p anış" şeklindeki

18. m."lddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapa n ış m...ıddcslnc gc..-çildl.

Yönetim Kurulu Başkanı Say ı n Ömer F3tih Say.ın söz J )J rJ k, Tü rk Tc.!lckom'un ve grup
şi rketlerinin

2020 faa liyet

y ılı içcris iı1deki çJh.şmal anndan, Şi rkc t' in b;'l.Ş.;'l r ıl Jrı

dönem beklentilerinden b:ı.hsctti ve

ve gele-cek

t eşe kkür konuş m a$ı yaptı.

l.Ji ~~darlanmızdJn SJytn ÜnJI KOÇE~ söz .ı la r;ık Şi rketi n b:'lŞ.')rı l<ırın ve karlılığ1 n d cv.1 mını

d iled i.
Bu maddeyle ilgili EKCS ÜZı."tinde n hisS4:d arlanmı.zdan gelen d ilek ve temcnnilt:!r 3Ş.l~ıd aki
gibid ir:

Sk:ı l

,, .... ~ ......
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No / M cı n ı,_ No
. ~-. -,
.'• ·,ı" ,-, •

-~14

Tu ı k TetekorntınıU~yon

'
Türk Telekom...

. ....

A.S.

S.--ıy1n Gökhan Evliyaoğlu; bir sonr.lki genci kurulun ilan edild iği 7.am.1nda başl,1m .lstnı

tcmt:nni ve t11lep etti .

.Sayın Suphj Özden Erdağı Şirket yöneıfmlnin 2021 yılı bcklı.'lltilcrini $Ordu. Şirket G:ncl
~1üdiirü / CEO Sayın Ümit ÖNAL söz aJar.lk. )'Jpılmış olan yJtlrın1cı sunuml.lru\d;'l d;"ı
belirtilen 2021
8;ışka

yıl ı

öngörülerinden kıS.lCJ bahsetti.

söz alan olmad ı .

Gündemde
yılı ol ağJn

görüşülecek

bJo:ko bir husus bu l unm ;ıd ıtınd.ın Türk Telekomüniknsyon

genel kurul toplantısı saat 11:45 itib.lriylc toplanlı

başkJn ı tarafınd ın

t\ .Ş.

sonJ e rdirildi.

19 Mort 2021, Cumo, Soot: 11:45
İşbu tutilnak yerinde tuıu ldu~ okun.:ır;:ık imz;:ı lnndı.

BAKANLIK

TOPLANTI

TEMSİLdSi

BA$KANI

YAZMANI

.

Mine GÜÇLÜ

U!lur Nobi YALÇIN

ıuıktelt'kom com.tr

TUTANAK

OY TOPLAYICJ

Serdar AKCASU

l)lotme M etkezi
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