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Yönetim Kurulu
Sorumlulukları Açısından
Yatırımcı İlişkilerinin Rolü
Senem Demirkan /Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasaları Danışmanı
Profesyonel bir anlayışla, uyum
içinde çalışan ve alanında uzman
kişilerden oluşan bir yönetim kurulu,
kurumsal yönetimin anahtarı olarak
kabul edilir. Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin özellikle payları borsada
işlem gören şirketler için öngördüğü,
yönetim kurulunda bağımsız üye
bulundurma zorunluluğu ise, örneğin
bir ilaç firmasında bir doktorun veya
bir enerji firmasında bir mühendisin
yönetim kurulu üyesi olarak atanması
olasılığını
artırmış
durumda.
Dolayısıyla yönetim kurullarında,
farklı branşlardaki tecrübeleriyle
şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda
bulunabilecek kişiler bir araya
gelebiliyor.
Diğer taraftan, yönetim kurulu
üyelerinin,
görevlerini
yerine
getirirken kanun ve düzenlemelere
uygun hareket etmesi gerektiği ve
kanunu
bilmemenin
mazeret
sayılmayacağı ise hepimizin malumu.
Yönetim kurulu üyelerinin genel ve
özel
nitelikli
düzenlemelerden
kaynaklanabilecek sorumluluklarını
bilmeleri, gerek halka açık şirketler ve
ilgili yönetim kurulu üyelerinin itibarı
ve gerekse yatırımcı menfaatlerinin
korunması açısından son derece
önemli.
Payları
borsada
işlem
gören
şirketlerin yönetim kurulu üyeleri,
içsel bilgilere erişimi olan kişiler
arasında yer aldıklarından, yönetim
kurulu üyesi olarak atandıklarında,
mevzuat
gereği,
ilgili
şirket

tarafından
sermaye
piyasası
mevzuatının
belirli
hükümleri
hakkında bilgilendirilirler. Yönetim
kurulu üyelerinin sorumluluğu söz
konusu
bildirimde
yer
alan
hükümlerle sınırlı olmamakla birlikte,
özetle kamunun aydınlatılmasına
ilişkin esaslar, finansal raporlama ve
bağımsız denetim, bilgi suiistimali ve
piyasa dolandırıcılığı suçları, idari
para cezası gerektiren fiiller ve piyasa
bozucu eylemlere ilişkin olarak
yapılan bu bilgilendirme çoğunlukla,
şirkette
sermaye
piyasası
mevzuatından
kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesini
gözetmek ve izlemekle sorumlu olan
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından
yapılır. Dolayısıyla, halka açık
şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin
sermaye piyasası mevzuatına ilişkin
sorumluluklarını ve bu mevzuat
kapsamındaki ilgili düzenleme ve
yaptırımları bilmeleri beklenir.
Yönetim Kurulu Üyesi, basın
toplantısında yapacağı açıklamadan,
şirket paylarında kendisinin veya
yakınlarının
gerçekleştirebileceği
işlemlere ve bunlara ilişkin kamuyu
aydınlatma
yükümlülüklerine,
şirketle ilgili bilgileri kimlerle hangi
dönemlerde
paylaşabileceğinden,
şirket paylarında hangi tarihler
arasında işlem yapabileceğine ve
şirket paylarındaki işlemlerinden elde
ettiği
geliri
şirkete
ödeme
yükümlülüğünden
ilişkili
taraf
işlemlerine uzanacak kadar çok
sayıda hususa dikkat etmelidir.

Sermaye piyasası faaliyetlerinin
temel felsefesini oluşturan kamuyu
aydınlatma
ilkesine
uygunluk
konusunda azami özen ve titizlik
içinde olmalıdır. Yönetim kurulunda,
Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından
“önemli nitelikte” kabul edilebilecek
işlemler bulunduğu ve bu işlemlerin
özel düzenlemelere tabi tutulacağı;
diğer taraftan piyasaların güven,
açıklık ve istikrar içinde çalışmasını
bozacak iş ve işlemlerden kaçınılması
gerektiği
bilinciyle
kararlar
alınmalıdır.
Yönetim kurulunun her durumda üst
gözetim görevinin devam ettiği,
yönetim kuruluna yüklenen hukuki ve
cezai sorumluluğun geniş kapsamı ve
son dönemde Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nın
önemli
ölçüde
güncellenmiş ve detaylandırılmış
olduğu dikkate alındığında, söz
konusu şirketlerin Yatırımcı İlişkileri
Birimi’nde
ve
ilgili
diğer
departmanlarında, güncel bilgiye
sahip, yeterli sayıda ve yetkin
personelin istihdam edilmesi yönetim
kurulu üyelerinin, şirketin mevzuata
aykırılıkları
dolayısıyla
belirli
yükümlülüklere maruz kalmalarını
engelleyecektir. Diğer taraftan, halka
açık bir şirketin yönetim kurulu üyesi
ve/veya
yakınları
tarafından
yapılması ve yapılmaması gerekenler
hususunda da ilgili şirketler nezdinde
eğitim, danışmanlık, bilgilendirme vb
yöntemlerle
farkındalık
yaratılmasının
faydalı
olacağı
düşünülmektedir.

