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1- Genel Bilgiler 
 

Prysmian Grubu olarak, enerji kabloları ve sistemleri, haberleşme kabloları ve sistemlerinde dünya 

liderleri konumundayız.Yüzyılı aşkın süredir dünya çapında uzman olduğumuz sektörlerde başarıyla 

büyüyen yerel piyasalarda da güçlü olarak varlığını sürdüren çok uluslu bir firmayız.  

Vizyonumuz; Prysmian Grubu içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü 

firması olarak; seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek 

işgücünü bünyesinde yaşatan, açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına 

sahip, müşterilerine sürekli memnuniyet sağlayarak uzun soluklu ortaklıklara imza atan, hissedarları 

için daimi olarak değer yaratan, kendisini toplumun koşullarını iyileştirmeye adayan, Türkiye'de ve 

uluslararası platformda sektör liderliğini koruyan bir şirket olmaktır.  

Misyonumuz; müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma, yenilikçi, ileri düzey teknolojiyi 

barındıran, standartlara uygun, en üst kalite ve güvenliğe sahip ürün ve servisler sunarak 

hissedarlarımıza ve sektöre değer katmaktır. 

Bu faaliyet dönemi içersindeki kapasite kullanım oranımız %91’dir. 

Raporun İlgili Oldugu Hesap Dönemi : 

Faaliyet raporumuz  01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkindir. 

Sirketin Ticaret Unvani, Ticaret Sicil Numarasi ye iletisim Bilgileri : 

Merkez Adresi: Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / BURSA 

Tel: +90 224 270 3000    Fax: +90 224 270 3024 

Şube Adresi: Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sok. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 Setüstü Kabataş 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Tel: +90 212 393 7700 Fax: +90 212 393 7762 

Ticaret Sicil No: M0153/Bursa Merkez 

Internet sitesi: www.prysmiangroup.com.tr 

Dönem İçinde Ana Sözleşme Değişikliği  

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi içinde yaptığı anasözleşme değişiklikleri ve 

gerekçeleri aşağıdaki gibidir.  

- Şirketimiz bünyesinde mevcut laboratuvarın akredite edilmesi ve bağımsız laboratuvar olarak 

işletmeye alınması öngörüldüğünden ; Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu ile ilgili Esas 

Sözleşmesinin 3. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Esas sözleşmemizin son şekline ise , www.prysmiangroup.com.tr , www.kap.gov.tr adreslerinden 

erişilebilmektedir. 

http://www.prysmiangroup.com.tr/
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Şirketin Organizasyon Yapısı 

2013 itibariyla Şirketimizin  departman bazinda organizasyon yapısı aşağidaki gibidir. 
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Şirketin Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı:  

31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Nihai Ortaklık Yapısı 

 

 

PRYSMIAN  
S.P.A. 

Clubtre 
SRL 

Norges 
Bank 

 

J.P. Morgan 
Chase & Co. 
Corparation 

 

State Street 
Global 

Advisors 
Ireland Ltd. 

 

Others 
(Traded in Milan 
Stock Exchange) 

 

T.Rowe Price 
Associates 

Inc. 

Prysmian Cavi 
e Sistemi Energia S.r.l. 

Prysmian Energia 

Holding S.r.l. 

Prysmian (Dutch) 

Holdings B.V. 

Türk Prysmian  

Kablo ve Sistemleri A.Ş. 

% 83,75 

% 100 

 

 

% 100 
 

 

% 100 

% 6,19 % 2,17 % 2,17 % 2,13 % 2,0 % 85,34 

Diğer / BİST 
(Halka Açık) 

% 16,25 
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31.12.2013 itibariyla Şirketin Sermaye yapısı ise aşağıda yer almaktadır:  

 

     

31 Aralık 

Ortaklar 

  

% 

 

2013 

      Prysmian (Dutch) Holdings 

B.V. 

  

83,75 

 

93.991.660 

Diğer 

  

16,25 

 

18.241.992 

  

  

  

 

  

Nominal sermaye 

  

100,00 

 

 112.233.652  

      

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları 

Şirketin imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır. Şirketimizde her payın 1 oy hakkı bulunmaktadır. 

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları 

Şirket’in bağlı ortaklıklığının detayı aşağıda verilmektedir: 

 

Bağlı Ortaklıklar 

Pay 

Oranı 

  

Faaliyet 

türleri 

  

Esas faaliyet 

konuları 

Türk Prysmain-Prysmian Powerlink  

Adi Ortaklığı 

%99,99  Satış  Enerji kabloları 

satışı 
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Şirket Kurulları 

Şirketin yönetim kurulu ve komitelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

Yönetim  Kurulu  Yönetim Kurulu Başkanı   Mahmut Tayfun ANIK  

    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hans G.S.HOEGSTEDT 

    Yönetim Kurulu Üyesi   Fabio Ignazio ROMEO 

    Yönetim Kurulu Üyesi   Ercan KARAİSMAİLOĞLU 

      Yönetim Kurulu Üyesi   Halil İbrahim KONGUR 

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             Ali Aydın PANDIR 

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan TONBUL 

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             Mehmet Emin TUTAN 

 

Denetim Komitesi Komite Üyesi   Ali Aydın PANDIR 

 Komite Üyesi   Neslihan TONBUL 

 

Riskin Erken Saptanması ve Komite Üyesi   Ercan ARAİSMAİLOĞLU  

 Risk Yönetimi Komitesi  Komite Üyesi   Ali Aydın PANDIR 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi  Komite Üyesi   Fabio Ignazio ROMEO   

Komite Üyesi   Ali Aydın PANDIR 
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Yönetim kurulu üyelerinin son on yılda yaptığı görevleri içerecek şekilde hazırlanmış detaylı 

özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır: 

Mahmut Tayfun Anık 

Yönetim Kurulu Başkanı 

25 yılı aşkın süredir Pirelli/Prysmian Grubu’nda görev alan Mahmut Tayfun Anık, Boğaziçi 

Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine, Türkiye’de Hazine ve Finans 

bölümlerinde çalışarak başlayan Anık, daha sonra Pirelli Lastikleri’nin Türkiye, Almanya ve 

İtalya’daki Lojistik ve Satınalma departmanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 

2003 yılından bugüne de, Prysmian S.p.A’nın Grup Satınalma Direktörü olarak çalışan Anık, aynı 

zamanda Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

 

Hans GS Hoegstedt 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO 

Hans Hoesgstedt, Türk Prysmian’a CEO olarak atanmadan önce, 2006 - 2011 yılları arasında, 

Prysmian Grubu’nun Enerji Dağıtım ve Bayi&Müteahhitler Kanalı Dünya Direktörü olarak 

çalışmıştır. Hoegstedt, kariyerine 1994 yılında, Londra’da başlamış ve o tarihten bu yana, The Coca-

Cola Company, Fiat Auto/ Alfa Romeo’nun da aralarında bulunduğu, birçok B2C ve B2B 

uluslararası firmada pazarlama ve satış alanında yönetici ve genel müdür/CEO pozisyonlarında görev 

almıştır. Kariyeri boyunca, İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devleri, Romanya ve şimdi de 

Türkiye’nin aralarına dahil olduğu 7 farklı ülkede çalışmıştır. Hoegstedt, Pepperdine ve Harvard 

Üniversiteleri’nde İş Yönetimi ve MBA eğitimi almıştır. 

 

Fabio Ignazio Romeo 

Yönetim Kurulu Üyesi (Prysmian (Dutch) Holdings B.V.’yi temsilen) 

Grubumuzun Enerji Kabloları CEO’su Fabio Romeo, 1979 yılında Polytechnic Üniversitesi 

Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını, sırası ile 

1986 ve 1989 yıllarında Berkeley’de, California Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar 

Bilimleri alanlarında tamamlamıştır. İş hayatına, 1981 yılında TEMA’da (ENI Grup) Kimya 

Fabrikaları Proje Yöneticisi olarak adım atan Romeo, 1982 yılında Honeywell firmasının CEO’sunun 

Teknik Danışmanı olmuştur. Romeo; 1989 yılında Magnetti Marelli Grubu’nun Elektronik 

bölümünde İnovasyon Müdürü olarak göreve başlamış; 1998 yılında ise aynı grubun, Elektronik 

Sistemleri bölümüne CEO olarak atanmıştır. Pirelli Grubu’na Kamyon Lastikleri Satış Direktörü 

olarak 2001 yılında katılan Romeo, 2002 yılında Pirelli Kablo’nun Kamu İşleri Satış Direktörü 

olmuştur. 2004 yılı Aralık ayından itibaren grubumuzun Enerji Kabloları CEO’su olarak görev yapan 

Romeo, aynı zamanda Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. 
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Ercan Karaismailoğlu 

Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü 

Ercan Karaismailoğlu, 2001 yılında Prysmian ailesinde Planlama ve Kontrol Müdürü olarak 

çalışmaya başlamıştır. 2004 - 2009 yılları arasında Türk Prysmian’da Mali ve İdari İşler Direktörü 

görevini yürüten Karaismailoğlu, 2009 - 2011 yılları arasında Amerika’ya giderek Prysmian Kuzey 

Amerika Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmıştır. 2011 yılının Nisan ayında Türkiye’ye geri 

dönen Karaismailoğlu, bu tarihten itibaren Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmaya devam 

etmektedir. Profesyonel iş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers’ta audit departmanında 

başlayan Ercan Karaismailoğlu, daha sonra Arthur Andersen’de vergi ve outsourcing 

departmanlarında görev yapmıştır. Ercan Karaismailoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat 

bölümü mezunudur ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesine sahiptir. 

 

Halil İbrahim Kongur 

Yönetim Kurulu Üyesi & Fabrika Direktörü 

Halil İbrahim Kongur, Prysmian ailesine 1986 yılında katılmış olup, 2003 yılından itibaren Fabrika 

Direktörü görevini yürütmektedir. Kongur, bu göreve atanmadan önce Planlama Mühendisi, Lojistik 

Müdürü, Üretim Müdürü ve Satınalma Direktörü olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kongur, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi’nde 

İmalat Teknolojileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 

 

Ali Aydın Pandır 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Ali Aydın Pandır, Kasım 2013‘den itibaren Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza 

olarak görev yapmaktadır. 2006-2012 yılları arasında Tofaş CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu üyesi 

olarak çalışan Pandır, 1996-2006 yılları arasında General Motors’ un Endonezya, Singapur, Çin gibi 

farklı ülkelerdeki fabrikalarında Tedarik Zinciri Bölge Direktörlüğü ve Genel Müdür/CEO 

pozisyonlarında görev almıştır. 1993-1996 yılları arasında Opel Almanya ve 1990-1993 yılları 

arasında ise General Motors Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi olarak çalışmıştır. Kariyerine 

Tekersan Jant Sanayii’nde başlayan Pandır, 1984-1989 yılları arasında Otokar A.Ş.’de Üretim 

Müdürü ve 1982-1984 yılları arasında Koç Holding A.Ş.’de Proje Mühendisi olarak çalışmıştır. 

Pandır, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. 
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Neslihan Tonbul 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Neslihan Tonbul ilk olarak 1978-1983 yılları arasında Bloomingdale Corp. (USA) bünyesinde Satış 

Danışmanı olarak çalışmıştır. 1983 yılında Irving Trust Company, NY (USA) şirketinde Ortadoğu ve 

Africa Bölgelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Tonbul, 1998 yılına kadar 

bu görevi sürdürmüştür. 1988-2008 yılları arasında New York Mellon Bank bünyesinde, Türkiye, 

İsrail ve Azerbaycan Ülke Direktörlüğü görevini yürüten Tonbul, 2008-2009 yılları arasında bazı lüks 

yaşam tarzı markalarına Türkiye ve Güney Afrika’da marka imajı oluşturmak ve pazar konumunu 

geliştirmek amacıyla danışmanlık hizmeti sunmuştur. 2009 yılından bu yana Yaşar Holding 

bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tonbul, aynı zamanda 2010-2011 yılları 

arasında yatırım danışmanlığı alanında faaliyet gösteren 212 VC Partners şirketi bünyesinde Danışma 

Kurulu Üyeliği de yapmıştır. Rutgers Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden mezun 

olan Neslihan Tonbul, Tufts Üniversitesi - Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu, Kalkınma 

Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret bölümünde Yüksek Lisans derecesi almıştır. 

 

Mehmet Emin Tutan 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Emin Tutan, Kasım 2002-Haziran 2011 Ak Parti Bursa Milletvekili olarak görev yapmıştır. 

2001-2002 yılları arasında Ak Parti Bursa Yıldırım İlçe Başkanı olarak görev yapan Tutan, 1989-

2002 yılları arasında ise Bursa Meclis Üyesi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir 

olan Tutan’ın bir de Yeminli Mali Müşavirlik bürosu bulunmaktadır. Tutan, Uludağ Üniversitesi 

İşletme bölümü mezunudur. 
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Üst Düzey Yöneticiler ve Şirket Yönetimi 

 

Mahmut Tayfun Anık Yönetim Kurulu Başkanı & Denetleme Komitesi Üyesi 

Hans  G.S. Hoegstedt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür 

Fabio Ignazio Romeo Yönetim Kurulu Üyesi & Denetleme Komitesi Oyesi 

Ercan Karaismailoğlu Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü 

Halil İbrahim Kongur Yönetim Kurulu Üyesi & Fabrika Direktörü 

Ali Aydın Pandır  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Neslihan Tonbul Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Emin Tutan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Erkan Aydoğdu Lojistik, AR-GE ve Kalite Güvence Direktörü 

İbrahim Etem Bakaç Yurtiçi ve İhracat Satış Pazarlama Direktörü 

Ufuk Çolak Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü 

Aydan  Biltekin Gökdağ İç Denetim Müdürü 

Faik Kürkçü Taahhüt Grubu Satış Direktörü 

Sabri Levent Özçengel İnsan Kaynakları Direktörü 

İlhan Öztürk Özel Kablolar Satış Direktörü 

Murat Tezcan İhracat Satış Direktörü 

Yiğit Türsoy Hukuk İşleri Direktörü 

Sevda Yücel Satınalma Direktörü 

Esat Baykal Kalite Müdürü 

İdris Çolakgil Bilgi Teknolojileri Müdürü 

Can Durgun Planlama ve Kontrol Müdürü 

Sezgin İslamoğlu Üretim Müdürü 

Gaye Yurdaşen Kantar Kredi ve Risk Yönetimi Müdürü 

Nevin Kocabaş Genel Muhasebe & Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

Figen Tamuroğlu  Hazine Müdürü 

Celal Uruçay, Endüstri İlişkileri Müdürü 

Okay Yıldız Teknik Servis Müdürü 

Bağımsız Denetim Şirketi 

Şirketimiz Bağımsız Denetim Şirketi olarak 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 

Toplantısında, 31.12.2013 hesap döneminin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul 

Toplantısına kadar DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member Of Deloitte Touche 

Tohmatsu Ltd.) seçilmiştir. 

 

Bağımszılık Beyanları 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir. 
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Personel Sayısı, ve personele sağlanan hak ve menfaatler 

Şirketin  31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 439’dur (31 

Aralık 2012: 422). 

Şirket tüm personele yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz yakalı personele sağlık 

sigortası  yapılmaktadır. 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

2013 2012

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 1.920.739 1.817.540

Diğer uzun vadeli faydalar 11.709 477.640

1.932.448 2.295.180

 

2- Ar-Ge Faaliyetleri 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş ,enerji sektöründe inovasyona ve gelişime öncülük ederek 

rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflemekte, çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler üzerinde çalışmalar 

yapmaktadır. Mudanya AR-GE, uluslararası platformda, kablo üretimi ve malzeme teknolojileri 

konusunda 600 den fazla çalışanıyla lider olan Prysmian AR-GE ailesinin 17 farklı merkezinden 

birisidir. 

Türk Prysmian AR-GE faaliyetleri  ile sektöre öncülük etmektedir. Yenilikçi ürün ve servis 

çalışmaları, can güvenliğini ön planda tutan  yüksek performanslı kablo araştırmaları, enerji sektörü 

için önemli olan belgelendirme ve sertifika süreçleri ve çevreye duyarlı ürün projeleri, AR-GE 

faaliyetlerinin ana kalemleridir. 

Pazardaki aleve ve yangına dayanıklı yüksek performanslı kablo bilincini arttırmaya yönelik 

Prysmian Performans Testi aktivitelerinin ilk adımlarının atıldığı ve son derece geniş çaplı bir 

lansmanın yapıldığı 2012 yılından sonra 2013 yılı boyunca da çok sayıda eğitim programları 

gerçekleştirilmiştir. Pazardan gelen talep üzerine, internet sayfasında ve akıllı telefon uygulaması 

olarak, bir sistemde kullanılması gereken minimum kablo kesiti değerini hesaplayan Kablomatik 

uygulaması tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.  

 

3- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 

Şirketin Faaliyet Konusu 

 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.; 2011 yılında Prysmian ve Draka arasında gerçekleşen 

birleşmeyi takiben, bugün dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan 

Prysmian Group’un Türkiye operasyonudur. Firmanın merkezi, 1964 yılından bu yana Mudanya’da 

(Bursa) yer almaktadır ve toplam 180.000 m2 lik açık alan (79.000 m2 kapalı alan) üzerinde faaliyet 

göstermektedir. 
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Firma, Prysmian Group bünyesinde, aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 12 

tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır 

iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel 

kablolar, Türk Prysmian’ın tam kapsamlı ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır. Bugün, Mudanya 

fabrikasında 22.000 farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve 

sistemleri için “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler 

vermeye devam etmektedir. 

Türk Prysmian’ın kurulu kapasitesi ulusal pazarın tüm ihtiyacını tam olarak karşılayabileceği gibi 

uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almaktadır. Prysmian Group içinde 

öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 2012 

yılında toplam 822.448.217 TL olan cirosunun yaklaşık %34’ünü ihraç etmiştir. Bugün firma, 

aralarında Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, İngiltere, Fransa, Ürdün, Barbados, Ortadoğu ülkeleri ve 

Kuzey Afrika ile Şili, Papua Yeni Gine, Sri Lanka ve Çin gibi çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 

40’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 

Prysmian Group’un dünya çapında 17 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri 

de Türk Prysmian’ın Mudanya’da bulunan fabrikasında yer almaktadır. Firmanın laboratuvarlarında 

en ileri teknoloji kullanılmaktadır ve Türk Standartları Enstitüsü yeterliliğine sahiptir. Türk Prysmian, 

inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulardaki liderliğini Türkiye’de olduğu 

kadar, uluslararası pazarlarda da sürdürmektedir. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., ürün 

ve hizmetlerinin etkinliğini hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda artırmaya devam 

etmektedir ve insana verdiği değeri ve çevresine gösterdiği özeni ile sektöründeki ilk ISO / DQS 

9001 ve ISO 14000 belgelerinin sahibi olarak kanıtlamıştır. 

Şirketin Sektördeki Yeri ve Sektörel Değerlendirme 

Gelişmiş ülkelerde yaşanan iyileşme, ABD ekonomisindeki toparlanma eğilimi ve Avrupa Birliği’nde 

gözlemlenen pozitif sinyallere rağmen, küresel kriz sonrasında dünya ekonomisinin itici gücü olan 

gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızlarındaki yavaşlama, küresel ekonomideki faaliyetlerin 

istenilen düzeyde gerçekleşmesine fırsat vermemiştir. 

Küresel ekonomik krizden ve oluşan belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye, 2012 

yılında %2,2 büyüme gerçekleştirmiştir. 2013 yılının 2. çeyreğinden itibaren küresel para 

politikalarına ilişkin artan belirsizlikler, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden 

sermaye çıkışları yaşanmasına neden olmuştur. Toplam ihracatın 2012’ye göre az da olsa azaldığı 

2013 yılında, sektörümüzün en önemli büyüme göstergelerinden inşaat sektörünün üretim olarak 

gösterdiği yüksek performans ve sanayi üretimindeki pozitif gelişmenin sonucu olarak, Türkiye’de 

2013 yılında geçen senenin üzerinde bir büyüme tahmin edilmektedir. 

Türkiye’nin 2013 yılında göstermiş olduğu performansa bağlı olarak Türk kablo sektörü, geçen 

senenin aksine inşaat sektöründe ve sanayideki hareketlilik sonucunda beklenilen büyümeyi 

yakalamıştır. 2013 yılında ihracat pazarlarına daha da odaklanan sektörün, mal tanım ve kod 

sistemine göre hazırlanmış olan HS 2007 kodlama sistematiğine göre 8544 “İzole edilmiş tel, kablo; 

diğer izole edilmiş olan elektrik iletkenleri; fiber optik kablo” sınıfında yer alan ihracat verilerine 

bakıldığı zaman, ihracatın 2013 yılında 2012’ye göre reel olarak %7,9 büyüme gösterdiği 

görülmektedir.  
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Enerji kabloları sektörünün en büyük kullanıcısı konumundaki Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

(TEDAŞ) 2009 yılında başlatmış olduğu, varlıkların verimli işletilmesi, elektrik enerjisi arz 

güvenliğinin sağlanması gibi amaçları olan ‘Elektrik Dağıtım Şirketleri’nin özelleştirilmesi süreci, 

Türkiye’deki 21 bölgenin tamamımın özelleştirilmesi ile tamamlanmıştır. Mülkiyet devrinin 

olmadığı, dağıtım hatlarının mülkiyetinin kamuda kaldığı ve özel sektörün sistemi işleteceği bu 

ortamda, kurumlar kayıp-kaçak oranının azaltılması ile ilgili çalışmalar yapacak olup  tüketicilerin 

katlandığı maliyetlerin düşmesi beklenmektedir. 

Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu güç 2013 yılında geçen seneye göre %12 artış göstermiş ve 64.044 

MW’a ulaşmıştır. Bununla birlikte brüt enerji üretimi 2013 yılında 239 milyar kWh olarak 

gerçekleşmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından makro ekonomik hedeflere 

uygun olarak “Türkiye elektrik enerjisi 5 yıllık üretim kapasite projeksiyonu” raporu hazırlanmıştır. 

Bu rapor çerçevesinde hazırlanan iki ayrı senaryoda sistemin kurulu güç ve enerji talebinin 

karşılanması durumları incelenmiş, mevcut sistemden gelen kapasite, inşaası devam eden kamu 

üretim tesisleri yatırımları ve özel sektör yatırımları gözönüne alınarak enerji sektöründeki altyapı 

yatırımları ve enerjini çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar dikkate alınmıştır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından rüzgar enerji kaynaklı kapasitede bir artış olacağı beklenmekte ve nükleer enerji 

yatırımları konusunda çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Türk firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetinde başarı grafiği 2013 yılında da yükselmeye devam 

etmiştir. Yıllık uluslararası yeni iş tutarı 374 proje ile 31,3 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından 38’inin Türk firmaları olması ve bu bakımdan da 

Türkiye’nin Çin’den sonra 2. sırada yer alması ülkemiz açısından çok önemli bir başarıdır. 2013 

yılında üstlenilen projelerin ülkelere göre  dağılımına bakıldığında ise %34’lük payı ile Türkmenistan 

pazarının önemi net bir şekilde gözükmektedir. 

Düşük kaliteli kabloların oluşturdukları can ve mal güvenliği riskleri ile ihracat pazarlarımızda, Türk 

mallarına duyulan güvene olan olumsuz etkilerin ortadan kaldırması amacı ile, Kablo ve İzoleli 

İletken Sanayicileri Derneği’nin Türk Standartları Enstitüsü ve Sanayi Bakanlığı ile birlikte, ürün 

kalitesinin artırılması ve standartlara uygun kablo üretimin sağlanması ile ilgili olarak yürüttüğü 

çalışmalara bu sene de devam edilmiştir. 

Şirketin Gelişimi ile ilgili Yapılan Öngörüler 

Prysmian Group’un stratejik öneme sahip şirketlerinden biri olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri 

AŞ., teknolojik liderliğini pekiştirerek, en güncel standartlara, yönetmeliklere uygun ürünlerin 

geliştirilerek piyasaya sunulması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Standartlara uygunluk, 

yüksek performans gösteren ürünler ve son kullanıcılara ekonomik avantaj sağlayan çözümler üretme 

konusuda yoğun AR-GE çalışmalarının yapıldığı Mudanya fabrikasında bu konudaki çalışmalar 

önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 

Bununla birlikte, Prysmian Group AR-GE yeteneklerinden de faydalanarak, merkez ve diger ülke 

AR_GE merkezleri ile ortak çalışmalar yapılmakta, özel uygulamalarda kullanılan  katma değerli 

yüksek ürünlere odaklanarak ürün yelpazesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. “Dikkat! Her Kablo 

Aynı Değildir…” girişimi çerçevesinde tüm Türkiye’yi kapsayan bilgilendirme ve eğitim 

toplantılarına yapılan bölgesel semimerler ile 2013 yılında devam edilmiş, 2014’de yapılacak 

toplantılara devam edilecektir. İhracat kanallarını artırmak için aktif olarak çalışmaların yapıldığı 

2013 senesinde, yurt dışı bilgilendirme toplantıları, seminerler yapılarak  ürün yelpazesinin çeşitliği 

konusunda bilgiler verilmiş olup, önümüzdeki dönemde de bu konuda bilgilendirme toplantıları 

yapılmaya devam edilecektir. 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş, başta eğitim olmak üzere, birçok konuda kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri yürütmektedir. 

2008 yılında, Türk Prysmian “Ulubat Gölü Yönetim Planı Leylek Dostu Köyler Projesi”ne destek 

olmuştur. Proje kapsamında, firmamız, Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Köyü ile işbirliği yaparak 

elektrik sisteminin yenilenmesini ve açık tellerden kablolu hale dönüştürülmesini, böylece 

leyleklerin köy içi elektrik hatlarına çarparak yaralanmalarını engellemeyi amaçlamıştır. 

Firmamız, aynı yıl içinde, Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı’nın Kadıköy 

Belediyesi işbirliği ile yaptırmış olduğu “0 – 6 Yaş İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel Eğitim 

Merkezi”nin kablo altyapısını sağlayarak, merkezin yapımına katkıda bulunmuştur. 

Türk Prymisan, fabrikamızın da içinde bulunduğu bölge halkına, küresel mirasına ve bölgenin 

tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla; tüm yazılarını ve fotoğraf çekimlerini gezi yazarı Reyan 

Tuvi’nin gerçekleştirdiği “Geçmişten Bugüne Tirilye” adlı kitabı yayımlamıştır. 

Fabrikamızın bulunduğu Bursa’ya bağlı Balabancık Köyü’nde yer alan İlköğretim Okulu’nun 

tadilatı Prysmian tarafından gerçekleştirilmiş ve 7 Ekim 2009 tarihinde yapılan bir törenin ardından 

okul yeniden eğitime başlamıştır. Bu proje sayesinde, Balabancık Köyü öğrencileri, eğitim almak 

amacıyla başka bir köye gitmek yerine 2009-2010 öğretim yılı ile birlikte, kendi köyleri içinde yer 

alan okulda eğitim almaya başlamışlardır. 

Ekim 2009’da, Türk Prysmian Avustrulya’da gerçekleştirilen ve kendi alanında dünya çapındaki en 

önemli yarışlardan biri olan World Solar Challange’a katılan İTÜ Güneş Arabası’nın kablo 

altyapısını sağlamıştır. 2004 yılında kurulmuş olan; mekanik, elektrik ve organizasyon alt 

gruplarından oluşan İstanbul Tenik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi, 4.000km.’lik yarıştan “Best 

Newcomer” ( En İyi Gelecek Vaadeden Ekip) ödülüyle dönmüştür. 

Ayrıca Türk Prysmian, İstanbul’daki, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Yuvası’nın yenilenme 

sürecine katkıda bulunmak amacıyla, okul ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında, 2009 yılı 

içinde, spor salonunda ihtiyaç duyulan bazı malzemeleri temin etmiş ve öğrencilerin eğitim aldıkları 

süre içinde, spordan da uzak kalmamalarını sağlamıştır. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte ilki 2008 yılında gerçekleştirilen, Hayatımda 

Kablo Sanat Atölyesi’nin ikincisi için 2009 yılının sonlarına doğru anlaşmalar yapılmış ve 

çalışmalar tamamlanmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden öğrencilerin katıldığı, 7-

14 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleşen sanat atölyesinde, öğrencilerin endüstriyel kullanıma 

yönelik olarak üretilmekte olan, farklı kablo malzemelerinden bireysel olarak özgün yapıtlar 

üretmelerini sağlamak; eğitime ve sanata katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ürettiği 

eserler 15 Nisan – 21 Mayıs tarihlerinde Prysmian’ın Mudanya’daki fabrikasında; 27 Mayıs – 11 

Haziran tarihlerinde İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ve 13-27 Temmuz 

aralığında Rahmi M. Koç Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. 

Türk Prysmian, 2011 yılında, “Titaro Hal” isimli tiyatro grubunun, kendi imkanlarıyla kurduğu 

“Sahne Hal”in kablo altyapısını sağlamıştır. İstanbul, Mecidiyeköy’de bulunan “Sahne Hal”e 

verdiği destek ile, Türk Prysmian sanat konusundaki duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. 
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Firmamız, 2012 yılı içerisinde, Hatice İsmail Hakkı Kayan İlköğretim Okulu, İkbal-Betül-İhsan 

Çilingir İlköğretim Okulu, Ahmet Rüştü  Lisesi ve NOSAB İlköğretim Okulu’nun ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurarak gerçekleştirdiği yardımlar ile eğitim kurumlarına verdiği desteği devam 

ettirmiştir. 

2012 yılında da fabrikanın bulunduğu Mudanya Bölgesi’nin gelişimini ön planda tutan Türk 

Prysmian, Mudanya Belediyesi,Mudanya Emniyet Müdürlüğü, Mudanya Adliyesi Tirilye Gençlik 

ve Spor Müdürlüğü, Mudanya Verem Savaş Derneği ve 911 Arama Kurtarma Derneği ile yürüttüğü 

çeşitli projeler ile bölge halkının daha iyikoşullarda hizmet almasını sağlamıştır. 

Bölge halkına verilen desteğin yanı sıra bağışlanan 38 bilgisayar ile Türk Prysmian, çalışanlarına da 

verdiği desteği sürdürmüştür.  

2013 yılında Türk Prysmian “Yangından Korunma Haftası” kapsamında Mudanya fabrikası 

çalışanlarının çocukları ve Hatice İsmail Hakkı Kayan İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte 

Bursa İtfaiyesine bir ziyaret düzenledi 28 Eylül-1 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleşen 

gezilerde çocuklar eğlenirken aynı zamanda itfaiye hakkında gerekli bilgileri öğrenme imkanı elde 

ettiler. Ayrıca 2013 yılında çeşitli kurumlara 55.750 TL tutarında nakdi bağış yapılmıştır. 

Türk Prysmian, önümüzdeki senelerde de benzer çalışmalara imza atmaya devam edecektir. 

Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar 

Yeniden yapılanma işlemleri çerçevesinde Grup’un ana ortağı Prysmian (Dutch) Holdings B.V. ile 

yine Prysmian Grup şirketlerinden Draka Holding N.V.'nin 01 Şubat 2014 tarihi itibariyle 

birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme neticesinde Grup’un ana ortağı yine bir Prysmian Grubu 

şirketi olan Draka Holding N.V. olmakla birlikte, Grup’un %83,75 hissesine sahip olmuştur.   

Yapılan birleşme sonrasında hakim ortak olan Draka Holding N.V. tür değişikliğine gitmiş, bunun 

neticesinde ticaret ünvanı Draka Holding B.V. olarak değişmiştir. 

 

4- Finansal Analiz 

Genel Görünüm 

Özellikle Avrupada yaşanan ekomomik yavaşlama, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında 

meydana gelen olumsuz değişimler ve ülkemizde yaşanan kur dalgalanmalarına rağmen, uygulanan 

şirket politika ve stratejileri doğrultusunda 2013 faaliyet yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. 

Dikkate haiz önemli Finansal Hususlar aşağıda belirtilmektedir: 

 Likidite… Karlılık ve işletme sermayesinin iyileştirilmesi sonucu  53,47 milyon TL tutarında 

nakit artışı (118,79 Milyon TL’den 172,26 Milyon TL’ye)  

 Hasılat… önceki yıla göre %22 artışla 822,44 milyon TL ,(Önceki yıl 674,29 milyon TL 

hasılat) 

 Brüt Kar… Artan satışların etkisiyle  %7,3 oranında artış, 
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 Ar-Ge… Ürün kalitesinin arttırılması ve yenilik sağlanması açısından 1,4 Milyon TL kaynak, 

Bu somut gelişmeler, öncelikle, Şirket’in stratejik hedefleri ile ilgili politikalarındaki tutarlılığı ve 

kararlılığı ile sağlanmıştır. 2013 faaliyet yılımıza ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu Bağımsız 

Denetim Raporu içerisinde sunulmakta olup, bilanço ve gelir tablosuna ait açıklayıcı bilgileri aşağıda 

özetlenmektedir. 

Aktif  (Varliklar) 

Kasa mevcudumuz 30.036 TL’dir. Bunun 1.614’i Türk Lirası, 28.422 TL lik bakiyesi yabancı para 

mevcududur. Banka mevduatlarımızın mevcudu ise 168.607.059 TL olup bir önceki sene ile 

karşılaştırdığımız zaman %46 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir.  Alınan çeklerimizin toplamı 

ise 3.623.044 TL’dir.  

Kısa vadeli ticari alacaklarımız 202.859.132 TL olarak gerçekleşmiştir. Alacaklarımızın ortalama 

tahsil süresi 62 gün olmuştur.  

Alacak senetleri hesabında görülen 100.962.668 TL’lik mevcudun tamamına 1.500.530 TL’lik alacak 

reeskontu hesaplanmıştır. Bu tutarın tamamı yıl içinde ayrılan karşılık olup bakiyesi önceki yıllardan 

gelmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı alacaklarımızın tahsil riski için ayrılan karşılık 18.570.411 TL’dir. 

İlişkili taraflardan alacaklarımızın bakiyesi 9.33.635 TL olup, bu tutarın tamamını ilişkili şirketlerden 

alacaklarımız oluşturmaktadır.    

Stoklarımız 79.245.135 TL olarak gerçekleşmiştir. Stoklar içinde yer alan ilk madde ve malzeme 

toplamı 17.141.042 TL, yarı mamüller 23.361.562 TL, ticari mallar 5.625.041 TL, mamüller 

34.740.828 TL tutarındadır.  Stoklar için ayrılan karşılık tutarı 1.623.338 TL’dir. 

Diğer dönen varlıklar toplamı 31.805.367 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 17.966.447 TL’si 

verilen sipariş avanslarından 9.526.681 TL’si  Vergi Dairesinden alacağımızdan, 4.054.106 TL’si 

devreden KDV den  kalan kısmı ise diğer çeşitli dönen varlıklardan oluşmaktadır. 

Maddi duran varlıkların toplamı; yıl başındaki maddi duran varlıkların net değerlerine ilavelerin 

eklenmesi, çıkış ve amortismanların düşülmesinden sonra  net olarak 45.136.731 TL’dir. Maddi 

olmayan duran varlıkları ise 41.921 TL’dir. 
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Pasif (Yükümlülükler)  

Genel olarak Şirketin kullandığı belli başlı finansal araçlar; işletme sermayesi ve banka kredileridir. 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal borçlar içinde banka kredilerinden kaynaklı borç 

bulunmamaktadır. 

Ticari borçlarımız 379.591.263 TL olarak gerçekleşmiştir. Ticari borçlar içerisindeki satıcılara olan 

borçların ilişkili olmayan satıcılara  341.839.893 TL , yurtdışı ilişkili satıcılara borçların TL tutarı 

37.751.370 TL dir. 

Diğer borçlar toplamı 955.249 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 789.854 TL’si personele 

borçlardan 165.395 TL’si ise diğer çeşitli borçlardan oluşturmaktadır. 

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerimiz 2.653.249 TL’dir. 

İş Kanunu’nun uygun gördüğü hallerde personelimize ödenmek üzere ayırdığımız kıdem tazminatı 

karşılığı hesap dönemimiz sonu itibari ile 6.490.157 TL olup, 3.438,22 TL tavan üzerinden 

hesaplanmıştır. 

Yasal yedeklerden I. tertip yasal yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar her yıl 

safi karın %5’i oranında ayrılmaktadır. Bu kapsamda hesap dönemi sonu itibari ile mevcut yasal 

yedek akçelerimizin bakiyesi 3.881.474 TL’dir. 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Ödenmiş Sermaye tutarı 112.233.652 TL’dir.   

2013 faaliyet yılında  net dönem karımız 9.145.892 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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GELİR TABLOSU 
  

Brüt satışlarımız önceki yıla göre yaklaşık %32 artarak 1.237.380.053  TL’ye ulaşmıştır. Yurtiçi 

satışlarımız 958.158.105 TL, yurtdışı satışlarımız da 279.271.948 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan 

satış indirimleri ise 414.981.836 TL dir.Toplam 734.286.769 TL tutarındaki satılan malın maliyeti net 

satışlarımızın %89’sidir. Satılan malın maliyeti, hammadde ve yardımcı malzeme, direkt işçilik, 

genel üretim giderleri için yapılan harcamalarla, amortismanlardan ayrılan payla, yarı mamul ve 

mamul stoklarındaki değişmelerden oluşmaktadır. 

 

Bu yılki faaliyet giderleri net satışları %9’u düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda şirketimizin 

araştırma ve geliştirmeye verdiği önem doğrultusunda Ar-Ge harcamalarımız, net satış gelirlerimizin 

yaklaşık %0,2’si oranında gerçekleşerek, 1.494.674 TL’ye ulaşmıştır. 

 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri net satışlarımızın %5,3’u oranında ve 43.666.964 TL düzeyinde, 

genel yönetim giderlerimiz ise net satış gelirlerinin %3,5 ‘u oranında ve 28.888.629 TL olarak 

gerçekleşmiştir.Net Esas faaliyet giderleri 5.401.463 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın, en 

büyük kısmı kur etkilerine karşı yapılan forward kontratların işlem maliyetlerinden  oluşmaktadır. 
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Şirketin  2013 Yılına Ait Özet  Mali Tabloları ve Finansal Rasyoları 

Şirketin Kapsamlı Mali Tabloları ve bu mali tablolara ait dipnotları bağımsız denetimden geçmiş ve 

28.02.2014 tarihinde Kamuya açıklanmıştır. Detaylı bilgilere şirketin kurumsal internet sitesinden 

ulaşılınabilir (www.prysmiangroup.com.tr). 

Özet mali veriler ve finansal rasyolara ilişkin bilgiler ise aşağıda yer almaktadır. 

ÖZET BİLANÇO 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Dönen Varlıklar   543.149.068    372.471.901  

Duran Varlıklar   46.491.490    51.541.587  

TOPLAM VARLIKLAR   589.640.558    424.013.488  

      

Kısa Vadeli Yükümlülükler   405.900.036    238.472.336  

Uzun Vadeli Yükümlülükler   48.228.750    52.251.474  

ÖZKAYNAKLAR   135.511.772    133.289.678  

TOPLAM KAYNAKLAR   589.640.558    424.013.488  

ÖZET GELİR TABLOSU 

    

  1 Ocak- 31 Aralık 1Ocak-31 Aralık 

  2013 2012 

Hasılat   822.448.217    674.296.709  

Satışların Maliyeti (-)   (734.286.769)   (592.153.846) 

BRÜT KAR   88.161.448    82.142.863  

Faaliyet Giderleri   (76.524.528)   (69.941.398) 

ESAS FAALİYET KARI   11.636.920    12.201.465  

      

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı   11.636.920    12.201.465  

      

Vergi Gideri/Geliri   (2.491.028)   (4.497.882) 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı   9.145.892    7.703.583  

DÖNEM KARI   9.145.892    7.703.583  

Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) 216.800 (636.800) 

Toplam Vergi Sonrası Kapsamlı Gelir 9.362.692 7.066.783 

Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar:  

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli 

Yükümlülükler) 1,34 1,56 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,77 0,69 

Toplam Yükümlükler / Özsermaye 3,35 2,18 

Brüt Kar/ Net Satışlar 0,11 0,12 

Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,01 0,02 

 

http://www.prysmiangroup.com.tr/
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5- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

Türkiye’de  50 yıllık tecrübesi ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., sektöründe en önde gelen ve en 

tecrübeli şirketlerden birisidir. Kurulduğundan bu yana, Yönetim Kurulu ve İcracı Yönetimi ile birlikte, 

Şirket pay sahipleri ve ilgili tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde temel kurumsal yapı ve yönetim 

prensiplerini benimsemiştir. 

Şirket’in kurulu yapısı ve yönetim tarzı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Prensipleri’nin genel 

hatlarına uygun olarak şekillendirilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. dünya çapında bir ağ sistemine ve şirket faaliyetlerine 

sahip olan Prysmian Grup’a dahil olduğundan, Türk Prysmian, Prysmian Grup ‘un şirket yönetişim 

prensiplerine tabidir. 

Şirket her zaman kamu, müşterileri ve tedarikçileri ile ilgili olan ilişkilerinde sosyal sorumluluklarına 

müdrik bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte ve iş dünyasının etik değerlerine bağlı bir tarzda, bu 

bağlamdaki iyileştirme faaliyetlerini ve etüdlerini daha da ileri bir safhaya götürmektedir. 

Türkiye kablo sektörünün lideri Türk Prysmian Kablo, kurulduğu günden bu yana Türk sermaye 

piyasalarının ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan, firmaların taşıdığı kurumsal değerleri 

yansıtan Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) Kurumsal Yönetim Endeksi’ne, SAHA Kurumsal 

Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (www.saharating.com) tarafından Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmaları sonucunda, 

2009 yılında 10 üzerinden 7,76 (%77,58) Kurumsal Yönetim notu ile 23’üncü şirket olarak dahil olmuştur. 

 

 Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Notu 

ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK NOT (%) 

Pay Sahipleri: %25 %89,36 

Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık: %25 %82,04 

Menfaat Sahipleri: %15 %91,67 

Yönetim Kurulu: %35 %85,56 

TOPLAM %100 %86,55 

 

2013 yılında ise Türk Prysmian Kablo, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurulu’nun 22.02.2013 tarihli ve 

28567 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Seri:IV No: 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 

ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda yukarıda özeti sunulan 

“Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu” ana başlıkları 

altında Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde 

bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan 

değerlendirme sonuçlarına göre, 10 üzerinden 8,65 (%86,5) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere 

uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla 0,21 puan artışı gerçekleştirerek bir kez daha 

http://www.saharating.com/
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belgelemiştir. Bu değerlendirme yapılırken  SPK tarafından belirlenen ve yeni düzenlemelerle değişen 

metodoloji kapsamında hareket edilmiştir. Önceden kurumsal yönetim ilkelerinde uyulması zorunlu tutulan 

unsurların yerine getirilmesi 100 tavan puan olarak notlanırken, yeni metodolojide  bu tavan 85 olarak 

sınırlandırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan 

şirketler 85’in üzerinde notlanabilmiştir. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.Ş. bu şirketlerden olmanın haklı 

gururunu yaşarken 2009 yılından bu yana süregelen yükselişini sürdürmeyi hedeflemektedir  

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nun tam metnine Şirketimiz “Yatırımcı İlişkileri” web 

sayfasındaki (www.prysmiangroup.com.tr) “Kurumsal Yönetim” başlığı altından ulaşılabilmektedir. 

Şirket 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında SPK 

tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır. 

- Azınlık Paylarının Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi 

- Birikimli Oy Kullanma Yöntemi 

Uyulmayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. 

Yönetişim Yapısı: SPK tarafından belirlenen Şirket Yönetişim Prensipleri’nin ana bölümleri üzerinde 

düşünüldüğü üzere, Şirket’in dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapmış olduğu 

çalışmaları, günümüzdeki uygulamaları ve gayretleri aşağıdaki gibidir; 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

Pay sahipliği haklarının takibini kolaylaştırmayı teminen “Şirket Mali ve İdari İşler Direktörlüğü” 

bünyesinde “Genel Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü” kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri bölümünden 

sorumlu yöneticilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:  

İsim Ünvanı: Tel: E-mail 

Ercan Karaismailoğlu Mali İdari İşler Direktörü -Yönetim Kurulu Üyesi (224) 270 3000 tpks@prysmiangroup.com 

Nevin Kocabaş Genel Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (224) 270 3000 tpks@prysmiangroup.com 

Bu bölümün temel amacı pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer 

şirket içi düzenlemelere uyulmasını  ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlemin alınmasını 

sağlamaktırBu çerçevede belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.  

b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay 

sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.  

c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi düzenlemelere 

uygun olarak yapılmasını sağlamak.  

d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.  

e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını 

sağlamak.  

http://www.prysmiangroup.com.tr/
mailto:tpks@prysmiangroup.com
mailto:tpks@prysmiangroup.com
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f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek 

ve izlemek.  

g) Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.  

h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.  

Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara bilgilendirme politikasında belirtilen sınırlar dahilinde 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, gizli veya ticari sır niteliğinde 

olan bilgileri hariç tutmak kaydıyla, eşitlik prensibi gözeterek en kısa sürede cevap verilmektedir. 

2013 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir 

yazılı/sözlü şikayet veya bilgimiz dahilinde bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip 

bulunmamaktadır. 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Dönem içerisinde pay sahiplerinden genel kurul katılımına, temettü ödemelerine, ve sair konulara ilişkin 

bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için bilgi talebi ve yanıt sayısı istatistiki 

olarak takip edilememiştir. 2013 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerin Sermaye 

Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak en kısa zamanda karşılanmasında azami  

gayret gösterilmiştir. 

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.prysmiangroup.com.tr web sayfamızda bulabilmekte, 

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

yönlendirebilmektedirler. 

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

Şirket ana sözleşmesinde bireysel denetçi atanması ile ilgili referans izin bulunmamakta olup faaliyet 

dönemi içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 

4. Genel Kurul Bilgileri 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 

ay içerisinde şirket merkezinde (Mudanya) veya İstanbul’da toplanabilir. Toplantılar menfaat sahipleri ve 

medya tarafından izlenebilmektedir. 

2013 yılı içerisinde, bir olağan genel kurul toplantısı şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir (29 Mart 2013). 

Bu toplantılara %83,75 in üzerinde payı temsil eden pay sahipleri katılmıştır. 

Paysahiplerine Genel Kurullar, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve ilan suretiyle davet 

olunur. Davet, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri dikkate alınarak en az 3 hafta önce yapılır. 

Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz. Ayrıca, Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye genelinde tirajı 

olan bir gazete ve yerel gazetede de davetle ilgili gündem, vekaletname örneği, varsa esas sözleşme 

değişiklikleri ilan olunur. 

http://com.tr/
mailto:E-mail:%20%20tpks@prysmiangroup.com
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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. Bu nedenle EGKS’de 

işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına 

kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 

gerekmektedir. 

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. 

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile 

denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 

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.  

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. 

Ana sözleşmede de belirtildiği üzere aşağıdaki kararları almak Genel Kurul’un yetkisindedir; 

 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının kabulü, 

 Bilanço, kar ve zarar hesaplarının incelenmesi ve onayı ve meydana gelen net karın kullanılması ve 

şirket kar politikasının ve bu politikaya bağlı kalarak kar dağıtımının belirlenmesi, 

 Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ücretlerinin 

tesbiti, 

 Denetçi adedinin belirlenmesi ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti. 

Aşağıdaki faaliyetlerin yerine getirilmesi, Genel Kurul’un önceden veya gerektiğinde sonradan onay 

ve kabulüne bağlıdır: 

 Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı, 

 Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi, 

 Şube ve ortaklıklar (tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak, 

 Yeni imalat sahalarına geçmek, 

 Türk Ticaret Kanunu’nun belirlemiş olduğu diğer iş ve işlemler. 
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Pay sahipleri, yıllar itibariyle, Genel Kurul tutanakları ve Hazirun Cetvellerine Şirket merkezinden, Şirket 

internet sitesindeki (www.prysmiangroup.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altındaki ilgili bölümden ve 

KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamındaki internet sayfasından (www.kap.gov.tr) ulaşabileceği 

gibi, Bursa Ticaret Sicili Memurlugu’nda bulunan Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşabilirler. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin pay sahiplerinin hiçbirisi tercihli veya ayrıcalıklı bir oy 

hakkına sahip olmayıp, tüm oylar eşit değerdedir. Azınlık Hakları: Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

maddelerine göre düzenlenir. 

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul’da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler 

ancak SPK’nın vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu’na temsilci göndermelerini teminen esas sözleşmede birikimli oy 

kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Zira, henüz şirketler uygulamasında birikimli oy kullanılmasına 

ilişkin genel bir eğilim olmadığından, yöntemin sakıncalarını veya faydalarını gözlemlemek mümkün 

olmamıştır. 

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı  

Şirket’in karına katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Temettü Politikası, 27 Mart 2007 tarihli Yönetim 

Kurulu kararında belirlendiği üzere aşağıdaki gibidir; 

“Yönetim Kurulu kârın dağıtılmasına ilişkin kararını Şirketin finansal pozisyonu, dönem kârı ve 

stratejik hedefleri doğrultusunda alır. Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi 

bir gerçek kişi yoktur. Şirketimizin kâr dağı tım politikası, dağıtılabilir kârın %20’sinin veya %tan Genel 

Kurul tarafından belirlenen daha yüksek bir kısmının, nakden dağıtılmasını amaçlamaktadır. Şirket in 

dönemsel dağıtılabilir kârının, Şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sinin altında kalması durumunda -

meri mevzuata tâbi olmak koşuluyla- kâr payı dağıtılmamasına karar verebilir. 

Kâr payının Genel Kurul toplantısını takip eden 60 gün içerisinde yetkili bankalar ve aracı kurumlar 

aracılığıyla, nakden ödenmesi amaçlanmaktadır. Hissedârlar, bu tarihten sonra, kâr paylarını tahsil 

etmek için Şirket merkezine müracaat edebilirler. Şirket, kâr payı avansı dağıtmayı düşünmemektedir. 

Şirket, bulunduğu bölgedekiler öncelikli olmak kaydıyla, her türlü sosyal kuruma kâr matrahının %1’ini 

aşmayacak ve her halükarda Genel Kurul’un onayına tabi olacak şekilde, bağışlarda bulunmayı 

amaçlamaktadır.” 

 

7. Payların Devri 

Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmayıp pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını 

kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu’nun –490-491 

maddeleri hükmüne göre yapılır. 

 

 

 

http://www.prysmiangroup.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8. 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 ve 2014 yılında revize edillen güncel Bilgilendirme Politikası Şirket internet sitesindeki “Yatırımcı 

İlişkileri” bölümünde kamuoyuna açıklanmaktadır. 

9. Özel Durum Açıklamaları 

2013 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: 18 

Söz konusu Dönemde SPK veya Borsa İstanbul Tarafından Ek Açıklama İsteği Sayısı: Yoktur 

SPK veya Borsa İstanbul tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle 

uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.  

Şirket’in pay senetleri yurt dışında kote olmadığından Borsa İstanbul dışındaki hiçbir borsada 

özel durum açıklaması yapılmamıştır. 

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Yatırımcılar, Şirket’in Yıllık Raporu ve Etik Kuralları gibi yayımlanan ilgili belgeleri web sayfamızda 

(www.prysmiangroup.com.tr) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. 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 Sitesini aktif olarak 

kullanmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak 

güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri erçevesinde 

yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta,  

çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.   

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; aşağıdaki 

başlıkları kapsayan  en az son beş yıllık bilgiler Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcıların bilgisine 

sunulmaktadır: 

 Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı, 

 Son durum itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri, 

 Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas 

http://www.prysmiangroup.com.tr/
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sözleşmesinin son hali, 

 Yönetim kurulu kararları, 

 Yönetim kurulu komiteleri, 

 Faaliyet raporları, 

 Özel durum açıklamaları, 

 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 

 Etik kurallar 

 Yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazirun cetvelleri, toplantı tutanakları, toplantı 

gündemleri, vekâleten oy kullanma formları, 

 Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, 

 Şirket Politikaları, 

 İzahname ve halka arz sirkülerleri, 

 Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü. 

 

 

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması 

Şirket’in gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıları etkileyebilecek özel bir durum 

mevcut olmayıp, bu konudaki detaylı bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmaktadır: 

 

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 

Hiçbir Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. çalışanı görevi nedeni ile içeriden aldığı bilgilere dayanarak 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’ne ait pay senetlerinin alım satımı ile kazanç yaratacak faaliyetlerde 

bulunamaz. 

Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, denetçilerinin ve üst yönetimde görev alan diğer çalışanlarının 

adları Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde belirtilmektedir. 
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Rapor tarihi itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir; 

ŞİRKET YÖNETİMİ : 

Mahmut Tayfun Anık Yönetim Kurulu Başkanı & Denetleme Komitesi Üyesi 

Hans  G.S. Högstedt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür 

Fabio Ignazio Romeo Yönetim Kurulu Üyesi & Denetleme Komitesi Oyesi 

Ercan Karaismailoğlu Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü 

Halil İbrahim Kongur Yönetim Kurulu Üyesi & Fabrika Direktörü 

Ali Aydın Pandır  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Neslihan Tonbul Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Emin Tutan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Erkan Aydoğdu Lojistik, AR-GE ve Kalite Güvence Direktörü 

İbrahim Etem Bakaç Yurtiçi ve İhracat Satış Pazarlama Direktörü 

Ufuk Çolak Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü 

Aydan  Biltekin Gökdağ İç Denetim Müdürü 

Faik Kürkçü Taahhüt Grubu Satış Direktörü 

Sabri Levent Özçengel İnsan Kaynakları Direktörü 

İlhan Öztürk Özel Kablolar Satış Direktörü 

Murat Tezcan İhracat Satış Direktörü 

Yiğit Türsoy Hukuk İşleri Direktörü 

Sevda Yücel Satınalma Direktörü 

Esat Baykal Kalite Müdürü 

İdris Çolakgil Bilgi Teknolojileri Müdürü 

Can Durgun Planlama ve Kontrol Müdürü 

Sezgin İslamoğlu Üretim Müdürü 

Gaye Yurdaşen Kantar Kredi ve Risk Yönetimi Müdürü 

Nevin Kocabaş Genel Muhasebe & Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

Figen Tamuroğlu  Hazine Müdürü 

Celal Uruçay, Endüstri İlişkileri Müdürü 

Okay Yıldız Teknik Servis Müdürü 

  

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU : (DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) 

Özkan Yıldırım Sorumlu Denetçi  

Enis Alphan Göğüş Kıdemli Denetçi 

Umut Ardıç Denetçi Yardımcısı 

Sevdiye Ersoy Denetçi Yardımcısı 

  

VERGİ DENETİM KURULUŞU : (Mazars-Denge Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) 

Şevki Boran YMM / Sorumlu Ortak  

Nazan Yücetaş Boran YMM / Sorumlu Ortak 

Cihan Akşar Vergi Denetim Müdürü  

  

DİĞER KİŞİLER : 

Hafize Nazan Çekmeci Yayıncı (Net Ajans Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri) 

Süalp Çekmeci Tasarımcı (Net Ajans Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri) 

Av. Cansu Yitmen Avukat 
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirket’in İcrai Yönetimi, pay sahipleri, memurlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Şirket’in 

ilişkide bulunduğu herhangi bir kişi veya kuruluş) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim prensipleri 

aşağıda belirtilmektedir. 

Doğruluk: Tüm gayretimizle tüm ticari faaliyetlerimizde, müşterilerimizle, çalışanlarımızla, pay 

sahiplerimizle ve diğer şirketler, kuruluşlar ve teşkilatlarla olan ilişkilerimizde doğruluk prensiplerine sıkı 

sıkı bağlıyız. 

Güvenilirlik: Müşterilerimize, pay sahiplerimize ve memurlarımıza açık, rasyonel ve doğru bilgileri 

sunuyoruz ve taahhütlerimizin gerektirdiği şekilde tüm hizmetlerimizi arzediyoruz. 

Tarafsızlık: Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize karşı cins, din, dil, 

ırk ve etnik orijine dayalı bir ön yargı ile hareket etmiyoruz ve hiçbir durumda da ayırımcılık yapmıyoruz. 

Uyum: Tüm kanunlara, mevzuata ve standartlara saygılıyız. 

Gizlilik: Pay sahiplerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla ilgili 

işlemlerin detayları ile ilgili bilgileri, kanunen izin verilen merciler hariç tutulmak üzere, herhangi bir kişi 

veya kuruluşla paylaşmıyoruz. 

Şeffaflık: Ticari bir sır olarak kabul edilen ve daha kamuya açıklanmamış olan bilgiler hariç tutulmak 

üzere, Şirket hakkında finansal bir tabiata sahip olan veya olmayan bilgileri kamuya gereken şekilde, 

doğru, tam, rasyonel, tefsir edilebilir ve erişilebilir bir biçimde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 

açıklıyoruz. 

Sosyal Sorumluluk: Şirket’in çalıştığı sektörde sosyal faydalar, sektörün iyileşmesi ve sektörde 

güvenilirliğin muhafaza edilmesi gibi hususları ve Şirket’in imajını ve göreceği faydayı dikkate alıyoruz ve 

tüm gayretlerimizde, uygulamalarımızda ve yatırımlarımızda çevre, tüketici ve kamu sağlığı ile ilgili 

düzenlemelere saygılıyız. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi şirket internet sitesi ve özel durum 

açıklama bildirimi ile Borsa İstanbul aracılığı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte, pay sahipleri toplantısının 

gündemi Ticaret Sicili Gazetesi ile iştirakçilere bildirilir ve alınan kararlar da Ticaret Sicili Gazetesi’nde açık 

ve seçik bir biçimde açıklanır. Ayrıca, SPK, Sanayi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’na da bilgi verilir ve 

ilgili izinler de Şirket tarafından yukarıda sözü geçen makamlardan alınır. Yine, Genel Kurul toplantısına 

ilişkin kamu bildirileri de yerel gazetelerden birisi ve milli gazetelerden birisi vasıtası ile duyurulur. Ayrıca, 

Şirket çalışanları intranet sistemi, e-mail yolu ile yapılan genel duyurular ve yıllık bilgilendirme toplantıları 

vasıtası ile bilgilendirilmektedir. 

Bkz. Madde 8 - Şirket Bilgilendirme Politikası 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı; pay sahipleri ile SPK mevzuatı kapsamı içinde kalmak kaydıyla 

genel kurulda, tedarikçiler ile tedarikçi toplantılarında, müşteriler ile müşteri ziyaretleri ve bayi 

toplantılarında, çalışanlarla ise de yılda en az iki defa şirket faaliyetlerinin değerlendirildiği, şirket hedef 

ve stratejilerinin paylaşıldığı toplantılar organize edilip ve geri bildirimler alınarak gerçekleştirilmektedir. 
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Ayrıca, Şirket çalışanları için mevcut iş yapış şekilleri ve iş süreçlerini geliştirmek amacıyla ekip 

çalışmaları teşvik edilerek proje grupları oluşturulmaktadır. 

15. İnsan Kaynakları Politikası 

İnsan Kaynakları politikası Şirket’in internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuoyuna 

açıklanmıştır. 

16. Sosyal Sorumluluk 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 1997 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına 

sahiptir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınan hizmetler ve 

sürdürülen faaliyetlerin tamamının çevreye olan etkileri tespit edilmekte, bu etkilerin ortadan kaldırılması 

veya etkinin en aza indirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar, üst 

yönetim tarafından tespit edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Çevre ve İş Güvenliği Politikası 

doğrultusunda, sürekli iyileştirme felsefesi ile gerçekleştirilmektedir. 

Çevre ile ilgili kanuni yükümlülükler sürekli olarak takip edilmekte ve yerine getirilmektedir. Türk Prysmian 

Kablo ve Sistemleri A.Ş., çevre ile ilgili tüm yasal izinlere sahiptir. Bu izinler, Emisyon İzni, Atıksu Kalite 

Kontrol Ruhsatı, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı ve tehlikeli atıklara ait Geçici 

Depolama İzni olarak sıralanabilir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin yürütmekte olduğu 

faaliyetler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değildir. Şirketimizin, ÇED ön 

araştırmasına tabi olmadığına dair, bu konudaki yetkili makam olan Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünden alınmış resmi yazı mevcuttur. 

Şirketimiz aleyhine, çevre kirliliği nedeniyle, herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz kendisinden 

kaynaklanan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı kapsamındaki ilgili yönetmeliklere uygun olarak, mümkün olan 

durumlarda geri kazanımını, geri kazanımın uygulanabilir olmadığı durumlarda ise bertarafını sağlamaktadır. 

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini, Prysmian Grubu prensipleri 

kapsamında sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetleri destekleyerek ve zaman zaman da kamu kurum ve 

kuruluşlarına yaptığı ayni ve nakdi bağışlar ve katılımlar ile yerine getirmektedir. 

Bkz. Madde 13 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi / Sosyal Sorumluluk 

 



 

35 
 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 

Şirketimizin Esas Mukavelesinde Yönetim Kurulu’nun görevlerinin ve sorumluluklarının Türk Ticaret 

Kanunu uyarınca belirlenen temel hükümlere ve Esas Mukaveledeki düzenlemelere tabi olduğu ifade 

edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tayini, yeniden seçilmesi, değerlendirilmesi ve ayrılması Şirket’in 

Esas Mukavelesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. 

Yönetim Kurulunun Yapısı 

POZİSYON ÜYELER İCRACI İCRACI 

OLMAYAN 

BAĞIMSIZ 

Başkan Mahmut Tayfun Anık  X  

Başkan Yardımcısı Hans G. S. Hoegstedt X   

Üye Fabio Ignazio Romeo  X  

Üye Ercan Karaismailoğlu X   

Üye Halil İbrahim Kongur X   

Üye  Ali Aydın Pandır   X 

Üye Neslihan Tonbul   X 

Üye Mehmet Emin Tutan   X 

 

POZİSYON ÜYELER İLK ATAMA EN SON ATAMA 

Başkan Mahmut Tayfun Anık 27 Temmuz 2006 30 Mart 2012 

Başkan Yardımcısı Hans G. S. Hoegstedt 1  Temmuz 2011 30 Mart 2012 

Üye Fabio Ignazio Romeo 22 Ağustos 2005 30 Mart 2012 

Üye Ercan Karaismailoğlu 25 Mart 2011 30 Mart 2012 

Üye Halil İbrahim Kongur 30 Mart 2012 30 Mart 2012 

Üye  Ali Aydın Pandır 30 Mart 2012 30 Mart 2012 

Üye Neslihan Tonbul 30 Mart 2012 30 Mart 2012 

Üye Mehmet Emin Tutan 30 Mart 2012 30 Mart 2012 

 

19. Yönetim Kurulu  Üyeleri’nin Nitelikleri Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Yaş Profili; 

 

YAŞ GRUBU 18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 65 66 - 70 71 ve 

Üzeri Kişi Sayısı  -  -  2  6  -  - - 

 

Yönetim Kurulu; finansal tabloları anlayabilme ve analiz edebilme bilgi ve becerilerine, Şirket’in günlük 

işlerini ve uzun vadeli faliyetlerini yürütmek için gerekli hukuk bilgisine, şirket yönetimine ilişkin olarak 

farklı uzmanlık alanlarında görüş bildirecek bilgi ve beceriye sahip üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 

Üyeleri Şirket’in faaliyet alanı ve yönetimi hususunda bilgili, özel sektörde çalışmak sureti ile deneyim 

kazanmış, yüksek öğrenimli kişilerdir.  
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Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel 

Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine 

göre seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye’de 

yerleşik kişilerden oluşmaktadır. 

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarına dair beyanları da aşağıdaki şekildedir: 

Bağımsızlık Beyanı 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; 

• Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin ilişkili taraflarından 

biri veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya 

daha fazla paya sahip pay sahiplerinin yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile 

kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ye sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya 

dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, 

• Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini 

ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve 

Sistemleri A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde 

çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

• Son beş yıl içerisinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan 

firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

• Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde %1’den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların 

imtiyazlı olmadığını, 

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek 

mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

• Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, 

• Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, 

• Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar 

arasındaki çıkan çatışmalarda tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak 

özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

İlgili tarafların bilgisine sunarım. 
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20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 

Şirket Misyonu: Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma, yenilikçi, ileri düzey teknolojiyi barındıran, 

standartlara uygun, en üst kalite ve güvenliğe sahip ürün ve servisler sunarak pay sahiplerimize ve sektöre 

değer katmaktır.  

Şirket Vizyonu: Prysmian Grup içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması 

olarak;  

 Seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü 

bünyesinde yaşatan,  

 Açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip,  

 Müşterilerine sürekli memnuniyet sağlayarak uzun soluklu ortaklıklara imza atan,  

 Pay sahipleri için daimi olarak değer yaratan,  

 Kendisini toplumun koşullarını iyileştirmeye adayan,  

 Türkiye'de ve uluslararası platformda sektör liderliğini koruyan bir şirket olmaktır.  

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette 

bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Cables and Systems Grubu bazında etkin risk 

yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda riskler günlük 

raporlarla etkin şekilde takip edilerek, alacakların zamanında tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. 

Şirket’in dahili kontrol sistemi Şirket’in tüm faaliyetlerinin uygun bir şekilde açıklanmasını ve yeterli bir 

kontrol sistemini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Dahili kontrol sistemine ilişkin sorumluluk 

Yönetim Kurulu’nda olup, Yönetim Kurulu da buna ilişkin ana hatları belirlemenin yanı sıra, kontrolun 

yeterliliğini ve etkili bir biçimde çalışıp çalışmadığını doğrular. 

Denetleme Komitesi iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Bu kişilerin ikisi de Şirket’in faaliyetleri ve 

yönetimine doğrudan katkısı bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesidir. Denetleme Komitesi, SPK’nın ilgili 

tebliğinde belirtildiği üzere muntazaman toplanır ve Şirket’in harici denetleme şirketinin temsilcisini de bu 

toplantılara davet edebilmektedir. 

Denetleme Komitesi’nin gayesi Yönetim Kurulu’na Şirket’in muhasebe ve finans raporlama uygulamaları, 

politikaları ve prosedürleri, Şirket’in dahili kontrol sistemlerinin kalitesi ve risk değerlendirmesi hususunda 

uzun vadeye yönelik sorumluluklarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır. 

Dahili denetleme ve periyodik denetleme faaliyetleri prosedürlere, politikalara ve stratejilere uygun davranılıp 

davranılmadığının görülmesi bakımından gerekli kontrolleri de sağlar. İç Denetleme Bölümünün 

denetlemeye yönelik tetkikleri haricinde, Prsymian Cables and Systems Grubu’nun İç Denetleme 

Departmanı da, harici Denetleme Şirket’inin muntazaman yaptığı denetlemelere ilave olarak, Türk 

Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’de dahili denetleme tetkiklerini ifa eder. 

 

 



 

38 
 

Ayrıca, Planlama ve Kontrol Bölümü de mevcut olup, bu sistem Murahhas Aza’ya ve İcrai Yönetime aylık 

detaylı raporlar sunar ve spesifik faaliyetlerin izlenmesi için de faydalı ve kapsamlı bilgiler verir. 

Bağımsız denetleme firması Deloitte ile ilişkiler için bilgiler: http://www.deloitte.com.tr  

ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler: http://www.mazarsdenge.com.tr 

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ifa eder: 

 Şirket’in stratejik, kurumsal, endüstriyel ve finansal planlarının tetkiki ve onaylanması, 

 

 Murahhas Aza’ya yetki delegasyonunun verilmesi ve geri alınması, bu gibi yetkilerin 

sınırlarının tespiti ve yetkilerin kullanılmasının şekli ve süresi, 

 

 Sonuçların muntazaman bütçeler ile kıyaslanması ve İç Kontrol Komitesi ile Murahhas Aza’dan 

alınan bilgileri dikkate almak sureti ile menfaat çatışmalarına da özel bir dikkat atfederek 

yapılan çalışmaların genel performansının izlenmesi, 

 

 Gayrimenkuller’in aynına ilişkin kararların alınması, 

 

 Pay senedi ile tahvil çıkarılması, 

 

 Yeni kurulacak şirket ve müesseselere ortak olunması veya mevcut olanlara iştirak edilmesi, 

 

 Belirgin bir ekonomik, öz sermaye veya finansal etkiye sahip olan işlemlerin, ilgili taraf 

işlemlerine özel bir özen göstermek sureti ile tetkiki ve onaylanması, 

 

 Murahhas Aza tarafından organize edildiği üzere Şirket’in genel organizasyon ve idari 

yapısının yeterliliğinin doğrulanması, - Pay Sahipleri toplantıları hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 10. maddesinde açıkça belirtilmiş olup, 

Şirket’in ve ticaret hayatının dinamik yapısı gereği yöneticilerin yetki ve sorumlulukları her an 

değişebileceğinden, yetkileri ve buna istinaden sorumlulukları detaylı olarak imza sirkülerinde 

belirtilmiştir. 

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Yönetim Kurulu toplantısı en azından üçer aylık dönemler içinde yapılır. İstisnai haller hariç tutulmak 

üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri tetkik edilen hususlar hakkında bilinçli bir tarzda kanaat beyan etmeleri 

bakımından makul bir süre ile önceden gerekli belge ve bilgilerle donatılır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere oluşturulmuş bir Yönetim 

Kurulu sekreteryası mevcuttur. Toplantıda farklı görüş açıklanması halinde ve / veya Yönetim Kurulu 

tarafından alınan bir karara muhalefet edilmesi halinde bu hususlara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy 

gerekçelerinin karar zaptına geçirilerek yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesi ve kamuoyuna 

duyurulması konusunda Şirketimizin herhangi bir çekincesi olmamakla beraber bugüne kadar böyle bir 

durumla karşılaşılmadığı için bu tür bir uygulama yapılmamıştır. 

http://www.deloitte.com.tr/
http://www.mazarsdenge.com.tr/
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SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim 

Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmasına özen gösterilmektedir. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu 

Üyeleri tarafından yönetilen sorular karar zaptına geçirilmektedir. Üyeler arasındaki eşitliği zedelememek 

adına hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ağırlıklı oy hakkı ve / veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 

2013 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından 16 adet toplantı yapılmıştır. 

 

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz her sene yapılan Olağan Genel Kurulumuzda pay sahiplerimiz tarafından 

Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde serbest bırakılmaktadırlar. 

25. Etik Kurallar   

Prensipler ve prosedürlere yönelik bir piramit sistemi mevcut olup, bu sistem de aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Etik Kuralları: Bu kurallar Şirkette her düzeydeki iş ilişkilerini oluşturan genel prensipleri - şeffaflık, 

hakkaniyet ve bağlılık - kapsar. Şirket, iş etiğinin işte başarı ile yan yana gitmesi gerektiği inancı ile iç ve 

dış işlemlerini bu kurallarda belirtilen prensipler uyarınca ifa eder. 

Dahili Kontrol Sistemi: Bu sistem işletme randımanı ve etkinliğine, finansal ve yönetim bilgilerinin 

güvenilirliğine, kanunlara ve mevzuata riayete ve hatta muhtemel bir sahtekarlığa karşı Şirket’in varlıklarını 

korumaya ilişkin gayelere ulaşmayı makul ölçüler içinde garanti altına almaya yönelik bir “enstrümanlar” 

topluluğudur. Belli genel uygulamalara dayandırılan ve bunlarla tanımlanan dahili kontrol sistemi tüm 

kurumsal düzeylere uygulanır. 

Davranış Biçimi: Davranış biçimi Kamu İdaresinin temsilcileri ile ilişkilerde özel kurallar ortaya koyar ve 

bu kurallar da uygun davranış biçimini “yapmak” ve uygun olmayan davranış biçimini de “yapmamak” diye 

sınıflandırmak sureti ile Etik Kurallarında ifade edilen ana operasyon uygulamalarını belirler. 

Şirketin Dahili İcrai Prosedürleri ve Politikaları: Bu unsurlar dahili kontrol sisteminin tabii bir uzantısı 

olarak ana iş alanlarına şamildir. Dolayısı ile de Şirket ana faaliyetleri ile ilgili olarak dahili kurallarını 

belirler. 

Türk Prysmian, Personel ve İşe Alma, Satınalma, Satış, Yatırım, Çevrenin Korunması, Enformasyon 

Sistemleri, Stok Değerlemesi, ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetmelikleri gibi yönetmelikler ve politikalar 

vasıtası ile memurları ve yöneticileri için ana alanlara ilişkin dahili kuraları ve yapıyı belirler. 

Tüm yönetmelikler ve politikalar güncel bir şekilde Şirket’in intranet sayfasında memurlara sunulur.  
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26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 

Komite Adı Yıllık Toplantı Sayısı 

(Asgari) 
Üye Sayısı Bağımsız Üye Sayısı 

Denetim Komitesi 4 2 2 

Denetim Komitesi Üyeleri: Ali Aydın Pandır, Neslihan Tonbul 

Komite Adı 
Yıllık Toplantı 

Sayısı (Asgari) 
Üye Sayısı Bağımsız Üye Sayısı 

Riskin Erken Saptanması ve 

Risk Yönetimi Komitesi 
4 2 1 

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Ercan Karaismailoğlu, Ali Aydın 

Pandır 

Komite Adı 
Yıllık Toplantı Sayısı 

(Asgari) 
Üye Sayısı Bağımsız Üye Sayısı 

Kurumsal Yönetim 

Komitesi 
4 2 1 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Fabio Ignazio Romeo, Ali Aydın Pandır 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV 56 No'lu Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Tebliğinin 4.5.1. maddesi gereği kurulması öngörülen Aday 

Gösterme ve Ücretlendirme Komitelerinin görevlerinin yine aynı madde uyarınca Kurumsal Yönetim 

Komitesince yürütülmesine ve Kurumsal Yönetim Çalışma Esaslarının bu komitelerin görev alanları ve 

çalışma esaslarını da içerecek şekilde belirlenmiştir.  

Tüm komitelerin çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgi Şirket’in internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri ” 

bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır. 

İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2013 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri 

Hakkında Değerlendirme 

Kablo sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group, faaliyet ve işkollarına uygun, yeterli İç Kontrol, İç 

Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini (iç sistemler) oluşturmuştur. İç sistemlerin tesisinde, faaliyetlerle 

bütünleşik risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian Grubu 

gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm  organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik 

ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur.Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, 

sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin 

yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak 

tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin 

faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine 

getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere 
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kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket 

yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar. 

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim 

Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim 

mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için 

alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne 

raporlar. 

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmakta olup, Yönetim Kurulu 

Üyeleri’nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin performansına dayalı olacak ve 

Şirket’in performansını yansıtacak bir ödüllendirme söz konusu değildir. 

2013 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 80.000 € net huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. 

Bunun dışında 2012 yılı için tahakkuk eden ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sair icrai yönetime yapılan 

ödeme bulunmamaktadır. Ayrica, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst 

Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamiş, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat 

sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 

 

6- Diğer Hususlar 

Raporlama dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar 28.02.2014 

tarihinde kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 3 nolu dipnotlarında detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca 

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. 

Tasarım ve dizgi çalışmalarının tamamlanmasını takiben “2013 Yıllık Faaliyet Raporu” muz ayrıca 

yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. 

 

  

 


