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ANONIM ORTAKLIKLARDA

KURUMSAL YONETIMDE KAMUNUN ISLEVi

Dr. ('aglar MANAVGAT*

I. GIRIS

Anonim ortakliklar hukukunda son yillarda meydana gelen en
onemli geli§melerden bir tanesi, kurumsal yonetim ilkelerinin anonim
ortaklik yonetimindeki etkisinin belirgin bigimde artmasidir. Kurumsal
yonetim ilkelerinin, anonim ortaklik yonetimine hakim olmasi, ekonomi
kurallarinin yonetim gUcuntin tipik bir 6rnegidir. Ekonominin, hukuk
kurallari izerindeki belirleyici etkisi yeni bir olgu degildir. Finansal
piyasalarda, piyasa odakli dUzenleme anlayig, bu etkilegimin bir
UrinUdfir. Ozellikle Avrupa Birligi (AB) hukukunda finansal piyasalara
ilikin direktiflerde, piyasa odakli yaklapmin etkisi gorillmektedir.

Anonim ortakliklar hukuku da bu geligimden en gok etkilenen
alanlardan birisini o1uturmaktadir. Kurumsal yonetim kavraminin yarim
yizyfli agan bir gegmigi olmasina ragmen, son yillarda gittikqe on plana
gikmasi ve etkisini arttirmasi, ekonomi kurallarinin uygulamaya
yansimasinin bir bayka gortintim §eklini oluturmaktadir. Yasa gUctine ve
zorlayciliga sahip kurallarla, yasal yaptirimi olmamakla beraber, piyasa
gtiglerinin yonlendirdigi ve uygulama alani gittikqe genipleyen kurallarin
birarada bulunmasi ve uygulanmasi, ilging bir geli§im sirecini ortaya
koymaktadir.

2000'li ylllarin baindan itibaren, ustelik farkli cografyada ve
piyasalarda ardarda yaganan ortaklik skandallari, anonim ortakliklarda
dizenleme anlayipinin, yanetim ve denetim sireqlerinin yeniden
sorgulanmasini gerektirmigtir. Yeterince zorlayiciligi olmayan kurallarin,
kurumlarin ve etkinlikten uzak yaptirimlarin ekonomi ve kamu ydnetimi
Uzerindeki onemli etkisi gorilmittirl. Elbette bu sorunun 6zimui, olay
bazinda tepkisel yaklagimlar ifade eden yasal duzenlemeler yapmak
degildir.. Zira ortaya gikan bir sorunun tekrarlanmamasi amaclyla aqiri
midahaleci bir duzenleme yaklaimi, ozellikle finansal piyasalarda,

(*) Bilkent Universitesi Hukuk FakUltesi
(1) Coglianes, C./Keating, E./Michael, M./Healey, T.: The Role of Government

In Corporate Governance, NYU Journal of Law and Business, v.1, 2004, s. 221.
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piyasanin dengelerinin bozulmasina ve daha biuyik sorunlarin dogmasina
neden olabilecektir.

Bu noktada kargilaplan ikilem, ortakliklar hukuku
mekanizmalariyla giglendirilmi§ piyasa odakh dizenlemeler ve
yaptirimlarin, geliime ve degigime aqik bir yapi oluturmasina ragmen,
etkin bir kurumsal yonetim uygulamasin saglayamamasidir2. Yani bir
tarafta, kurumsal yonetim ilkelerinin dogal ozelligini koruyarak, geligime
aqik esnek bir yapi olupturulmasi, diger tarafta ise uygulamada etkinlik
saglayacak bir yaptirim diizeninin kurulmasi soz konusudur. 2001 yflinda
ABD'de Enron ile baqlayan ve bir kismi ABD'de, bir kismi Avrupa'da
ortaya glkan ortaklik skandallar, tepki yasalarinin gikmasina yol agmigttr3.
Bu yasalarin temelini kurumsal ydnetim ilkeleri o1upturmu§; kurumsal
yonetim ilkeleri, biuyUk olqide zorlayiciligi yasayla saglanan kurallar
haline getirilmi§, kamunun, kurumsal yonetim ilkelerinin oluturulmast ve
uygulanmasindaki rolli artmigtir.

Finansal skandallara tepki olarak ortaya gikan bu geligime ragmen,
kurumsal yonetim ilkelerinin yasalarla mi, yoksa uyulmasi istege bagh
kurallarla mi dizenlenmesi gerektigi evrensel bir sorun olarak
guncelligini korumaktadir. Gelimekte olan ilkeler agisindan, uyulmasi
istege bagli ya da yaptlrimi ozel hukuk mekanizmalariyla oluturulan
kurallarin daha etkin oldugu; ancak 6zel yaptirim mekanizmalarinin,
iglevsellik agisindan kamusal kurallarin varligina ihtiyaq g6sterdigi tespiti
yapllmitir 4 .

Ote yandan ilkelerin duzenlenmesinde ve yaptirimin
uygulanmasinda kamusal etkinin derecesi ne olursa olsun, kurumsal
yonetim alanindaki d~izenlemelerde kural-ilke tercihinin mutlaka ortaya
konmasi gerekmektedir. Kural esasina dayalh dizenlemeler, daha basit ve
sinirlari belirgin nitelikte olmalarina ragmen, zaman igindeki degigimlere
ve somut olayin ozelliklerine uyum saglama konusunda yeterince esnek
degildir ve bu nedenle de ihiale daha aqiktir. Buna karpilik ilke esasina
dayall dizenlemeler, temel amaqlari ortaya koymakta, genel nitelik

(2) Wymeersch, E.: Enforcement Of Corporate Governance Codes, European
Corporate Governance Institute, Working Paper No: 46/2005, s. 1.

(3) ABD'de Enron'la baglayan ortaklik skandallari dizisine yargisal tepki ve
sonuglarina iligkin degerlendirme igin bkz. Latham, J.: The Legislative and Judicial
Response To Recent Corporate Governance Failures-Will It Be Effective, Transactions:
The Tennessee Journal Of Business Law, V. 5, 2003, s. 73 vd.

(4) Dunya Bankasi tarafindan yapilan bir galigmada ulagilan bu sonug igin bkz.
Berglif, E./Claessens, S.: Corporate Governance and Enforcement, World Bank Policy
Research Working Paper 3409, September 2004, s. 1.
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tapimaktadir5. Bu nedenle ilke esasina dayali duzenleme anlayipi kurumsal
yonetim kavramina daha uygundur.

Kurumsal yonetim ilkelerinin kapsaminin ve yaptirim tirlerinin
belirlenmesi konusunda uluslararasi dizeyde yaganan geligmelerin yani
sira, ilkemizde de bir taraftan kurumsal yonetim ilkelerinin Sermaye
Piyasasi Kurulu (SPKr) ve daha sonra bankalar igin Bankacilik
Duzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafindan yayimlanmasi,
diger taraftan da Turk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarisinda, kurumsal
yonetimin ilkeleriyle ilgili temel diizenlemelere yer verilmesi, kurumsal
yonetim ilkelerinin olupturulmasi ve uygulanmasinda SPKr merkezli bir
yapi oluaturulmasi, kurumsal y6netimle ilgili bir yol ayriminin varligin
gostermektedir. Kurumsal yonetim ilkelerinin yasalar veya ortak uzlaiyi
ifade edecek §ekilde meslek drgitlerince diizenlenmesi noktasinda
yapilacak tercih; dizenleme §ekli ne olursa olsun, yaptirim gUcunun
saglanma yantemi, kurumsal yonetim ilkelerinin olupturulma ve
uygulanma rejimi bakimindan bUyik onem tapimaktadir. Anilan
degerlendirmelerin ortak paydasini ise, kamunun kurumsal yonetim
ilkelerinin duzenlenmesi ve uygulanmasindaki i levi oluaturmaktadir. Bu
noktada yapilacak tercih, kurumsal yonetim ilkelerinin genel sistem
tizerindeki etkisi bakimindan belirleyici nitelikte olacaktir.

II. KURUMSAL YONETIM ILKELERININ DUZENLENME
YONTEMLERI VE ETKINLIGININ DEGERLENDIRILMESI

1. Yasa Hiikmiine Dayanmayan Kurumsal Yiinetim Ilkeleri

Kurumsal yonetim ilkelerinin yasa hiikmine dayanmamasi, agik bir
yasal dayanak olmaksizin dizenlenmelerini ya da yasa diginda ikincil
mevzuatta dizenlenmelerini ifade etmektedir. Ikinci grup kurumsal
yonetim ilkeleri, hukuki dayanagini yasadan alabilmekte, ancak
dizenleme, yasanin verdigi yetki gergevesinde genellikle meslek
brgitlerince yapilmaktadir.

Tarihsel geliim sUreci iginde, yasa hikmine dayanmayan
kurumsal yonetim ilkelerinin, bzduizenleyici kuruluglarca belirlendigi
gorilmektedir. ABD'de, 1930'lu yillardan beri, New York Borsasi
(NYSE) ve Amerikan Araci Kurulu§lar Birligi (NASD) gibi ozduizenleyici
kuruluglara dizenleme ve yaptirim uygulama gorev ve yetkileri yasal
duzenlemelerle verilmigtir. Son donemde yaganan ortaklik skandallari,
ozdizenleyici kuruluglar izerine inga edilen bu yapinin yerindeliginin
sorgulanmasina yol aqmiqtir. Ancak bu noktada tartigilmasi gereken,
kurumsal yonetim dizenlemelerinin kamu ya da 6zdtizenleyici
kuruluglarca yapilmasi ve uygulanmasi tercihi degil, ozdizenleyici

(5) Coglianes/Keating/Michael/Healey, s. 228.
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kuruluglara verilen dizenleme ve yaptirim uygulama yetkilerinin nasil
etkin hale getirilmesi gerektigidir6.

Yasa hikmine dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin
uygulanmasinda izlenen yaygin yontem, "uygula veya agikla" ilkesidir.
Bu ilkeye gore, ortakliklarin kurumsal ydnetim ilkelerini uygulamalari
istege bagli olacak, ancak uygulayamadiklari kurumsal yonetim ilkelerini,
uygulayamama gerekqesiyle birlikte kamuya agiklamalari gerekecektir.
Bu yontem, yasaya dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin
yaptiriminn piyasa tarafindan uygulanmasi esasina uygundur. Gergekten
kurumsal y6netim ilkeleri, her ortaklign bunyesine aym etkinlikte uyacak
kurallar iqermemektedir7. Kurumsal yonetim ilkelerinin mutlak olarak
turn anonim ortakliklarda uygulanmasini istemek, hem ortaklik hem
ortaklar ve daha genia bir tanimlamayla yatirimcilar izerinde olumsuz etki
yaratabilecektir. Ancak bu yaklapimin sonucu, kurumsal yonetim
ilkelerinin uygulanmasini tamamen keyfi birakmak degildir. "Uygula
veya aqikla" ilkesi, bu noktada menfaatler dengesini saglamaktadir.
Ortaklik, kendi yapisina uygun olan kurumsal yonetim ilkelerini
uygulamakta, uygun gormediklerini uygulamamakta, ancak bunlari
gerekqeleriyle birlikte kamuya agiklamaktadir. Ortakligin bu uygulamasani
nihai olarak piyasa degerlendirmekte ve bu degerlendirme, ortaklik
paylarinin piyasa fiyatina yansimaktadir. Bu sistemde kamunun, kurumsal
yonetim ilkelerinin uygulanmasindaki iglevi, kamuya yeterli aqikiamalarin
yapilmasini saglamaya yonelik olmaktadir.

TUrkiye agisindan konuya bakildiginda, kurumsal yonetim ilkeleri
yasada diizenlenmemigtir. Buna karpilik, 2003 yilinda SPKr, kurumsal
yonetim ilkelerini yayimIamigtir8 . Burada ilke esasina dayall bir
duzenleme anlayipi tercih edilmigtir. Ilkelerin, "uygula veya agikla"
yontemiyle uygulanmasi 6ngrilmitir. SPKr, duizenleme ve denetim
otoritesi olarak kamuya yapilacak aqiklamalarin standardini belirlemekte
ve uygulamanin gozetimini yapmaktadir. Tirk sermaye piyasasinda,
ortakliklarin kurumsal yonetim ilkelerine uyum durumu, istege bagli
olarak yapilan kurumsal yonetim derecelendirmesi sonuqlarinin kamuya
agiklanmasi ve halka aqik anonim ortakliklarin, "uygula veya agikla"
ilkesine dayali olarak yaptiklari aqiklamalarla, paylar borsada iglem goren
anonim ortakliklarin yillik faaliyet raporlarinda yer vermek zorunda
olduklari kurumsal yonetim uyum raporunun kamuya. aqikianmasi

(6) Coglianes/Keating/Michael/Healey, s. 223-224.
(7) Ozellikle halka aqiklik orani yuksek anonim ortakliklar igin getirilmi§

kurumsal ydnetim ilkelerinin, hakim ortagin bulundugu, halka agiklik orani dUpik
anonim ortakliklarda beklenen faydayi saglamadigi yonundeki degerlendirmeler igin bkz.
Hofstetter, K.: One Size Does Not Fit All: Corporate Governance For "Controlled
Companies", N.C.J. Int'l L&Com.Reg., V. 31, 2006, s. 597.

(8) Turk Kurumsal Yonetim Ilkeleri, www.spk.gov.tr adresinde yayimlanmigtir.
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yontemleriyle aleniyet kazanmaktadir. Kamuya yetersiz aqiklama
yapildigi takdirde, Kurul midahale etmektedir. Esasen Kurulca belirlenen
standartlara aykiri olarak kamuya agiklama yapildigi takdirde, Sermaye
Piyasasi Kanunu (SPKn) m. 47/A hikmi gergevesinde Kurul'un idari
para cezasi verme yetkisi vardir. Eger kamuya aqiklanmayan, yanh veya
eksik agiklanan kurumsal yonetim ilkesine aykirilik durumu, ayni
zamanda sermaye piyasast aracinin degerini etkileyebilecek onem ve
etkiye sahipse, bu durumda SPKn m. 47.A.3 huikmiu uyarinca bilgiye
dayali manipfilasyon fiilinin, maddi unsuru da gergekleebilecektir. Bu
ayriksi durum, hukuka aykiri agiklamaya konu olan kurumsal yonetim
ilkesinin, ayni zamanda kamuya aqiklanmast mevzuatla zorunlu kilinml§
bir bilgiyle orttigmesi halinde soz konusu olabilecektir.

Bankacilik alaninda uygulama alanina sahip kurumsal yonetim
ilkeleri ise, Bankacilik Kanunu m. 22 hikminin verdigi yetkiye
dayanarak, BDDK tarafindan, Bankalarin Kurumsal Ydnetim Ilkelerine
Iliqkin Yanetmelik ekinde yaymlamiqtir. Ileriye donuk olarak asil onem
tapiyan gelime, kurumsal yonetim ilkelerinin, TTK Tasarisi'nin kapsamina
alinmasidir. Tasari'da, kurumsal yonetim ilkelerinin kamuyu aydinlatma
rejimindeki yeri belirlendikten sonra, 1507. madde hikminde, halka aqik
anonim ortakliklarda kurumsal yonetim ilkelerinin hazirlanma gorev ve
yetkisi SPKr'na vermigtir. Ayrica diger kurumlarin, kendi gorev
alanlarlyla ilgili olarak yapacaklari kurumsal yonetimle ilgili
dizenlemeleri igin SPKr'dan onay almalari ong6rUlmUtUr. Tasari
hikmi, SPKr diqindaki kurumlarin, sadece ayrintyla sinirli dizenleme
yapabilmelerine olanak tansmitir.

GrUldigi gibi, ilkemizde, kurumsal yonetim alaninda, yasa
hikmUne dayanmayan dtizenleme anlayip hakimdir. Yasa hikmUne
dayanmayan kurumsal yonetim ilkeleri, genel ilkeleri ortaya koymakta
ve ortaklik yonetimlerine, bu genel ilkeler Uzerinde kendi kurallarint

olupturma olanagi tanimaktadir9 . Bu yaklaqimin avantaji, ortakliklarin
ozgin kurumsal ydnetim ilkeleri olupturabilmeleri ve bu ilkeleri, degigen
koquilara uyumlu hale getirebilmeleridir. Elbette sUrekli degigime aqik bu
sureq, kurumsal y6netim ilkelerinin de stirekli kendisini yenilemesine ve
yenilikqi yaklagimlara firsat tanimaktadir.

Bilgi iglem alaninda meydana gelen hizli degigim ve bu degigimin
hukuk kurallarina yansima hizi, kurumsal yanetim ilkelerinin
oluturulmasi konusunda ozdUzenleyici kuruluglara ve bunlarin gizdigi
gergeve iginde ortaklik yanetimlerine yetki taninmasinin onemini
belirginleptirmektedir. Internet ve bilgi i§lem alaninda yaganan gelimeler,
TTK'ya yansimamigtir. TTK Tasarisi, bu konuda yenlikgi birgok hikim

(9) Macey, J.: Corporate Law and Corporate Governance A Contractual
Perspective, The Journal of Corporation Law, Winter 1993, s. 194.
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iqermekle beraber, geliimin temel yasalara yansimasinin yava§ bir sureqte
gergekleptigi de agiktir. Oysa ortakliklar, bilgi iglem teknolojisinden
yararlanarak, bir gok kurumsal yonetim ilkesini hayata gegirebilmiglerdir.
Ozellikle ortaklarla iliqkiler, kamuyu aydinlatma alanlarinda bilgisayar,
hem ortakliklar hem ortaklar ve kamuoyu bakimindan gok elveri§li bir
araq niteligi tapimaktadir. Ozduzenleyici kuruluglarin, geligmelere kargi bu
duyarliligi, yasa koyucuda olmayan kar odakli karar alma egiliminin de
bir uzantisidirlo. Ozdizenleyici kuruluglarin, sektorle yakin iliqkileri
nedeniyle, ayrintili ve guincel bilgilere sahip olmalari, sorunlarin tephisinde
ve gizUm uretilmesinde isabet oranini arttirmaktadirl1. Bu kuruluglarin
dogrudan ihtiyaglara yanit verebilecek dizenlemeler yapabilmeleri,
guncel ihtiyagiar ve gelimelerin temel yasalara yansimasindaki surecin
yavagligina kargilik, ozdiizenleyici kuruluglarin dizenlemelerinin
ortakliklar tarafindan hizia ozUmsenip uygulamaya gegirilmesi, kurumsal
y6netim ilkelerinde kamunun iglevi konusunda yapilmasi gereken
tercihieri de etkilemektedir.

Kurumsal yonetim ilkelerinin yasalarla dizenlenmesi, yasal
duzenleme surecinin ozunde yer alan politik etkiyle de qeligmektedir.
Ozellikle finansal piyasalari ilgilendiren yasalarin gikarilma surecinde,
politik yaklapimlar, ekonomik tercihlerin -nune geqebilmektedirl2*
Yasama sUrecinde ortaya gikan bu kaginilmaz tablo, finansal piyasalar gibi
hassas dengeler izerine kurulu ve geliime aqik alanlarda olumsuz
etkisini daha belirgin bigimde gostermektedir. Nitekim gergeve yasa
modelinin, finansal piyasalari dizenleyen alanlarda uygulanmasiyla,
geligime aqik, dinamik bir yasal gergeve olupturulmasi saglanmiptir. SPKn
ile baglayan bu sUreg, yasada genel gergevenin gizilmesi, dizenleyici
otoriteye ikincil dizenlemeler konusunda geni§ bir alan birakilmasi,
boylece ihtiyaglara aninda cevap verebilen, geligimin oiini agan bir
yasal yapi modelinin olugmasmi olanak tanmigtir. I§te konuya kurumsal
yonetim ilkeleri agisindan bakildiginda, yasalarla getirilen kurumsal
yonetim ilkeleri, her ortakligin yapisina uygun, geligime ayik, somut olaya
uyum saglayabilecek esneklikten uzak olacak, siyasi etkiler tapyacaktir.
Oysa yasa hikmiine dayanmayan kurumsal yanetim ilkeleri, ekonomik
gereksinimler odakli bigimde olupturulacak, ortakliklarin ve piyasanin
gereksinimlerine uygun biqimde hizli ve etkin bir geligim
gosterebilecektir.

Ozdizenleyici kuruluglarin, gUncel gereksinimlere uygun biqimde
geliptirdigi kurumsal yonetim ilkelerinin, ortak menfaatleri
gergekleptirmeye yonelik olmasi nedeniyle, uyum derecesi daha yiksek

(10) Macey, s. 195.
(11) Coglianes/Keating/MichaellHealey, s. 224.
(12) Karq. Macey, s. 205; Coglianes/Keating/MichaellHealey, s. 224.
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olacaktirl 3 . Uyum derecesinin yuksekligi, bir yandan ilkelerin daha
gergekgi nitelik tapimasindan kaynaklanacagi gibi diger yandan da,
ortakliklarin, bir pargasi olduklari kuruluglarca olupturulmasi nedeniyle,
sahiplik duygusu yaratacaktir.

Ote yandan yasa hikmine dayanmayan kurumsal yonetim ilkeleri,
yeterli gozetim ve denetime konu olmadiklari; buna bagli olarak yaptirim
gdiqlerinin zayif olmasi nedenleriyle ele§tirilmektedirl4 . Yasa hikmiine
dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin, gogunlukla ozdizenleyici
kuruluglar tarafindan oluaturulmasi, bu kuruluglarin yonetimine hakim
ortaklik ve gruplarm menfaatlerinin duizenlemelere daha gok yansimasina
neden olmaktadir. Yine ayni nedenle, ozdUzenleyici kuruluglarin
koyduklari kurallarin uygulamasinda menfaat gatigmalari ortaya gikmakta,
sibjektif uygulamalar olabilmektedir.

Yasa hikmUne dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinde yaptirim
eksikligi eleptirisi yadirganabilir. Zira bu kurallarin yaptiriminin piyasa
mekanizmasi iginde olumasi, sistemin ustinijik nedenlerinden birisidir.
Ancak piyasanin, kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasma duyarh
olmasi, hem piyasanin gelimiglik dizeyine hem de yapisal ozelliklerine
baglidir. Bir bayka deyiple, piyasa mekanizmasinin, kurumsal yonetim
ilkelerinin yaptirimini olupturmasi mutlak bir sonug degildir1 5 . Bu
durumda, her durumda etkin bir gozetim ve denetim sUrecinin varligi
gerekli oldugu gibi, piyasanin yaptirim iglevini destekleyecek ayri bir
yaptirim mekanizmasina da ihtiyaq duyulmaktadir. Igte yasa hikmUne
dayall olmayan kurumsal ybnetim ilkelerinin zayif tarafi bu noktada
garilmektedir.

ABD'deki Enron skandalini takiben, yine ABD'de ve Avrupa'da
yaqanan finansal skandallar, yasa hikmine dayanmayan, 6zdizenleyici
kuruluglarin koydugu kurumsal yonetim ilkelerinin yeterliligini tartigiltr
hale getirmigtir. Buna tepki olarak bir yasalayma sureci yaganmigtir.
Ancak ortaya qikan olumsuz sonuqlar, salt kurumsal ydnetim ilkelerinin
yaptirimlarinin, uygulanmasinin gbzetim ve denetiminin yetersizligine
degil, ozdizenleyici kuruluglarin yapilanmasina, yetki alanlarina, tabi
olduklari kamu gozetimine de baglidir. Dolayisiyla, gegmiqte yaganan
olumsuzluklari timiyle kurumsal yonetim ilkelerinin yasalar divinda
dizenlenmesine ve yaptirimlarinin yetersizligine baglamamak, yasa di§I
kurumsal yonetim ilkelerinin ve bu baglamda ozdUzenleyici kuruluglarin
dizenlemelerinin daha etkin islemesini saglayacak sistemleri olupturmak
daha dogru bir yaklaqim tarzi olacaktir. Ozdizenleyici kuruluglarin

(13) Coglianes/Keating/MichaellHealey, s. 224.
(14) Coglianes/Keating/MichaellHealey, s. 225.
(15) Almanya'da, kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasinda piyasanin

yaptirim i§Ieviyle ilgili olumsuz sonuglara ilikin olarak bkz. Wymeersch, s. 5.
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gozetim, denetim iglevierini ve yaptirim gictini zayiflatan temel olgu,
yukarida deginildigi gibi menfaat gatiqmasindan dogmaktadir. 0 halde
ozdizenleyici kuruluglarin, dizenleme iglevleriyle, menfaat gatigmasina
neden olan iglevierini birbirinden ayirmak, bu iglevlerin birbirinden
etkilenmeden yerine getirilmesini saglamak onemli bir geligme
oluaturacaktirl6

Yasa hikmuine dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin
degerlendirmesinde uzerinde durulmasi gereken bir baqka konu, bu tip
ilkelerin, hukuk kurallarinin uygulanmasinda oynadigi rolle ilgilidir.
Kurumsal yanetim ilkeleri, bir yasa hikmine dayanmadan olupturulsa
bile, somut uyugmazligin degerlendirmesinde dikkate alinabilecek
davrani§ ol9itleri getirmektedir. Bu durumda, kurumsal yonetim ilkeleri,
yasa veya ikincil dizenleme hikUmlerinin yorumunda yararlanilabilecek
kaynaklardirl7. Ornegin, bir anonim ortaklik yonetim kurulu iyesinin
sorumlulugunun tartigildigi uyugmazlikta, basiretli bir tacir gibi hareket
etme yUkiminUn igeriginin belirlenmesinde kurumsal yonetim
ilkelerinden yararlanilabilir. Yine kusur sorumlulugunda, kusurun varligi
veya derecesinin belirlenmesinde, kurumsal yonetim ilkeleri iyik tutabilir.

Nihayet yasa hikmine dayanmayan kurumsal yonetim ilkeleri,
yasa veya ikincil dizenleme dizeyindeki hukuk kurallarinin
olupturulmasinda da kaynaklik etmektedir. Bu noktada kurumsal ydnetim
ilkeleri, yasa hikmine dayanmadan, genellikle meslek orgitlerinin veya
daha geni§ bir tanimlamayla ozdizenleyici kuruluglarin dizenlemeleri
olarak yayimlanmakta, belli bir uygulama doneminde sonra genel kabul
gormesine bagli olarak yasal sisteme dahil edilmektedir. Bu geligim
sirecinin sermaye piyasasl mevzuatinda ve TTK Tasarisi'nda ornekleri
garilmektedir. TTK Tasarisl'nin genel gerekgesinde, Tasari'nin
hazirlanmasini gerektiren nedenlerin baqinda, kurumsal ydnetim
ilkelerinin anonim ortakliklar hukuku uzerindeki etkisi gosterilmigtirl8 .
Bu etkileigimin uzantisi olarak, birgok kurumsal yonetim ilkesi TTK
Tasaris'na alinmigtir. Bu baglamda, SPKr'na kurumsal yonetim ilkelerini
dizenleme yetkisinin verildigi 1507. madde; yonetim kurulunun
kurumsal yonetim uyum raporu hazirlamasini ongoren 375. maddenin
birinci fikrasi; tehlikelerin erken tephisi komitesi kurulmasini ongoren
378. madde; yonetim kurulu iginde yonetim ve yonetim diqi yetkiler
ayrimina olanak tanlyan 367. madde; bagimsiz denetimi diizenleyen 397.
madde; epit iglem ilkesinin duzenlendigi 357. madde; oyda imtiyazin

(16) ABD'de finansal skandallardan sonra, NASD ve NYSE'nin, dizenleyici
iglevlerini, piyasa faaliyetlerinden ayri yUritmelerini saglayacak yapilanma dekigikligi
ile ilgili degerlendirme igin bkz. CoglianeslKeatinglMichael/Healey, s. 227.

(17) Wymeersch, s. 7.
(18) TTK Tasarisi Genel Gerekqe, paragraf 021, 026, 069.
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sinirlandirildigi 479. madde; §effafligin duizenlendigi 1502. madde
sayilabilir. Anilan hikUmler, birer kurumsal yonetim ilkesi olarak ortaya
gikan kavram ve diincelerin yasalara yansimasini ifade etmektedir. Ayn
§ekilde sermaye piyasasi mevzuatinda da, paylar borsada iglem goren
ortakliklarda denetim komitesi kurulmasinin ongorUlmesine; bagimsiz
denetim ve daniqmanlik faaliyetlerinin birbirinden ayrilmasina;
gayrimenkul yatirim ortakliklarinin yonetim kurulunda en az 1/3 oraninda
bagimsiz yonetim kurulu uyesi bulunmasi zorunluluguna, kamuyu
aydinlatmaya ve bagimsiz denetime iliqkin hikimler, kurumsal yonetim
ilkelerinin mevzuata yansimasinin ornekleridir.

Kamunun etkisinin olmadigi, yasa huikmine dayanmayan ve
yaptirim gici de piyasa mekanizmalarina ait olan ilkelerin, zaman iginde
yasa veya ikincil duzenleme kapsamina girerek, kamusal nitelige
birUnmesi, bir geligki gibi gorinebilir. Ancak burada onem taiyan ayrim
noktasi, yasa hikmine dayanmayan kurumsal yanetim ilkeleri,
gogunlukla "uygula veya agikla" ilkesine dayali olarak uygulanmakta,
piyasanin yaptirimlar gaze alindiginda uymama da soz konusu
olmaktadir. Ayrica piyasa, yapisal ozellikleri geregi kurumsal yanetim
ilkelerine yeterince duyarli olmayabilecegi igin, bu ilkeler, etkili bir
uygulama alani bulamayabilecektir. Her ne kadar piyasa katilimcilar
kendi kurallarini kendileri koydugu igin, benimsenme orant daha yiksek
olacaksa da, hizla degigen gereksinimlere uyum saglayamayan kurumsal
yanetim ilkelerinin varligini yitirme olasiligi da yiksektir. 1te bu
uygulama sizgecinden gegip, mutlak bir kabul goren ve yerlegik nitelik
kazanan kurumsal yonetim ilkeleri, daha kati kaliplara sahip mevzuat
hikumleri kapsamina girip, kalicilik ozelligini kazanabilir. Bu nedenle,
yasa hikmine dayanmayan kurumsal yanetim ilkelerinin, bir uygulama
doneminden sonra, kalicilik ve genel olarak uygulanabilme ozelligine
kavu§tuktan sonra yasa veya ikincil dizenlemeler kapsamina alinmasinda
herhangi bir geli§ki soz konusu degildir. Kurumsal yonetim ilkelerinin,
yasa hUkmine dayanmayan bir sistemde oluaturulup uygulanmasi
rejiminin mutlaka korunmasini gerektiren sebeplerin ba§inda, ilkelerin,
uygulama surecinden gegip genel kabul ve uygulanma bzelligine
kavuptuktan sonra mevzuata kaynaklik etmesi gelmektedir. Bu sayede
ozellikle finansal piyasalari ilgilendiren yasa dtizeyindeki dizenlemelerin
gok daha isabetli yapilmasi ve kalici olmasi saglanabilir.

2. Yasa Hiikmiine Dayanan Kurumsal Yonetim Ilkeleri

Kurumsal yonetim ilkelerinin kamu odakli geliptigi sistemlerde,
kurumsal yonetim ilkeleri yasa hikimleriyle dizenlenmektedir. Bu
noktada vurgulanmasi gereken bir husus da, yasa htikmUne
dayanmaksizin olu§turulan kurumsal yonetim ilkelerinin, zaman iginde
uygulama donemi sonunda yasa hikmi haline gelebildigidir. 0 halde
yasa hikmUne dayanan kurumsal ybnetim ilkeleri, farkli agamalardan
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geqerek yasa hUkmUne dayall bir dUzenleme kapsamina girse de, sonuqta
uygulamasi, gozetimi, denetimi, yaptirimi kamunun sorumlulugunda olan
ilkelerdir.

Yasa hikmine dayanan kurumsal yonetim ilkelerinin bir kismi da,
sadece kurumsal yonetim ilkelerine uyum kurallarini 6ngormektedir. Bir
baqka deyi§le, bu sistemi benimseyen hukuk dizenlerinde, yasa hikmi,
dogrudan bir kurumsal yanetim ilkesi igermemekte, fakat dizenlenmi§
kurumsal yonetim ilkelerine uyulmasini, aksi halde nedenlerinin
aqiklanmasi gerektigini hiukme baglamaktadirl9.

TTK Tasarisi'nin 375. maddesinin birinci fikrasinin (f) bendinde,
kurumsal yonetim aqiklamasinin dUzenlenmesi ve kamuya aqiklanmasi,
yonetim kurulunun devredilmez yetkileri arasinda sayllmitir. Tasari'nin
1502. maddesinde, kurumsal yonetim ilkelerine ne 619ide uyulduguna
ilikin yillik degerleme agiklamasinin, ortakligin web sayfasinda yer almasi
gerektigi hikme baglanmigtir. Yine Tasari'nin 1507. maddesi uyaranca,
halka aqik anonim ortakliklarda kurumsal yonetim ilkelerine uyumla
ilgili agiklamalarn esaslarj SPKr tarafindan yapilacaktir. Gorildigi gibi
TTK Tasarisi'nin bu hUkumlerinde kurumsal yonetim ilkelerine ilikin
maddi hikimler bulunmamakla beraber, bu ilkelere uyum sonularinin
kamuya aqiklanmasi ve web sayfasinda incelemeye hazir tutulmasi, bir
yasal yUkUmlilUk olarak 6ngortilmektedir. Bu haliyle Tasari hukumleri,
kurumsal yonetim ilkelerini, yasa hikmine dayanan ilkeler haline
getirmektedir.

Kurumsal yanetim ilkelerinin yasa hikmuine dayanan bir sistem
iginde dizenlenmesinin temel sebeplerinden birisi, yatirimcinin etkin bir
yapi iginde korunmasidir20 . Ozellikle halka aqik anonim ortakliklarda,
halka agik pay sahipleriyle ortaklik ydneticileri arasindaki menfaat
gatigmasi, ortaklarin, yasa gUcunde dizenlemelerle korunmasini
gerektirebilir21 . Yonetim ve mUlkiyetin ayrilmasindan dogan ve finans
literaturunde geni§ bigimde tartipflan bu menfaat gatigmasi, halka aqiklik
oraninin yiksek oldugu ortakliklarda, ortaklar ve yoneticiler arasinda
ortaya gikmaktadir. Halka aqiklik oraninin dtiaik oldugu piyasalarda ise,
benzer bir menfaat gatigmasi, hakim ortak-azinlik ortagi arasinda
dogmaktadir. Igte yasa huikmine dayanan kurumsal ydnetim ilkeleri,
yaptirim gcinin yuiksekligi nedeniyle, yatirimcinin korunmast
bakimindan onem taqimaktadir. Elbette burada, yasa hikmUndeki
ilkelerin koruma etkisi yaptirim gcinden kaynaklanmaktadir. Yasa
hUkmuine dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin piyasa

(19) Bu sistemlerle ilgili bilgi igin bkz. Wymeersch, s. 12 vd.
(20) Bu gbritin lehindeki degerlendirmeler igin bkz. Macey, s. 188 vd.
(21) Hakim ortak, azinlik ortagi arasindaki menfaat qatigmalarinda kurumsal

yonetim ilkelerinin dengeleyici rol konusunda bkz. Berglof/Claessens, s. 3.
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mekanizmasindan gelen yaptirim gici, piyasalarin etkin iglemedigi,
dolayisiyla kurumsal yonetim uygulamalarina yeterince duyarli olmadigi
hallerde, koruma agisindan daha gdlih yaptirimlara sahip olan, yasa
htikmline dayali dizenlemelere gereksinim duyulabilir.

Nitekim ABD'de 2001 ylinda yaganan Enron skandali sonrasinda,
kurumsal yonetim ilkelerinin yasa hUkmuiyle dizenlenmesi yaninde bir
tepki olugmu§ ve 2002 yilmda Sarbanes Oxley Act yasalaymitir. Bu tepki
surecini hiziandiran en onemli etkenlerden birisi, gegmi§ donemdeki
dizenleme eksiklerinin, ozellikle sorumluluk hukuku alaninda boyluk
yarattigi ve denetqilerin sorumlulugunun tam belirlenmemesi nedeniyle,
bu skandalin yagandigi dtigincesidir22. Sarbanes Oxley Act, ortaklik
ybneticilerinin, yonetim kurulu Uyelerinin gozetim iglevierini arttirarak,
yeniden tanimlami§ ve yikUmluligUn ihlalini cezai yaptirimlara
baglamigtir. Bunun yanj sira ortakliklarin gozetim sistemi, kamuyu
aydinlatma yUkUmiilikleri ve bagimsiz denetqinin bagimsizligi arttirilarak
gLiglendirilmigtir. Ayrica tazmin hukukuna dayall yaptirim
mekanizmasinin etkinligini arttirmak bakimindan, muhasebe hilesi
olupturan iglemlere kargi agilacak tazminat davalarinm zamanagimi stireleri
uzatilrmigt23.

Kurumsal yonetim ilkelerinin bUttiniyle olmasa bile, 6zellikle
sorumluluk hukuku gibi maddi hukuk kurallariyla dizenlemeyi
gerektiren alanlarda yasa hikmine dayanmasi geregi, ABD deneyiminde
agik bigimde ortaya gikmy~tir. Yatirimcinin korunmasi agisindan, yasa ya da
ikincil duizenlemelerle dizenlenmesi gereken alan, salt sorumluluk
hukukunu ilgilendiren alanlarla sinirlanmamalidir. Ozellikle muhasebe
standartlarinin ilke ve esaslari ile bunlarin kamuya duyurulma yontemi
konusunda da, kamunun midahil oldugu bir dizenleme tarzi zorunlu
gorinmektedir. Gergekten muhasebe standartlarinin, yatirimcmn, bir
anonim ortaklik hakkinda verecegi yatirim karari izerinde belirleyici
etkisi vardir. Bu nedenle muhasebe standartlarinin uygulama ve kamuya
agiklanma esaslarinin yasa hikmine dayall kurallarla saglanmasi
gerekir24.

Yasa hikmuine dayali kurumsal yonetim diizenlemelerini
gerektiren bir ba§ka neden, ilkelerde bitinlUk ve uygulamada

(22) Enron Oncesi donemde sorunlarin kaynagi konusunda bkz. Coffee, J. J.,
Understanding Enron: It's About the Gatekeepers, Stupid, Bus. Law, V. 57, 1409; Dailey,
P.: Public Company Corporate Governance Under the Sarbanes-Oxley Act of 2002,
Oklahama City U. Law Rev, V. 28, s. 186.

(23) Yasada yapilan duizenlemelerin degerlendirmesi igin bkz. Latham, s. 79.
(24) Muhasebe standartlarinda kurala dayali uygulamadan ilkeye dayall

uygulamaya gegigin salt piyasanin kendi dinamikleriyle gergekleemeyecegi ve kamunun
mudahalesinin gerekliligi youindeki garU igin bkz. Coffee, s. 1416-1417.
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yeknesaklik saglamak olabilir. Degivik meslek kuruluglari ve dizenleyici
otoritenin kurumsal yonetim ilkesi yaymlamasi, ortakliklarin farkli
kurumsal y6netim ilkeleri uygulamalari ve uygulamanin "uygula veya
aqikla" esasina dayali yiruttilmesi, hem ilkeler hem uygulama dizeyinde
belirsizlikler yaratabilecektir. Piyasanin, kurumsal yonetim ilkelerinin
uygulanmasina duyarli oldugu hallerde bu farklilik ve belirsizlikler,
piyasa fiyatina yansiyacagindan, yatirimci izerinde olumsuz bir etki
yaratmayacagi savunulabilir25. Ancak hemen belirtelim ki, bata bagimsiz
denetim kuruluglari ve bagimsiz analiz uzmanlari olmak uzere, piyasada
bilgi analizi konusunda given duyulan kurumlarin iglevlerini yerine
getiremedigi hallerde, piyasanin, kurumsal yonetim uygulamalarina ya da
ortakliklardaki- suiistimallere duyarli olmasi mimkiin degildir26.

Yasa hikmiine dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin en
onemli sakincalarindan birisi, ayns filkede birden fazia kurumsal yonetim
ilkesi setinin ortaya gikmasi ve bu ilkelerin uygulanmasinin farkli
otoriteler tarafindan izlenmesi, yaptirim uygulanmasidir. Boyle bir
ortamda kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasindan beklenen fayda
elde edilemeyecegi gibi, ilkelerin birbirleriyle geligmesi de soz konusu
olabilecektir. Ite yasa hikmiine dayanmayan kurumsal yonetim
sisteminin taqidigi bu risk nedeniyle kurumsal yonetim ilkelerinin yasa
hikimleriyle dizenlenmesi veya yaptirim gici oluturmak amaciyla bu
ilkelere atif yapilmasi tercih edilmektedir.

TTK Tasarisi'nin 1507. maddesinde, halka agik anonim ortakliklar
agisindan kurumsal ydnetim ilkelerinin belirlenme yetkisinin SPKr'na
taninmasi ve diger otoritelerin, kendi yetki alanlarinda yayimlayacaklari
kurumsal ybnetim ilkeleri igin Kurul'un onayini almalarinin zorunlu
kilinmasi, hem kural belirlenmesinde hem uygulamada yeknesaklik
saglanmasi ihtiyacinin urunudfir. Tasari huikminin amacinin hakliligi,
henuz Tasari yasalaymadan yiirlige giren bir baska yasada kurumsal
yonetim ilkeleri belirleme yetkisinin dtizenlenmesiyle ortaya gikmigtir.
Bankaciik Kanunu'nun 22. maddesinde, Yasa kapsamindaki kuruluglar
igin kurumsal yonetim ilkelerini belirleme yetkisi BDDK'ya taninmigtir.
BDDK da bu yetkiye dayanarak, Bankalarin Kurumsal Yanetim Ilkelerine
Ilikin Yonetmelik ekinde bankacilik alaninda uygulanacak kurumsal
yonetim ilkelerini yayimlamletir.

TTK Tasarisi'ndaki kurumsal yonetime iliqkin bu dUzenleme
anlaygi, gegi§ d6nemi igin uygun bir 96zuimdir. Kurumsal yonetim

(25) ABD doktrininde bu yondeki degeriendirmeler igin bk Macey, s. 190.
(26) Enron skandali oncesinde ABD piyasasinda yaganan diger finansal

skandallarin piyasayi bozucu etki yaratmamasi ve Enron'daki kurumsal yonetim
ilkelerine aykiri uygulamalara piyasanin tepki verememesinde, bagimsiz denetim
kurulularinin roli konusundaki degerlendirmeler igin bkz. Coffee, s. 1404-1405.
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kUlturunUn .olu§turulmasi, piyasanin, ortakliklarin ve yatirimcilarin
kurumsal ydnetim ilkelerinin onemini 6zimsemesi suirecinde, degigik
kaynaklardan, birbirinden farki anlaylela hazirlanmi§ kurumsal yonetim
ilkelerinin ortaya gikmasi, kurumsal y6netimden beklenen faydanin elde
edilememesine yol agacaktir. Bu nedenle, TTK Tasarisi'nin 1507.
maddesinde, kurumsal yonetim ilkelerinin hazirlanmasi ve kamuya
agiklanmasi konusunda halka agik anonim ortakliklar bakimindan
SPKr'nun yetkili kilinmasi ve diger yetkili kurumlarin da, kendi yetki
alanlarinda dizenleme yaparken SPKr'nun onayini almalarmin gerekli
kilinmasi, boylece kurumsal yonetim ilkelerinin oluaturulma ve uygulama
sUrecinin merkezileptirilmesi, baglangig agamasinda yerinde bir 98ziim
olarak gorUlmektedir. Ancak TTK gibi bir temel yasada, kurumsal
yonetim ilkeleriyle ilgili yetki smirlamasi yapilmasi, bu ilkelerin geligimi
agisindan sakincalidir. Bir bayka deyigle, kurumsal yonetim ilkelerinin
ozinde bulunan, piyasanin ihtiyaglarindan dogma ve geligme unsuru,
kamu otoritesinin dizenleme tekeli altinda zayiflayacaktir. Oysa olmasi
gereken, kurumsal yonetim ilkelerinin piyasanin kendi dinamikleri iginde
ortaya gikmasi, ortak uzla§i saglananlarin genel kabul gbrmesi, bu
agamadan sonra genel bir uygulama ve kamusal yaptirim kazandirilmak
istenenlerin yasa veya ikincil diizenleme huikmU haline getirilmesi
§eklinde bir geligimdir. Kurumsal yonetim ilkelerinin ilk agamada meslek
orgitlerinin duizenlemeleriyle veya paylar borsada iglem goren anonim
ortakliklar bakimindan borsa kotasyon kurallarlyla uygulamaya
gegirilmesi, daha sonra uzerinde saglanan uzlagi dizeyine bagli olarak
mevzuat hikmi haline gelmesi, kurumsal yonetim ilkelerinin niteligine
daha uygundur. Ancak TTK Tasarisi'nda, kurumsal yonetim ilkelerinin,
SPKr uzerinde merkezilegtirilmesi, ileriye donuk geli§imi onleyecek bir
tercihir. Bununla beraber, yukarida deginildigi gibi, bu agamada
kurumsal yonetim ilkelerinin diizenli geligmeye baglamasi bakimindan
yerinde olan bu diizenlemenin, kurumsal yonetim killtirinin
olugmasindan sonra degigtirilmesi; kurumsal yonetim ilkelerinin
oluaturulmasi ve uygulanmasinin, meslek orgitlerinin diizenlemeleri ve
borsa kotasyon kurallar araciligiyla piyasa kurallarina birakilmasi yerinde
olacaktir.

III. KURUMSAL YONETIM.ILKELERININ YAPTIRIMI

1. Kamu Otoritesinin Etkisinden Uzak Yaptirimlar

A- Piyasa Mekanizmasina Dayalh Yaptirimlar

Kurumsal ybnetim ilkelerinin kamu otoritesinin etkisinden uzak
yaptirimlarindan ilki, piyasa mekanizmasina dayall yaptirimlardir.
Piyasanin yaptirim gici en geni§ anlamlyla, bir ortakliktaki kurumsal
yonetim ilkelerini uygulamada ulagilan dizeye, piyasada fiyat olugum
mekanizmasiyla tepki verilmesi, bir bayka deyigle, kurumsal yonetim
ilkelerine uyumun piyasa fiyatina yansimasidir. Elbette bu tip yaptirim,
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paylar borsada iglem goren anonim ortakliklarla sinirli olarak soz konusu
olacaktir. Piyasanin, ortakliklardaki kurumsal yonetim ilkelerine uyum
dizeyine ilgisi degigik mekanizmalarla gekilebilir. Paylan borsada iglem
goren anonim ortakliklarin, istege bagli olarak, kurumsal yonetim
ilkelerine uyum durumlarini kamuya agikiamalari ve bu agiklamanin borsa
duyuru kanallariyla aleniletirilmesi; bir komisyonun, kurumsal yonetim
ilkelerine uyumu izlemesi; borsa yonetimlerinin kurumsal yonetim
ilkelerine uyum ddizeyini izlemesi gibi yontemlere baqvuruldugu
gOrtilmektedir2 7.

Piyasa mekanizmasinin kurumsal yonetim ilkelerinin
uygulanmasindaki iglevi, paylari borsada iglem goren anonim
ortakliklarda, kurumsal yonetim ilkelerine uyum dizeyinin pay fiyatina
yansimasi §eklinde kendisini gostermektedir. Ortakligin, yanetimde
katilimciligi, kamuyu aydinlatmada §effafligi gozetmesi, ortaklarin ve
menfaat sahiplerinin haklarina saygi gostermesi, ortaklar arasinda eitlik
ilkesinin ana sozle§meye yansimasi, pay fiyatlarn izerinde etkisini
gostermektedir2 8 . Ortakliklarin, kurumsal yonetim ilkelerini
uygulamaktan uzaklaymalarina bagh olarak piyasada olugacak olumsuz
etki, ortakligin ve hakim ortagin sayginligini da olumsuz etkileyecektir. Bu
nedenle, bir taraftan piyasa fiyatina yansiyacak olumlu katki, diger
yandan yatirnmcilar ve diger piyasa katilimcilari uzerinde oluqacak olumlu
izIenim beklentisi, ortakligmn hakim ortagi izerinde, kurumsal yonetim
ilkelerine uyum konusunda itici gaip yaratacaktir. Dolayisiyla kurumsal
yanetim ilkelerine uyum derecesinin diigmesi durumunda, piyasa
fiyatinin ve sayginligin olumsuz etkilenmesi, piyasa mekanizmasinmn
yarattigi onemli bir yaptirim olarak ortaya gikmaktadir29 . Ancak hakim
ortak, borsadaki fiyat yikselmesinden yeterince kazang sagladiktan sonra,
kurumsal yonetim ilkelerine ust dfizeyde uyumun maliyetine daha fazIa
katlanmamayi tercih edebilir. Ayrica kurumsal yonetim ilkelerine
uyumsuzlugun olumsuz etkilerinin mevcut yatinimcilar Uzerinde olacag],
piyasaya yeni giren yatirimcilarin, gegmi§ kurumsal yonetim ilkelerine

(27) Bu yontemlerin uygulanma alanlarlyla ilgili ayrintili bilgi iqin bkz.
Wymeersch, s. 5.

(28) ABD'de halka aqik anonim ortakliklar izerinde yapilan bir galigma, ana
sbzlegmede yer alan, ortaklarm oy haklarmi farklilaytiran ve ortaklik kontrolLinin Uiincii
kigilerce ele geqirilmesini apiri derecede gtigleptiren ya da olanakslzlaytlran hukimlerin
pay fiyatlarina yansimasini istatistiki verilerle ortaya koymuqtur. Bu galigma ve
sonuglari igin bkz. Bebchuk, L./Cohen, A.lFerrell, A.: What Matters In Corporate
Governance, Harvard Law School, Discussion Paper No: 491, 2004, s. 6 vd .

(29) Rus petrol ortakligi Yukos'un, yonetim ve kurumsal yonetim ilkelerinde
yaptigi reform sonucunda ortakligin borsa fiyatinda meydana gelen yUkselme ve bu
baglamda piyasa mekanizmasinin yaptirim gici konusunda bkz. Bergldf/Claessens, s.
17.
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uyumsuzluktan etkilenmiyebilecegi ileri sUrilmektedir30 . Elbette burada,
kurumsal yonetim ilkelerine aykiri davraniin boyutu belirleyici olacaktir.
"Uygula veya aqikla" ilkesinin hakim oldugu piyasalarda, ilkelere
uyulmamasinin gerekqelerinin somut ve gergege uygun bigimde
agiklanmasi durumunda, piyasa fiyatina yansiyacak olumsuz etki smirli
olacaktir. Diger taraftan, ilkelerin ihlali ve yeterli agiklama yapilmamasi
durumunda bile, sureklilik arz etmeyen ihiallerin fiyata yansimasi smirli
olabilecektir. Buna kargilik, kurumsal yonetim ilkelerine uymamayi
aligkanlik haline getirmi§ ortakliklarda, pay fiyatina yansiyacak olumsuz
etkinin belli bir zaman dilimiyle sinirli kalmayacagi, kalici bir etki
oluacagi dUUntilmektedir.

Piyasa mekanizmasinin, kurumsal yonetim ilkelerine uyum
surecindeki yaptirim gicuni saglayan araglardan birisi de, borsalarda
kurumsal yonetim ilkelerine uyum temeli izerinde olu§turulan kurumsal
yonetim endeksleridir. Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi (IMKB)'nda,
kurumsal yonetim derecelendirme notu, 10 izerinden en az 6 olan
ortakliklarin dahil oldugu bir kurumsal yonetim endeksi oluaturulmuqtur.
Ortakliklar, derecelendirme kuruluglarina, istege bagli olarak kurumsal
yonetim derecelendirmesi yaptirabilmektedirler. Halen 7 ortakligin dahil
oldugu bu endeks, kurumsal yonetime uyum dUzeyinin, piyasa tarafindan
izlenmesi bakimindan igleve sahiptir. Elbette endeks uygulamasi
baglibagma bir yaptinim gici taqimamakta, sadece piyasanin yaptinim
gucunun kullanilabilmesi bakimindan kamuyu aydinlatma araci
olmaktadir.

Kurumsal y6netim ilkelerine uymamanin, piyasa mekanizma-
larindan kaynaklanan yaptiriminin etkinligi konusunda asil onem tagiyan
husus, fiyat olugum sUreciyle ilgilidir. Piyasada fiyatin, etkin piyasa
varsayimi altinda salt bilgiye dayall olarak oluatugu savi izerine kurulu
etkin piyasa teorisi3 1 , iglevlerini tam olarak yerine getiren sermaye
piyasalarinda, menkul kiymet fiyatlarimn, fiyata etkili turm bilgilere dayali
olarak oluqan tahminleri, beklentileri yansitacagim kabul etmektedir32 . Bu
teori, kurumsal yonetim ilkelerine uyum dUzeyinin piyasa fiyatina
yansiyacagi savina da haklilik kazandiracaktir. Gergekten kurumsal
yonetim ilkelerine uyum dUzeyi, ortakligin yonetim §ekli ve dolayislyla
ortaklar, yatirimcilar ve menfaat sahiplerinin haklari izerinde rol oynayan
onemli bir bilgidir. Etkin piyasa varsayimi altinda, kurumsal yonetim
ilkelerine uyum diizeyi, olumlu ya da olumsuz bigimde piyasa fiyatina
yansiyacaktir.

(30) BergloflClaessens, s. 17.
(31) Fama, E.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical

work, J Fin, V. 25, 1970, s. 383 vd.
(32) Beaver, W.: Market Efficiency, Acctng. Rev, V. 56, 1981, s. 23, 24.
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Bu temel yaklapima kari- 2000'li yillarin baginda, psikoloji
biliminin de destegiyle davranisal finans teorisi geli§migtir. Anilan akim,
her yatirimcinin yatirim karari verirken rasyonel olmadigi, gegmigine
dayanan onyargilarnin yatirim kararlarini etkileyebildigi tespitinden yola
gikmaktadir. Finans piyasasinda, yatirmcinin kararlarin etkileyen birgok
psikolojik etken gosterilmektedir: Agiri given, sahip oldugu mali yiksek
fiyattan satma saplantisi, zaman iginde degiven fiyat tahminlerinin
birbirini etkilemesi nedeniyle gegmi§ tahminlerden arindirilmiq bir
tahmine ulaplamamasi; yiksek kazang elde etme hirsi, yaklayan zarardan
kurtulma amaci gibi yatirim kararni ekillendiren motiflere gore farkli
tercihler yapilabilmesi ve en onemlisi, mevcut olgularin, gegmi§ olgu ve
varsayimlarla degerlendirilmesi33 . Yatirimcilarin, kendilerine 6rnek
aldiklari bir diger yatirimcl veya yatirimci grubunun iglem kaliplarin
izleyerek yatlrim yapma egiliminin varligi da gozardi edilemez. Bu
durumda psikolojik etkenlerin, yatirim kararlarinin alinmasinda on plana
gikmasi, fiyatin salt bilgiye gdre olugmadigi sonucunun kabultini
gerektirmektedir. 0 halde kurumsal yonetim ilkelerine uyum dUzeyi de
fiyata sinirli bigimde yansiyacakatir.

Davraniqsal finans teorisi, yatirimcilarin tercihierinde, bilginin yan
sira gok sayida etkenin varligini vurgulayarak gergekgi bir yaklaqim
gostermektedir. Ancak bu teori, bilginin, fiyat izerindeki etkisini
tamamen reddetmemektedir. Dolayislyla davranisal finans teorisinin
tespitleri qiginda dahi, kurumsal yonetim ilkelerine uyum dizeyinin,
piyasa fiyatina yansiyacaginj; ilkelere aykiri davranmanin, fiyata
yansiyacak olumsuz etki yoluyla yaptirima konu olacagini, ancak bu
yansimanin mutlak olmamasi, fiyati oluaturan bagka etkenlerin de
bulunmasi nedeniyle, piyasa mekanizmasinin yaptiriminin sinirli kalacagini
kabul etmek gerekir.

B- Tazmin Hukukuna Dayah Yaptrimlar

Kamunun etkisinden uzak ikinci yaptirim grubu, ozel hukuk
yaptirimlari kapsaminda yer alan, tazmin hukukuna dayah yaptirimlardir.
Ortaklik igi gozetim ve denetim sisteminin etkin iglemesini saglayacak bu
mekanizma sayesinde, piyasada en etkin yaptirim sureci igleyebilecektir.
Ancak yargi surecinin agir iglemesi, yatirimcilarin dava agma haklarini
kolaylaptiracak kurumlarin bulunmamasinin tipik 6zellikler olarak

(33) Davranigsal finans teorisi hakkinda bkz. Langevoort, D.: Behavioral
Theories of Judgment and Decision Making in Legal Scholarship: A Literature Review,
Vanderbilt Law Rev, V. 51, 1998, s. 1503 vd.; Gilson, R. J./Kraakman, R.: The
Mechanisms of Market Efficiency Twenty Years Later: The Hindsight Bias, Harvard Law
School Discussion Paper No: 446, 2003, s. 15.

488 [Ydl 2007



AO-KURUMSAL YONETIM- KAMUNUN !*LEVi

karqimiza giktigi gelimekte olan ulkelerde, ozel hukuk yaptirimlarmin
uygulanma alant gbreceli olarak dardir34.

Tirk hukuku agisindan bakildiginda, TTK 336. madde hikmU
uyarnca yonetim kurulu Uyelerinin sorumlulugu, sorumiuluk davasi
agmaya yetkili olanlar agisindan bir denetim gUci verir. Kurumsal
yonetim ilkelerine aykiriligin, yonetim kurulunun hukuki sorumlulugunu
dogurup dogurmayacagi tartiqilabilir. Burada kurumsal yonetim
ilkelerinin niteligi itibariyle bir ayirim yapmak gerekir. Bir kisim
kurumsal yonetim ilkesi, yasal ytikUmliliklerin tekrari veya
ayrintilandirilmasi niteligindedir. Ayrica ortaklik ana sozlegmesi, kurumsal
yonetim ilkelerini igerebilir. Bu hallerde, kurumsal yonetim ilkelerine
aykirilik nedeniyle, TTK 336.1.5 hikmU uyarinca, yonetim kurulu
uyelerinin hukuki sorumlulugu dogabilir. Yasa hikmine dayanmayan
kurumsal yonetim ilkelerinin ana sozleme huikmi haline getirilmesi
halinde, bu ilkelerin hukuki niteligi degigmektedir. Yanetim kurulu
uyeleri bakimindan, ana sozlegme hikmi haline gelen kurumsal yonetim
ilkelerine uygun davranmak, hem sbzlegmesel hem yasal yUkimllik
dogurmaktadir35. Bu halde, kurumsal yonetim ilkelerine uyumun istege
bagli oldugu, ancak "uygula veya aqikla" ilkesinin uygulandigi,
Ulkemizde de uygulanan sistemlerde, ana sbzlegme hikmi haline gelmi§
kurumsal yonetim ilkesinin, sebebi aqiklanmak kaydiyla uygulanmamasi
mimkiin olmayacaktir36 Zira ytnetim kurulunun, yasanin veya ana
sozlegmenin kendisine yUkledigi bir gorevi yerine getirmemesi soz
konusu olacaktir.

Diger taraftan ikinci grup kurumsal yonetim ilkesi, yasada yer
almadigi gibi, ana sizlegme hukmune de dayanmayabilir. Bu tip
kurumsal y6netim ilkelerine aykir filler, yonetim kurulu Uyelerinin TTK
336 hikmi gergevesinde hukuki sorumlulugunu dogurmayacaktir.
Nitekim Hollanda Yuksek Mahkemesi, yasada veya anonim ortakligin ana
sbzlegmesinde yer alamayan bir kurumsal yonetim ilkesinin ihialinin,
yonetim kurulunun sorumlulugunu dogurmayacagma huikmetmigtir37 . 0
halde, yasa hikmUne dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinin, ortaklik
igi denetim mekanizmalarina dayall yaptiriminin uygulanabilirligi, somut
olarak, ihlal edilen kurumsal yonetim ilkesinin niteligine bagh olacaktir.

(34) Berglof/Claessens, s. 2, 4.
(35) Wymeersch, s. 10.
(36) Anonim ortakliklarin ana s6zlegmelerinde kurumsal y~netim ilkelerine atif

yapmalarinin yasayla zorunlu kilindigi, ancak sebebini aikiamak kaydiyla uygulamama
yetkisinin bulundugu sistemlerle ilgili degerlendirme igin bkz. Wymeersch, s. 10.

(37) Hollanda YUksek Mahkemesi'nin 21.2.2003 tarihli bu karari igin bkz.
Wymeersch, s. 6.
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Kurumsal yonetim ilkelerine uyum dizeyinin arttirilmasinda,
tazminat hukukuna dayanan yaptirim mekanizmalari en onemli araci
oluptururlar. Yatirimcilarin hak arama 6zgUrliklerini kullanabilmelerini
kolaylaytirmak ve tevik etmek igin, elbette hizli ve etkin igleyen bir yargi
sisteminin varligi zorunludur. Bunun yani sira, yatirimcilarin, etkin bir
kamuyu aydinlatma sistemi iginde aninda ve tam bilgilendirilmesi,
yatirimcilara rehberlik, onderlik edecek sivil toplum kuruluglarinin
bulunmasi da buyuk onem taqimaktadir. Ozellikle, kurumsal yonetim
ilkelerinin kotasyon koquilari arasinda dUzenlendigi sistemlerde,
borsalarin bu ilkelere uyum dizeyini g6zetim altinda tutup, sonuqlari
kamuya agiklamasi ve kendi yaptinmlarini uygulamasi, yatirimcilarin
bilingIenmesi ve ortaklik yoneticilerine sorumiuluk davasi agabilmeleri
konusunda Ustunlik saglayacaktir38 . Benzer islevierin, Araci Kuruluglar
Birligi, Borsaya Kote Edilmi§ Ortakliklar Birligi ve paylari borsada iglem
gormeyen ya da halka agik olmayan ortakliklar bakimindan da ticaret ve
sanayi odalari tarafindan gorilmesi mimkUndir.

Turkiye'de, kurumsal yonetim ilkelerine uyum dizeyi, paylari
borsada ilem goren anonim ortakliklarca, yiIlik faaliyet raporlarinin
iginde, kurumsal yonetim uyum raporuyla aqiklanmaktadir. Diger halka
aqik anonim ortakliklar bakimindan da "uygula veya agikia" ilkesi
gegerlidir. Yani bu ortakliklar da, uygulayamadiklari kurumsal yonetim
ilkeleriyle ilgili olarak, gerekqeleriyle kamuya alikiama yapmak
zorundadir. Bu kamuyu aydinlatma mekanizmasi, yatirimcilarin, tazmin
hukukuna dayall haklarini kullanabilmelerini saglamak bakimindan onem
tapimaktadir. Zira bu hakkin kullanilmasi, yatirimcilarin yeterli
bilgilendirilmelerine baglidir. Ote yandan anonim ortakliklarin, kurumsal
yonetim uyum dizeylerinin derecelendirmesini, derecelendirme
kuruluglarina yaptirmalari muimkinduir. Istege bagli olarak yaptirilacak bu
derecelendirme faaliyeti sonunda, ortakliklara 1-10 arasinda not
verilmekte ve bu not kamuya aqiklanmaktadir (SPKr'nun Seri:VIII,
No:51 Sermaye Piyasasinda Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme
Kuruluglarina Ilikin Esaslar Tebligi m. 6.11).

Tazmin hukukuna dayali yaptirim mekanizmasi, bir taraftan ortaklik
igi denetim mekanizmalarin hizlandirarak, hizli, etkin ve adil bir yaptinm
sisteminin iglemesine olanak saglayacagi gibi, diger taraftan da kamunun
izerindeki yaptirim uygulama gorevini hafifleterek, diger iglevierine daha
fazla odaklanmasina firsat taniyacaktir. Ortaklarin, kendi menfaatlerini
korumalarina dayalh sistem, ortaklik igi g6zetim mekanizlarinin
pasiflegmesinin onine geqerek, gozetim ve denetimi etkinleetirecek,

(38) Berglof/Claessens, s. 22.
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gozetim ve denetim maliyetlerini de azaltacaktir3 9. Ayrica genel, soyut bir
yaptirim uygulama rejimi yerine, somut olaya uygun, ihlalden zarar
gorenlerin pergevesini gizdigi bir yaptirim sisteminin iglemesine de olanak
taninacaktir.

Konuya Ulkemiz ve genel olarak da geligmekte olan piyasalar
agisindan baklidiginda, tazmin hukukuna dayali yaptirim dizeninin
caydirici etkisinin iglemedigi gorilmektedir. Yargisal surecin uzun
sirmesi, yeterli tazminatin alinma olasiliginin dtiptiklugU gibi gerekgelerle,
yatirimcilarin tazminat davasi aqmayi tercih etmedikieri tespit edilmigtir.
Bu konuda OECD Uyesi tilkeler arasinda yapilan bir aragtirmada, Turkiye,
29 ilke arasinda, diger iki ilkeyle birlikte en dtiptik dereceyi

alabilmistir4 0 . Turkiye'deki bu isteksizligin sebepleri arasinda,
yatirimcilarin SPKr'nun yaptirim gucine dayanmayi tercih etmeleri de
g6sterilmektedir. Aslinda bu tablo dahi, tazmin hukukuna dayall yaptirim
gicinin onemini ortaya koymaktadir. SPKr'nun, denetim ve dizenleme
iglevierini yerine getirirken, her somut olay tizerinde aninda gozetim ve
mUdahale gicini kullanmasi olasi olmadigindan, kurumsal yonetim
ilkelerine uyum dizeyinin yikseltilmesi konusunda, tazmin hukukuna
dayalh yaptirim mekanizmalarinin onemi belirginlegmektedir. OECD,
Tirkiye'de kurumsal yonetim ilkelerine uyum dizeyinin
yikseltilebilmesi igin, diger hususlarin yani sira, yatirimcilarin ugradiklari
zararin tazmini istemiyle dava agmalarmin 6zendirilmesini; yatirimcilarin
haklari bakimindan ozel onem tapyan konularda, yoneticilere karqi
sorumiuluk davasi agilmasi presidurunde iyileptirmeler yapilmasini;
ortakliklarin, yatirimcilarin tazminat isteme haklarini kullanmalarini
kolaylaytiracak onlemleri almaya zorlanmalarni ya da ozendirilmelerini;
tahkim sisteminin bu alanlarda yaygmlaptiriImasini; yarginin hizli ve etkin
iglemesini saglayacak onlemlerin, bata egitim olmak uzere, alinmasini
onermigtir41 . Bu onerilerin iglerligi tartigmaya agik olmakla beraber,
OECD raporunun, kurumsal yonetim ilkelerinin etkin
uygulanabilmesinde, tazmin hukukuna dayall mekanizmalara verdigi
onemi gostermektedir.

(39) Kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasinin gozetimi ve yaptirim
uygulanmasinda ortaklik igi mekanizmalarin onemi konusunda OECD'nin yaklaysmi iqin
bkz. Corporate Governance in Turkey, A Pilot Study (OECD Study), 2006, s. 66.

(40) Kurumsal ybnetim ilkelerinin uygulanmasiyla ilgili tazminat davasi aqma
egilimleri konusunda, Turkiye ve diger OECD tiyesi Ulkelerdeki araqtirma sonuqlarl
konusunda bkz. OECD Study, s. 67.

(41) OECD Study, s. 117-118.
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C- Kurumsal Yatirimcilarin Varligina Dayalh Yaptirimlar

Kamu otoritesinin etkisinden uzak yaptirimiar iginde, aktif ortaklar
kanalhyla saglanan yaptirimlar da onemli bir yer tutar4 2. Ozellikle
kurumsal yatirimcilar, hak arama egilimi bakimindan bireysel yatirimcilara
kiyasla daha bilingli ve isteklilerdir. Yatirim fonlar, yatirim ortakliklari gibi
portfoy igletmeye dayall yapilanmalarin yant sira yatirim bankaciligi
faaliyeti yuriten kurulularin dahil oldugu bu yatrinmci grubu menfaatini
yasal mekanizmalar iginde koruma egilimi iginde oldugu gibi piyasa
mekanizmalarini da bu konuda etkili bigimde kullanabilmektedir. Bu
baglamda etkili kurumsal yatirinmcilarin bir ortakliktaki paylarni satma
sirecine baglamasi dahi, piyasa igin olumsuz bir igaret niteligi taglyacaktir.
Anilan nedenle, bir anonim ortakliktaki kurumsal y6netim ilkelerine
uyum dizeyinin yetersiz olmasina bagli yonetim sorunlari, kurumsal
yatirimcilari ortakliktan ayrilmaya itecek dizeye erigebilir. Bu halde,
kurumsal yatirimcnn payini satmaya baglamasi, piyasa uzerinde, herhangi
bir ortagin payini satmasindan gok daha etkili olacaktir. Ayn §ekilde,
kurumsal yatirimcilarin medya gticiuyle sorunlari dile getirmesi de, gozardi
edilmeyecek bir yaptirim gicU olupturmaktadir. Tirk sermaye
piyasasinda ozellikle yabanci kurumsal yatirimcilarin, medya araciligiyla
olupturduklari kamuoyu, paylari borsada ilem goren anonim ortakliklarin
yonetim §ekli ve alacaklari kararlar uzerinde etkili olmaktadir. Gorildigi
gibi, yasa hikmine dayanmayan kurumsal yonetim ilkelerinde kurumsal
yatirimcilarin yasal mekanizmalar diinda, hatta bunlardan gok daha etkili
yaptirim gicUne sahip oldugu gorilmektedir.

Ortakliklara stratejik yatirim yapan ve nitelikli yatirimci olarak
adlandirilabilecek yatirimcilan da bu grup iginde degeriendirmek
mimkindir. Sermaye piyasasinin kurumsal ve nitelikli yatirimcilarin
yatirimlarina aqik olmasi, kurumsal yonetim kilttiriinin yerlemesine
buyUk katki saglayacaktir. Esasen burada bir kargilikli etkileim soz
konusudur. Kurumsal ydnetim ilkelerinin etkin uygulandigi ortakliklarin
paylarinin ilem gordbgii piyasalara, kurumsal ve nitelikli yatirimcilar
daha fazia ilgi gostermektedir. Bu yatirimcilar da yatirim yaptiklan
ortakliklarda, yonetim ve denetim konusunda duyarli davranmakta ve
kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasi konusunda zorlayicilik unsuru
haline gelmektedir4 3 . Kurumsal ve nitelikli yatirimcilarin pay sahibi
oldugu ortakliklarda, iq kontrolin giqli olmasi, ayrica stratejik yatirimin
sagladigi ivmeyle, paylarin piyasa fiyati da olumlu etkilenmektedir.
Boylece piyasanin yaptirim gicti, bu noktada da ortaya gikmaktadir.

Ote yandan banka veya kredi kurulularinin kredi verdikleri
ortakliklar izerindeki denetim gici de, kurumsal yatirimcilarin yaptirim

(42) Kurumsal yatirimcilarin baski gicui bakimindan bkz. Wymeersch, s. 4.
(43) Berglof/Claessens, s. 18.
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rejime yaptiklari katkiya benzer bir etki yaratmaktadir. Banka veya diger
kredi kurululari, kredi verdikleri ortakliklari ya da verdikleri kredinin
teminati olarak izerinde rehin hakki kurduklari paylari gikaran ortakliklar
yakin bir gozetim altinda tutacaklardir. Bu ortakliklarin bilangolarini
etkileyecek iglemier, yonetim anlayiplari, verilen kredinin geri dbnuii
izerinde dogrudan belirleyici rol oynayacaktir. Anilan nedenle, kredinin
bilyikluguine bagh olarak farkli dizeylerde uygulanaicak bu gozetim
mekanizmasi, beraberinde midahale gicinU getirecektir. Ortakliklarin
yonetim kurullarinda gozetim amaclyla bulundurulacak yonetim kurulu
uiyesi, genellikle kredi sozlemesinde kararlastirilan gergevede miudahale
yetkisine de sahip olacaktir. Yakin gozetim ve aninda midahale yetkisini
igeren bu sistemin, kamusal yaptirim mekanizmalarindan gok daha etkin
igleyeceginde ku§ku yoktur.

D- Ortak Uzlaymaya Dayali Yaptrimlar

Kaynagini dogrudan dogruya piyasadan almamakla beraber,
kamusal niteligi bulunmayan bir bayka yaptirim yontemi, gok tarafli
anlayma temeline dayanmaktadir. Ulkeye, cografi bolgeye, sektbre 6zgi
bazi yerlegik kurallar meslek orgiitleri ve ticaret odalarinca biraraya
getirilerek uygulanmasi gozetilmekte ve kural ihlali halinde orgUt iqi
yaptirimlara tabi tutulmaktadir44 . Ihlialin kamuya agiklanmasindan, para
cezasi verilmesine, orgutten gegici veya sirekli gikarmaya kadar degigen
bu yaptirim yelpazesi, etkili sonuglar dogurmaktadir. Kurumsal ydnetim
ilkelerinin de bu baglamda bir uziagl firini olarak uygulanmasi ve
uygulanmasinin gozetilmesi, kamunun etkisinden uzak bir yaptirim
dUzeni oluturulmasina olanak vermektedir.

Yasa huikmuine dayanmayan kurallarin yaptlrim gici, gogunlukla,
gok tarafli anlaymalarla saglanmaktadir. Genelde bu anlagmalar, ticaret
odasi olugumu altinda gergeklegmektedir. Bir bayka deyiple ticaret
odalarinin koydugu kurallar ve bu baglamda kurumsal yonetim ilkeleri,
oda iyeleri arasinda baglayiciliga kavu§maktadir. Sermaye piyasasi
agisindan bakildiginda, araci kurulular birligi, bankalar birligi, takas ve
saklama merkezleri gibi kuruluglar, genellikle, ozdizenleyici isleviere
sahip olmaktadirlar.

Borsalar, sermaye piyasasinda en onemli 6zdizenleyici kurulu§
tipini oluatururlar. Kotasyon dUzenlemeleriyle getirilen kurallar, aykiri
davrani§ halinde, kottan gikarma gibi onemli bir yaptirimla
donatilmaktadir. Ayrica borsalarin, iyeleri izerinde sahip olduklarl
yaptirim uygulama gici, borsalari sermaye piyasasinda kurumsal yonetim
ilkelerini koymak ve uygulamak bakimindan en uygun kurulu§ haline
getirmektedir. Borsalarin, kotasyon kurallari, kurumsal yonetim

(44) BergldflClaessens, s. 19.
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ilkelerinin dizenlenmesi ve uygulamaya gegirilmesi bakimindan en
elveri li araqtir. Yatirimcilarin, ortakliklarin paylarina yatirim yaparken,
kurumsal yonetim ilkelerini g6zeten ortakliklar arasinda yatirim karan
vermelerinin saglanmasi, yatirimcmin korunmasi bakimindan onemlidir.
Kurumsal yonetim ilkelerinin bir kalite standardi olarak borsa kotasyon
koqullari arasma almmasi, kotasyon koqullarinin niteligine uydugu gibi,
borsanin gozetim alanina girmesi ve ihial durumunda yaptirim
uygulanabilmesi de, uygulamada etkinlik saglayacaktir.

2. Kamu Otoritesinin Yaptarimi

Kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasinda kamu otoritesinin
yaptirim gici, bir taraftan yasayla dUzenlenmi§ ilkelere aykirilik halinde,
yasada ongorilen yaptirimlarin kamu otoritesi tarafindan uygulanmass
olarak ortaya gikarken, diger taraftan da, bagimsiz idari otoritelerin
dizenleme ve gozetim yetkisinin bir uzantisi biqiminde
gorilebilmektedir.

Kamunun yaptirim gucu, kurumsal yonetim ilkelerinin dizenlenme
biqimiyle yakindan ilgilidir. Yasa htikmine dayanan ilkelerde, yaptirimin
bigimi de dizenlenecektir. Yasada, kamu otoritesine taninan yaptirim
uygulama yetkisi gergevesinde uygulama gergekleptirilebilecektir. Ancak
yasa hikmine dayanmayan diizenleme tarzinda, kamunun yaptirim
gicinin varligi ve sintri tartigmaya aqik olacaktir.

Diger yandan "uygula veya agikla" ilkesine dayali olarak
dUzenlenmi§ kurumsal yonetim ilkelerinde, kamunun iglevinin ne olacagi
da tartigmaya aqiktir. Zira bu kurallar, nihai bir tercihi yansitmamakta,
yonetim tarzinin belirlenmesinde ve sorunlarin 96ziiminde rehberlik
iglevi gormektedir. Bu nedenle de, ortakliklarin soz konusu ilkeleri
uygulamama, ancak uygulamadiklari takdirde kamuya agiklama yapma
yUkimlligU bulunmaktadir. Bu §ekilde dizenlenmi§ kurumsal y6netim
ilkelerinin, kamu otoritesince gozetiminin yapilamayacagi; bu gorevin
denetqilere ait olacagi; ancak denetqiierin dahi sadece kamuya aqiklama
yapilip yapilmadigini gozetebilecekleri, bunun otesinde kamuya agiklanan
kurumsal yonetim ilkelerine uyum bilgisinin yeterli, dogru ve tam olup
olmadigin inceleme gorevierinin olmamasi gerektigi savunulmuqtur45.

Yasa duzeyinde kurallarla duizenlenmi§ kurumsal yonetim
ilkelerine uyumun gozetim rejiminin, yine yasada belirlenen pergevede
belirleneceginde kupku yoktur. Gozetimin sonucunda uygulanacak
yaptirimlar da, yine yasa hikmine tabi olacaktir. Yasaya dayanmayan
kurumsal yonetim ilkelerinde ise, bu ilkeleri yayimlayan kamu

(45) Kurumsal yonetim ilkelerine uyum konusunda, Hollanda kamu otoritesinin
ve denetqilerin gorev alanlarina iligkin olarak yapilan tartigmalar igin bkz. Wymeersch,
s. 18.
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otoritesinin, kendi koydugu kurallara aykiriligin yaptirim sureci uygulama
alani bulacaktir. Konuya Ulkemiz agisindan bakildiginda, halka avik
anonim ortakliklarin kurumsal yonetim ilkeleri, SPKr tarafindan
yayimlanmigtir. SPKn'da, Kurul'a bu konuda verilen agik bir yetki
yoktur. Bu durumda, Kurul'un yayimladigi ilkeler, tamamen rehberlik
iglevi olan ilkelerdir ve bu kurallara aykirilik durumunda herhangi bir
yaptirim uygulanmasi soz konusu olamaz. Zaten bu ilkeler, "uygula veya
agikla" esasina dayandirildigindan, ortakliklarin, ilkeleri uygulamamasi
mfimkindir. Ancak uygulamayan ortakliklarin bunu kamuya aciklamasi
gerekmektedir. 0 halde Kurul'un yaptirim gUci, ilkelerin mutlak
uygulanmasins saglamaya degil, "uygula veya aqikla" ilkesi gergevesinde
gerekli agiklamanin yapilmasini saglamaya yoneliktir. SPKn m. 22.(e)
huikmU, kamunun aydinlatilmasi amaciyla dizenleme yapmak, genel ve
ozel nitelikte karar alma yetkisini Kurul'a tanimigtir. Kurul da bu yetkisi
gergevesinde, kurumsal yonetim ilkelerine uyum sonuglarinin kamuya
aqiklanmasini istemeye yetkilidir. Bu nedenle Turk Kurumsal Yonetim
Ilkeleri bakimindan, Kurul'un yetkisi kamuyu aydinlatma ekseni izerine
oturtulmuqtur. Kurul, bu ilkelerin uygulanip uygulanmadigina,
uygulanmiyorsa gerekgesine, bu ilkelere tam uymama nedeniyle ortaya
gikan gikar gatigmalarina iligkin bilgileri igeren yanetim kurulu
aqiklamasina ve varsa uyum raporuna yillik faaliyet raporunda yer
verilmesini halka agik anonim ortakliklar igin bir yikimllik olarak
belirlemigtir4 6 . Daha sonra, paylari borsada iglem goren anonim
ortakliklar igin, 1.1.2005 tarihinden itibaren yayimlanacak mali tablo ve
dipnot formatini belirlemi* ve bu baglamda bir kurumsal yonetim uyum
raporunun kamuya agikianmasint zorunlu kilmiptir47. Raporda, SPKr
kurumsal yonetim ilkelerinde yer alan ilkelerden, ortakliklarca uyulanlar
ve uyulmayanlarin belirtilmesi, uyulmayanlar hakkinda uymama
gerekqeleri ile bu ilkelere tam olarak uymama dolayisiyla meydana gelen
9ikar gatigmalariyla ilgili bilgilerin agiklanmasi ongOrilmip§tir. SPKr'nun,
paylari borsada iglem goren anonim ortakliklarin 2005 yili faaliyet
raporlari fizerinde yaptigi bir inceleme48, yillk faaliyet raporlar incelenen
276 ortakliktan 236'sinin (% 86) yillik faaliyet raporunda kurumsal
yonetim uyum raporuna yer verdigini gbstermektedir. Yine yillik faaliyet
raporlari incelemeye konu olan ortakliklardan 174 tanesi (% 63),
kurumsal yonetime uyum konusunda ayrintili bilgi agiklamigtir. Yapilan
bu inceleme sonuqlari, kurumsal yonetime uyum konusunda kamuyu
aydinlatma yaklaqiminm, ortakliklarca benimsendigini gostermektedir.

(46) SPKr'nun 2003/62 sayili Haftalik Bilteni'nde yayimlanan duyuru.
(47) SPKr'nun 2004/51 sayili Haftalik Bilteni'nde yayimlanan, 10.12.2004

tarih ve 1604 saydl karar.
(48) Bu inceleme sonuglarina www.spk.gov.tr adresinden ulagilabilir.
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SPKr'nun, kamuyu aydinlatma konusunda genel kararlar alma
konusunda kendisine yetki tanlyan SPKn 22(e) hikmune dayali olarak
aldigi bu karara aykirilik, ayni yasanin 47/A hikmi gergevesinde idari
para cezasini gerektirecektir. Kurul'un buradaki gozetim yukUmi ve
yaptirim yetkisi, kamuya aqikiama yapilip yapilmadigini incelemenin yant
sira, aqiklamanin dogrulugunu da kapsamaktadir. Bir bayka deyiele, §ekli
olarak uyum raporunun agiklanmasiyla yikUmilligUn yerine
getirildigini kabule olanak yoktur. Aqiklamanin igeriginin dogrulugu da
kamu denetimine tabidir ve gergege aykiri aqiklama, idari para cezasi
uygulanmasini gerektirir. Bu baglamda, uyulmayan bir kurumsal yonetim
ilkesine uyum saglanmy gibi aqiklama yapilirsa, Kurul'un, yaptirim
uygulamasi soz konusu olacaktir. Hatta Kurul, kamuya aqiklanan
gerekqelerin yetersiz olmasi durumunda dahi, yaptirim gicini
kullanabilmelidir. Zira eksik ve yetersiz aqiklama ile hi9 aqiklamama,
kamunun eksik bilgilendirilmesi bakimindan benzer olumsuz etkiye sahip
olacaktir. Olmasi gereken bakimindan, mali tablo denetimi qergevesinde
bu incelemenin bagimsiz denetqi tarafindan yapilmasidir. Boylece kamusal
denetime kiyasla daha etkin bir denetim yapilabilecektir. Ote yandan
kurumsal yonetim ilkelerine uyumun gozetimi sonucunda, Kurul'un
midahale edemeyecegi nokta, ilkelere uyumun gerektigi hususudur.
Burada ilkeleri uygulama konusunda, gerekli agiklamayi yapmak
kaydiyla, ortakligin takdir yetkisi vardir.

Bankacilik alanindaki kurumsal yonetim ilkeleri agisindan konuya
yaklagildiginda, Bankacilik Kanunu'nun 22. maddesinde, kurumsal
yonetim ilkelerini belirleme yetkisi BDDK'ya verilmigtir. Ayni yasanin
148 inci maddesinde, Yasa uyarinca yapilan dizenlemelere aykiriligin
yaptirlmi, BBDK tarafindan verilecek idari para cezasi olarak
belirienmi§tir. BDDK tarafindan yayimlanan Bankalarin Kurumsal
Yonetim Ilkelerine Iliqkin Yonetmelik'in 4. maddesinde, bankalarin
kurumsal yonetime iliqkin yapi ve siregleri, soz konusu yonetmeligin
ekinde yer alan ilkelere gore belirleyebilecekleri hikme baglanmigtir.
Bankacilik alaninda kamuyu aydinlatmaya yonelik bir yaklaqim
bulunmadigindan, bu ilkeler, sadece yapi ve sireqlerin olupturulmasinda
rehberlik iglevi tapiyacak bigimde belirlenmi§ ve uygulanmasi da zorunlu
kilinmamigtir. Dolayisiyla soz konusu kurallar bakimindan, kamunun
gozetim ve yaptirim uygulama i§levleri soz konusu olmayacaktir.

Kamunun yaptirim uygulama yetkisiyle baglantili olarak
deginilmesi gereken bir bayka nokta, yaptirim uygulama gficine sahip
otoritenin niteligiyle ilgilidir. Bagimsiz idari otorite oyiitlerine uygun
kamu makamlarinin gozetim ve yaptirim iglevleri, goreceli olarak amaca
daha uygun sonuglar vermektedir. Ancak geni§ hukuki yetkiler verilmi§
bu otoritelerin, mali ye siyasal agidan yeterli bagimsizliga sahip
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olmamalar durumunda, yaptirim uygulama yetkisi, beklenenin tam
tersine, hukuk dips uygulamalara yol agabilmektedir4 9.

IV. SONUQ

Kurumsal yonetim ilkeleri bir butindur. Ortakliklarda, ortak,
hakim ortak, ortaklik, menfaat sahipleri arasindaki gok yonfiu menfaat
iligkisinden etkilenen ve §ekillenen ilkeler, meslek 6rguitleri, borsalar, sivil
toplum orgitlerinin, Uzerinde uzlaqi saglanan kurallari biqiminde
uygulamaya dontimekte; genel ve yaygin uygulama alani bulanlar, yasa
veya ikincil dizenleme hukmui haline donagebilmektedir. Boylece salt
rehberlik niteligine sahip ilkelerden, yasa huikminde dtUzenlenmi§
kurallara kadar geni§ bir yelpaze iginde kurumsal yonetim duizenlemesi
yer alabilir. Bu nedenle, kurumsal yonetim ilkelerini, mutlaka yasa
hUkmine dayanan veya dayanmayan kurallar iginde siniflandirmak ve
sinirlamak mtimkUn degildir.

Burada onemli olan kurumsal yonetim ilkelerinin, ortakliklarin,
piyasanin ihtiyaqlarina, gereksinimlerine uygun biqimde geligmesine
olanak saglayacak bir ortamin olupturulmasi ve korunmasidir. Zira
kurumsal yonetim ilkeleri, salt yasa koyucunun belirleyip, uygulanmasini
zorlayabilecegi, evrensel nitelik tapyan kurallar degildir. Kurumsal
yonetim ilkeleri, ortakliklarin ve piyasanin ihtiyaglarina gore ortaya
gikmall, gonillilik esasina gore uygulanmali, "uygula veya aqikla"
esasina gore kamuya aqiklanmali, piyasa mekanizmasinin yaptirim gticune
tabi olmall, genel ve mutlak bir kabul duizeyine ulaytiginda da, yasa kurall
haline getirilerek, kamusal yaptirimla donatilmalidir.

Yaptirim agisindan da, piyasa mekanizmasina dayali yaptirim duzeni
kurumsal yanetim ilkelerinin niteligine en uygun yaptirimi ifade eder.
Bunun yani sira ister yasada dizenlensin, ister yasaya dayanmayan
kurallarda yer alsin, kurumsal y6netim ilkelerine uyumun, tazmin
hukukuna dayall yaptirimlara da aqik olmasi gerekir. Bir bagka deyiele,
yatirimcilarin, kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasini gozetmelerine
ve aykiri davrani§ halinde tazminat davasi agabilmelerine elveri§li bir
ortamin olu§turulmasi gerekir. Bunun bdyik olgUde, kurumsal yonetim
kiltirtinun yerlegmesine, tahkim uygulamasinin yayginlaymasina ve
yargisal iqtihatlarin olugmasma bagli oldugunu belirtmek gerekir. TTK
Tasarisi'nin kurumsal yonetim ilkelerine birqok hikminde yer
vermesinin, Tasari'nin yasalaymasini izleyen donemde bu konuda yargisal
iqtihatlarin olugmasina ve tazmin hukukuna dayall yaptirimlarin
yerlegmesine olanak taniyacagi dtigniilmektedir. Tasari'da, kurumsal
ydnetim ilkelerinin SPKr merkezli bir yetki eksenine oturtulmasi,

(49) Geligmekte olan ilkelerdeki bir araqtirma sonucu igin bkz.
Bergldf/Claessens, s. 25.
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baglangig agamasinda, birbirinden farkli temeller uzerinde, karmagik bir
kurumsal yonetim ilkeleri sistemi oluumunu engellemek bakimindan
yerindedir. Ancak kurumsal yonetim ilkelerinin, dogasi geregi piyasa
odakli geligim ve uygulanma stirecine gereksinim duymasi nedeniyle, bu
ilkelerin salt SPKr'nun yetki alaninda tutulmasi, geligimi 6nleyecek bir
yapi olupturur. Bu nedenle kurumsal yonetim kilturunin yerlegmesini
izleyen donemde, kurumsal yonetim ilkelerinin meslek orgitleri ve borsa
kotasyon kurallaryla olupturulmasina olanak taniyacak bir yasal
dizenlemeye gegilmesi yerinde olacaktir.
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