TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ
Eski Versiyon

Yeni Versiyon

KURULUŞ

KURULUŞ

MADDE 1.

MADDE 1.

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı “Telgraf ve Telefon
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”
hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhı ve tabiyeti
yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı “Telgraf ve Telefon
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”
hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhı ve tabiyeti
yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı,
(“Hazine”) Ankara, Türkiye
(“Hazine”) Ankara, Türkiye
Eski Versiyon

Yeni Versiyon

SERMAYE

SERMAYE

MADDE 6.

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000
(üçmilyarbeşyüzmilyon) TL olup tamamen ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal
bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye
ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki
gibidir.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000
(üçmilyarbeşyüzmilyon) TL olup tamamen ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal
bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye
ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki
gibidir.

GRUBU

ORTAK ADI

SERMAYE
(TL)

MİKTARI

A

Ojer Telekomünikasyon
A.Ş.

1.925.000.000

B

Hazine

1.049.999.999,99

C

Hazine

0,01

D

Halka Açık

525.000.000,00

TÜRÜ

HİSSE ADEDİ

SERMAYEYE
ORANI

Nama

192.500.000.000

%55

Hamiline

104.999.999.999

%30

Nama
Hamiline

1
52.500.000.000

GRUBU

ORTAK ADI

SERMAYE
MİKTARI (TL)

TÜRÜ

A

Levent
Yapılandırma
Yönetimi A.Ş.

1.925.000.000,00

Nama

B

Hazine

875.011.884,975

B

Türkiye Varlık
Fonu

174.988.115,015

C

Hazine

D

Halka Açık

PAY ADEDİ

SERMAYEYE
ORANI

192.500.000.000

%55

Hamiline

87.501.188.497,50

%25

Hamiline

17.498.811.501,50

%5

%15

0,01
525.000.000,00

Nama
Hamiline

1
52.500.000.000

%15

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı
için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A
Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu
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hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır.
Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye
artırımında, Genel Kurul’un aksine kararı olmadıkça
Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır.
Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye
artırımında, Genel Kurul’un aksine kararı olmadıkça
Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz
edeceği hisselere
hususunda Sermaye
hisse senetlerinin
uyulacaktır.

Şirketin halka arz
edeceği hisselere
hususunda Sermaye
hisse senetlerinin
uyulacaktır.

edilmesinden sonra, şirketin ihraç
ilişkin hisse senetlerinin şekli
Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve
kaydileştirilmesine dair esaslara

edilmesinden sonra, şirketin ihraç
ilişkin hisse senetlerinin şekli
Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve
kaydileştirilmesine dair esaslara

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom’un, C
Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri
satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli
yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister
Yönetim Kurulu’nda ister Genel Kurul’da oylansın, C
Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın
gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok
sayılır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom’un, C
Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri
satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli
yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister
Yönetim Kurulu’nda ister Genel Kurul’da oylansın, C
Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın
gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok
sayılır.

a) Ana Sözleşme değişiklikleri;

a) Ana Sözleşme değişiklikleri;

b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama
yazılı hisselerin devri;
yazılı hisselerin devri;
c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu
İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk
Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. C
Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına
katılmaz.

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu
İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk
Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. C
Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına
katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali
hakları Hazine’de kalmak kaydıyla, Hazine’nin pay
sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak
ve yetkileri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından kullanılır.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali
hakları Hazine’de kalmak kaydıyla, Hazine’nin pay
sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak
ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
kullanılır.
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Eski Versiyon

Yeni Versiyon

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

MADDE 8.

MADDE 8.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan
üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu
üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca
herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük
iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan
kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan
üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu
üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca
herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük
iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan
kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur.

Buna göre;

Buna göre;

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde
aday gösterilecek oniki (12) üyeden oluşur.
aday gösterilecek dokuz (9) üyeden oluşur.
(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak (a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak
seçilmek üzere yedi (7) kişiyi aday gösterme hakkına seçilmek üzere beş (5) kişiyi aday gösterme hakkına
sahiptir;
sahiptir;
(b) Hazine, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;

(b) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse
- Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde sahibi sıfatıyla;
tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak - Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde
seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak
tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyandört (4) kişiyi seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde
aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya
tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan üç (3) kişiyi
- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya
olması halinde (fakat %30’dan daha az) Bağımsız
Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye
Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık
niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına
sahip olacaktır. ;

- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip
olması halinde (fakat %30’dan daha az) Bağımsız
Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye
Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık
niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına
- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin sahip olacaktır. ;
%30’unun ve %15’inin hesaplanmasında, Hazine’nin B - Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin
Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu %30’unun ve %15’inin hesaplanmasında, Hazine’nin ve
hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.
Türkiye Varlık Fonu’nun B Grubu Hisselerden ve D
(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte
elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30’dan daha az), A hesaba katılacaktır.
Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde (c) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu Şirket sermayesinin
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tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat
bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yedi (7) kişiyi %30’dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye
Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık
gösterme hakkına sahip olacaktır.
niteliklerini taşıyan bir (1) kişiyi bağımsız Yönetim
(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse’yi elinde tuttuğu Kurulu Üyesi olarak ve beş (5) kişiyi Yönetim Kurulu
müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip
ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir(1) aday gösterme olacaktır.
hakkına sahip olacaktır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse’yi elinde tuttuğu
(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere
uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir (1) aday gösterme
seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, hakkına sahip olacaktır.
Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy (e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde
hakkını sınırlamaz.
uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü,
arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve hakkını sınırlamaz.
Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri
çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.
arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve
Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların
gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.
gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu
bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday
alınacaklardır.
gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday
Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır
sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden
toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve alınacaklardır.
görevden alınır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse
Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun
görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve
görevden alınır.
sağlayacak makul önlemler alır.
Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının
görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu
sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini,
niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi
düşünülen
tarihi,
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini,
Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi
tarihi,
Sermaye
Piyasası
Kurulu
tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme düşünülen
düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.
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esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu
Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca
düzenlemelerine uyulur.
tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme
esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.
Eski Versiyon

Yeni Versiyon

DENETİM KURULU

DENETİM KURULU

MADDE 16.

MADDE 16.

Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyelerden iki adedi Çıkartılmıştır.
A Grubu Hisse sahiplerince gösterilecek adaylar
arasından, bir adedi de C grubu imtiyazlı hisseyi temsil
eden Hazinece gösterilecek adaylar arasından olmak
üzere Genel Kurulca seçilir.
Denetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Yasal Denetçilerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
dolan denetçi yeniden seçilebilir.
Yasal Denetçilerin seçiminde de bu Ana Sözleşmenin 9
uncu maddesinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır.
Denetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca
tespit edilir.
Eski Versiyon

Yeni Versiyon

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI

MADDE 17.

MADDE 17.

Yasal Denetçiler şirketin genel işlemlerini ve bütçesini Çıkartılmıştır.
incelemeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri
yapmaya, şirketin iyi şekilde yönetimini sağlamaya ve
şirket haklarının ve malvarlıklarının korunması
hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya,
gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve
toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun
354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve
görevlidir. Yasal Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile
kendilerine verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmakla
yükümlüdür.
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Eski Versiyon

Yeni Versiyon

GENEL KURULUN YETKİLERİ

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 19.

MADDE 19.

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili
her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul
kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket
organlarını bağlar. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra
ve sorumluluklarına karar verir.

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili
her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul
kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket
organlarını bağlar. Yönetim Kurulunun ibra ve
sorumluluklarına karar verir.
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