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Kurumsal Yönetim Serisi No: 7 / Ekim 2008



OECD Kurumsal Yönetim !lkeleri’nin yayımlanmı" oldu#u 1999 yılından bu yana, ülkemizde kurumsal yönetime olan ilginin
artmasını ve bunun paralelinde olu"an geli"meleri memnuniyetle takip etmekteyiz. Türkiye Kurumsal Yönetim Derne#i ve
Deloitte olarak bu ilginin somut geli"melere dönü"mesine yönelik çabalara, faaliyet konularımız çerçevesinde destek
vermekteyiz. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık "irketlere yönelik uyum beyanı düzenlemesi, Borsa Yönetim Kurulu tarafından
!MKB Kurumsal Yönetim Endeksi olu"turulması, SPK lisansı alan kurulu"lar tarafından kurumsal yönetim derecelendirme
faaliyetlerinin ba"latılmı" olması, Türk i" dünyasında son yıllarda kurumsal yönetimle ilgili önemli geli"melerin ba"ında yer
almaktadır. Önümüzdeki dönemde, ülkemizde Kurumsal Yönetim !lkeleri’nin yaygınla"ması açısından en önemli geli"me ise
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın yasala"ması olacaktır. Yeni yasa, kurumsal yönetime ili"kin birçok ça#da" düzenleme ile
Türk i" dünyasında önemli yenilikler getirecek ve bu alanda önemli kazanımlar için uygun bir zemin olu"turacaktır. 

Ayrıca yayın çalı"ması konusunda Deloitte TKYD i"birli#inde olu"turulan yeni projemizi sizlere ilk yayınlarımızda
duyurmu"tuk: Deloitte ve TKYD, kurumsal yönetim ile ilgili alt ba"lıkları özet olarak inceleyen ve okuyuculara pratik bilgiler
olarak aktaran Kurumsal Yönetim Serisi’ni 2007 yılında sizler için hazırlama kararı aldıktan sonra çalı"malarına tüm hızıyla
devam etmektedir. !"birli#imizin yedinci çalı"masını sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. 

“Kurumsal Yönetim Serisi”nin yedinci çalı"ması olan “Kurumsal Yönetim !lkeleri Ba"lamında Genel Kurulun ve
Yönetim Kurulunun Kar#ılıklı Konumu”nun hedefi kurumsal yönetim ilkelerini detaylarıyla tanımlamak yerine, bu
kavramın anonim ortaklıklarda kurumsal kimli#in olu"masına etkisi ile yöneticilerin sorumlulu#u için önemine kısaca
de#inmek ve devamında kurumsal yönetimi esas alarak somut adımlara i"aret etmektir. Konuya ilgi gösteren okurlar için bir
referans noktası olu"turmak üzere kaleme alınmı" olan bu özet bilgiler, serinin di#er kitaplarıyla bir bütünlük te"kil edecek
"ekilde ele alınacaktır. Bu çalı"mayı sizlere sunarken, kurumsal yönetimin "irketlerimiz tarafından yalnızca birtakım ilkelere
uymak "eklinde de#il, davranı"sal boyutuyla da benimsenmesine katkıda bulunabilmeyi diliyoruz.

!çeri#i itibarıyla oldukça kapsamlı bir kavram olan ve ekonomi, hukuk, yönetim, finans gibi sosyal bilimlerin birçok
disiplinini ilgilendiren kurumsal yönetim kavramı açısından ‘organların e"itli#i’ ile ‘organların temel parametreler anlamında
etkile"imi’ni, sade bir anlatımla aktarmayı amaçlayan “Kurumsal Yönetim !lkeleri Ba"lamında Genel Kurulun ve
Yönetim Kurulunun Kar#ılıklı Konumu” adlı çalı"mamızı be#enece#inizi umuyor ve kurumlarımız adına saygılarımızı
sunuyoruz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derne#i (TKYD), Kurumsal Yönetim anlayı"ının ülkemizde tanınmasına ve geli"mesine katkıda bulunmak, en iyi uygulamalarıyla
hayata geçirilmesini sa#lamak amacıyla 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Sayısı 400’e yakın yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici,
Türkiye’de kurumsal yönetimin gelece#ini tartı"mak ve buna ili"kin uygulamalara yön vermek amacıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Derne#i’nde bir araya
gelmektedir.

Denetim, vergi, yönetim danı"manlı#ı ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en büyük kurulu"larından biri olan Deloitte,140’tan fazla ülkede, 
150 bin personeli ile faaliyet gösteriyor.

!leri teknoloji kullanan, de#i"ik alanlardaki bilgi ve becerilerini bir araya getiren Deloitte, dünya çapındaki tüm mü"terilerine aynı yüksek kaliteli hizmeti
sunmayı ilke edinmi"tir. Mü"teri portföyündeki ülke, dil, para birimi ve kültür farklılıkları, kurulu"un geli"mekte olan pazarlardaki liderli#inin bir göstergesini
olu"turuyor.

Türkiye’de çalı"malarına 1986 yılında ba"layan Deloitte faaliyetlerini !stanbul ve Ankara’da 900’e yakın çalı"anıyla sürdürüyor. Deloitte’un Türkiye’de denetim,
vergi, yönetim danı"manlı#ı, kurumsal finansman ve kurumsal risk alanlarında hizmet veren be" "irketi bulunuyor.
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Kurumsal yönetim anlayı"ının ortaya koydu#u anonim
ortaklık profili, menfaat sahiplerinin haklı menfaatlerini
kar"ılayacak düzeyde i"leyi" gösteren bir kurumu model
almaktadır. Bu modele göre, anonim ortaklı#ın ticari
faaliyetinden ba"arılı sonuçlar alması ve yüksek düzeyde
kâr elde etmesi yeterli olmaz; bu ba"arının kurumsal
yetkinlik ile taçlandırılması gerekir. Kurumsal yetkinlik,
ortaklı#ın faaliyeti sonucunda elde etti#i ba"arıdan
kaynaklanan yararların, menfaat sahipleri arasında
payla"tırılmasını sa#lar. Yetkinli#in ölçüsü, kurumsal
yönetimin dört temel parametresinde ifadesini
bulmaktadır: Adillik, "effaflık, hesap verebilirlik ve
sorumluluk. 

Bu dört de#er, hem anonim ortaklı#ın kurumsal
örgütlenmesinde hem de yönetiminde gözetilmelidir.
Anonim ortaklık kurumsal yönetime elveri"li bir "ekilde
te"kilatlanmalı, söz konusu te"kilat yapısının i"levselli#i,
sürekli olarak gözden geçirmelidir. Farklı bir bakı" açısıyla,
anonim ortaklı#ın yapısı öncelikle kurumsal yönetime
elveri"li hale getirilmeli, sonradan da bu elveri"lilik sürekli
olarak korunmalı ve iyile"tirilmelidir. Bunun için, yeni
kurulan anonim ortaklı#ın kurumsal yönetimin
dinamikleri göz önüne alınarak olu"turulması, mevcut bir
anonim ortaklı#ın ise gereken dönü"üme u#ratılması,
yani yeniden yapılandırılması gerekir. Sa#lıklı bir kurulu"
veya yeniden yapılandırma süreci, tek ba"ına yeterli
de#ildir. Kurumsal yönetime elveri"li bir biçimde kurulan
veya bu hale getirilen bir anonim ortaklık, kurumsal
yönetim elveri"lilik yönünden sürekli ve istikrarlı bir
biçimde sınanmalıdır. Bu noktada, kurumsal yönetimin;
hem yapılanma veya yeniden yapılanmayı hem de sürekli
yapılanma fikrini ön plana çıkardı#ı gerçe#i, daha net bir
biçimde anla"ılmaktadır. 

Görüldü#ü üzere kurumsal yönetim, dinamik bir süreçtir.
Bu dinamizmin etki alanı, iki yönlüdür. Birinci yön,
anonim ortaklı#ın kurumsal yapısıdır. !kinci yön ise,
anonim ortaklı#ın i"letme cephesidir. Ancak kurumsal
yönetim anlayı"ının tüm de#erleriyle ve dayanaklarıyla
özümsenece#i asıl alan, kurumsal yapıdır. Anonim
ortaklı#ın kurumsal alanını, onun organik yapısı
meydana getirir. Yerini giderek ba#ımsız denetim ile iç
denetime bırakan ve i"levsizli#i çoktan kabul edilen
denetçilik (murakıplık) bir yana bırakılırsa, anonim
ortaklı#ın organik yapısını iki temel karar organı olan
genel kurul ve yönetim kurulu olu"turur. Bu ba#lamda,
kurumsal yönetimin temel hipotezlerinden biri, kendini
göstermektedir: Anonim ortaklı#ın kurumsal yönetimi,
genel kurulun ve yönetim kurulun do#ru i"leyi"ine
ba#lıdır. Do#ru i"leyi"ten kasıt, sadece hukukun
gereklerinin yerine getirilmesini de#il, aynı zamanda
organların i#levselli"ini de simgelemektedir.
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Kurumsal yönetim anlayı"ının anonim ortaklıkta tam
anlamıyla varlık kazanabilmesi için, kurumsal yönetime
elveri"li bir yapının kurulması ve söz konusu elveri"lili#in
sürekli yapılandırma anlayı"ı ı"ı#ında geli"tirilmesi gerekir.
Bu yakla"ımın olmazsa olmaz ko"ulu, anonim ortaklı#ın
iki temel karar organı konumunda bulunan genel kurulun
ve yönetim kurulun hukuka uygun faaliyet göstermesi ve
i"levselli#idir. Kurumsal yönetim denince, ba"at rolün
yönetim kurulunda oldu#u, genel kurulda kurumsal
yönetimin hayata geçirilmesinin de bu organın
i"levselli#ine ba#lı oldu#u göz önüne alınmalıdır.

Genel kurulun ve yönetim kurulunun dinamikleri
birbirinden çok farklıdır. Bir tarafta kural olarak her mali
dönemde bir kez toplanan genel kurul, di#er tarafta ise
"irketin idare ve temsilinden sorumlu olması nedeniyle
faaliyeti süreklilik arz eden yönetim kurulu yer almaktadır.
Kurumsal yönetim, her iki organın konumunu
önemsemekle birlikte, çıkı" noktası olarak yönetim
kurulunu benimsemektedir. Gerçekten de, aralıklarla
toplanmasına ra#men sürekli bir faaliyet yürüten; yönetim
te"kilatının di#er uzantılarıyla, yani icra kurulu ve di#er
yetkililerle birlikte "irketin idaresini üstlenen, hakim
ortakların tercihlerine ba#lı olsa dahi, profesyoneller
tarafından olu"turulabilen yönetim kurulu, “kurumsal
yönetime uyarlanması” daha elveri"li olan bir organdır.
Yönetim kurulunun bir ba"ka özelli#i de göz ardı
edilmemelidir: Etkin bir genel kurul, yönetim kurulunun
bu yönde sergileyece#i özenli çabalara ba#lıdır. Bu veriler
ı"ı#ında kurumsal yönetim faaliyetlerinin odak noktasını
yönetim kurulu olu"turmaktadır. 

Ancak bu olgu, genel kurulun kurumsal yönetim
gündeminin dı"ında kaldı#ı yönünde yorumlanmamalıdır.
Anonim ortaklı#ın anonimli#ini, ilk a"amada ve do#rudan
“pay” belirlerken, paydan kaynaklanan hakları kullanacak
olan özne, paysahibidir. Bu anlamda, anonim ortaklıkta
birim konumu olu"turan payın önemsenmesi ve bu hak
kayna#ından do#an haklara i"lerlik kazandırılması,
anonim ortaklıktan beklenen yararların elde edilmesi
açısından kaçınılmazdır. Bir anonim ortaklı#ın gerçek bir
yatırım oda#ı haline gelebilmesi, paya izafe edilen
de#erin gerçek anlamda hayata geçirilmesine ba#lıdır.
Paydan do#an hakların kullanılaca#ı zemin ise genel
kuruldur. Böylelikle genel kurul da, anonim ortaklı#ın
kurumsal i"leyi"i açısından önemli rollerden birini
üstlenmekte ve kurumsal yönetim kuramında önemli bir
yer tutmaktadır. Genel kurul, paysahibinin kurumsal
yönetimin veriminden somut anlamda yararlanabilece#i
bir düzlemdir. Yararlanmanın somutlu#u, kendisini
yönetsel hakların kullanılmasında ve mali haklardan
yararlanmada gösterir. 

AO’nun Organik Yapısı: Parçaların Bütünle"tirilmesi Ayrı
ayrı hem yönetim kurulun hem de genel kurulun
kendilerinden beklenen yararı ortaya koyabilmeleri için
etkin bir biçimde i"leyi" göstermeleri gerekir. $u kadar ki,
anonim ortaklı#ın kurumsal ve organik yapısının bir
bütün oldu#u göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden
organların i"levselli#inden kasıt, her bir organın kendi
i"leyi"inin yetkinli#i kadar, organlar arasında sa#lıklı bir
etkile"imin kurulmasıdır. 

Bu ba#lamda bu çalı"mamızda, kurumsal yönetim ilkesine
göre anonim ortaklı#ın kurumsal yapısının nasıl bir i"leyi"
göstermesi gerekti#ine bakaca#ız. Bu amaçla, organların
kar"ılıklı konumları, münhasır ve münhasır olmayan
yetkileri, organlar arasında ya"anabilecek yetki
çatı"malarını i"leyece#iz. Böylelikle, anonim ortaklı#ın
organik yapısı ele alındıktan sonra, bu kez kurumsal
yönetimin bu organik yapının i"leyi"ine yönelik
beklentileri üzerinde duraca#ız. 
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Genel Kurulun Üstünlü"ü
Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlü#e girdi#i
dönemde, anonim ortaklıkta genel kurulun yönetim
kuruluna nazaran bir üst organ niteli#ini ta"ıdı#ı görü"ü
egemendi. Bu görü"e göre, madem ki genel kurul
yönetim kurulunu seçen ve azleden organdır ve madem
ki yönetim kurulunu faaliyetlerinden dolayı ibra eden
veya onun sorumlulu#una gidilmesi yönünde karar alan
organ genel kuruldur; bu takdirde genel kurulun yönetim
kuruluna nazaran daha üstün oldu#unu kabul etmek
gerekecektir. Bu görü" bir adım daha ileri gitmekte,
yönetim kurulunun genel kurul kararlarını yerine
getirmekle yükümlü bulunmasını (TTK.m. 336/4) da genel
kurulun üstünlü#ü lehine bir gerekçe olarak
de#erlendirmektedir. 

Oysa, genel kurulun bir üst organ oldu#u görü"ü, anonim
ortaklık gerçekli#inde haklılık kazanmamaktadır: Genel
kurulun, yönetim kuruluna müdahale edemedi#i alanlar
mevcuttur. Açık bir anlatımla, yönetim kurulu, münhasır
yetkilerini kullanırken genel kurula tabi de#ildir. !kinci
olarak, genel kurulun nadiren toplanan ve hantal i"leyen
bir organ olması, anasözle"meye konulan hükümlerle
"irket yönetiminde a#ırlı#ın bu iki karar organından
yönetim kuruluna kaydırılmasını temellendirmektedir. Bu
durumda, genel kurulun yönetim kurulunu ibra etmesi
veya sorumlulu#una gitmesi, bu organı seçmesi ve
görevden alması nasıl açıklanabilecektir? Genel kurulun
bu yetkisi, yönetim kurulunun faaliyetinin
denetlenmesine ve bu faaliyetin "irket açısından yarattı#ı
sonuçların de#erlendirilmesine hizmet etmektedir. Kaldı
ki, yönetim kurulunun seçilmesi ve azledilmesi meselesi,
son tahlilde paysahiplerinin yönetime katılma yetkilerinin
"irket iradesine yansımasını ilgilendirmektedir. Bu yüzden
yönetim kurulunun bir ba"ka organ tarafından göreve
getirilmesi ve görevden alınması do#aldır. Yoksa bu karar
yetkisi, genel kurulun yönetim kuruluna nazaran
üstünlü#üne yol açmamaktadır.

Di#er yandan, yönetim kurulunun genel kurul kararlarını
yerine getirmekle yükümlü kılınması da yönetim
kurulunun tam anlamıyla genel kurula tabi bir organ
oldu#u anlamına gelmez. Genel kurul, bir karar organı
olmakla birlikte bir icra organı de#ildir. Yönetim
kurulunun genel kurulun kararlarını yerine getirmekle
yükümlü kılınması ve bu yükümlülü#ünü ihlal etmesinin
sorumlulu#a yol açması, bu organın içe dönük yapısından
kaynaklanmakta ve bu organa i"lerlik kazandırma
amacına yönelmektedir. 

Organlar Arasındaki E#itlik
Bu veriler ı"ı#ında Modern Anonim Ortaklıklar Hukuku,
organların birbirine üstünlü#ü yerine “organların
e#itli"i” anlayı"ı üzerine in"a edilmi"tir. Türk Hukuku’nda
da TTK hükümleri, artık bu do#rultuda
yorumlanmaktadır. Açık bir anlatımla, genel kurulun ve
yönetim kurulunun ayrı ayrı yetki alanlarına sahip
oldukları, bu yetki alanlarının kanunun getirdi#i
sınırlamalara uymak kaydıyla anasözle"meyle de#i"ikli#e
u#ratılabilece#i kabul görmektedir. Farklı bir açıdan
bakıldı#ında, kanun, anonim ortaklı#a temel
karakteristi#ini vermi"; çizdi#i çerçevenin içini, sözle"me
özgürlü#ü ilkesi ekseninde paysahiplerine doldurtmayı
benimsemi"tir. Böylelikle, kanun, genel kurulun ve
yönetim kurulunun münhasır yetki alanlarını belirlemekte;
bunun ötesinde hangi yetkinin hangi organa tanınaca#ı
konusunu ise anasözle"meye bırakmaktadır. Modern
hukuk bir adım daha ileri gitmekte, ortaklık düzenine
dâhil olmamakla birlikte paysahipleri arasındaki ili"kileri
düzenleyen paysahipleri sözle"mesine de bu anlamda bir
rol biçmektedir. Son olarak, organların bazı kararları da
yetki da#ılımını fiilen etkileyebilir. 
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Görüldü#ü üzere, kanunun çizdi#i emredici ortaklık
karakteristi#inin sınırlarının dı"ına çıkmamak kaydıyla,
anonim ortaklıkta organların hangi yetkiye sahip
olacakları ve böylelikle kar"ılıklı olarak nasıl bir konum
i"gal edecekleri, somut anonim ortaklıkta “"irketin temel
yapısını belirleme gücüne sahip olan” paysahiplerinin
inisiyatifindedir. Buna göre, modern hukuktaki e#ilimler,
a#ırlı#ın olabildi#ince yönetim kuruluna kaydırılmasını ve
böylelikle ba#ımsız profesyonellerden olu"acak bu
organın anonim ortaklı#a yön vermesini önermektedir.
Hakim paysahiplerinin tercihi bu yönde olabilece#i gibi,
a#ırlı#ın genel kurula tanınması hatta bazı kararlar
yönünden, yönetim kurulunun genel kurulun talimatına
tabi kılınması dahi söz konusu olabilir. Bu noktada,
organların konumunun belirlenmesi için daima her
anonim ortaklık ayrı ayrı de#erlendirilmelidir. Bu
de#erlendirmede ölçü, anasözle"me, paysahipleri
sözle"mesi ve organ kararları gibi kaynaklardır. 

Kanunun organların konumu açısından temel hukuki
yapıyı belirlemesi ve bu hukuki yapının içeri#ini
belirlemeyi belirli bir ölçüde kuruculara ve paysahiplerine
bırakması, anasözle"menin bu anlamda nasıl bir araç
olarak kullanılabilece#i sorusunu ortaya atmaktadır. Bu
noktada, “anasözle#menin ortaklı"ın organik
yapısını biçimlendirme i#levi” incelenmelidir. 
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a. Türk Ticaret Kanunu’nun Düzenlemeleri

Organların Konumu Açısından !#levleri 
Anonim ortaklıkta anasözle"me, ortaklık düzenini
belirleyen temel metindir ve Anonim Ortaklıklar
Hukuku’nda normlar hiyerar"isi anlamında kanunun
emredici hükümlerinden sonra gelir. Kurucular kurulu"ta;
paysahipleri ise sonradan anasözle"me de#i"ikli#i
a"amasında, anasözle"meyi, kanunun emredici
hükümleriyle ve anonim ortaklı#ın karakteristik yapısıyla
ba#da"acak "ekilde yapılandırabilirler. Anasözle"menin
içeri#inin olu"turulmasında ve yenilenmesinde, “anonim
ortaklı#ın karakteristik yapısını” pay ve onun ekseninde
biçimlenen ortaklık düzeni simgeler. Açıkçası, ortaklı#ın
anasözle"mesine, ancak korporatif nitelikli, yani anonim
ortaklı#ın kurumsal ortaklık düzeni ile ba#da"an
düzenlemeler konulabilir. Bunun anlamı, bu
düzenlemelerin, paysahibinin ki"ili#inden soyutlanan ve
paya ba#lanan düzenlemeler olmalarıdır. Her ne kadar
ki"iye tanınan hakların da anasözle"meye katılması
mümkünse de1, anasözle"menin ana damarı, ortaklık
düzenine özgü nesnel, ki"iden soyut, paya ba#lı
düzenlemelerdir. 

Anasözle"medeki bu nesnel kuralların en önemli
i"levlerinden biri, ortaklık organlarının konum ve
i"levlerini belirlemektir. Bu açıdan anasözle"me, genel
kurulun ve yönetim kurulunun kanunla çizilen ve emredici
hükümlerle öngörülmesi nedeniyle de#i"tirilmeyen
nüvesinin (bölünmez çekirde"inin) dı"ında, iste#e ba#lı
nitelikte olan ve ilgili organa ek yetkiler veren kurallar
içerebilir. Örnek olarak, "irketin belirli bir düzeyi a"an
yatırımlarının genel kurulu kararına ba#lanması
gösterilebilir. Uygulamada, anonim ortaklıklarının önemli
bir ço#unlu#unda, Sanayi ve Ticaret Bakanlı#ı’nın
önerdi#i tip sözle"me kullanılmakta, anasözle"menin
ortaklı#ın biçimlendirilmesinde ne denli önemli bir araç
oldu#u ihmal edilmektedir. Bu noktadan hareketle, bilinçli
hareket eden kurucular ve paysahipleri, anasözle"menin
ortaklık düzenin gerçek anlamda belirleyicisi olmasını
sa#layacak adımlar atabilirler. Anasözle#me, her
durumda anonim ortaklı"ın temel hukuk
kayna"ıdır; ancak maharet, bu kayna"ı verimli ve
kararlı bir #ekilde kullanmakta ortaya çıkar. Bu
gerçek, etkisini anonim ortakların organlarına yönelik
düzenlemeler açısından daha da "iddetle göstermektedir.

1. Buna örnek olarak, paysahiplerinden birinin ya"adı#ı müddetçe yönetim kurulu ba"kanlı#ına seçilece#ine veya genel kurulda divan ba"kanlı#ı
yapabilece#ine dair düzenlemeler gösterilebilir. Bu tür düzenlemeler, anasözle"mede yer alsalar dahi, ortaklık düzenine dahil de#ildirler. Açık bir anlatımla, bu
hükümlerin ihlali, ortaksal düzende sonuç do#urmaz, sadece hakkı ihlal edilen ki"iyle ortaklık arasında tazminat yükümlülü#ü do#urur.
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Ortaklık düzeninin temel kayna#ı anasözle"me olsa da,
kurucular ve paysahipleri, bu hukuk kayna#ına tabi olan
ba"kaca iç düzenlemeler de yapabilir. Anglo Amerikan
Hukuku’nda “by-laws” terimiyle anılan bu yan
düzenlemeler, anasözle"menin çizdi#i hukuki sınırlar
dahilinde ortaklık düzeninin i"leyi"ine özgü kurallar
getirebilirler. Bir ba"ka çalı"mada2 inceledi#imiz için
ayrıntılarına burada girmeyece#imiz yan düzenlemelere
örnek olarak; yönetim kurulunun ve onunla birlikte
yönetim organını olu"turan di#er yönetim birimlerinin
konumunu ve yetkilerini düzenleyen “te#kilat
yönetmeli"i” ve genel kurulun i"leyi"ini belirleyen “iç
yönetmelik” gösterilebilir. $irketin büyüklü#üne ve
kapsamına göre, "irketin belirli alanları, yan düzenleme
kapsamına giren “yönetmeliklerle” ve “yönergelerle”
daha da belirgin kurallara tabi tutulabilir3. 

TTK’nın Yakla#ımı
Türk Ticaret Kanunu, çe"itli hükümlerinde anasözle"meye
atıf yapmakla birlikte, anasözle"menin anonim
ortaklıktaki konumuna ili"kin sadece TTK.m. 279
hükmünü getirmektedir. Bu hüküm ise, sadece
anasözle"menin "ekli ve asgari içeri#i konusunda kural
getirmektedir. Ancak, söz konusu hükümde iki yerde
(TTK.m. 279/2, bent 6 ve 7) genel kurula ve yönetim
kuruluna ili#kin iki özlü kurala yer verilmektedir.
Buna göre, 
1) $irket i"lerini idare ve denetimle yetkili olanların nasıl

seçilecekleri, hak ve görevleri ve imzaya yetkili olan
kimseler (yönetim kurulu ve yönetim te#kilatı) 

2) Genel kurulun ne "ekilde toplantıya davet edilece#i,
toplantıların zamanı, oy verme ve müzakerelerin
icrası, genel kurulda karar alınması (genel kurul)
anasözle"mede mutlaka düzenlenmelidir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun anasözle"menin hukuki i"levine
yönelik yegâne hükmü, bu düzenlemedir. Bu düzenleme,
genel kurul ve yönetim kurul hakkında ayrıntılı bir kural
getirmese de, genel kurulun ve yönetim kurulunun
hukuki konumunun anasözle"mede düzenlenebilece#ine
i"aret etmektedir. Gerçekten de, bu iki organın "irkette
kanunda öngörülenin ötesinde üstlenece#i i"levler
kanunda düzenlenmemi" olmakla birlikte, TTK.m. 279/2
bent 6,7 genel kurulun ve yönetim kurulunun
bireysel ve kar#ılıklı konumlarının ayrıntılarının
belirlenece"i yerin anasözle#me oldu"unu ortaya
koymaktadır. Kanun, ikincil düzenlemeler içinse suskun
kalmaktadır. Yan düzenlemeler konusunda kanunun
hüküm getirmemesinin temel nedeni, kanunun yürürlü#e
konuldu#u dönemde, yan düzenlemelerin yaygın bir
uygulamaya sahip olmamasıdır.

Kurumsal Yönetimin Organların Konumundan
Beklentileri 
Bu de#erlendirmeler ı"ı#ında, organların hukuki
konumunu, esasen Türk Ticaret Kanunu’nun
Ortaklıklar Hukuku’na özgü emredici hükümleri
belirler. Kanunun sistemine göre, ortaklı#ın iki karar
organını olu"turan genel kurul ve yönetim kurulu, bireysel
ve kar"ılıklı konumları itibariyle kanunda ele alınmı"tır. Bu
anlamda, her iki karar organından genel kurul,
paysahiplerinin yönetsel haklarını icra edebilecekleri
düzlem olup, kanunun ve anasözle"menin kendisine
tanıdı#ı alanlarda karar alır. Hem karar hem de icra organı
olan yönetim kurulu ise, kendisine kanunla ve
anasözle"meyle tanınan münhasır ve ihtiyari yetkilerle
donatılmı" oldu#u gibi, aynı zamanda karar organlarının
aldıkları kararları yerine getirmekle yükümlüdür. Kanunun
genel kurula ve yönetim kuruluna biçti#i bu bireysel ve
kar"ılıklı konum, anasözle"meyle de#i"tirilemez. Genel
kurulun ve yönetim kurulunun bu münhasır yetki
alanlarının somut içeri#i, a"a#ıda incelenecektir. 

Kurumsal yönetimin organların hukuki konumuna yönelik
beklentileri ise, bu noktada ortaya çıkmaktadır: Kanunun
her iki organın i"leyi"i, görev ve yetkileri, görev da#ılımı ve
yetki çatı"maları ba#lamında kar"ılıklı konumları açısından
öngördü#ü düzenlemeler, genel bir anonim ortaklık
modeli esas alınarak getirilmi"tir. Oysa, her bir anonim
ortaklı#ın içinde bulundu#u somut gerçeklik farklıdır. Bu
yüzden, kanunun biçti"i bu “her vücuda uygun
kıyafetin” her bir anonim ortaklı#ın somut gerçekli#ine
uyarlanması gerekir. 

Kurumsal yönetim anlayı"ının beklentisi, her bir anonim
ortaklıkta organların konumlarının keskin çizgilerle
belirlenmesidir. Organların konumlarının belirlenmesine
ili"kin bu netlik arayı"ı, özellikle "effaflık ilkesi açısından
anlam ta"ır. Zira "effaflık, sadece mali yapının
saydamlı"ını de#il; kurumsal yapının netli"ini de
gerektirmektedir. Di#er yandan, her organın ve organ
görevlisinin kendi aldı#ı kararlar konusunda hesap
verebilir durumda olma yükümlülü#ü ve aynı zamanda
ilgililere kar"ı sorumluluk üstlenmesi, organların hukuki
konumlarının netle"tirilmesini önemli kılmaktadır. Bu
noktada, anasözle#meye “ortaklık organlarının
konumunu netle#tirme” görevi dü#mektedir.
Anasözle"me, kanunun genel kurula ve yönetim kuruluna
biçti#i “de#i"tirilemez nitelikteki” konumun ayrıntılarını
belirlemeli, ortaklık iradesinin olu"umu sürecindeki akı"ı
i"levsel hale getirmelidir. Böylelikle anasözle"me,
organların kanunla belirlenen hukuki konumunu açıklı#a
kavu"turmalıdır. Bu çıkı" noktasından hareketle,
anasözle"menin yönetim kurulunun ve genel kurulun
hukuki konumunu nasıl düzenleyebilece#ine bir göz
atmak gerekir. 
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2. bkz. “Anasözle#me ve Yan Düzenlemeler”, Kurumsal Yönetim Serisi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derne#i ve Deloitte ortak yayını
3. Kurumsal yönetim anlayı"ı üzerinde önemle duran "irketlerde, insan kaynakları yönergesi buna örnektir. 



Anasözle#mede Yönetim Kurulu
Yönetim kurulunun konumunun açıklı#a
kavu"turulmasında, anasözle"menin hukuki kayna#ını,
TTK. m. 312-347 hükümleri olu"turmaktadır. Bu
çerçevede, yönetim kurulu, anonim ortaklı#ı yönetme ve
temsil etme yetkisini haiz organdır (TTK.m. 317).
Kurumsal yönetim anlayı#ının yönetim kuruluna
yönelik çıkı# noktası, yönetim kurulunu, tek ba"ına bir
yönetim birimi olarak de#il, yönetim organının ana
parçası olarak ele almaktır. Bir anonim ortaklıkta, yönetim
kurulu, zorunlu bir organdır. Ancak; geli"en ve büyüyen,
operasyonları nitelik ve nicelik açısından çe"itlenen
anonim ortaklıklarda, yönetim ve temsil i"levinin tek
ba"ına yönetim kurulu tarafından gerçekle"tirilmesi söz
konusu olmamaktadır. Yönetim kurulunun yanı sıra,
uygulamadaki deyimiyle bir icra kurulu olu"turulmakta,
ayrıca yönetim ve temsilde sınırlı yetkilere sahip ba"kaca
yetkililer de görevlendirilebilmektedir. Bu noktada,
anasözle#menin kurumsal yönetim anlayı#ına
yönelik ilk temel i#levi ortaya çıkmaktadır: Yönetim
organını, örgütlenmesi, hiyerar#ik yapısı ve yetki
da"ılımı ba"lamında net bir biçimde ortaya
koymak.

Yönetim Yetkisinin Devri
Yönetim organının nasıl yapılanaca#ını belirleyen hukuki
dayanak, TTK.m. 312, 319 ve 342 hükümleridir. Bu
hükümlerin belirledi#i yönetim sisteminde, yönetim
kurulu, yönetim organının varlı#ı zorunlu olan yegâne
birimidir. Ortaklı#ın gereksinimleri do#rultusunda,
yönetim yetkilerinin devrine karar verilebilir. Yönetim
yetkilerinin devri için, anasözle"menin devre imkan
tanıması gerekir. Anasözle"mede bu yönde hükümler
mevcutsa, yönetim kurulu yetkilerini “murahhas üye ve
müdürlere” devredebilir. Her durumda, yönetim yetkisini
devralan ki"iler arasında en az bir yönetim kurulu üyesinin
yer alması gerekir. Bu kuralın, TTK Tasarısı’nın getirdi#i
sistemde de#i"ikli#e u#radı#ını görece#iz. 

Yönetim kurulu, ancak devredilemez yetkilerinin dı"ında
kalan yetkilerini murahhaslara devredebilir. Zira,
vazgeçilemez ve devredilemez yetkiler, yönetim
kurulunun bir kurul organ sıfatıyla yerine getirmekle
yükümlü oldu#u yetkilerdir. Sermaye taahhüdünü yerine
getirmeyen paysahiplerinin ıskatı (TTK.m. 407) ve mali
durumu bozulan "irket hakkında kanunun öngördü#ü
tedbirlerin uygulanması (TTK.m. 324) buna örnektir.
Yönetim kurulu, bu münhasır alanın dı"ında kalan
yetkilerini, murahhaslara, di#er bir anlatımla icra kuruluna
devretti#inde, sorumluluk rejiminde önemli bir de#i"iklik
ortaya çıkacaktır: Söz konusu yetki alanında asli
sorumluluk icra kurulu üyelerine geçecek; yetkilerini
devreden yönetim kurulu ise gözetim sorumlulu#unu
üstlenecektir. Somut olarak açıklamak gerekirse, yetkiyi
devralan icra kurulu üyeleri, yetkiyi kullanmalarından
do#an zararı üstlenecek; yetkiyi devreden yönetim kurulu
ise, sadece yetkiyi devretti#i kimseleri seçmekten ve
onların faaliyetlerini izlemekten dolayı sorumlu olacaktır. 

Görüldü#ü üzere, yönetim organının hukuki konumunun
belirlenmesinde, bu organın yapısının "effaf bir biçimde
anasözle"mede ortaya konulması ve özellikle kurumsal
yönetiminin sacayaklarından biri olan sorumluluk ilkesi
ba#lamında “yetki-sorumluluk ili"kisinin” belirlenmesine
ı"ık tutacak yetki donanımlarının saptanması
kaçınılmazdır. Kurumsal yönetimin gözbebe"i
konumunda olan profesyonellerin önde gelen kaygısı,
anonim ortaklıkta üstlendikleri görevler ve
gerçekle"tirdikleri i"lemlerden dolayı ne tür bir hukuki ve
cezai sorumluluk altında bulundukları meselesidir. Bu
anlamda, yetki ve sorumluluk da#ılımı mu#lak olan
ortaklıklarda, yöneticilerin "irketin kurumsal yapısının
"effafla"tırılması yönünde çaba göstermeleri zorunludur.
Bu çabaları kurumsalla"tıracak araç ise anasözle"medir.

Yönetim te"kilatı geni"leyen anonim ortaklıklarda,
anasözle"me de tek ba"ına bu i"levi yerine
getiremeyebilir, zira yönetim te"kilatına özgü veriler,
bazen anasözle"meye konulamayacak kadar ayrıntılı
olabilir. Bu eksikli#in, anasözle"meye nazaran ikincil norm
niteli#ini ta"ıyan yan düzenlemelerle giderilmesi
gerekecektir. TTK Tasarısı’nın kurumsal yönetim
anlamında yan düzenlemelere yönelik önemli hükümleri,
a"a#ıda irdelenecektir. 

Anasözle#mede Genel Kurul
Genel kurulun i"leyi"ine yönelik düzenlemelerin hukuki
altyapısını, TTK.m. 360-398 hükümleri olu"turmaktadır.
Anasözle"menin genel kurul açısından birincil i"levi, bu
organın iste#e ba#lı (ihtiyari) yetkilerini belirlemesidir.
Münhasır yetkiler ba"lı#ı altında incelenecek olan
“vazgeçilemez ve devredilemez” yetkiler, hiçbir biçimde
genel kurulun yetki alanı dı"ına çıkarılamaz. Bu yetkileri,
kanun belirlemektedir. Ancak kurucular ve paysahipleri,
genel kurula bu yetkiler dı"ında kalan ba"ka yetkiler de
tanıyabilirler. Örnek olarak, ortaklı#ın belirli bir mebla#ı
a"an yatırımları için genel kurul kararı alınması
öngörülebilir. Genel kurula ihtiyari yetkiler tanınmasının
aracı, anasözle"medir. 

Anasözle"me, kanunun çizdi#i sınırları ihlal etmemek
kaydıyla, organlar arasındaki yetki da#ılımını belirleyerek
genel kurulla yönetim kurulunun kar"ılıklı konumunu
etkileyebilir. Örnek olarak, ortaklı#ın belirli bir de#erin
üzerindeki ta"ınmazlarının satılması, yeni bir ticari i"letme
kurması, yeni "ubeler açması gibi konular, esasen yönetim
kurulunun yetkisinde iken, anasözle"me ile bu yetkiler
genel kurula kaydırılabilir. Genel kurula kaydırılamayacak
olan yetkiler, sadece yönetim kurulunun ve mevcut
sistemde halen varlı#ını sürdüren denetçilerin münhasır
yetkileridir. Ba"ka bir alternatif, yine hiçbir organın
münhasır yetkilerine girmeyen alanlarda, genel kurulun
yönetim kuruluna talimat vermesini anasözle"mede
düzenlemektir. Bu çerçevede genel kurul, belirli bir i"in
yapılması konusunda genel prensipleri belirleyip, yönetim
kurulunun bu prensipler do#rultusunda gereken
ara"tırmaları yaparak hareket etmesi yönünde bu organa
talimat verebilir. 
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Bo#luk Halinde Yetkili Organ
Belirli bir kararın alınması konusunda ne kanun ne de
anasözle"me herhangi bir organa yetki vermiyorsa nasıl
hareket edilmelidir? Bu olasılıkta, yönetim kurulunun söz
konusu alanda karar almaya yetkili oldu#u kabul
edilmektedir. Gerçekten de bu yakla"ım, genel kurulun
paysahipli#i haklarının kullanıldı#ı düzlem olmak itibariyle
önemsendi#i, ancak karar oda#ı olarak yönetim
kurulunun kabul edildi#i Modern Ortaklıklar Hukuku’nun
bir gere#idir. Yönetim kurulu hem dinamik bir organ
olması hem de mümkün oldu#unca uzmanlara yer
vermesi (varsayılan model) açısından, yüzen yetkilerde söz
sahibi olmalı ve bo"lu#u doldurmalıdır.

b. TTK Tasarısı’nın Getirdi"i Düzenlemeler

Anasözle#me
Kapalı anonim ortaklıklar açısından dahi kurumsal
yönetim anlayı"ını esas alan TTK Tasarısı, anasözle"menin
ve yan düzenlemelerin ortaklı#ın organik yapısının
biçimlendirilmesindeki rolünün altını çizmi"tir. Bu
çerçevede, TTK Tasarısı m. 339, anasözle"menin içeri#ini
belirlerken, TTK.m. 279’da oldu#unun aksine
anasözle"menin "irketin organlarının konumunu
belirleyici rolüne de#inmemi"tir. Ancak bu kez, Tasarı’nın
çe"itli hükümlerinde yeri geldikçe anasözle"menin bu
i"levine i"aret edilmi"tir. 

!lk olarak TTK Tasarısı m. 340, anasözle"menin Tasarı’nın
getirdi#i hükümlerden, ancak bir hükmün açıkça buna
izin vermesi halinde sapabilece#ini düzenlemektedir. Bu
hüküm, Tasarı’nın ve dolayısıyla yürürlü#e girmesi
olasılı#ında kanunun ortaklı#ın hukuki yapısına ili"kin
hükümlerinin emredici oldu#una i"aret etmektedir. Bu
durumda, Tasarı’nın organların konumu hakkında
anasözle#meye ve yan düzenlemelere biçti"i rol
nedir? Bu rol, oldukça somut olarak, TTK Tasarısı m. 367
ve 419 hükümlerinde çizilmi"tir. 

Anasözle#meyle Düzenleme Zorunlulu"u
Genel bir yakla"ımla, TTK Tasarısı’nın da her bir organın
konumunu, hangi konularda münhasıran yetkili oldu#unu
ve böylelikle genel kurulun ve yönetim kurulun kar"ılıklı
konumunu belirledi#ini kaydetmek mümkündür. TTK
Tasarısı da organlar arasında e"itlik ilkesinden hareket
etmektedir. Ancak Tasarı, hem genel kurulun hem de
yönetim yetkisinin devri olasılı#ında yönetim kurulunun
hukuki konumlarını belirleme görevini anasözle"meye
vermektedir. Bu hukuki konumların ana çerçevesi, TTK’ya
paralel olarak TTK Tasarısı tarafından çizilmi"tir. Tasarı, her
iki organın “münhasır (vazgeçilemez/devredilemez) yetki
alanını çizmi"tir. Ancak bu te"kilat yapısının ve organik
yapının i"leyi"ine ili"kin ayrıntıların anasözle"mede
düzenlenmesi zorunlu hale getirilmi"tir. Bu düzenleme,
genel kurul ve yönetim kurulu bazında ayrı ayrı ele
alınmalıdır. 

Anasözle#mede Yöntim Kurulu 
TTK Tasarısı, yönetim kuruluna ili"kin kurallarda adeta bir
devrim gerçekle"mi"tir. Yeni sistemde, yönetim kurulu
de"il, yönetim organı çıkı# noktası olarak
alınmalıdır. Gerçekten de, TTK Tasarısı, m. 359 vd.
hükümlerinde, yönetim organının hukuki konumuna
ili"kin kurallarda kurumsal yönetim etkisinin izlerini açıkça
ta"ımaktadır. Amaç, ortaklı#ın yapısına ve mahiyetine
uygun bir yönetim organının yapılandırılmasıdır. Bu
yapının çarpıcı yönleri, yönetim organını tek bir ki"iden
olu"abilmesi, tüzel ki"inin yönetim kurulu üyesi
olabilmesi, yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazının
ba#ımsız bir hükümle düzenlenmesi ve yetki devrinin
sonuçlarının daha "effaf bir biçimde ele alınmasıdır. 

Anasözle"meye i"lev yükleyen alan da, bu noktada
kendisini göstermektedir: Yönetim kurulunun yönetimi
devredebilmesi için, anasözle"mede buna izin veren bir
hükme gereksinim vardır. Bu açıdan, anasözle"medeki
hükmün kapsamlı olması, yönetim yetkisinin devrini tüm
yönleriyle düzenlemesi zorunlu de#ildir. TTK Tasarısı,
anasözle"meyi, anonim ortaklı#ın “emredici hükümlere
aykırı olmayan temel yasası” olarak gördü#ünden,
burada da sadece çerçeve nitelikli kurallara yer verilecek,
ayrıntılar yan düzenlemelerde i"lenebilecektir. Ku"kusuz
ki, bunun yerine anasözle"menin çok ayrıntılı
düzenlenmesi yoluna da gidilebilir; ancak TTK Tasarısı, bu
yönden anasözle"me yerine yan düzenlemelere a#ırlık
vermektedir. Yeni sistemde, yönetim te"kilatının
yapılanması açısından da bu anlayı" geçerlidir. Buna göre,
yönetim te"kilatının yapılanması, anasözle"me dayanak
alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir
te"kilat yönetmeli#i ile düzenlenecektir. 

Te#kilat Yönetmeli"i
Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan te"kilat
yönetmeli#i, ilk olarak yönetim yetkisinin yönetim
kurulunun yanı sıra kimler tarafından yerine getirilece#ini
belirleyecektir. Yönetim yetkisinin her durumda aralarında
en azından bir yönetim kurulu üyesinin bulundu#u
kimselere devrini öngören TTK.m. 319 hükmünün aksine,
yeni sistemde yönetim yetkisi, herhangi bir yönetim
kurulu üyesine devredilebilece#i gibi, oldu#u gibi üçüncü
ki"ilere de devredilebilir. Uygulamada geli"tirilen icra
kurulu modeline yönelik olumlu bir tepki olarak
de#erlendirilebilecek bu yenilik, yönetimin tamamen
üçüncü ki"ilere devri halinde ikili bir yönetim organı
olu"turur ve yönetim kurulunu bir gözetim organı haline
getirir. Te"kilat yönetmeli#inin ikinci önemli i"levi, yetki
hiyerar"isinin ve iç sorumlulu#un kurallarını belirlemesidir.
Kimin hangi mevkide bulundu#u, hangi yetkilere sahip
oldu#u, yönetim te"kilatında kimin kime kar"ı sorumlu
bulundu#u bu yönetmelikte belirlenir. 
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A"ırlık Noktası Olarak Yönetim 
Görüldü#ü üzere, TTK Tasarısı, kurumsal yönetimden
hareketle, organik yapıda a#ırlık noktası olarak yönetim
kurulunu kabul etmektedir. Gerçekten de, hem yönetim
i"levini yürütecek hem de paysahipli#i haklarının hayata
geçirildi#i genel kurula i"lerlik kazandıracak olan organ,
yönetim kuruludur. Bununla birlikte, her anonim
ortaklı#ın farklı bir yönetim modeline gereksinim duyması
söz konusu olabilir. Kimi anonim ortaklıklarda bu i"lev
sadece yönetim kurulu tarafından yerine getirilecekken
(TTK Tasarısı m. 367/2), kimilerinde çok daha ayrıntılı bir
örgütlenmeye ihtiyaç duyulacaktır. Bu anlamda TTK
Tasarısı, ortaklı#a geni" bir hareket alanı tanımaktadır.
Ana çerçeveyi kanun (Tasarı) çizmekte; anasözle"meye
yetkinin devri yönünde bir hüküm konulması zorunlu
kılınmakta, bu hükme dayanılarak düzenlenecek bir
yönetmelikle arzu edilen yönetim modeli geçerli
kılınabilmektir. Öyle ki, zaman içinde te"kilat
yönetmeli#inde de#i"iklik yapılarak, ortaklı#ın yönetim
modeli dahi de#i"tirilebilir. 

Anasözle#mede Genel Kurul 
TTK Tasarısı, uygulamada düzgün bir i"leyi"e zemin
olu"turmayan genel kurul üzerinde çok ayrıntılı bir
biçimde durmaktadır. Genel kurulun elektronik bir
ortamda toplanmasına imkan tanınması; paysahiplerinin
katılım haklarının, özellikle paysahibinin temsili
ba#lamında güçlendirilmesi, paysahiplerinin
bilgilendirilmesi yönünde önemli adımlar atılması
kurumsal yönetimin önermelerini do#rulayan önemli
geli"melerdir. A"a#ıda ayrıntıları incelenece#i üzere, genel
kurulun vazgeçilemez ve devredilemez yetkileri Tasarı ‘da
sayılmı"tır ( Tasarı m. 408). Yeni sistemde, TTK Tasarısı,
genel kurul konusunda emredici nitelikli ve geni"
kapsamlı düzenlemeler getirmektedir. Bu yüzden, genel
kurula yönelik olarak anasözle"meye geni" bir hareket
alanı kalmamaktadır. Ancak anasözle"me, kanuna aykırı
olmayan ve paysahipli#i haklarına i"lerlik kazandıran
düzenlemeler getirebilir. Örnek olarak, paysahibinin
inceleme ve bilgi alma haklarını güçlendirici kurallara
anasözle"mede yer verilebilir. Bu tür düzenlemeler, genel
kurulun i"leyi"ini etkiler. Ancak asıl i"levi, düzenlenmesi
zorunlu tutulan iç yönetmelik üstlenecektir. 

!ç Yönetmelik 
TTK Tasarısı, genel kurulun i"leyi"ini daha belirgin bir
biçimde düzenleme yoluna gitmektedir. Sanayi ve Ticaret
Bakanlı#ı tarafından çıkarılacak genel düzenlemeye dayalı
olarak yönetim kurulu tarafından bir iç yönetmelik
düzenlenmesi zorunlu hale getirilmi"tir. Yönetim kurulu,
hazırlayaca#ı iç yönetmeli#i genel kurulun onayına
sunarak yürürlü#e koyacaktır. !ç yönetmelikte genel
kurulun çalı"ma esas ve usulleri belirlenecektir. Amaç,
kurumsal yönetimin temel hedefi olan “paysahibi
katılımını” özendirmektir. Genel kurulun düzene
sokulması, paysahibinin yönetime katılma anlamında
daha etkin bir konuma yerle"tirilmesi anlamına gelecektir.
Paysahibi, oyuyla hiçbir kararın alınmasına etkili
olmayabilir; ancak bilgilenen ve genel kurulun düzeninin
elverdi#i ölçüde görü" bildirebilen paysahibi, genel
kurulda alınacak kararların önemini ve mahiyetini daha iyi
kavrayabilecek; alınan kararların kendi hakları üzerindeki
etkilerini ölçebilecektir. !ç yönetmelik, etkin bir genel
kurulun olu"umunu sa#layacak, bu dinamizmin
yansımaları, özellikle güç bo"lu#unun giderilmesinde
önemli yarar sa#layacaktır.

PK=m~óë~ÜáéäÉêá=p!òäÉ%ãÉëá

Paysahipleri sözle"mesi (shareholders’ agreement),
paysahipleri arasında yapılan, paysahiplerinin birbirlerine
ve ortaklı#a kar"ı üstlenecekleri yükümlülükleri
düzenleyen bir borç sözle"mesidir. Borç sözle"mesi
niteli#ine sahip oldu#u için, paysahipleri sözle"mesi,
anasözle"menin aksine ortaklık düzenine dahil olan, ihlal
edildi#i zaman ortaklık düzenine özgü yaptırımları
beraberinde getiren bir sözle"me de#ildir. Paysahipleri
sözle"mesinin ihlali, Ortaklıklar Hukuku’na özgü de#il,
Borçlar Hukuku’na özgü yaptırımları harekete geçirir.
Uygulamada bazı paysahipleri sözle"mesinde anonim
ortaklı#ın da taraf oldu#u gözlemlenmektedir4. 

Paysahipleri sözle"mesinin bir çok i"levi mevcuttur. Ancak
konumuzun sınırları dahilinde belirtmek gerekirse,
paysahipleri, anasözle"meye yansıtamayacakları veya
yansıtmak istemedikleri türden taahhütlere bu
sözle"mede yer vermektedir. Sözle"menin içeri#ine,
paysahiplerinin "irkete kar"ı sermaye borcunun ötesinde
üstlendikleri taahhütler ve oy sözle"melerine özgü
yükümlülükler dı"ında #irket organlarının i#leyi#ine
ili#kin kurallar da dahil edilebilir. Buna göre, genel
kurulun i"leyi"ine, bu organda karar alınmasına, bu
organda alınan kararların ne "ekilde icra edilece#ine dair
düzenlemeler paysahipleri sözle"mesinde yer alabilir. Aynı
"ekilde, yönetim kurulunun ve daha geni" anlamda
yönetim te"kilatının (icra kurulu, müdürler, imza yetkilileri
vb.) olu"umu, görev da#ılımı ve i"leyi"i gibi meselelere
ili"kin düzenlemeler de paysahipleri sözle"mesinin bir
parçasını olu"turabilir. 

4. Anonim ortaklıkta, paysahipleri sözle"mesine taraf olsa da, ba"kaca geçerlilik "artlarını ihlal etmedikçe, sadece bu sözle"menin borç sözle"melerine özgü
içeri#inden sorumlu olur. Anonim ortaklı#ın, paysahipleri sözle"mesiyle kendi organlarının belirli yönde karar almasına yönelik olarak yükümlülük üstlenmesi
söz konusu olamaz. Örnek olarak, paysahipleri sözle"mesinde, belirli yatırımların yapılması konusunda paysahiplerinin aynı yönde oy kullanmayı birbirlerine
kar"ı taahhüt etmeleri durumunda, anonim ortaklı#ın da sözle"meye taraf olarak, yönetim kurulunun meseleyi genel kurula sunaca#ı ve genel kurulun belirli
bir yönde karar alaca#ı yönünde taahhüt altına girmesi, "irketi ba#lamayacaktır. 

9



Burada bir nokta üzerinde önemle durmak gerekir:
Paysahipleri sözle"mesinde #irket organlarının hukuki
konumuna ili#kin olarak öngörülen düzenlemeler,
ortaklık düzenine ili#kin düzenlemelerdir. Bu
de#erlendirmenin önemli bir sonucu vardır: !lkin, bu tür
düzenlemelerin asıl yeri, anasözle"medir. Paysahipleri, bu
tür düzenlemeleri, ileride bir anasözle"me de#i"ikli#iyle
anasözle"meye yansıtmak üzere paysahipleri sözle"mesine
koymu" olabilirler. $u kadar ki, anasözle"meye
yansıtılmadıkça paysahipleri sözle"mesinde yer alan ve
organların hukuki konumlarını biçimlendiren
düzenlemeler, ortaklık düzeninde anasözle"meyi ikame
edemez. Olsa olsa anasözle"me hükümlerini daha ayrıntılı
hale getirebilir. 

Yine de, paysahipleri sözle"mesinde genel kurulun ve
yönetim kurulunun görev ve yetkilerine, ayrıca
i"leyi"lerine ili"kin düzenlemeler getirilmesi, i"levsiz
de#ildir. !lk olarak, anasözle"mede yer alması olasılı#ında
pratik sonuçlar do#urmayacak bazı ayrıntı hükümleri,
paysahipleri sözle"mesinde öngörülebilir. !kinci olarak,
paysahipleri sözle"mesi, özellikle stratejik i"birli#i
modellerinde, anonim ortaklı#ın dönü"türülmesine ve
yeni bir yapının olu"turulmasına yönelik bir yol haritası
niteli#ini ta"ıyabilir. Paysahipleri, anasözle"menin ne
"ekilde de#i"tirilece#ini ve yeni yapıda organlara nasıl
birer hukuki konum biçilece#ini, paysahipleri
sözle"mesinde belirlemi" olabilirler. Bu olasılıkta,
muhtemel bir anasözle"me de#i"ikli#inden sonra, söz
konusu paysahipleri sözle"mesinden, anasözle"menin
yorumlanmasında da yararlanılabilir.

!ncelememizin ileriki kısımlarında ele alınacak önemli bir
meseleye burada da kısaca de#inmekte yarar görüyoruz:
Paysahipleri sözle"mesinde, yönetim kurulu üyelerine
belirli kararların alınmasında belirli bir "ekilde davranma,
örne#in olumlu oy verme yükümlülü#ünün getirilmesi söz
konusu olabilmektedir. Yukarıda açıklandı#ı üzere,
anonim ortaklı#ın yönetim kurulunun belirli bir yönde
karar alaca#ı "eklinde bir yükümlülük altına girmesi
geçerli olmasa dahi, hakim paysahipleri, yönetim
kuruluna kendi seçtirecekleri yöneticilerin belirli bir yönde
oy verece#ini taahhüt edebilmektedirler. Bu tür
taahhütlerin hükümleri, kurumsal yönetim açısından
a"a#ıda de#erlendirilecektir. 

QK=lêÖ~åä~ê$å=hÉåÇá=h~ê~êä~ê$=

Acaba anonim ortaklık organları, alacakları kararlarla
genel kurulun ve yönetim kurulunun hukuki konumunu
belirleyebilir mi? Bu soruya olumlu yanıt vermek güçtür.
$irket organlarının görev ve yetkilerine, kısacası hukuki
konumuna ili"kin emredici hükümler, ancak açıkça izin
verdikleri ölçüde anasözle"mede organların hukuki
konumlarına ili"kin düzenlemeler yapılabilir. Paysahipleri
sözle"mesinin de ortaklık düzenine özgü kurallar
anlamında anasözle"meyi ikame edemeyece#ini, olsa olsa
ayrıntılandırabilece#ini belirtmi"tik. Anonim ortaklıkta
organların, ortaklık düzenine özgü norm koyma gücü,
farklı bir ifadeyle ortaklıkla ilgili olarak kural getirme
yetkisi oldukça sınırlıdır ve kanun ile anasözle"menin
elverdi#i ölçüde gündeme gelebilir. 

Bu yakla"ımı somutla"tırmak gerekir. !lk olarak, ne genel
kurul, ne de yönetim kurulu, organların münhasır
yetkilerini bir organdan di#er bir organa kaydıracak bir
kural getiremez. Organların münhasır yetkilerini belirleyen
hükümler kamu düzenini ilgilendiren emredici hükümler
oldu#u için, bu yönde alınacak bir karar hukuken “kesin
geçersiz” hükmünde olacaktır. !kinci olarak, organlardan
herhangi birinin münhasır yetkilerine girmeyen bir kararın
(örne#in "irkete ta"ınmaz satın alınması) alınaca#ı organı
anasözle"me belirliyorsa, bu anasözle"me düzenlemesine
aykırı karar alınması da beraberinde geçersizlik yaptırımını
getirecektir. 

Bu durumda, organların yetki alanlarını belirlemek
açısından yegane olasılık, anasözle"menin münhasır
yetkilere girmeyen bir konuda karar alınmasını, kural
olarak genel kurula bırakması, ancak bu yetki kuralında
genel kurulun söz konusu yetkiyi yönetim kuruluna
devredebilece#ini belirlemesidir. Bir örnekle
somutla"tırmak gerekirse, genel kurulun bir anasözle"me
hükmüne dayanarak "irketin yeni bir ticari i"letme
açmasını karara ba#laması, ancak bu i"letmenin yerinin,
bu konuda gereken ara"tırmaları yaptıktan sonra yönetim
kurulu tarafından belirlenece#ini karara ba#layabilir.
Örnekte de görüldü#ü üzere, bazen de belirli bir yetkinin
genel kurul ve yönetim kurulu tarafından payla"ılması
gündeme gelmektedir.
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a. Genel Kurul

Türk Ticaret Kanunu’nun ve TTK Tasarısı’nın genel kurula
tanıdı#ı yetkiler, kural olarak vazgeçilemez ve
devredilemez yetkilerdir. Bu yetkiler dı"ında, yönetim
kuruluna münhasır olarak tanınmayan ba"kaca yetkiler de
anasözle"me ile genel kurula tanınabilir. Ancak
açıklandı#ı üzere, genel kurulun içe dönük ve a#ır i"leyen
bir organ olması kar"ısında, ba"kaca yetkilerin bu organa
tanınması çok akılcı gözükmemektedir

Genel kurulun devredilemez ve vazgeçilemez nitelikli
yetkileri incelendi#inde, bu organın yönetim kurulu
kar"ısındaki konumu açıkça ortaya çıkmaktadır. Yönetim
kurulu üyelerinin seçilmeleri ve azledilmeleri, bilanço ile
kâr ve zarar hesabının onaylanması, yöneticilerin sona
eren mali döneme ili"kin olarak sorumlulukları ve bu
ba#lamda ibra edilip edilmeyece#i, ortaklı#ın malvarlı#ı
üzerinde yedek akçelerin ayrılması ve da#ıtılacak kârın
belirlenmesi anlamında büyük çaplı kararların alınması,
birle"me, bölünme ve tür de#i"iklikleri, esas sözle"me
de#i"iklikleri ve ortaklı#ın feshedilmesi, genel kurulun
vazgeçilemez ve devredilemez görev ve yetkilerindendir.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi" olan anonim
ortaklıklarda bu yetkilerin bir kısmı, SPK. m. 12 hükmüyle
yönetim kuruluna verilmektedir. Ancak kapalı anonim
ortaklıklarda bu yetkilerin ba"ka bir organ tarafından icra
edilmesi söz konusu de#ildir. 

Görüldü#ü üzere, yönetim kurulunu seçen, azleden,
sorumlu kılan veya sorumluluktan aklayan organ, genel
kuruldur. Üstelik yönetim kurulu, genel kurulun
kararlarını da yerine getirmekle de yükümlü kılınmı"tır.
Ancak, ilk bölümde açıklandı#ı üzere, bu kar"ılıklı konum,
yanıltıcı olmamalıdır. !lk olarak, yönetim kurulunun
göreve getirilip görevden alınması ve görev dönemi
itibariyle sorumluluk açısından de#erlendirilmesi, mutlaka
ba"ka bir organ tarafından gerçekle"tirilmelidir. Böylelikle,
genel kurulun bu açıdan devreye girmesi, e"yanın
do#asından kaynaklanmaktadır: Paysahipleri bir araya
gelmeli, yönetimin ortaklık için ortaya koydu#u
performansı ölçerek ileriye dönük kararlar almalıdır. 

Yönetim kurulunun genel kurulun kararlarını yerine
getirmesi de, genel kurulun içe dönük bir karar organı
olmasının ve kendi kararlarını icra etme kabiliyetinden
yoksun bulunmasının do#al bir sonucudur. Bu yönden
yönetim kurulu, anonim ortaklı#ın hukuk âlemine uzanan
elleridir. Ortaklı#ın organlarının bu do#al yapıları ve
birbirlerini tamamlamaları, her iki organ arasında i"levsel
bir e"güdüm gerektirir. Bu e"güdümün anahtarı, her iki
organın yetki alanının kar"ılıklı olarak net bir biçimde
belirlenmesidir. Kurumsal yönetimin ba#at de"eri
#effaflık, yetki da"ılımı anlamında da netlik
aramaktadır. 

Bu noktadan hareketle TTK Tasarısı, genel kurulun
münhasır yetkilerini açıkça sıralamaktadır. Tasarı m. 408,
genel kurulun kanunda ve anasözle"mede açıkça
belirtilen konularda yetkili oldu#unu ortaya koyarak
önemli bir gerçe#e i"aret etmektedir: Kanunda ve
anasözle"mede genel kurula yetki tanınmayan
durumlarda, yönetim kurulu yetkilidir. 

Kanunun genel kurul için saydı#ı yetkiler içinde yukarıda
sayılanlara ek olarak ba#ımsız denetçinin ve i"lem
denetçisinin seçilmesi ve önemli miktarda varlı#ın toptan
satı"ı sayılmaktadır. Bu alanlarda da, kanunun öngördü#ü
istisnalar dı"ında sadece genel kurul yetkilidir. Varlıkların
toptan satı"ının genel kurulun münhasır yetki alanına
sokulmasının nedeni, bu i"lemin bir anlamda “ortaklı#ın
malvarlı#ı üzerinde önemli nitelikli bir tasarruf”
olmasından ileri gelmektedir. 

Görüldü#ü üzere, genel kurul, anonim ortaklı#ın hukuki
yapısını biçimlendirecek (birle"me, bölünme, tür
de#i"tirme), ortaklı#ın i"leyi"ini ve ortaklık üzerindeki
sorumluluk ili"kilerini belirleyecek (yönetim kuruluyla ilgili
kararlar), ortaklı#ın mali kaynakları üzerinde önemli
nitelikli i"lemleri kapsayacak (bilançonun onanması, kârın
da#ıtımı, yedek akçeler) alanlarda yetkili kılınmaktadır. Bu
alanlarda, ortaklı#ın yönetsel kontrolünü elinde
bulunduran yöneticilerin inisiyatifi yeterli görülmemi",
paysahiplerinin iradesinin devreye girmesi ve ortaklı#ın
tümünü etkileyecek ortaklık iradesinin olu"turulması
arzulanmı"tır. 
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b. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulunun temel münhasır yetkisi, anonim
ortaklı#ın yönetim ve temsilidir. Bu yetkiler, yönetimin
devri marifetiyle ba"ka kimselere aktarılabilirse de,
yönetim kurulunun bu alandaki i"levi, en azından
gözetimle sınırlı olmak kaydıyla dahi olsa devam eder.
!kinci olarak, yönetim kurulunun genel kurulla ilgili
görevleri anılmalıdır. Yönetim kurulu, genel kurulun
toplanmasını sa#lamalı, toplantının sa#lıklı i"leyi"ini temin
etmeli ve nihayet bu toplantıda alınan kararları etkin bir
biçimde yerine getirmelidir. Aslında, genel kurulun
münhasır yetkisine dahil olan ve ortaklı#ın yapısını
yakından ilgilendiren kararların tamamının zemini,
yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Esas sözle"me
de#i"ikliklerine ili"kin önerinin hazırlanması, yapısal
dönü"ümler ba#lamında birle"me ve bölünme
sözle"melerinin hazırlanması ve akdedilmesi, denetçi ve
i"lem denetçisinin seçimine yönelik hazırlıklar, hep
yönetim kurulunun münhasır yetki alanını
ilgilendirmektedir. Bu itibarla, genel kurulun münhasır
yetki alanı ile yönetim kurulunun münhasır yetki ve görev
alanı birbirinden ayrı"sa da, bu iki alanın bir bütün
olu"turdu#u göz ardı edilmemelidir. 

Yönetim kurulunun yönetim görevi, ortaklık defterinin
tutulmasını, ortaklı#ın bilançosunun, kâr ve zarar
hesaplarının hazırlanmasını ve ortaklı#ın mali yapısını
korumaya yönelik olarak önlem alınmasını da gerektirir.
Bu konular da yönetim kurulunun münhasır yetki alanını
ilgilendirir. Özellikle ortaklı#ın mali yapısının zayıflaması
olasılı#ında, gereken önlemlerin belirlenmesi ve genel
kurula önerilmesi; borca batıklık halinde ise iflasın
istenmesi, yönetim kurulunun vazgeçilmez
görevlerindendir. Yönetim kurulunun bir ba"ka münhasır
yetkisi de, sermaye borcunu yerine getirmeyen
paysahiplerinin ortaklıktan ıskat edilmeleridir. 

Yönetimin devri olasılı#ında münhasır yetkilerin akıbeti
önem ta"ır. TTK Tasarısı sisteminde yönetimin tamamen
devrine imkan tanınsa da, bu devir, münhasır yetkileri
kapsamaz. Zira bu yetkiler, yönetim kurulunun bir kurul
olarak yerine getirmesi gereken görevlerdir. Her ne kadar
uygulamada, yönetim yetkisini devralanların yönetim
kurulunun bu yetkilerini kullanmaya giri"meleri söz
konusu olsa da, bu fiili olgular, hiçbir surette yönetim
kurulunun sorumlulu#unu ortadan kaldırmaz. Ticari
defterlerin tutulmasında oldu#u gibi, bazı münhasır
yetkilerin uygulanmasında murahhaslar ve müdürler etkin
olsalar da, bu olgu, yönetim kurulunu bu görevi yerine
getirme yükümlülü#ünden kurtarmayacaktır. 

OK=pçêìãäìäì#ìå=m~óä~%$äã~ë$
^åä~ã$åÇ~=lêÖ~åä~ê$å=bíâáäÉ%áãá

Kurumsal yönetimin öne çıkardı#ı iç ve dı" sorumluluk
ilkeleri, sorumluluk yaratacak i"lem ve eylemler açısından
organlar arasında zorunlu bir etkile"imi gündeme
getirmektedir. Yönetim kurulu, genel kurulun kararlarını
yerine getirmekle yükümlü olsa da, bu kararların
yöneticilerin sorumlulu#unu gerektirece#i durumlarda,
yönetim kurulunun genel kurula dönmesi ve bu konuda
genel kurulu uyarması, kaçınılmaz bir gerekliliktir. Genel
kurul, sorumluluk yaratacak kararı gözden geçirmeli;
mümkünse alternatif kararlara yönelmelidir. Buna ra#men
genel kurul, kararında ısrar ederse, yöneticiler durumun
gereklerine göre hareket etmelidirler: !lk olarak, yönetim
kurulu, hukuken geçersiz olan kararları yerine getirmekle
yükümlü de#ildir; yöneticiler bu tür kararları yerine
getirmekten kaçınmalıdır. Aksi takdirde sorumlu olurlar.

!kinci olarak, yöneticiler geçerli olmakla birlikte cezai
sorumluluklarına yol açabilecek nitelikteki kararların
yerine getirilmesinden kaçınmak konusunda da haklı bir
konuma sahiptir. Bu iki ölçünün ötesinde, geçerli olmak
ve cezai sorumluluk do#urmamakla birlikte ortaklı#ın
zarara u#ramasına yol açabilecek kararlar konusunda
genel kurulu yeterince uyaran yöneticilerin, artık bu kararı
yerine getirmeleri nedeniyle do#an zarardan ortaklı#a
kar"ı sorumlu tutulmaları söz konusu olmayacaktır. 

Bunun ötesinde yönetim kurulu, münhasır yetkilerinin
dı"ında kalan alanda, alaca#ı kararlar için genel kurulu
toplayarak görü" alabilir. Buna ili"kin bilgilendirme ve
karar sürecinin sa#lıklı i"letilmesi olasılı#ında, yönetim
kurulu genel kurulun belirleyece#i karar do#rultusunda
hareket etmekle, en azından "irkete kar"ı sorumluluktan
kurtulabilecektir. Ancak ticaret hayatında, yönetim
kurulunun her kritik karar için genel kurula ba"vurması
oldukça zahmetli olaca#ı gibi, profesyonel anlayı"la da
ba#da"mayacaktır. Bu yöntemle i"letilecek karar
mekanizmaların, genel kurulun uzman bir organ
olmaması nedeniyle ortaklık aleyhine de sonuç
do#urabilece#i göz ardı edilmemelidir.
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^K=^Çáääáâ
Adillik ilkesi, paysahipleri arasında ve paysahipleri ile
ortaklık arasında ortaya çıkan menfaat çatı"malarının
hakkaniyet ve e"itlik ilkeleri ekseninde çözüme
kavu"turulmasını gerekli kılmaktadır. TTK Tasarısı m. 357,
bugüne kadar bir “Anonim Ortaklıklar Hukuku de#eri”
olarak ortaya çıkan e"itlik ilkesini, kanuni güvence altına
almaya yönelmi"tir. Buna göre, tüm paysahiplerinin e#it
ko#ullarda e#it i#leme tabi tutulaca"ı açık bir kuralla
öngörülmektedir. 

Meseleye organların konumu açısından yakla"ıldı#ında,
hem her bir organın kararları (bireysel konum) hem de
organların etkile"imi (kar"ılıklı konum) adillik ilkesi
gözetilerek yapılandırılmalıdır. !lk olarak., genel kurulda
alınan kararlarda e"itlik ilkesinin göz ardı edilmesi ve e"it
ko"ullardaki paysahiplerine farklı i"lem yapılması, ilgili
kararın geçersizli#ine yol açacaktır. TTK Tasarısı m. 391,
aynı yaptırımı yönetim kurulu kararları açısından da
açıkça belirtmektedir: E"itlik ilkesine aykırı yönetim kurulu
kararları, batıl (kesin anlamda geçersiz) olarak
nitelendirilecektir. 

Organlar arasındaki etkile"im ba#lamında adillik ilkesi
nasıl hayata geçirilebilir? Bu sorunun anahtarı yönetim
kurulunun elindedir. Genel kurul toplantısının davetinden
toplantı sürecine, toplantı sürecinde paysahiplerinin
katılımlarından genel kurul kararlarının icrasına de#in
uzanan yelpazede yönetim kurulu, paysahiplerinin adil bir
biçimde paysahipli#i haklarından yararlanmasını temin
etmelidir. Bu alanda çıkacak aksaklıklar konusunda
yönetim kurulu gereken önlemleri almalı, genel kurul
toplantısındaki muhtemel aksaklıklar konusunda ise genel
kurul ba"kanlık divanını uyararak meseleye yön vermelidir. 

Adillik ilkesi, sonuçta bireysel paysahipli#i haklarının ve
azınlık paysahipli#i haklarının hakkıyla yerine getirilmesini
ilgilendirir. Bu noktada yönetim kurulu, ortaklı#ın somut
gerçekli#inden hareketle menfaat sahipleri çevresini
belirlemeli, bu çevrenin kompozisyonu üzerinde durmalı,
bu noktadan hareketle muhtemel menfaat çatı"malarının
çıkabilece#i alanlar belirlenmelidir. Paysahiplerinin bir
kesimini bayilerin olu"turdu#u anonim ortaklıklarla,
sürekli sermaye piyasasından finansman sa#layan ve çok
sayıda yatırımcı orta#a sahip olan anonim ortaklı#ın
dinamikleri birbirinden farklıdır. Bu da göstermektedir ki,
her anonim ortaklı#a biçilebilecek tektip bir kurumsal
yönetim, tektip bir adalet standardı mevcut de#ildir.

Kurumsal yönetimin adalet sacaya"ının en önemli
unsuru, hakkaniyettir. Hakkaniyet ise, somut olay
adaletidir. Somut olay adaleti, sınırlı bir i"lev alanına ve
ömrüne sahip olan genel kurul tarafından belirlenemez.
Bunu belirleyecek ve genel kurula yansıtacak olan organ,
genel kuruldur. 

_K=(ÉÑÑ~Ñä$â
Kurumsal yönetimin "effaflık idesi, hem yönetsel hem de
mali anlamda saydamlı#ı gerektirir. Yönetsel saydamlık,
her "eyden önce organların yetki da#ılımının ve özellikle
yönetim organının unsurlarını olu"turan yönetim
kurulunun ve di#er yöneticilerin hiyerar"ik yetki
da#ılımının net bir biçimde belirlenmesini
gerektirmektedir. Bunun aracı, anaözle"me ve ona
dayanarak hazırlanacak yan düzenlemelerdir. Mali
saydamlık ise, ortaklı#ın mali yapısının ve alaca#ı mali
kararların denetime elveri"li ve izlenebilir olmasını ifade
etmektedir. 

Bu alanda da yönetim kuruluna ciddi bir görev
dü"mektedir: Yönetim kurulu, hem ortaklı#ın mali
yapısını denetime elveri"li bir biçimde olu"turmalı ve
denetletmeli, hem de paysahibini bu alanda doyurucu bir
biçimde bilgilendirmelidir. Bu yönden, paysahibinin en
verimli olarak bilgi alabilece#i düzlemin genel kurul
oldu#u dikkate alındı#ında, yönetim kurulunun ortaklı#ın
mali yapısını ve gelece#ine ili"kin verileri kapsamlı bir
biçimde genel kurula aktarması, "effaflık açısından hayati
bir önem ta"ımaktadır. 

Hem genel kurulun hem de yönetim kurulunun "effaflık
ilkesinin gere#ini yerine getirmesi, TTK Tasarısı ile sisteme
entegre edilen ba#ımsız denetimin etkinli#ine ba#lıdır.
Denetim sürecinin sonuçları genel kurulda paysahiplerinin
bilgisine sunuldu#unda, ortaklı#ın mali yapısı konusunda
do#ru bilgi edinilmesi sa#lanacaktır. Genel kurulun,
finansal tabloların onanması ve ortaklı#ın malvarlı#ı
üzerinde do#ru bir biçimde tasarruf edilmesi yönündeki
kararları, do#rudan do#ruya "effaflı#ın sa#lanmasına
ba#lıdır. 
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!ç sorumluluk olarak da adlandırılan hesap verebilirlik,
ortaklık organlarının konumunu do#rudan do#ruya
ilgilendirmektedir. Hesap verebilirlik, ortaklık organlarının
ve bu organlarda karar alma mekanizmalarını i"leten
yöneticilerin, ortaklı#a ve paysahiplerine kar"ı
sorumlulu#unu konu edinmektedir. Sorumlulu#un
içselli#i, ortaklık içinde görev ve yetki da#ılımının sa#lıklı
yapılmasını, kimin kime kar"ı sorumlu bulundu#unun
belirlenmesini ve ortaklı#ın zararına yol açan i"lem ve
eylemlerin yaptırımının ortaklı#ın iç sürecinde yaptırıma
ba#lanmasını gerektirmektedir. Ku"kusuz ki iç sorumluluk
da hukuk alemine yansıyacak bir davayla ileri sürülecektir.
Fakat sorumlulu#un muhatabı ortaklı#ın kendisi veya
onun genel kurulda iradesini olu"turan paysahipleridir. 

Hesap verebilirli#in bu yapısı, organların konumunun
dikkatli bir biçimde ele alınmasını gerektirir. Özellikle
yönetim te"kilatının örgütlenmesi, farklı yetki
mekanizmalarının olu"turulması durumunda dikey ve
yatay yetki da#ılımının raysyonelle"tirilmesi, hesap
verebilirli#in zorunlu sonucudur. Karar mekanizmalarında
yer alan kimselerin tasarrufları, hem ba#ımsız denetim
sürecinde hem de sonrasında genel kurul düzleminde
de#erlendirilecektir. Yukarıda incelendi#i üzere, ortaklık,
ibra kararları marifetiyle belirli durumlarda yöneticilerin
sorumlulu#una ba"vurma hakkından vazgeçebilir. $u
kadar ki, bu karara muhalefet eden paysahiplerinin
açacakları sorumluluk davaları, niteli#ine göre zararın
ortaklı#a veya ilgili paysahibine tazmin edilmesini
sonuçlandıracaktır. 

aK=pçêìãäìäìâ
Hem ortaklık hem de belirli yetkilere sahip yöneticiler,
ortaklı#ın dı"ındaki öznelere kar"ı da sorumludur. Dı"
sorumluluk olarak da ifade edilen sorumluluk ilkesi,
ortaklı#ın ve yöneticilerin ortaklıkla hukuki ili"ki içinde
bulunan veya bulunabilecek kimselere ve giderek
topluma kar"ı sorumlulu#u konu edinmektedir.

Organların konumu sorumluluk anlamında nasıl etkiler
do#urabilir? Bu konuda da kilit organın yönetim kurulu
oldu#unu belirlemek hatalı olmaz. Anonim ortaklı#ı hem
yönetmek hem de temsil etmek anlamında münhasıran
yetkili olan yönetim kurulunun, hukuki i"lemlerinde ve
yöneticilerin eylemlerinde, ortaklı#ın hukuki ili"ki içinde
bulundu#u kimselere, örne#in mü"terilere, bayilere ve
sermaye piyasası araçları maliklerine kar"ı sorumluluk
anlayı"ı çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Bu
kimselerin haklı menfaatlerini gözetmek ve ortaklı#ın
menfaati ile dengelemek, yönetim kurulunun görevidir. 

Sorumluluk anlamında yönetim kuruluna dü"en bir ba"ka
görev, genel kurulun alaca#ı kararlara sorumluluk
anlayı"ının  yansımasını sa#lamaktır. Genel kurulun
alaca#ı kararlar, üçüncü ki"ileri, toplumu, çevreyi
etkileyebilir. Yönetim kurulu, bu anlamda sa#lıklı karar
alınmasının zeminini olu"turmalı; hatalı kararları yeniden
genel kurulun incelemesine sunarak do#ru karar
alınmasını sa#lamalıdır. 
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pçåì´
Kurumsal yönetim, anonim ortaklı#ın organik yapısının
sa#lıklı i"leyi"i meselesi üzerinde önemle durmaktadır.
Sa#lıklı i"leyi"in temel ko"ulu, organların konumunun
kanuna uygun bir biçimde olu"turulması ve
anasözle"meyle ayrıntılı bir biçimde yapılandırılmasıdır.

Anonim ortaklı#ın iki karar organı olan genel kurulun ve
yönetim kurulunun kanunla çizilen münhasır yetki alanı
a"ılmamalı; bu sınırlara aykırı organ kararlarının geçersiz
olaca#ı göz önüne alınmalıdır. Organların kendi münhasır
yetki alanlarında kalmaları yeterli olmaz; aynı zamanda
kendilerine kanunla ve anasözle"meyle verilen yetkileri
nasıl yerine getireceklerinin de belirlenmesi gerekir. 

Bu noktada anasözle"me ve yan düzenlemelere önemli
roller dü"mektedir. Te"kilat yönetmeli#iyle yönetim
kurulunun hiyerar"ik yapısının, iç yönetmelikle ise genel
kurulun i"leyi"inin belirlenmesi TTK Tasarısı’nın kurumsal
yönetim yetkinli#ini sa#lamak üzere getirdi#i önemli
yeniliklerdir.

Organların bireysel konumunun yanı sıra kar"ılıklı
etkile"imi de önem ta"ır. Kurumsal yönetimin önemli
de#erlerinden biri olan adillik ilkesinin hayata geçirilmesi,
menfaat sahiplerinin haklı menfaatlerinin do#ru bir
biçimde belirlenmesini gerekli kılar. Bunu belirleyecek ve
genel kurulu bu anlamda yönlendirecek olan organ,
yönetim kuruludur, zira anonim ortaklı#ın ya"ama uzanan
eli, yönetim kuruludur. 

Yönetsel yapının ve mali yapının saydamla"tırılmasını
zorunlu kılan "effaflık ilkesi, ba#ımsız denetimle yeni bir
çehre kazanacaktır. Genel kurul, ba#ımsız denetim
marifetiyle yönetimin performansını daha sa#lıklı bir
biçimde de#erlendirecek, ileriye dönük daha etkili kararlar
alabilecektir. 

Sorumlulu#un payla"ımı da organların e"güdümünü
ilgilendiren bir meseledir. Münhasır yetkiler dı"ında kalan
alanda yönetim kurulunun ortaklı#ın kaderini etkileyen
kararlarda genel kurulun görü"üne ba"vurması verimli
sonuçlar do#urabilir. Ancak her kritik kararda yönetim
kurulunun bu yönteme ba"vurması olası ve yerinde
de#ildir. 

Kurumsal yönetimin ba"at önermesi, anonim ortaklıkta
bir kurum yapısının meydana getirilmesi, bu kurumun
temel yapıta"ı olan paydan hareketle paysahibinin
yönetime katılmasının sa#lanmasıdır. Bu iki olmazsa
olmaz unsur, organların konumlarının do#ru
belirlenmesini gerektirmektedir. Her anonim ortaklık,
kanunun çizdi#i sınırlar dahilinde, kendi yapısal
gerçekli#ini kendi belirlemelidir.
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Söz konusu materyaller ile içeri#indeki bilgiler, Deloitte Türkiye ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derne#i (TKYD) tarafından sa#lanmaktadır ve belirli bir konunun veya
konuların çok geni" kapsamlı bir "ekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını ta"ımaktadır.

Buna uygun "ekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe, vergi, yatırım, danı"manlık alanlarında veya di#er türlü profesyonel ba#lamda tavsiye veya hizmet
sunmak de#ildir. Bilgileri ki"isel, finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danı"mana ba"vurmanız
tavsiye edilir.

Bu materyaller ile içeri#indeki bilgiler oldukları "ekliyle sunulmaktadır ve Deloitte Türkiye ve TKYD, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır.
Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Deloitte Türkiye ve TKYD, söz konusu materyal ve içeri#indeki bilgilerin hata içermedi#ine veya belirli performans ve kalite kriterlerini
kar"ıladı#ına dair bir güvence vermemektedir.

Deloitte Türkiye ve TKYD, satılabilirlik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, güvenlik ve do#ruluk konularındaki garantiler de dahil
olmak üzere her türlü zımni garantiden burada feragat etmektedir.

Materyalleri ve içeri#indeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve
sorumlulu#u tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Deloitte Türkiye ve TKYD, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözle"meyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden do#an her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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