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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASI 
 
Olağanüstü Genel Kurul Kararları-30 Ocak 2009 
Şirketimizin 30 Ocak 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu tarafından IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarının yetkilendirilmesine 
yönelik dört adet Lisans verilmesi ile ilgili olarak 28 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş 
olan ihalelerde, Şirketimizin A tipi lisans alması nedeniyle, ana sözleşmesinin “Maksat ve 
Mevzuu” başlıklı 3. Maddesinin İhale Şartnamesi uyarınca tadil edilmesi yönünde karar 
alınmıştır. 

 

OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ: 
 
Genel Kurula Davet ve Ajanda ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı-2 Mart 2009 
 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 
08 Mayıs 2009 Cuma günü saat 15:00’da “Turkcell Plaza, Konferans Salonu, Meşrutiyet Cad. 
No:71 Tepebaşı, İstanbul” adresinde yapılmasına karar vermiştir. 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ‘NİN 08 MAYIS 2009 TARİHLİ OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

  
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi; 

 
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki 

verilmesi; 
 

3. 2008 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Denetçi raporları ile Bağımsız Denetim 
Şirketi rapor özetinin okunması; 

 
4. 2008 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve 

onaylanması; 
 

5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden 
dolayı ibra edilmeleri; 

 
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile seçimi ve ücretlerinin tespiti; 

 
7. Denetçilerin bir yıl süre ile seçimi ve ücretlerinin tespiti;  

 
8. 2008 yılı karın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara 

bağlanması;  
 

9. 2008 Yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 
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10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış 
Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından 
yapılan “bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin” görüşülerek onaylanması; 

 
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya 

başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer 
işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri 
gereğince izin verilmesine dair karar alınması; 

 
12. Dilek ve temenniler. 

  
 
Yönetim Kurulu Temettü Teklifi-30 Mart 2009 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 8 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul 
Toplantısında 2008 yılı net dağıtılabilir dönem karının %50’si toplam 1.098.193.226 TL’nin 
nakit temettü olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar vermiştir. Bu tutar 1 TL nominal 
değerindeki beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,4991787 TL (%49,91787 oranında) 
nakit temettüye tekabül etmektedir.  

Yönetim Kurulumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısında sunmak üzere aldığı teklif 
kararının detayları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Şirketimiz, halka açık anonim şirketlerin temettü dağıtımlarına ilişkin bağlı olduğu Sermaye 
Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık 
Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında 
Tebliğ” uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 2009/2 sayılı Haftalık Bülten ile belirlediği 
asgari temettü oranı ile 24 Kasım 2004 tarih ve 366 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde benimsemiş olduğu temettü politikasını göz önüne 
alarak, Şirketimiz’in 8 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştireceği 2008 Yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda karar verilmek üzere; 

1. Şirketimizin 01 Ocak 2008-31 Aralık 2008 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 3.016.415.970 
TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 
3.721.273.637 TL olduğuna, 
  

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.312.800.788 TL’lik karın 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında verilen karar 
çerçevesinde 12 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “2008 Yılı Hesap Dönemi Karlarının 
Dağıtımına İlişkin Duyuru” uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna, 
 

3. Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş/çıkarılmış 
sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması 
zorunludur. Şirketimizin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında yer alan birinci 
tertip yasal yedek akçe tutarı 323.585.664 TL’dir. Şirketimizin ödenmiş/çıkarılmış  
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sermayesinin beşte biri 440.000.000 TL’dir. Buna göre 2008 yılı için; sermayenin beşte 
biri olan 440.000.000 TL ile 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yasal kayıtlarda yer alan 
birinci tertip yedek akçe tutarı olan 323.585.664 TL arasındaki fark kadar olan 
116.414.336 TL’nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,  

  
4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 2.312.800.788 TL’den 

116.414.336 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 
2.196.386.452 TL’nin 2008 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 
6.567.426 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.202.953.878 TL’nin birinci 
temettü matrahı olarak belirlenmesine, 

  
5. Birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.202.953.878 TL’nin Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20’sine 
karşılık gelen 440.590.776 TL’nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına,  98.819.323 
TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından 
ayrılmasına, 
 
a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.098.193.226 TL’nin; tamamının geçmiş yıl 
karlarından dağıtılmasına, 
b. Yukarıda belirtilen ve toplam nakit olarak dağıtılacak 1.098.193.226 TL’nin tamamı 
24.04.2003 öncesi dönemde yapılan yatırımlar kapsamında kullanılan yatırım teşviki ile 
elde edilmiş ve üzerinden yatırım indirimi stopajı hesaplanmış olmasından ötürü, aynı 
tutar üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığına, 
c. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse için 
net ve brüt eşit 0.4991787 TL olmak üzere toplam net 1.098.193.226 TL nakit temettü 
ödenmesine, 
  

6. Nakitt  dağıtım sonucunda kalan dağıtılabilir kar olan 2.097.567.129 TL’nin; 
  
aa..  Olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, 
b. 2009 hesap dönemine olağanüstü yedek olarak aktarılacak olan bu tutarın,  tekrar 
dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuna, 
 

7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 18 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, 
fiziki hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve saklamada yetkili aracı kurumlar 
nezdinde kaydileştirilmesi şartıyla, 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında ve 15 gün  
süreyle Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin İstanbul Genel Müdürlük, 
Çiftehavuzlar, İzmir ve Ankara şubesi adreslerinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş.’nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul 
adresinde başlanmasına, kkaarraarr  vveerriillmmiişşttiirr.. 

 
 
Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları:-8 Mayıs 2009 
 
Şirketimizin 8 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında  
  

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2009 tarihli 641 sayılı kararı ile 
görevlendirilen bağımsız dış denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest 
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Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin “bağımsız dış denetleme kuruluşu” olarak 
seçimine, 

 
2. Şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Hamit Sedat Eratalar ve 

İbrahim Alpay Demirtaş’ın seçilmelerine; 
 

3. Mehmet Emin Karamehmet, Mehmet Bülent Ergin, Aimo Eloholma, Alexey 
Khudyakov, Oleg Malis, Tero Erkki Kivisaari’nin Turkcell Holding A.Ş.’yi temsilen 
ve Colin J. Williams’ın üç yıl süre ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilmelerine  
 

4. Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 27 Mart 2009 tarihli 647 sayılı kararı ile yapılan 
teklif uyarınca,  
hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse için net ve brüt 
eşit 0.4991787 TL olmak üzere toplam net 1.098.193.226 TL nakit temettü 
ödenmesine karar vermiştir. Bu kapsamda; 
 

a. Şirketimizin 01 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 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 
3.016.415.970 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari 
karının ise 3.721.273.637 TL olduğuna, 
 

b. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.312.800.788 TL’lik karın 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında verilen 
karar çerçevesinde 12 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “2008 Yılı Hesap Dönemi 
Karlarının Dağıtımına İlişkin Duyuru” uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna, 
 

c. Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş/çıkarılmış 
sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması 
zorunludur. Şirketimizin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında yer alan 
birinci tertip yasal yedek akçe tutarı 323.585.664 TL’dir. Şirketimizin 
ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin beşte biri 440.000.000 TL’dir. Buna göre 2008 yılı 
için; sermayenin beşte biri olan 440.000.000 TL ile 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 
yasal kayıtlarda yer alan birinci tertip yedek akçe tutarı olan 323.585.664 TL 
arasındaki fark kadar olan 116.414.336 TL’nin birinci tertip yedek akçe olarak 
ayrılmasına,  
 

d. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 2.312.800.788 TL’den 
116.414.336 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 
2.196.386.452 TL’nin 2008 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 
6.567.426 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.202.953.878 TL’nin birinci 
temettü matrahı olarak belirlenmesine, 
 

e. Birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.202.953.878 TL’nin Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen 
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%20’sine karşılık gelen 440.590.776 TL’nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına,  
98.819.323 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının 
kalan kısmından ayrılmasına, 

  
i)  Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.098.193.226 TL’nin; tamamının geçmiş 

yıl  karlarından dağıtılmasına, 
 
ii) Yukarıda belirtilen ve toplam nakit olarak dağıtılacak 1.098.193.226 TL’nin 

tamamı 24.04.2003 öncesi dönemde yapılan yatırımlar kapsamında 
kullanılan yatırım teşviki ile elde edilmiş ve üzerinden yatırım indirimi 
stopajı hesaplanmış olmasından ötürü, aynı tutar üzerinden stopaj kesintisi 
yapılmasına gerek bulunmadığına, 

 
iii) Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 

beher hisse için net ve brüt eşit 0.4991787 TL olmak üzere toplam net 
1.098.193.226 TL nakit temettü ödenmesine, 

  
f. Nakit dağıtım sonucunda kalan dağıtılabilir kar olan 2.097.567.129 TL’nin; 

  
i) Olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, 

 
ii) 2009 hesap dönemine olağanüstü yedek olarak aktarılacak olan bu tutarın,  

tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi 
yapılmasına gerek bulunduğuna, 

 
iii) Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 18 Mayıs 2009 

tarihi itibariyle, fiziki hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve 
saklamada yetkili aracı kurumlar nezdinde kaydileştirilmesi şartıyla, 2008 
yılı kar payı kuponları karşılığında ve 15 gün süreyle Finans Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.’nin İstanbul Genel Müdürlük, Çiftehavuzlar, İzmir 
ve Ankara şubesi adreslerinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 
Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli 
İstanbul adresinde başlanmasına,karar verilmiştir.  

 
 
İŞTİRAKLERİMİZ İLGİLİ GELİŞMELER 
 
Turktell Sermaye Avansı-27 Ocak 2009 
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 27 Ocak 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 
Şirketimizin Türkiye’de faaliyet gösteren iştiraklerinden Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’ye 
250.000.000 TL sermaye avansı ödemesine karar vermiştir. 
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ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER: 
 
Cenk Serdar’ın Görevinden ayrılması 13 Mart 2009 
  
01.01.2005 tarihinden bu yana Turkcell Grubunda çalışmış ve en son İş Geliştirme 
konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Cenk Serdar, 13 
Mart 2009 itibariyle görevinden ayrılmıştır. 
 
İMTİYAZ ŞÖZLEŞMESİ İMZALANMASI: 
    
3. Nesil ihalesinde alınan lisansa ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imzalanmas-30 Nisan 
2009  
 
28 Kasım 2008 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarının 
yetkilendirilmesine yönelik dört adet lisansın verilmesi için yapılan 3. Nesil ihalesinde, 358 
milyon Euro (KDV hariç) karşılığında en geniş frekans bandını içeren A tipi lisansını 
aldığımızı duyurmuştuk. 
 
Bu kapsamda Şirketimiz ile BTK arasında imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup, KDV dahil 
422,4 milyon Euro T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ödenmiştir. 
 
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Turkcell’i olarak hem 
ödediğimiz lisans bedeli ile yaptığımız katkıdan hem de ülkemizi 3. Nesil teknolojisiyle 
tanıştıracak olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu teknoloji Türkiye’deki mobil 
iletişimi hızlandıracak, mobil internet kullanımını artıracak, yakınsama konusunda yeni 
açılımlar kazandıracak ve hem Türk toplumuna hem de ülkemiz ekonomisine son derece 
olumlu katkılar sağlayacaktır.” dedi. 
 
 
 
DİĞER: 
 
Cosmofon ile ilgili açıklama-21 Ocak 2009 
 
Şirketimizin, çeşitli ülkelerde oluşan yatırım potansiyellerini değerlendirme çalışmaları 
sürmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz Makedonya’da faaliyet gösteren Cosmofon için de 
“bağlayıcı olmayan teklif (non-binding offer)” vermiş olup ancak Yönetim Kurulu tarafından 
alınmış nihai bir karar bulunmamaktadır.  
 
 
 
Cosmofon ve Turktell’le ilgili Ek açıklama-5 Şubat 2009 
 
Şirketimizin, Makedonya pazarında faaliyet gösteren Cosmofon ile ilgili olarak 21 Ocak 2009 
tarihinde, Turktell Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ye ödenen sermaye avansı ile ilgili olarak 27 Ocak 
2009 tarihinde kamuya duyurduğu özel durum açıklamalarına ilişkin ek açıklama: 
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Daha önce kamu ile paylaştığımız özel durum açıklamalarında belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, 
çeşitli ülkelerde oluşan yatırım potansiyellerini değerlendirmektedir. Şirketimiz bu kapsamda 
zaman zaman prosedür gereği değerlendirme çalışmalarına dahil olabilmek maksadıyla teklif 
vermek üzere alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın, bağlayıcı olmayan teklif (non-
binding offer) verebilmektedir. Verilen bağlayıcı olmayan teklif ardından yapılan 
değerlemeler, yatırım fırsatının değerlendirilebileceği sonucunu verdiği durumda ise Yönetim 
Kurulu tarafından bu yatırım fırsatının değerlendirileceği yönünde bir karar alınıp, bu karar 
kamu ile özel durum açıklaması yapılarak paylaşılmaktadır. 
 
Şirketimiz, 2 milyon nüfuslu Makedonya’da, %30 pazar payı ve 650.000 adet abone ile ikinci 
büyük GSM operatörü olarak faaliyet gösteren Cosmofon için, 17 Aralık 2008 tarihinde, bu 
şirketi değerlendirebilmek üzere, prosedür gereği,  “bağlayıcı olmayan teklif (non-binding 
offer)” vermiştir. Ancak, değerlemeler henüz devam etmekte olup, yatırım fırsatının 
değerlendirilip deeğerlendirilmeyeceği konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınmış nihai 
bir karar bulunmamaktadır.  
 
Şirketimizin 27 Ocak 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, %100 oranındaki iştiraki 
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (“Turktell Bilişim”)’e ödemeye karar verdiği 250.000.000 TL 
tutarındaki sermaye avansı, genel olarak, Turktell Bilişim’in, Türkiye’de faaliyet gösteren ve 
doğrudan iştirak ettiği iştiraklerinin çalışma sermayesi ve yatırım ihtiyaçları için 2009 yılı 
içerisinde kullanılacak olup, söz konusu tutar xxx tarihinde yapılacak Turktell Bilişim 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınacak karar doğrultusunda Turktell Bilişim’in 
sermayesine ilave edilecektir. 
 
Abone Sayısının Açıklanması-6 Şubat 2009 
Şirketimizin Türkiye’deki abone bazı, sektörel hareketliliğin en yüksek ve rekabetin en yoğun 
olduğu 2008 yılında geçen yıla kıyasla %5 oranında artarak 31 Aralık 2008 itibarıyla 37.0 
milyona ulaştı. 2008 yılının dördüncü çeyreğinde faturalı abone sayısı 7,5 milyon, ön ödemeli 
abone sayısı ise 29,5 milyon oldu. 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla abone bazımız 35.4 milyon 
idi. 
 
2008 yılı içerisinde 1,6 milyon net yeni abone kazanan Turkcell, yılın son çeyreğinde abone 
bazına 650.000 net yeni abone ekleyerek pazardaki öncülüğünü sürdürdü. Turkcell’in 
dördüncü çeyrekte net abone kazanımının %43’ünü faturalı hatlar oluşturdu.  
 
Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler 
yaptığı açıklamada, “2008 yılında da Türkiye’nin, Turkcell’i tercih etmesinden dolayı 
memnunuz. 2008 yılı, 9 Kasım 2008’de başlayan numara taşınabilirliği dolayısıyla GSM 
pazarında yoğun rekabetin yaşandığı bir yıl oldu. MNT uygulaması, tüketicilere operatör 
seçme şansı anlamında bir alternatif sunarken, beklentilerimiz paralelinde, pazar dengelerini 
değiştirmedi. Turkcell olarak, 2008’de de,  hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerimize, 
onların ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına hitap eden kampanyalar sunduk ve kalite ve 
kapsama liderliğimizi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde liderliğimizi korumaya ve Turkcell’i 
tercih eden müşterilerimizin hayatını kolaylaştırarak ve fayda sağlayarak kazandırmaya 
devam edeceğiz.” dedi. 
 
Şanş Oyunları İhalesi için Ön Yeterlilik Başvurusu-16 Şubat 2009 
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Şirketimiz %100 iştiraklerinden Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. vasıtasıyla tamamına iştirak 
ettiğimiz Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş., Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
yapılan 04.04.1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit 
olmak üzere, planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğüne (“İdare”) ait olan “Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi 
İhalesi’ne ön yeterlilik başvurusunda bulunmuştur.  
 
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.  ile Tepe Grubu, anılan ihale kapsamında işbirliği içerisinde 
hareket etmek üzere 14.02.2009 tarihinde bir ön anlaşma imzalamışlardır.  
 
 
Kredi Temini ile ilgili Yönetim Kurulu kararı 2 Mart 2009 
  
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27 Şubat 2009 tarihli toplantısında, Turkcell Grubu şirketlerinin 
2N ve 3N altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, 750 milyon ABD dolarına 
kadar sağlanacak olan ihracat finansmanı temini için ilgili kuruluşlara yetki verilmesi ve söz 
konusu kredi üzerinden ihtiyaç duyulması halinde grup şirketlerine garanti sağlanması 
amacıyla şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir. 
 
Cosmofon’a Bağlayıcı Teklif Verilmesi İçin Yönetim Kurulu Kararı-2 Mart 2009 
  
21 Ocak 2009 tarihli açıklamamızda, Cosmofon Mobile Telecommunications Services AD 
Skopje’ye (“Cosmofon”) "bağlayıcı olmayan teklif (non binding offer)" verdiğini 
duyurmuştuk.  
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27 Şubat 2009 tarihli toplantısında, doğrudan veya bir iştiraki 
vasıtasıyla, Cosmofon ve Germanos Telekom AD Skopje (“Germanos”) şirketlerinin 
hisselerinin %100’ünün satın alınması için ana hissedarları olan Yunanistan kökenli operator 
OTE’ye bağlayıcı teklif verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir. 
Cosmofon, 2 milyon nüfuslu Makedonya'da %30 pazar payı ve 650.000 abone ile faaliyet 
gösteren ikinci büyük GSM operatörü, Germanos ise yine Makedonya genelinde güçlü bir 
bayii kanalı ile ağırlıklı olarak Cosmofon’a hizmet veren distribütördür.   
Cosmofon ve Germanos için OTE’ye teklif verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması 
kararını değerlendiren Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Okandan, 
Turkcell’in lider iletişim ve teknoloji şirketi olma konumunu daha da güçlendirmek 
istediklerini ifade etti. Turkcell’in halihazırda sekiz ülkede faaliyet gösterdiğini ve toplamda 
62 milyon abone sayısına ulaştığını belirten Okandan “Yeni iş alanlarında ve Makedonya gibi 
yeni ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.  
  
3G altyapısı kurulumu tedarikçi anlaşmaları-11 Mart 2009 
  
Şirketimiz, Türkiye çapında 3G altyapısının kurulumu için Ericsson Telekomünikasyon A.Ş. 
ve HUAWEI International Pte.Ltd. ile sözleşme imzaladı. 
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv yaptığı açıklamada “Turkcell olarak bugün olduğu gibi 
3G alanında da yatırımlarımızı, şebeke kapsaması ve kalite liderliğimizi sürdürecek şekilde 
gerçekleştireceğiz. Altyapı çalışmalarımızın yanı sıra, müşterilerimize 3G’nin getireceği hızlı 
mobil internetle birlikte daha gelişmiş hizmet ve ürünleri daha hızlı, diledikleri yerde ve daha 
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uygun fiyata kullanma olanağı getirecek çözümler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 
Türkiye’ye ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. 
 
  
Cosmofon’a Bağlayıcı Teklif Verilmesi-  13 Mart 2009 
27 Şubat 2009 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda, 
Şirketimiz, %100 oranında dolaylı iştirakimiz olan Beltur B.V. vasıtasıyla, Cosmofon Mobile 
Telecommunications Services AD Skopje (“Cosmofon”)  ve Germanos Telekom AD Skopje 
(“Germanos”) şirketlerinin hisselerinin %100’ünün satın alınması için şirketlerin ana 
hissedarları olan Yunanistan kökenli operator OTE’ye 29 Haziran 2009 tarihine kadar geçerli 
olmak üzere bağlayıcı teklif vermiştir. 
Cosmofon, 2 milyon nüfuslu Makedonya'da %30 pazar payı ve 650.000 abone ile faaliyet 
gösteren ikinci büyük GSM operatörü, Germanos ise yine Makedonya genelinde güçlü bir 
bayii kanalı ile ağırlıklı olarak Cosmofon’a hizmet veren distribütördür.   
 
Türk Telekom’un uyguladığı transmisyon tarifeleri ile ilgili uyuşmazlık-17 Mart 2009  
 
Türk Telekom’un, 2000 yılında transmisyon tarifelerinde tek taraflı hesaplama yöntemi 
değişikliği nedeniyle şirketimizden talep ettiği ek tutara karşılık Şirketimiz tarafından dava 
açılmıştı. 
 
Türk Telekom, Şirketimizce açılan ve bilahare reddedilen davayı gerekçe göstererek, o 
dönemde mevcut tedbir kararı nedeniyle, anapara ve faiz olmak üzere, toplam 30 milyon 
TL’nin ödenmediği iddiasıyla Şirketimizin alacaklarına el koymak suretiyle bu meblağı tahsil 
edeceğini belirtmişti.  
 
Şirketimiz Türk Telekom’un bu uygulamasını ihtiyati tedbir yoluyla durdurmuş ve akabinde 
Türk Telekom’un alacaklı olmadığı tespiti talebiyle Ankara Asliye 7. Ticaret mahkemesinde 
tespit davası açmıştır.  
 
Ankara Asliye 7.Ticaret Mahkemesi, Şirketimiz tarafından söz konusu uyuşmazlığın 
giderilmesi amacıyla açılan davanın reddine karar vermiş ve mahkeme kararı Şirketimize 
16.03.2009 tarihinde tebliğ edilmiştir.  Karar Şirketimiz tarafından temyiz edilecektir. 
 
Şans Oyunları İhalesine teklif verilmesi-30 Mart 2009 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27 Mart 2009 tarihli toplantısında, Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğüne ait olan Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi 
İhalesi’ne, %100 oranındaki iştirakimiz Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. vasıtasıyla tamamına 
dolaylı olarak iştirak ettiği Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş.’nin, tek başına veya diğer 
tüzel kişi/kişiler ile birlikte Ortak Girişim Grubu kurmak vasıtasıyla katılarak teklif vermesine 
ve konu ile ilgili prosedürlerin sürdürülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar 
vermiştir. 
 
  
  
Cosmofon’a en yüksek teklifin başka bir şirket tarafından verilmesi-1 Nisan 2009 
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13 Mart 2009 tarihli açıklamamızda Makedonya’da yerleşik operatör Cosmofon ve dağıtım 
şirketi Germanos’un  %100’ünün satın alınması için ana hissedarları olan operator OTE’ye 
bağlayıcı teklif verdiğimizi duyurmuştuk. 
Bu kapsamda, Şirketimiz kendi iş planına göre yapmış olduğu değerlendirme çerçevesinde 
bağlayıcı teklifini vermiş, ancak en yüksek teklifin başka bir şirket tarafından verildiği 
tarafımıza bildirilmiştir. 
 
Turkcell’in HanseNet şirketinin satın alınması ile ilgilendiğine dair medya haberleri-2 
Nisan 2009 
 
Medyada, Şirketimizin Almanya’da faaliyet gösteren internet sağlayıcısı HanseNet’in satışı 
ile ilgilendiği yolunda haberler yer almıştır. Şirketimiz, söz konusu şirketin satın alınması ile 
ilgilenmemektedir.     
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından açıklanan Arabağlantı Ücret 
Tarifelerinde düşüş-14 Nisan 2009 
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere belirlenenArabağlantı Ücret Tarifelerine göre Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.  
için daha önce 0,091 TL olan GSM şebekelerinde çağrı sonlandırma ücreti 0,0655 TL olarak 
belirlenmiştir.  
 
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi'ne bağlayıcı teklif 
verilmesi-15 Nisan 2009 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 27 Mart 2009 tarihli toplantısında Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğüne ait olan Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi 
İhalesi’ne, %100 oranındaki iştirakimiz Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. vasıtasıyla tamamına 
dolaylı olarak iştirak ettiği Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş.’nin, tek başına veya diğer 
tüzel kişi/kişiler ile birlikte Ortak Girişim Grubu kurmak vasıtasıyla katılarak teklif 
verilmesine karar verildiğini duyurmuştuk. 
  
Bu kapsamda, Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş., yukarıda adı geçen ihaleye bağlayıcı 
teklif vermiştir. 
  
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi sonucu-7 Mayıs 
2009 
 
15 Nisan 2009 tarihinde, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olan Şans Oyunlarının 
Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesine, %100 oranındaki iştirakimiz Turktell 
Bilişim Servisleri A.Ş. vasıtasıyla bağlayıcı teklif verdiğimizi duyurmuştuk. 
 
Bugün yapılan ihale, ihale katılımcılarının, Özelleştirme İdaresi İhale Komisyonunun 
belirlediği rakamı artırmaması sonucunda iptal edilmiştir. 
 
 
 
II) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen 
gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler 
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için 2008 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz:  
 
http://www.turkcell.com.tr/raporlar/faaliyet_raporu2008.pdf 
 
 
 
http://www.turkcell.com.tr/c/docs/announcements/ozeldurum_2009_2502_Q4_2008_TR.pdf 

III) 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait 
Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 
http://www.turkcell.com.tr/turkcellhakkinda/yatirimciiliskileri/finansalveriler/
finansalraporlar# 
 

IV) 31 Aralık 2008 tarihinde  Sona Eren  12 Aylık hesap Dönemine 
Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

http://www.turkcell.com.tr/turkcellhakkinda/yatirimciiliskileri/finansalveriler/
finansalraporlar 
 
 


