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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Kurul Salonu Keşif Raporu: 
 
Keşif Tarihi: 14.03.2013 Perşembe 
 
Genel Kurul Salonu Adres: Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul 
 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yapacağı genel kurul toplantısının canlı yayını için 
yapılan keşif hizmetinin genel hatları aşağıda belirtilmiştir. 
 
Keşif kapsamında genel kurul salonunun canlı yayın için uygunluğu, internet bağlantı hızı ve 
yedekliliği, ses ve ışık düzeninin yeterli olup olmadığı, konumlandırılacak kamera sayısı, reji 
masasının ya da canlı yayın aracının konumlandırılacağı yer ve  oturma düzeni incelenmiştir.  
 
Yapılan keşif kapsamında belirlenen ihtiyaçları ve çözüm önerilerinin detaylarını aşağıda 
bulabilirsiniz.  
 

1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurul’un yapılacağı Meclisi 

Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonunun büyüklüğü, 

divan kurulundaki üye sayısı, başkanın, divan kurulu üyelerinin ve fiziki iştirakçilerin 

sayısı göz önüne alındığında 2xKamera/Kameraman + Reji Hizmeti veya 

3xKamera/Kameraman + Reji Hizmeti’nden oluşan prodüksiyon hizmetlerinin 

konumlandırılması uygun bulunmuştur. Böylece yatırımcılarınıza televizyon 

kalitesinde bir internet yayın hizmeti sağlanarak takibi kolay ve prestijli bir genel kurul 

yayın yapılacaktır.  

 

Tek kamera ile yapılacak yayınlar az katılımcılı (4 kişiden az) küçük genel kurul 

salonları için uygun olup, çok katılımcılı genel kurullarda yayın kalitesi ve yedekliliği 

açısından tavsiye edilmemektedir.  

 

2. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurul’un yapılacağı Meclisi 

Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonunun; divan 

kurulundaki üye sayısı, divan kurulu üyelerinin ve fiziki iştirakçilerin sayısı göz önüne 

alındığında yeterli kapasiteyi sağlayacağı belirlenmiştir.  

 

3. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurul’un yapılacağı Meclisi 

Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonundaki 

sağlanacak internetin upload hızının (76,73 Mbps) ve download hızının (51,31 Mbps) 

yeterli ancak paylaşımlı olması genel kurulunuzun internet üzerinden canlı 

yayınlanmasında sorun yaşanmasına neden olabileceği belirlenmiştir.  
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4. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurulun yapılacağı Meclisi Mebusan 

Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonundaki ışık şiddeti genel 

kurulunuzun internet üzerinden sağlıklı olarak aktarılmasını sağlayacak donanıma  

sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

5. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurulun yapılacağı Meclisi Mebusan 

Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonundaki elektrik altyapısı ve 

yedekliliği genel kurulunuzun internet üzerinden sağlıklı olarak aktarılmasını 

sağlayacak donanıma sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

6. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurulun yapılacağı Meclisi Mebusan 

Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonundaki ses altyapısı fiziki 

katılımcıların ve online katılımcıların genel kurul gündem ve maddelerini duymaları 

açısından yeterli donanıma sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

7. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurulun yapılacağı Meclisi Mebusan 

Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonundan yapılacak genel 

kurulda canlı yayın aracı kullanılması durumunda genel kurulun yapılması planlanan 

genel kurul salonunun yanında bulunan park alanı canlı yayın aracı kullanımına 

imkan vermektedir. 

 

8. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye ait genel kurulun yapılacağı Meclisi Mebusan 

Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul adresindeki genel kurul salonunda yapılacak genel 

kurulunuzun yönetilmesi için kullanılacak bilgisayarın donanımının 

https://egk.mkk.com.tr  sayfasında yer alan Sistem Gereksinimleri’ni karşılıyor olması 

gerekmektedir. 

Genel kurulun canlı yayınlanması sırasında oluşacak internet bağlantısı ve elektrik altyapısı 
kaynaklı sorunlar genel kurulun sorun giderilinceye kadar ertelenmesine neden olacaktır. 
Ertelenme süresi ile ilgili inisiyatif Bakanlık Temsilcisi’ne aittir. 
 
Firmanızda yapılan keşif sonrası yukarıda detayları belirtilen eksiklikler ve çözüm önerileri 
sağlıklı bir genel kurul yayını yapmak adına önem arz etmektedir ve firmamız tarafından 
uygulanması tavsiye edilmektedir. 

https://egk.mkk.com.tr/

