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Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Riskler 

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK Mevzuatı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görev alanı genişlemiş, önemi ve 

sorumlulukları daha da artmıştır.  

Temel olarak şirketler ile yatırımcılar arasındaki ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olan Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü aynı zamanda “kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere 

sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek” gibi 

çok kritik bir sorumluluğu da üstlenmektedir.  

Bu durum kaçınılmaz olarak bazı riskleri de içerisinde barındırmaktadır. Yatırımcı İlişkileri çalışanları, sürekli 

güncellenen mevzuatı ve bunun kendi şirketlerindeki uygulamalarını çok dikkatli takip etmek zorundadır.  

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, içsel bilgilere erişimi olanlar listesindeki değişiklikleri MKK’ya bildirmekten,  

konferans ve road-showlara katılmaya; şirketle ilgili KAP’ta duyuru yapmaktan, Genel Kurul gibi hem bir sürecin 

hem de çok etkileşimli bir işin yürütülmesine kadar birçok önemli sorumluluğu yerine getirmektedir.  

Yatırımcı İlişkileri’nin bu geniş görev alanında yapılacak olan hatalar, şirketin piyasa değerine olumsuz etki 

edebilir. Özellikle ilgili tebliğler kapsamında yerine getirilmeyen sorumluluklar şirketleri idari para cezaları ile 

karşı karşıya bırakabilir.  Yatırımcılarla iletişim kanallarında sorun olması şirketin saygınlığına zarar verebilir.  

Yatırımcı İlişkileri çalışanları, mevcut ve potansiyel hissedarlarla etkin bir iletişim kurmalı, sorumluluk alanı ile 

ilgili olan konularda gerekli mesleki özen ve dikkati göstermelidir. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri çalışanlarının 

mevzuatı takip etmesi, düzenli eğitim çalışmaları içerisinde yer alması, kendi meslek mensuplarıyla diyalog 

içerinde olması faydalı olacaktır. Bu açıdan TÜYİD gibi mesleki kuruluşların varlığı önem kazanmaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin karşılaşabileceği riskler kapsamında yaklaşmakta olan Genel Kurul dönemi 

öncesinde aşağıdaki ilgili madde, tebliğ ve yönetmelikleri tekrar gözden geçirmenizi tavsiye etmek isterim. 

Yardımcı olacağını umarım. 

- 6102 nolu Türk Ticaret Kanunu / Madde 407 – 451 (TTK Genel Kurul Maddeleri) 

- 6362 nolu SPK Mevzuatı – Madde 29 (Genel Kurul ile doğrudan ilgili mevzuat maddesi) 

- Kurumsal Yönetim Tebliği  

- Özel Durumlar Tebliği 



- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 

- Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği 

- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 

- Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

- Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 

 


