
Bunları Biliyor musunuz? 

 Yönetim Kurulu tarafından, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve 

yükümlülük transferleri işlemlerinin aktif veya brüt satışların %10’una ulaşması durumunda 

hazırlanacak olan raporun, genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılacağını, 

 

 Şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi için görevlendirilen 

personelin adı, soyadı ve iletişim bilgilerinin SPK’ya bildirilmesi gerektiğini, 

 

 Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanları hazırlamanın pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin görevleri arasında yer aldığını, 

 

 Şirketlerin kendi paylarını satın almaları durumunda, geri alımı yapılan payların açıklanan geri alım 

programı sona erdikten sonra elden çıkarılabileceğini, 

 

 Makul gerekçelerin varlığı halinde, yönetim kurulunun genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı 

olmadan da geri alım yapabileceğini, 

 

 Finansal raporların ve faaliyet raporlarının farklı zamanlarda KAP’a gönderilebileceğini, 

 

 Finansalları KAP’a gönderirken, finansal tablo ve faaliyet raporlarının aynı tarihte gönderilmek 

istenmesi durumunda, öncelikle finansal tablo paketinin, ardından faaliyet raporu paketinin ve 

sorumluluk beyanı paketinin gönderilmesi gerektiğini, 

 

 Yıllık faaliyet raporunda İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler ve İşletmenin finansal yapısını 

iyileştirmek için alınması düşünülen önlemlere de yer vermek gerektiğini, 

 

 Şirketlerin yıllık finansal tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatmak zorunda olduğumuzu ve bu ilanın genel kurul 

yapılmasına bağlı olmaksızın en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonunda 

yapılması gerektiğini, 

 

 Dileyen şirketlerin yıllık faaliyet raporunu isteyen ortaklardan basım ve nakliye maliyetlerinin bedelini 

isteyebileceklerini,  

 

 İçsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlayan kişilerin, aynı zamanda bu listede yer alan kişileri, 

yükümlülükleriyle ilgili bilgilendirmekle de sorumlu olduklarını, 

 

 İçsel bilgiler listesinin kağıt ortamında tutulması ve her güncellemeden itibaren en az 8 yıl süre ile 

saklanması gerektiğini, 

 

 Temettü dağıtımının hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonuna kadar tamamlanmak zorunda 

olduğunu, 

 

 KAP’ta bulunan Şirket Genel Bilgi Formu’nda yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda en geç iki 

iş günü içinde güncellenmesi gerektiğini biliyor musunuz? 

 

 


