Genel Kurullar- Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülükler

Her yıl Mart- Mayıs döneminde hisseleri IMKB‘de işlem gören şirketlerin önemli bir bölümü olağan
genel kurul toplantılarını yapıyor. Şirketlerin, genel kurul toplantılarını yaparken, hem Türk Ticaret
Kanunu’nu ve ilgili Bakanlık düzenlemelerini hem de Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda yer alan
düzenlemeleri dikkate almaları gerekiyor. Öte yandan, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda yapılan
değişikliklerle genel kurulun fonksiyonunun her geçen gün genişletildiğini ve halka açık anonim
ortaklıkların genel kurulları üzerindeki vurgunun artırıldığını gözlemliyoruz. Bu nedenle, sermaye
piyasası mevzuatında yer alan genel kurul ile bağlantılı temel yükümlülüklerin kısa özetini sizlerle
paylaşmakta yarar görüyoruz:

 Genel kurul toplantı çağrısı genel kurul tarihinden en az üç hafta önce yapılmalıdır.
 Genel kurul toplantı ilanı Seri: IV, No: 56 sayılı SPK Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
1.3.2. numaralı hükmünde belirtilen hususlarla birlikte şirketlerin internet sitesinde
duyurulmalıdır.
 Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının genel kurul toplantı ilan tarihinde, diğer yönetim
kurulu üye adaylarının ise ilan tarihini izleyen bir hafta içerisinde kamuya duyurulması
gerekmektedir. Bu duyuru yapılırken adayların özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri
görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve
önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu
üyesi olarak seçilmeleri durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar
hakkında bilgiler kamuyla paylaşılmalıdır. Ayrıca, piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL’nin
ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 750 milyon TL’nin üzerinde olan
şirketlerin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını genel kurul toplantı tarihinden 60 gün
önce (2012 yılı için bu süre 45 gün olarak uygulanmaktadır) SPK’ya sunmaları gerekmektedir.
 Genel kurula sunulacak kar dağıtım teklifi yönetim kurulu kararına bağlanarak kamuya
duyurulmalıdır.
 Ara dönem ve yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimini yapacak kurum belirlenerek
genel kurulun onayına sunulmalıdır.
 Yıl içerisinde yapılan bağışlar ve yardımlar genel kurulun bilgisine sunulmalıdır.
 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda
görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
 Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve
rekabet etmesi söz konusu olacaksa genel kuruldan onay alınabilmesini teminen gündeme
madde konulmalı, ayrıca yıl içerisinde yapılan bu nitelikteki işlemler varsa bu işlemler
hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

 Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf işlemlerinin
ve üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve teminat verilmesi işlemlerinin bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanmaması, ancak şirket yönetimince bu
işlemlerin icra edilmesinin istemesi durumunda işlemlerin genel kurul onayına sunulması
gerekmektedir.
 Şirketler, yıllık olağan genel kurul toplantılarında ortaklarını 3. kişiler lehine vermiş oldukları
teminat, rehin ve ipotekler ile bu işlemler nedeniyle elde etmiş oldukları gelir veya
menfaatler hakkında bilgilendirmelidirler.
 SPK’nın Seri: IV, No: 41 Tebliği’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, şirketlerin dönem içerisinde
gerçekleştirdikleri belirli büyüklüğün üzerindeki ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurul
toplantılarında ortakların bilgilendirilmesi gerekmektedir.

