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2012 YILINA AİT 29 MART 2013 TARİHLİ 
 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI 
 
 

Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 
09.00’da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, 
Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve 
saatte toplantıya katılmaları rica olunur.  
 

 Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.  
 
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 
imzaları ile mümkündür. EGKS’de işlem yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerini 
kaydetmeleri ve EGKS’den katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına Genel 
Kurul tarihinden en geç bir gün öncesine kadar kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları 
bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları 
mümkün değildir.  
 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 
28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 
  
Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, 
No:8 tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu (Ek-1) doldurarak imzasını notere 
onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek 
şirketimize göndermesi ve ibraz etmesi gerekmektedir.   
 
 
 
 
 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2 Maddesi  
Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar  
 

SPK’nun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliği” uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, 
yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde 
yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 

 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 
 
Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. 
Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. 

 

 

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim 
pay sahibi bulunmamaktadır. 



 
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı                  Pay Oranı (%)     Pay Tutarı (TL) 
Prysmian (Dutch) Holdings B.V.                83,75 93.991.660 
Diğer                                                          16,25 18.241.992 
                                                                 100,00 112.233.652  

 

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya Şirketin 
Ilgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde 
Konulmasına Ilişkin Talepleri 

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep 

iletilmemiştir. 

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş 
Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket 
Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki 
Değişiklikler 

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması 
halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili ilkesine ilişkin 
olarak şirket Esas Sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı madde 
ilave edilmiştir. Ayrıca, 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kuruluna üç adet bağımsız üye 
seçilmiştir. 

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, 
değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, 
yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; 

Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız üyeler 30.03.2012 tarihli olağan genel kurul ile 2 
yıllığına göreve getirilmiş olup, bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

5. Yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlara dair 
ücret politikası; 

Yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlara dair ücret politikası 
Şirketimizin internet sitesinde aşağıdaki linkte detaylı olarak yer almaktadır. 

http://www.prysmian.com.tr/people/wage_policy.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.prysmian.com.tr/people/wage_policy.html


 

29 MART 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN  
AÇIKLAMALARIMIZ  

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü, 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları 
hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri 
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın 
seçimi gerçekleştirilecektir. 

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması 
için yetki verilmesi, 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.prysmian.com.tr Şirket 

internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, 
Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers) 
Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 

 
3. 01.01.2012 – 31.12.2012 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a 
member of PricewaterhouseCoopers ) Raporları ile Şirket mali 
tablolarının okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması, 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.prysmian.com.tr Şirket 

internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, 
Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers) 
Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 
 

4. 01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Dönemi'ne ait SPK mevzuatına göre 
hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesapların müzakere 
edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 
ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2012 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu 
Hesaplarının İncelenmesi ve müzakere Edilmesini müteakip, 2012 Yılı Bilançosu ile 
Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.Yönetim Kurulu 
üyelerinin ibrası ile ilgili karar alınacaktır. 

 

 

 

http://www.prysmian.com/
http://www.prysmian.com/


 

 
5. 01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 

Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine uygun olarak belirlenen 7.703.583 TL 2012 faaliyet yılı ticari bilanço 
karın’dan, 410.094 TL   I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve 152.891 TL II. Tertip Yasal 
Yedek Akçe’sinin indirilmesinden sonra kalan ve  çıkarılmış sermayenin %6,36’sına 
tekabül eden 7.140.598 TL dağıtılabilir dönem net karının tamamının, şirket ana 
sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak,çıkarılmış 
sermayeyi temsil eden hisse senetlerine, 16 Nisan 2013 tarihinden itibaren temettü 
olarak  nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,063622607 TL 
üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,054079216 TL 
dağıtılmasını  teklif eden Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilerek Genel Kurul’un 
onayına sunulacaktır (Ek 2 ). 

 
6.   Şirket kâr dağıtım politikasının belirlenmesi, 

 
27.03.2007 tarihli,  2007/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararında ve internet sitesinde  yer 
alan Şirket kar dağıtım politikası Genel Kurul’da müzakere edilerek kar dağıtım 
politikası olarak belirlenip belirlenmeyeceği ya da değiştirilerek belirlenmesi hususu 
müzakere edilecektir. 

 
7. 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un 

bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2013 yılında yapılacak olan 
bağışların üst sınırının belirlenmesi ve bağış ve yardımlara ilişkin 
şirket politikasının Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde 
belirlenmesi, 
 
2012 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulda bilgi verilecektir. 
Yönetim Kurulu’nun 04 Mart 2013 tarih ve 2013/05 sayılı bağış ve yardımlara ilişkin 
şirket politikasının internet sitesinde (www.prysmian.com.tr) yer alan  Bağış ve Yardım 
politikasının uygunluğunu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
2013 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı belirlenecektir. 

 
 

 
8. Şirket ana sözleşmesinin 4,9,10,11,13,23 ve 26. maddelerinin 

Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 
onaylanan ekli tadil tasarılarında belirtildiği şekilde tadili 
hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına 
sunulması, 
 
Şirket ana sözleşmesinde yapılması planlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış olan değişiklikler, genel kurul 
onayına sunulacaktır (EK 3). 
 
 
 

http://com.tr/


 
 
 
 

9. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine 
verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir 
veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
 
SPK Düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler  lehine verilmiş olan 
Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerle ilgili 
bilgi verilecektir.  
 

10.  Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 
yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca 
seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 
 
2013 mali yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili olarak Denetim 
Komitesinin önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilecek, akabinde 
seçimi yapılacaktır. 

 
11.  Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel 

Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu 
tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi 
hususlarının görüşülmesi, 
 
Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine 
kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış 
işlemlerin tasdiki oylamaya sunulacak, 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kuruluna 
kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul alınması ve satılması hususunda 
alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibi hususu görüşülerek 
karara bağlanacaktır. 

 
 
12.  Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim 

kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK’nın Seri: IV No: 56 
sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.7. no.lu ilke 
kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet 
edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte 
işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;  
 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
yakınlarının, SPK’nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim 
İlkeleri 1.3.7. no’lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle 
rekabet edebilmesi için onay verilmesi hususu müzakere edilerek karara 
bağlanacak, ayrıca dönem içerisinde gerçekleşen bu nitelikli işlemler var ise bu 
işlemler bilgi verilmek suretiyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
 
 



 
 

 
 
 

13.  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, madde 40 gereğince, Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin görüşülmesi ve 
onaylanması, 

 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda 
Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, madde 
40 gereğince, 06.03.2013 tarihli 2013/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile hazırlanan 
ve internet sitemizde yayınlanan  iç yönerge okunacak, müzakere edilecek, 
uygunluk durumu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır (Ek 4).  

 
14.  Dilekler ve Kapanış. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İ lişkili Taraf İşlemlerine 

Ilişkin Yönetim Kurulu Raporu 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19.3.2008 tarihinde yayımlanan Seri IV, No 41 sayılı 
Tebliği, 20.7.2011 tarihinde yayımlanan Seri IV, No 52 sayılı Tebliği ile değiştirilerek 
ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesine yönelik 
5. madde ile, payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve 
süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap 
dönemi içerisindeki tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık 
finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una 
veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından 
işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor 
hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul 
toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler 
hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Şirketimizin 2012 yılında ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Yapılan işlemler nitelik itibariyle satışlarda ticari mal alımlarda ise hizmet, ticari mal ve 
malzeme olarak gerçekleşmiştir. 

 

Grup şirketlerine yapılan satışlar:   Ticari Mal 

Prysmian Kabel und Systeme GmbH 2.114.414 

Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l 18.418.419 

Prysmian Cables et Systemes France 5.128.730 

Prysmian Cables & Systems Ltd. 20.782.717 

Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. 3.127.008 

Prysmian Cables y Sistemas S.A. 23.516 

Prysmian LLC Rybinskelektrokabel 829.874 

Draka Istanbul Asansor  Ihracaat  I 709.140 

Draka Comteq Kablo Limited Sirketi   220.318 

Draka Offshore Asia Pacific Pte Ltd SINGAPORE 229.125 

Diğer grup şirketlerine yapılan satışlar toplam 709.474 

 
52.292.735 

 
2012 yılında grup şirketlerine 52.292.735 TL tutarında satış yapılmış olup bu satışların 
tamamı ticari mal niteliğinde gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grup şirketlerinden yapılan malzeme, hizmet ve sabit kıymet 

alımları:   

 
Ünvanı 

Malzeme   

Ticari Mal 
Hizmet Toplam 

Prysmian Metals Ltd. 19.538.349 - 19.538.349 

Prysmian Cavi e Sistemi  S.r.l. 57.062 17.202.462 17.259.524 

Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l. 3.968.359 - 3.968.359 

Prysmian Cables & Systems Ltd. 335.020 - 335.020 

Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. 7.435.800 - 7.435.800 

Prysmian Kabel und System GmbH. 5.168.270 - 5.168.270 

Prysmian S.p.A - 1.187.737 1.187.737 

Prysmian Cables y Sistemas S.A. 4.283.121 - 4.283.121 

Draka Comteq Germany GmbH 725.664 - 725.664 

Draka Cable Wuppertal GmbH 234.315 - 234.315 

Draka Comteq Fibre BV 187.380 206.827 394.207 

Draka Comteq Berlin GmbH & Co. KG 1.454.268 - 1.454.268 

Prysmian Romania Cabluri Si Sisteme 847.765 - 847.765 

Prysmian Cables and Systems B.V. 339.019 - 339.019 

Draka Comteq UK Limited 1.256.167 - 1.256.167 

Draka Comteq Kablo Ltd.Şti. 374.077 - 374.077 

Diğer Grup Şirketlerinden Yapılan Alımlar 121.690 - 121.690 

 

46.326.326 18.597.026 64.923.352 

 

Grup firmalarından yapılan alımlarımız malzeme ve hizmet alımları olarak 2 ana kalemde 

meydana gelmiş olup bu hizmet alımlarına dair detaylı bilgi ekte sunulmuştur. 

 

Grup şirketleri ile ilgili lisans ve anlaşma giderleri : 2012 

Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 17.202.462 

Prysmian S.p.a. 1.187.737 

Draka Comteq Fibre BV 206.827 

 

18.597.026 

  

Grup şirketlerine yapılan hizmet bedelleri üç tür hizmet bedelini kapsamaktadır. Bunlar; 
 
TAF (Technical Assistance Fees) lisans anlaşması: 
 
Lisans bedeli; net üretimden satışlar üzerinden %1 marka hakkı %1 knowhow olmak 
üzere toplam %2 olarak hesaplanıp ilgili şirketler tarafından fatura edilmektedir. En son 
2006 yılında ünvan değişikliği için düzenleme yapılmıştır. 
 
SAG (Service Agreement ) hizmet anlaşması: 
 
Prysmian Grup Holding merkezinde tüm grup şirketleri için yapılan; hukuk, satış destek, 
Ar-Ge, danışmanlık gibi şirket bazında çeşitli dağıtım anahtarlarına gore masraf 
paylaşımları fatura edilmektedir. 
 



IT (IT Service Agreement) bilgi işlem servis anlaşması: 
 
Prysmian Grup Holding merkezinde grup şirketleri adına yapılan tüm bilgi işlem 
masrafları hesaplanmaktadır.Çeşitli dağıtım anahtarlarına göre masraf paylaşımları 
belirlenip grup şirketlerine paylarına düşen tutar faturalandırılmaktadır.  
 
Prysmian S.p.A. şirketinden alınan IT hizmet bedeli ise 2011 yılında revize olan S.A.P. 
sistemi ile ilgilidir. Sistem revizyonu doğrultusunda alınan teknik yardım, danışmanlık ve 
yapılan masrafların tümünü kapsamaktadır. 
 
Grup şirketlerine yapılan lisans ödemeleri lisans sözleşmesine tabii olan ürün satışları 
üzerinden %2 olarak hesaplanır ve ödenir. Grup şirketleri arasında yapılan lisans 
sözleşmeleri en son 2006 tarihinde revize edilmiş olup aynı şartlarla devam etmektedir. 
 

Sonuç  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği’ne istinaden  Şirketimiz ile 
ilişkili tarafları arasında varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir 
işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık 
finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %5’ine veya 
daha fazlasına ulaşmamıştır.  
 
Tebliğde ayrıca “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi” başlıklı 5. 
Maddesinde yapılan değişiklik ile payları borsada işlem gören şirketlerin ilişkili tarafları ile 
yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için değerleme yükümlülüğü kaldırılmış 
ancak bu işlemlerin kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif 
toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’unun altında gerçekleşmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği’ne istinaden ilişkili taraf 
şirketlerimizle  yapılan alım ve  satımların, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan 
fiyat ile aynı fiyat düzeyinden gerçekleştirildiği,yapılan alımların şirket aleyhine bir sonuç 
oluşturmadığı,  alınan hizmet karşılığında ödenen  lisans ve hizmet bedellerinin adil ve 
makul olduğu açıklanarak bilgi sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Şirket Bilgilendirme Politikası 
 

Şirket hakkındaki belgeler ve bilgiler ile ilgili olarak dış kaynaklar ile yapılan iletişim - her 
zaman Genel Müdür ile mutabık kalmak şartı ile - basınla iletişim açısından Halkla 
İlişkiler fonksiyonu tarafından ayrıca kurumsal yatırımcılar, yetkili makamlar ve pay 
sahipleri bakımından da Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yapılır. 
 
Şirket, herhangi bir tercihli muameleden kaçınmak sureti ile, tüm kategorilerdeki pay 
sahiplerine eşit muamele yapma hususunu taahhüt eder. Şirket, ticari sır sınıfında olanlar 
hariç tutulmak üzere, hakkaniyet ve tarafsızlık prensipleri uyarınca, tüm soruları cevaplar 
ve mevzuata uygun bir şekilde yönetim ilepay sahipleri arasında sürekli bir iletişimi tesis 
eder. 
 
Şirket Bilgilendirme Politikası ilk defa 2004 yılında Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile 
birlikte faaliyet raporunda kamuoyona açıklanmıştır. 2010 yılında “Ticari Sır” tanımı ilave 
edilerek Genel Kurul’un onayı alınan güncel Bilgilendirme Politikası Şirket internet 
sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuoyuna açıklanmaktadır. 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  

 

Pay sahipliği haklarının takibini kolaylaştırmayı teminen “Şirket Mali ve İdari İşler 
Direktörlüğü” bünyesinde “Genel Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü” ihdas 
edilmiştir. 
 
Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara bilgilendirme politikasında belirtilen 
sınırlar dahilinde en kısa sürede cevap verilmektedir. 
 
Dönem içerisinde pay sahiplerinden pay senedi değişimine, genel kurul katılımına, 
temettü ödemelerine, pay devri ve ünvan değişikliğine, ödeme emirleri ile ilgili davalara 
ilişkin bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için bilgi talebi ve 
yanıt sayısı istatistiki olarak takip edilememiştir. 
 
Pay sahipleri ve de genel anlamda finans topluluğu ile olan tüm ilişkilerinde, Şirket, 
karşılıklı rollerin bilincinde olarak pay sahiplerini ve kurumsal yatırımcıları ile aktif ve 
şeffaf bir diyaloğa sahip olmak için daimi bir şekilde gayret sarfetmektedir. 
 

Yatırımcılar, Şirketimiz hakkındaki bilgileri www.prysmian.com.tr web sayfamızda 

bulabilmekte, sormak istedikleri diğer hususları ise aşağıdaki e-mail adresine, telefon ve 
faks numaralarına yönlendirebilmektedirler. 

E-mail:  tpks@prysmian.com Telefon: (0224) 270 30 00 Faks: (0224) 270 30 24 

  

http://com.tr/
mailto:E-mail:%20%20tpks@prysmian.com


Kurumsal Internet Sitesi (www.prysmian.com.tr) 

 
Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, 
hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede 
yer alan bilgiler yatırımcı ilişkiler birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket 
Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi 
içermemektedir. 
 
Yatırımcılar, Şirket’in Yıllık Raporu ve Etik Kuralları gibi yayımlanan ilgili belgeleri web 

sayfamızda (www.prysmian.com.tr) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. 

 Ayrıca, aşağıdaki başlıkları kapsayan internet sayfamız yatırımcıların bilgisine 
sunulmaktadır. 

 Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı, 

 Son durum itibariyle Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticileri, 

 Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte 
Şirket esas sözleşmesinin son hali, 

 Yönetim kurulu kararları, 

 Yönetim kurulu komiteleri, 

 Son dokuz yıla ait faaliyet raporları, 

 Özel durum açıklamaları, 

 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 

 Son dokuz yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazirun cetvelleri, 
toplantı tutanakları, toplantı gündemleri, vekâleten oy kullanma formları, 

 Son dokuz  yıla ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, 

 Şirket Politikaları, 

 İzahname ve halka arz sirkülerleri, 

 Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü. 

 

 

http://www.prysmian.com.tr/
http://www.prysmian.com.tr/


EK 1 
VEKALETNAME 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 09.00’da, Ömerbey Mah. 
Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya 
ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere……………………………………………………….. vekil 
tayin ediyorum. 
 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. 
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN 
a) Tertip ve Serisi 
b) Numarası 
c) Adet – Nominal Değeri 
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı 
e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu 

 
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI 

İmzası 
Adresi 

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama 
yapılır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          EK 2 
2012 Yılı Kar  Dağıtım Tablosu (TL)  

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL ) 

 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye   112.233.652 

 2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)     

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

    SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 

3-  Dönem Karı   7.703.583   13.861.436 

4-  Ödenecek Vergiler ( - )   0    (5.659.564) 

5-  Net Dönem Karı ( = )   7.703.583   8.201.872 

6-  Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                    -                     -  

7-  Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )   (410.094)   (410.094) 

8-  NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )   7.293.489   7.791.778 

9-  Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )   3.328     

10- 
 Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı   
7.296.817 

    

11- 

 Ortaklara Birinci Temettü (-)   (1.459.363)   (1.459.363) 

  - Nakit (1.459.363)   (1.459.363)   

  - Bedelsiz              -                       -    

  - Toplam (1.459.363)   (1.459.363)   

12- 

 İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü ( - )                    -                     -  

13- 

 Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e 

Temettü ( - )                    -                     -  

14-  İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ( - )                    -                     -  

15-  Ortaklara İkinci Temettü ( - )    

   

(5.681.235)      (5.681.235) 

16-  İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ( - )   (152.891)   (152.891) 

17-  Statü Yedekleri ( - )                    -                     -  

18-  Özel Yedekler ( Özel Fonlara Alınacak Karlar ) ( - )                    -                     -  

19-  OLAĞANÜSTÜ YEDEK   0    (498.289) 

20- 

 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                   -                    -  

  - Geçmiş Yıl Karı                   -                    -  

  - Olağanüstü Yedekler                   -                    -  

  - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir 

Diğer Yedekler   
                -                    -  

            

 DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ 

 PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 
TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI (TL) 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

HİSSEYE İSABET EDEN 

TEMETTÜ ( * ) 

TUTAR (TL) ORAN (%) 

   BRÜT 7.140.598  0,063622607 6,36% 

   NET 6.069.508  0,054079216 5,41% 

            

 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 ( 

% ) 



7.140.598 98% 

 
(*) Temettü ödemesinin nakit kısmının tamamının %15 stopaja tabi olacağı varsayımına 

göre hesaplanmıştır. 



 
  
  
  

 EK 3 
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

Eski Madde 

Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: 

Yeni Madde 

Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: 

Şirketin merkezi Mudanya’dadır. Adresi Ömerbey 

Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya 

Bursa’dır. Adres değişikliğinde adres Ticaret 

Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan 

ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve 

ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete 

yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden 

ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi 

içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih 

sebebi sayılır. 

 

Şirket tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nu haberdar eder. 

 

Şirketin merkezi Mudanya’dadır. Adresi Ömerbey 

Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya 

Bursa’dır. Şirket, Türkiye’de veya yurtdışında 

bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler 

açabilir. Adres değişikliğinde adres Ticaret 

Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 

Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na bildirilir, Şirket’in internet 

sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş 

adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 

olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde 

tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. 

 

Şirket tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nu haberdar eder. 

 

 

Eski Madde 

Madde 9 – Nama yazılı payların devri : 

Yeni Madde 

Madde 9 – Nama yazılı payların devri : 

Hissedarlardan biri nama yazılı paylarını kısmen 

veya tamamen devretmek isterse, payların devir 

ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu’nun 416-418 

maddeleri hükmüne göre yapılır. 

 

 

Pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını 

kısmen veya tamamen devretmek isterse, 

payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 490, 491 ve 499. maddeleri 

hükmüne göre yapılır. 

Eski Madde 

Madde 10 – Yönetim Kurulu: 

Yeni Madde 

Madde 10 – Yönetim Kurulu: 

Şirketin işleri, idare ve temsili , 5-9 kişiden oluşan 

bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız  

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Şirketin işleri, idare ve temsili, 5-9 kişiden oluşan 

bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 



Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu 

tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı,  Türk 

Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi 

hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için 

sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine 

özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti 

biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.  

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk 

Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran 

Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar 

haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar 

almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul 

kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet 

etmek hususunda şirkete karşı sorumludur. 

Yönetim Kurulu, yetkilerini sermaye piyasası 

mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinin çerçevesi içinde kısmen veya 

tamamen murahhas aza veya müdürlere 

devredebilir. 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu 

tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı,  Türk 

Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi 

hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için 

sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine 

özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti 

biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.  

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk 

Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran 

Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar 

haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar 

almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul 

kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet 

etmek hususunda şirkete karşı sorumludur. 

 

Yönetim Kurulu’nun yönetim yetkisi, TTK’nın 

367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nca 

hazırlanacak iç yönergeye uygun olarak,  

Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha 

fazlasına, genel müdüre ve/veya Şirket 

yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere 

devredilebilir. 

 

Yönetim Kurulu’nun temsil yetkisi ise, her 

durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin 

temsil yetkisini haiz olması şartıyla; bir veya 

birden fazla murahhas üyeye ve Şirket 

yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere 

münferiden veya müştereken kullanılmak 

üzere devredilebilir. 

 

Eski Madde 

Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları :  

Yeni Madde 

Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları : 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan 

toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin 

yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de 

başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. 

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla 

toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı 

gündemi bildirilir. 

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan 

toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin 

yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de 

başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. 

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla 

toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı 

gündemi bildirilir. 

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla 



bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için 

gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. 

Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı 

bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında 

dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim 

Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi 

teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya 

gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda 

alınan kararlar daha sonra yazılı olarak 

imzalanmalıdırlar. 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 

üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim 

kurulunun elektronik ortamda yapılması veya 

toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de 

uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için 

gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecek herhangi bir yerde 

gerekli görülen sıklıkta yapılabilir.  

 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma 

hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 

Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara 

elektronik ortamda katılmalarına ve oy 

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik 

Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 

satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş 

olan sistem üzerinden veya destek hizmeti 

alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin 

ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 

hükümlerinde belirtilen çerçevede 

kullanabilmesi sağlanır.  

 

Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu 

toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı 

kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, bilfiil 

toplanmadan Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim 

Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması 

yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video 

konferans veya tele-konferans gibi teknolojik 

imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden 

toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan 

kararlar daha sonra yazılı olarak 

imzalanmalıdırlar. 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 

üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim 

kurulunun elektronik ortamda yapılması veya 

toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de 



uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

Eski Madde 

Madde 13 – Umumi Hey’et : 

Yeni Madde 

Madde 13 – Genel Kurul : 

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi 

Hey’et, adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi 

Umumi Hey’et, şirket hesap dönemini takip eden 

3 ay içinde toplanır. 

Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel 

Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. 

Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini 

takip eden 3 ay içinde toplanır. 

 

Genel Kurul toplantısına katılım;  

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 

Genel Kurul sistemi kurulabileceği gibi bu 

amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 

hizmet satın alabilir. 

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuş olan sistem üzerinden hak 

sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 

Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların 

kullanabilmesi sağlanır. 

Eski Madde 

Madde 23 – Ana Sözleşme Tadili : 

Yeni Madde 

Madde 23 – Ana Sözleşme Tadili : 

Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede  Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede 



yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun iznini ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler 

Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan olunur. 

yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun iznini ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler 

Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan olunur. 

  

  

Eski Madde 

Madde 26- Kar Tevzii ve Kanuni yedek akçe 

Yeni Madde 

Madde 26- Kar Tevzii ve Kanuni yedek akçe 

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif 

amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması 

zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap 

senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden 

düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, 

Birinci Temettü: 

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

İkinci Temettü: 

c)Safi kârdan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar 

düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet 

kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi 

olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir.  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:  

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr 

payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. 

fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden 

ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; 

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı 

pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif 

amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması 

zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap 

senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden 

düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, 

Birinci Temettü: 

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

İkinci Temettü: 

c)Safi kârdan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar 

düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul 

kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak 

dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir.  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:  

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr 

payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. 

fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden 

ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; 

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı 

pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 



senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 

kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut 

payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 

kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut 

payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 



         EK 4 
 

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi genel 
kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri 
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketinin 
tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul 
tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca 
seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve 
toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, 
ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine 
kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, , gündemde özellik arz eden 
konularla ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve 
denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya 
görevlendirilecek kişiler girebilir. Herhangi bir şekilde söz hakkı olmaksızın ve oylamaya 
katılmaksızın, Şirket’in diğer yöneticileri ve katılma talebinde bulunan diğer personel, toplantının 
gerçekleştirilmesi ile ilgili görev alan teknik personel, toplantıda hazır bulunmak üzere toplantı 
yerine gelen basın mensupları ve diğer misafirler de toplantı yerine girebileceklerdir. Sermaye 
Piyasası Kurulu Kanunu madde 95 uyarınca Kurulun gözlemci göndermesi durumunda, bu 
gözlemci toplantı yerine girebilecektir. 
 (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca 
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi 
pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar 
listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, 
yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu 
üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, 
toplantı yetkin teknik personelin görevlendirilmesi ile sesli ve görüntülü kayda alınabilecektir.  
 
Toplantının açılması 
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş 



zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi 
tarafından, Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti 
üzerine açılır.   
 
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin 
yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay 
sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. 
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama 
memuru ve toplantının elektronik genel kurul sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda 
elektronik genel kurul toplantısını gerçekleştirebilmek için toplantı anında yapılması gerekli teknik 
işlemler için  Başkan tarafından seçilmiş yetkin teknik personel görevlendirilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı 
imzalama hususunda yetkilidir. 
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç 
Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine 
getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse 
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü 
olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp 
çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç 
hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi 
veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile 
gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip 
bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. 
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 
ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin 
yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin 
veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına 
itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek. 
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas 
sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme 
değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan ve 
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu 
tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya 
çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli 
belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu 
toplantı tutanağında belirtmek. 
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
g)  Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, 6362 sayılı SPK Kanunu madde 
29/4 uyarınca Kurulun toplantıda görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar ve 
Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini 
sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.  
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 



k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas 
sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi 
ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın 
bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa 
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte 
kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi 
raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy 
kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır 
bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan 
tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı 
sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan 
oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. Toplantı 
Başkanı, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir 
yöntemle aktarılması konusuna özen gösterir.  
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve 
finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 
edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında 
genel kurula bilgi verilmelidir.  
h) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler 
oluşturur. 
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde 
yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok 
şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi 
haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin 
seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy 
birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
 (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça ve/veya Sermaye Piyasası 
Kurulunca şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. 
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı 
verilir. Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer 
ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve 
başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde 
bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 



hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 
uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim 
kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel 
kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının 
gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar 
verir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına 
girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. 
Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı 
olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı 
olarak cevaplanır. Böyle bir durumun varlığı halinde Toplantı Başkanı soruyu soran pay sahibine 
bu imkânı açıklayarak cevabın daha sonra verileceği konusunda pay sahibini bilgilendirir. 
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 
veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt 
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. 
Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve 
Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz 
verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı 
kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El 
kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu 
vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 
veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 
kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile 
tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. 
 (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya 
okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın 
bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının 
olması şarttır. 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile 
katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.  İmzaları tamamlanmış tutanak 
daha sonra Şirket internet adresinde yayımlanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri 
ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, 
katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı 
ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde 
rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek 
isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte 
olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık 
temsilcisi tarafından imzalanır. 



Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana 
tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Tutanak, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu genel kurul tarihinden itibaren en geç 
beş gün içerisinde internet sitesine ve Kamu Aydınlatma Platformuna da konulur. 
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı 
tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda 
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 
ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklıdır. 
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada 
belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.  
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi genel 
kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, onay tarihinden itibaren en geç 
on beş gün içinde tescil ve ilan edilir. Ayrıca, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet 
sitesinde yayımlanır. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 
İç Yönergenin yürürlüğü 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketinin 29.03.2013 
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 
yürürlüğe girer.   

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 
 

2012 YILINA AlT 29 MART 2013 TARİHLİ 
 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI 
 
 

Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 
09.00’da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, 
Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve 
saatte toplantıya katılmaları rica olunur.  
 

 Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.  
 
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 
imzaları ile mümkündür. EGKS’de işlem yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerini 



kaydetmeleri ve EGKS’den katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına Genel 
Kurul tarihinden en geç bir gün öncesine kadar kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları 
bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları 
mümkün değildir.  
 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 
28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 
  
Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, 
No:8 tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu (Ek-1) doldurarak imzasını notere 
onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek 
şirketimize göndermesi ve ibraz etmesi gerekmektedir.   
 
 
 
 
 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2 Maddesi  
Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar  
 

SPK’nun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliği” uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, 
yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde 
yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 

 

2. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 
 
Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. 
Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. 

 

 

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim 
pay sahibi bulunmamaktadır. 

 
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı                  Pay Oranı (%)     Pay Tutarı (TL) 
Prysmian (Dutch) Holdings B.V.                83,75 93.991.660 
Diğer                                                          16,25 18.241.992 
                                                                 100,00 112.233.652  

 

6. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya Şirketin 
Ilgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde 
Konulmasına Ilişkin Talepleri 

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep 

iletilmemiştir. 

7. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş 
Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket 



Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki 
Değişiklikler 

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması 
halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili ilkesine ilişkin 
olarak şirket Esas Sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı madde 
ilave edilmiştir. Ayrıca, 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kuruluna üç adet bağımsız üye 
seçilmiştir. 

8. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, 
değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, 
yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; 

Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız üyeler 30.03.2012 tarihli olağan genel kurul ile 2 
yıllığına göreve getirilmiş olup, bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.  

9. Yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlara dair 
ücret politikası; 

Yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlara dair ücret politikası 
Şirketimizin internet sitesinde aşağıdaki linkte detaylı olarak yer almaktadır.  

http://www.prysmian.com.tr/people/wage_policy.html  

 

 

 

 

 

29 MART 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN  
AÇIKLAMALARIMIZ  

15. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü, 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları 
hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri 
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın 
seçimi gerçekleştirilecektir. 

16. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması 
için yetki verilmesi, 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.prysmian.com.tr Şirket 

internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, 
Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 

http://www.prysmian.com.tr/people/wage_policy.html
http://www.prysmian.com/


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers) 
Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 

 
17. 01.01.2012 – 31.12.2012 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a 
member of PricewaterhouseCoopers ) Raporları ile Şirket mali 
tablolarının okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması , 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.prysmian.com.tr Şirket 

internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, 
Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers) 
Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 
 

18. 01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Dönemi'ne ait SPK mevzuatına göre 
hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesapların müzakere 
edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 
ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2012 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu 
Hesaplarının İncelenmesi ye Müzakere Edilmesini müteakip, 2012 Yılı Bilançosu ile 
Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

 

 

 

 

 
19. 01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 

Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine uygun olarak belirlenen 7.703.583 TL 2012 faaliyet yılı ticari bilanço 
karın’dan, 410.094 TL   I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve 152.891 TL II. Tertip Yasal 
Yedek Akçe’sinin indirilmesinden sonra kalan ve  çıkarılmış sermayenin %6,36’sına 
tekabül eden 7.140.598 TL dağıtılabilir dönem net karının tamamının, şirket ana 
sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak,çıkarılmış 
sermayeyi temsil eden hisse senetlerine, 16 Nisan 2013 tarihinden itibaren temettü 
olarak  nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,063622607 TL 
üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,054079216 TL 
dağıtılmasını  Genel Kurul’un onayına sunulacaktır (Ek 2 ). 

 
20.   Şirket kâr dağıtım politikasının belirlenmesi, 

http://www.prysmian.com/


 
27.03.2007 tarihli,  2007/7 sayılı Yöneitm Kurulu Kararında ve internet sitesinde  yer 
alan Şirket kar dağıtım politikası Genel Kurul’da müzakere edilerek kar dağıtım 
politikası olarak belirlendi . 

 
21. 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un 

bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2013 yılında yapılacak olan 
bağışların üst sınırının belirlenmesi ve bağış ve yardımlara ilişkin 
şirket politikasının Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde 
belirlenmesi, 
 
2012 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 
Yönetim Kurulu’nun 04 Mart 2013 tarih ve 2013/05 sayılı bağış ve yardımlara ilişkin 
şirket politikasının internet sitesinde (www.prysmian.com.tr) yer alan  Bağış ve Yardım 
politikasının uygunluğunu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
2013 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı şirketimizin Bağış ve yardım 
politiasında da belirtildiği gibi  bir önceki senelik dönem net karının %10’unu 
aşmayacak şekilde belirlenmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 
 

 
22. Şirket ana sözleşmesinin 4,9,10,11,13,23 ve 26. maddelerinin 

Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 
onaylanan ekli tadil tasarılarında belirtildiği şekilde tadili 
hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına 
sunulması, 
 
Şirket ana sözleşmesinde yapılması planlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış olan değişiklikler, genel kurul 
onayına sunulacaktır (EK 3). 
 
 
 

 
 
 
 

23. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine 
verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir 
veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
 
SPK Düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler  lehine verilmiş olan 
Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat 

bulunmamaktadır. 
 

24.  Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 
yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca 
seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 
 
2013 mali yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ve sözleşme imzalanması 
konusunda  Sn. Ercan Karaismailoğlu’na yetki verilmiştir. 

http://com.tr/


 
25.  Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel 

Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu 
tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi 
hususlarının görüşülmesi, 
 
Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine 
kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış 
işlemlerin tasdiki ve bir sonraki senenin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı 
hasıl oldukça gayrimenkul alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim 
Kurulu Kararlarının peşinen tasvibi görüşülecektir. 

 
 
26.  Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim 

kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK’nın Seri: IV No: 56 
sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.7. no.lu ilke 
kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet 
edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte 
işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;  
 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
yakınlarının, SPK’nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim 
İlkeleri 1.3.7. no’lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle 
rekabet edebilmesi için onay verilmesini ve dönem içerisinde gerçekleşen bu 
nitelikli işlemlerin onayını Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
 
 
 
 

 
 
 

27.  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, madde 40 gereğince, Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin görüşülmesi ve 
onaylanması, 

 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda 
Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, madde 
40 gereğince, 06.03.2013 tarihli 2013/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile hazırlanan 
ve internet sitemizde yayınlanan  iç yönergenin  okunmuş sayılmasını ve 
uygunluğunu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır (Ek 4).  

 
28.  Dilekler ve Kapanış. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İ lişkili Taraf İşlemlerine 

Ilişkin Yönetim Kurulu Raporu 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19.3.2008 tarihinde yayımlanan Seri IV, No 41 sayılı 
Tebliği, 20.7.2011 tarihinde yayımlanan Seri IV, No 52 sayılı Tebliği ile değiştirilerek 
ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesine yönelik 
5. madde ile, payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve 
süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap 
dönemi içerisindeki tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık 
finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una 
veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından 
işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor 
hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul 
toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler 
hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. 

 

Şirketimizin 2012 yılında ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 



Yapılan işlemler nitelik itibariyle satışlarda ticari mal alımlarda ise hizmet, ticari mal ve 
malzeme olarak gerçekleşmiştir. 

 

Grup şirketlerine yapılan satışlar:   Ticari Mal 

Prysmian Kabel und Systeme GmbH 2.114.414 

Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l 18.418.419 

Prysmian Cables et Systemes France 5.128.730 

Prysmian Cables & Systems Ltd. 20.782.717 

Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. 3.127.008 

Prysmian Cables y Sistemas S.A. 23.516 

Prysmian LLC Rybinskelektrokabel 829.874 

Draka Istanbul Asansor  Ihracaat  I 709.140 

Draka Comteq Kablo Limited Sirketi   220.318 

Draka Offshore Asia Pacific Pte Ltd SINGAPORE 229.125 

Diğer grup şirketlerine yapılan satışlar toplam 709.474 

 
52.292.735 

 
2012 yılında grup şirketlerine 52.292.735 TL tutarında satış yapılmış olup bu satışların 
tamamı ticari mal niteliğinde gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup şirketlerinden yapılan malzeme, hizmet ve sabit kıymet 

alımları:   

 
Ünvanı 

Malzeme   

Ticari Mal 
Hizmet Toplam 

Prysmian Metals Ltd. 19.538.349 - 19.538.349 

Prysmian Cavi e Sistemi  S.r.l. 57.062 17.202.462 17.259.524 

Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l. 3.968.359 - 3.968.359 

Prysmian Cables & Systems Ltd. 335.020 - 335.020 

Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. 7.435.800 - 7.435.800 

Prysmian Kabel und System GmbH. 5.168.270 - 5.168.270 

Prysmian S.p.A - 1.187.737 1.187.737 

Prysmian Cables y Sistemas S.A. 4.283.121 - 4.283.121 

Draka Comteq Germany GmbH 725.664 - 725.664 

Draka Cable Wuppertal GmbH 234.315 - 234.315 

Draka Comteq Fibre BV 187.380 206.827 394.207 

Draka Comteq Berlin GmbH & Co. KG 1.454.268 - 1.454.268 

Prysmian Romania Cabluri Si Sisteme 847.765 - 847.765 



Prysmian Cables and Systems B.V. 339.019 - 339.019 

Draka Comteq UK Limited 1.256.167 - 1.256.167 

Draka Comteq Kablo Ltd.Şti. 374.077 - 374.077 

Diğer Grup Şirketlerinden Yapılan Alımlar 121.690 - 121.690 

 

46.326.326 18.597.026 64.923.352 

 

Grup firmalarından yapılan alımlarımız malzeme ve hizmet alımları olarak 2 ana kalemde 

meydana gelmiş olup bu hizmet alımlarına dair detaylı bilgi ekte sunulmuştur. 

 

Grup şirketleri ile ilgili lisans ve anlaşma giderleri : 2012 

Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 17.202.462 

Prysmian S.p.a. 1.187.737 

Draka Comteq Fibre BV 206.827 

 

18.597.026 

  

Grup şirketlerine yapılan hizmet bedelleri üç tür hizmet bedelini kapsamaktadır. Bunlar; 
 
TAF (Technical Assistance Fees) lisans anlaşması: 
 
Lisans bedeli; net üretimden satışlar üzerinden %1 marka hakkı %1 knowhow olmak 
üzere toplam %2 olarak hesaplanıp ilgili şirketler tarafından fatura edilmektedir. En son 
2006 yılında ünvan değişikliği için düzenleme yapılmıştır. 
 
SAG (Service Agreement ) hizmet anlaşması: 
 
Prysmian Grup Holding merkezinde tüm grup şirketleri için yapılan; hukuk, satış destek, 
Ar-Ge, danışmanlık gibi şirket bazında çeşitli dağıtım anahtarlarına gore masraf 
paylaşımları fatura edilmektedir. 
 
IT (IT Service Agreement) bilgi işlem servis anlaşması: 
 
Prysmian Grup Holding merkezinde grup şirketleri adına yapılan tüm bilgi işlem 
masrafları hesaplanmaktadır.Çeşitli dağıtım anahtarlarına göre masraf paylaşımları 
belirlenip grup şirketlerine paylarına düşen tutar faturalandırılmaktadır.  
 
Prysmian S.p.A. şirketinden alınan IT hizmet bedeli ise 2011 yılında revize olan S.A.P. 
sistemi ile ilgilidir. Sistem revizyonu doğrultusunda alınan teknik yardım, danışmanlık ve 
yapılan masrafların tümünü kapsamaktadır. 
 
Grup şirketlerine yapılan lisans ödemeleri lisans sözleşmesine tabii olan ürün satışları 
üzerinden %2 olarak hesaplanır ve ödenir. Grup şirketleri arasında yapılan lisans 
sözleşmeleri en son 2006 tarihinde revize edilmiş olup aynı şartlarla devam etmektedir. 
 

Sonuç  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği’ne istinaden  Şirketimiz ile 
ilişkili tarafları arasında varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir 
işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık 
finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %5’ine veya 
daha fazlasına ulaşmamıştır.  



 
Tebliğde ayrıca “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi” başlıklı 5. 
Maddesinde yapılan değişiklik ile payları borsada işlem gören şirketlerin ilişkili tarafları ile 
yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için değerleme yükümlülüğü kaldırılmış 
ancak bu işlemlerin kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif 
toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’unun altında gerçekleşmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği’ne istinaden ilişkili taraf 
şirketlerimizle  yapılan alım ve  satımların, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan 
fiyat ile aynı fiyat düzeyinden gerçekleştirildiği,yapılan alımların şirket aleyhine bir sonuç 
oluşturmadığı,  alınan hizmet karşılığında ödenen  lisans ve hizmet bedellerinin adil ve 
makul olduğu açıklanarak bilgi sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şirket Bilgilendirme Politikası 
 

Şirket hakkındaki belgeler ve bilgiler ile ilgili olarak dış kaynaklar ile yapılan iletişim - her 
zaman Genel Müdür ile mutabık kalmak şartı ile - basınla iletişim açısından Halkla 
İlişkiler fonksiyonu tarafından ayrıca kurumsal yatırımcılar, yetkili makamlar ve pay 
sahipleri bakımından da Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yapılır. 
 
Şirket, herhangi bir tercihli muameleden kaçınmak sureti ile, tüm kategorilerdeki pay 
sahiplerine eşit muamele yapma hususunu taahhüt eder. Şirket, ticari sır sınıfında olanlar 
hariç tutulmak üzere, hakkaniyet ve tarafsızlık prensipleri uyarınca, tüm soruları cevaplar 
ve mevzuata uygun bir şekilde yönetim ilepay sahipleri arasında sürekli bir iletişimi tesis 
eder. 
 
Şirket Bilgilendirme Politikası ilk defa 2004 yılında Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile 
birlikte faaliyet raporunda kamuoyona açıklanmıştır. 2010 yılında “Ticari Sır” tanımı ilave 
edilerek Genel Kurul’un onayı alınan güncel Bilgilendirme Politikası Şirket internet 
sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuoyuna açıklanmaktadır. 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  

 

Pay sahipliği haklarının takibini kolaylaştırmayı teminen “Şirket Mali ve İdari İşler 
Direktörlüğü” bünyesinde “Genel Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü” ihdas 
edilmiştir. 
 



Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara bilgilendirme politikasında belirtilen 
sınırlar dahilinde en kısa sürede cevap verilmektedir. 
 
Dönem içerisinde pay sahiplerinden pay senedi değişimine, genel kurul katılımına, 
temettü ödemelerine, pay devri ve ünvan değişikliğine, ödeme emirleri ile ilgili davalara 
ilişkin bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için bilgi talebi ve 
yanıt sayısı istatistiki olarak takip edilememiştir. 
 
Pay sahipleri ve de genel anlamda finans topluluğu ile olan tüm ilişkilerinde, Şirket, 
karşılıklı rollerin bilincinde olarak pay sahiplerini ve kurumsal yatırımcıları ile aktif ve 
şeffaf bir diyaloğa sahip olmak için daimi bir şekilde gayret sarfetmektedir. 
 

Yatırımcılar, Şirketimiz hakkındaki bilgileri www.prysmian.com.tr web sayfamızda 

bulabilmekte, sormak istedikleri diğer hususları ise aşağıdaki e-mail adresine, telefon ve 
faks numaralarına yönlendirebilmektedirler. 

E-mail:  tpks@prysmian.com Telefon: (0224) 270 30 00 Faks: (0224) 270 30 24 

  

http://com.tr/
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Kurumsal Internet Sitesi (www.prysmian.com.tr) 

 
Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, 
hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede 
yer alan bilgiler yatırımcı ilişkiler birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket 
Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi 
içermemektedir. 
 
Yatırımcılar, Şirket’in Yıllık Raporu ve Etik Kuralları gibi yayımlanan ilgili belgeleri web 

sayfamızda (www.prysmian.com.tr) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. 

 Ayrıca, aşağıdaki başlıkları kapsayan internet sayfamız yatırımcıların bilgisine 
sunulmaktadır. 

 Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı, 

 Son durum itibariyle Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticileri, 

 Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte 
Şirket esas sözleşmesinin son hali, 

 Yönetim kurulu kararları, 

 Yönetim kurulu komiteleri, 

 Son dokuz yıla ait faaliyet raporları, 

 Özel durum açıklamaları, 

 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 

 Son dokuz yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazirun cetvelleri, 
toplantı tutanakları, toplantı gündemleri, vekâleten oy kullanma formları, 

 Son dokuz  yıla ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, 

 Şirket Politikaları, 

 İzahname ve halka arz sirkülerleri, 

 Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü. 

 

 

http://www.prysmian.com.tr/
http://www.prysmian.com.tr/


EK 1 
VEKALETNAME 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 09.00’da, Ömerbey Mah. 
Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya 
ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere……………………………………………………….. vekil 
tayin ediyorum. 
 

C) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
e) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
f) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 
g) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
h) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. 
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
 

D) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN 
f) Tertip ve Serisi 
g) Numarası 
h) Adet – Nominal Değeri 
i) Oyda imtiyazı olup olmadığı 
j) Hamiline – Nama Yazılı olduğu 

 
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI 

İmzası 
Adresi 

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama 
yapılır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          EK 2 
2012 Yılı Kar  Dağıtım Tablosu (TL)  

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL ) 

 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye   112.233.652 

 2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)     

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

    SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 

3-  Dönem Karı   7.703.583   13.861.436 

4-  Ödenecek Vergiler ( - )   0    (5.659.564) 

5-  Net Dönem Karı ( = )   7.703.583   8.201.872 

6-  Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                    -                     -  

7-  Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )   (410.094)   (410.094) 

8-  NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )   7.293.489   7.791.778 

9-  Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )   3.328     

10- 
 Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı   
7.296.817 

    

11- 

 Ortaklara Birinci Temettü (-)   (1.459.363)   (1.459.363) 

  - Nakit (1.459.363)   (1.459.363)   

  - Bedelsiz              -                       -    

  - Toplam (1.459.363)   (1.459.363)   

12- 

 İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü ( - )                    -                     -  

13- 

 Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e 

Temettü ( - )                    -                     -  

14-  İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ( - )                    -                     -  

15-  Ortaklara İkinci Temettü ( - )    

   

(5.681.235)      (5.681.235) 

16-  İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ( - )   (152.891)   (152.891) 

17-  Statü Yedekleri ( - )                    -                     -  

18-  Özel Yedekler ( Özel Fonlara Alınacak Karlar ) ( - )                    -                     -  

19-  OLAĞANÜSTÜ YEDEK   0    (498.289) 

20- 

 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                   -                    -  

  - Geçmiş Yıl Karı                   -                    -  

  - Olağanüstü Yedekler                   -                    -  

  - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir 

Diğer Yedekler   
                -                    -  

            

 DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ 

 PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 
TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI (TL) 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

HİSSEYE İSABET EDEN 

TEMETTÜ ( * ) 

TUTAR (TL) ORAN (%) 

   BRÜT 7.140.598  0,063622607 6,36% 

   NET 6.069.508  0,054079216 5,41% 

            

 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 ( 

% ) 



7.140.598 98% 

 
(*) Temettü ödemesinin nakit kısmının tamamının %15 stopaja tabi olacağı varsayımına 

göre hesaplanmıştır. 



 
  
  
  

 EK 3 
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

Eski Madde 

Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: 

Yeni Madde 

Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: 

Şirketin merkezi Mudanya’dadır. Adresi Ömerbey 

Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya 

Bursa’dır. Adres değişikliğinde adres Ticaret 

Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan 

ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve 

ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete 

yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden 

ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi 

içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih 

sebebi sayılır. 

 

Şirket tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nu haberdar eder. 

 

Şirketin merkezi Mudanya’dadır. Adresi Ömerbey 

Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya 

Bursa’dır. Şirket, Türkiye’de veya yurtdışında 

bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler 

açabilir. Adres değişikliğinde adres Ticaret 

Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 

Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na bildirilir, Şirket’in internet 

sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş 

adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 

olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde 

tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. 

 

Şirket tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nu haberdar eder. 

 

 

Eski Madde 

Madde 9 – Nama yazılı payların devri : 

Yeni Madde 

Madde 9 – Nama yazılı payların devri : 

Hissedarlardan biri nama yazılı paylarını kısmen 

veya tamamen devretmek isterse, payların devir 

ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu’nun 416-418 

maddeleri hükmüne göre yapılır. 

 

 

Pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını 

kısmen veya tamamen devretmek isterse, 

payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 490, 491 ve 499. maddeleri 

hükmüne göre yapılır. 

Eski Madde 

Madde 10 – Yönetim Kurulu: 

Yeni Madde 

Madde 10 – Yönetim Kurulu: 

Şirketin işleri, idare ve temsili , 5-9 kişiden oluşan 

bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız  

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Şirketin işleri, idare ve temsili, 5-9 kişiden oluşan 

bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 



Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu 

tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı,  Türk 

Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi 

hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için 

sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine 

özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti 

biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.  

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk 

Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran 

Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar 

haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar 

almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul 

kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet 

etmek hususunda şirkete karşı sorumludur. 

Yönetim Kurulu, yetkilerini sermaye piyasası 

mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinin çerçevesi içinde kısmen veya 

tamamen murahhas aza veya müdürlere 

devredebilir. 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu 

tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı,  Türk 

Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi 

hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için 

sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine 

özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti 

biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.  

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk 

Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran 

Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar 

haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar 

almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul 

kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet 

etmek hususunda şirkete karşı sorumludur. 

 

Yönetim Kurulu’nun yönetim yetkisi, TTK’nın 

367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nca 

hazırlanacak iç yönergeye uygun olarak,  

Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha 

fazlasına, genel müdüre ve/veya Şirket 

yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere 

devredilebilir. 

 

Yönetim Kurulu’nun temsil yetkisi ise, her 

durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin 

temsil yetkisini haiz olması şartıyla; bir veya 

birden fazla murahhas üyeye ve Şirket 

yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere 

münferiden veya müştereken kullanılmak 

üzere devredilebilir. 

 

Eski Madde 

Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları :  

Yeni Madde 

Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları : 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan 

toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin 

yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de 

başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. 

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla 

toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı 

gündemi bildirilir. 

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan 

toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin 

yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de 

başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. 

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla 

toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı 

gündemi bildirilir. 

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla 



bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için 

gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. 

Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı 

bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında 

dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim 

Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi 

teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya 

gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda 

alınan kararlar daha sonra yazılı olarak 

imzalanmalıdırlar. 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 

üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim 

kurulunun elektronik ortamda yapılması veya 

toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de 

uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için 

gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecek herhangi bir yerde 

gerekli görülen sıklıkta yapılabilir.  

 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma 

hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 

Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara 

elektronik ortamda katılmalarına ve oy 

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik 

Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 

satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş 

olan sistem üzerinden veya destek hizmeti 

alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin 

ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 

hükümlerinde belirtilen çerçevede 

kullanabilmesi sağlanır.  

 

Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu 

toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı 

kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, bilfiil 

toplanmadan Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim 

Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması 

yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video 

konferans veya tele-konferans gibi teknolojik 

imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden 

toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan 

kararlar daha sonra yazılı olarak 

imzalanmalıdırlar. 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 

üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim 

kurulunun elektronik ortamda yapılması veya 

toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de 



uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

Eski Madde 

Madde 13 – Umumi Hey’et : 

Yeni Madde 

Madde 13 – Genel Kurul : 

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi 

Hey’et, adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi 

Umumi Hey’et, şirket hesap dönemini takip eden 

3 ay içinde toplanır. 

Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel 

Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. 

Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini 

takip eden 3 ay içinde toplanır. 

 

Genel Kurul toplantısına katılım;  

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 

Genel Kurul sistemi kurulabileceği gibi bu 

amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 

hizmet satın alabilir. 

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuş olan sistem üzerinden hak 

sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 

Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların 

kullanabilmesi sağlanır. 

Eski Madde 

Madde 23 – Ana Sözleşme Tadili : 

Yeni Madde 

Madde 23 – Ana Sözleşme Tadili : 

Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede  Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede 



yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun iznini ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler 

Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan olunur. 

yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun iznini ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler 

Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan olunur. 

  

  

Eski Madde 

Madde 26- Kar Tevzii ve Kanuni yedek akçe 

Yeni Madde 

Madde 26- Kar Tevzii ve Kanuni yedek akçe 

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif 

amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması 

zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap 

senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden 

düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, 

Birinci Temettü: 

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

İkinci Temettü: 

c)Safi kârdan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar 

düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet 

kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi 

olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir.  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:  

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr 

payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. 

fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden 

ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; 

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı 

pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif 

amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması 

zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap 

senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden 

düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, 

Birinci Temettü: 

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

İkinci Temettü: 

c)Safi kârdan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar 

düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul 

kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak 

dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir.  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:  

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr 

payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. 

fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden 

ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; 

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı 

pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 



senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 

kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut 

payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 

kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut 

payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 



         EK 4 
 

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi genel 
kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketinin tüm olağan ve 
olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, 
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan 
yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli 
görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, 
ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine 
uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı 
pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, , gündemde özellik arz eden konularla ilgili 
diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, 
görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler 
girebilir. Herhangi bir şekilde söz hakkı olmaksızın ve oylamaya katılmaksızın, Şirket’in diğer yöneticileri 
ve katılma talebinde bulunan diğer personel, toplantının gerçekleştirilmesi ile ilgili görev alan teknik 
personel, toplantıda hazır bulunmak üzere toplantı yerine gelen basın mensupları ve diğer misafirler de 
toplantı yerine girebileceklerdir. Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu madde 95 uyarınca Kurulun gözlemci 
göndermesi durumunda, bu gözlemci toplantı yerine girebilecektir. 
 (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin 
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin 
de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri 
imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca 
görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi 
veya kişiler tarafından yapılır. 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak 
kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler 
yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, toplantı yetkin teknik 
personelin görevlendirilmesi ile sesli ve görüntülü kayda alınabilecektir.  



 
Toplantının açılması 
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu 
başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun ve esas 
sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.   
 
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde 
öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma 
zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. 
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve 
toplantının elektronik genel kurul sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda elektronik genel kurul 
toplantısını gerçekleştirebilmek için toplantı anında yapılması gerekli teknik işlemler için  Başkan 
tarafından seçilmiş yetkin teknik personel görevlendirilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir. 
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan 
şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, 
bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp 
yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini 
ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya 
çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı 
tutanağına geçirmek. 
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilg ili 
olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim 
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup 
olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek. 
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık 
faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 
değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan ve Sermaye Piyasası Kurulundan 
alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar 
listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme 
tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup 
bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik 
kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. 
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda 
hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
g)  Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, 6362 sayılı SPK Kanunu madde 29/4 
uyarınca Kurulun toplantıda görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar ve Kanunda 
belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için 
gerekli tedbirleri almak.  
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula 
okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, 



kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. 
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. 
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna 
bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra 
yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar 
ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir 
tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, 
finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve 
tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından 
gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri 
varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla 
gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. Toplantı Başkanı, gündemde yer alan konuların 
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterir.  
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal 
tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları 
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul 
tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmelidir.  
h) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara 
bağlanamaz: 
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların 
müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik 
sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı 
halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel 
kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile 
karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
 (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça ve/veya Sermaye Piyasası 
Kurulunca şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. 
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. 



Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu 
toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre 
bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını 
kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında 
konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını 
yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma 
hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. 
Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri 
ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen 
her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun 
gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru 
en geç 30 iş günü içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Böyle bir durumun 
varlığı halinde Toplantı Başkanı soruyu soran pay sahibine bu imkânı açıklayarak cevabın daha sonra 
verileceği konusunda pay sahibini bilgilendirir. 
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. 
Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. 
Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine 
rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla 
konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul 
veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy 
sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa 
kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar 
değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve 
esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, 
grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan 
soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve 
olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta 
belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. 
 (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde 
mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için 
toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.  İmzaları tamamlanmış tutanak daha sonra Şirket 
internet adresinde yayımlanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay 
adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık 
temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne 
surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve 
yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, 



soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından 
imzalanır. 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer 
tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında 
düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Tutanak, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün 
içerisinde internet sitesine ve Kamu Aydınlatma Platformuna da konulur. 
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir 
nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma 
imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 
1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu 
temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri 
saklıdır. 
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak 
temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine 
uyulması zorunludur.  
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel 
kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi genel kurulunun onayı 
ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tescil ve 
ilan edilir. Ayrıca, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde yayımlanır. İç Yönergede 
yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 
İç Yönergenin yürürlüğü 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketinin 29.03.2013 tarihli 
genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe 
girer.   

 


