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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ * 
 
 

I. Etkin Bir Kurumsal Yönetim Çerçevesi Oluşturmak 

Kurumsal yönetim çerçevesi, şeffaf ve etkin piyasaları teşvik etmeli, 
hukukun üstünlüğü ilkesi ile uyumlu olmalı, denetleyici, düzenleyici ve 
uygulayıcı otoriteler arasındaki sorumlulukların paylaştırılmasını açık 
olarak ortaya koymalıdır. 

A. Kurumsal yönetim, genel ekonomik performans, piyasadaki dürüstlük ve 
piyasa katılımcılarına sağladığı teşvikler yanısıra şeffaf ve etkin piyasaları 
geliştirme üzerindeki etkileri dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

B. Kurumsal yönetim uygulamalarını etkileyen yasal ve düzenleyici koşullar 
hukukun üstünlüğü ile uyumlu, şeffaf ve uygulanabilir olmalıdır. 

C. Bir organizasyonda farklı otoriteler arasındaki sorumluluk paylaşımı açık 
olarak ifade edilmelidir ve kamu menfaatine olması temin edilmelidir.  

D. Denetleyici, düzenleyici ve uygulayıcı otoritelerin görevlerini profesyonel ve 
objektif bir şekilde yerine getirmeleri için yetki ve olanaklar sağlanmalıdır. Ayrıca, 
yönetimle ilgili kurallar zamanlı, şeffaf, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

II. Hissedarların Hakları ve Temel Mülkiyet Fonksiyonları 

Kurumsal yonetim çerçevesi, hissedar haklarını korumalı ve 
uygulanmasını kolaylaştırmalıdır. 

A. Temel hissedar hakları 1) Mülkiyet tescil yöntemlerini güvence altına alma, 2) 
hisseleri devir ve temlik etme; 3) şirketle ilgili olarak zamanında ve düzenli 
açıklayıcı bilgi elde etme; 4) genel hissedarlar toplantısına katılma ve oy 
kullanma; 5) yönetim kurulu üyelerini seçme; 6) şirketin karlarından pay alma. 

                                                 
* OECD Principles of Corporate Governance, 27-28 Nisan 1998 tarihinde Bakanlık düzeyinde 
toplanan OECD Konseyi toplantısında geliştirilmiş ve 1999 yılında OECD Konseyi tarafından 
onaylanmıştır. Daha sonra sözkonusu ilkeler OECD Kurumsal Yönetim Yürütme Kurulu (OECD 
Steering Group on Corporate Governance) tarafından gözden geçirilmiş  ve bazı değişiklik ve 
ilavelerle 2004 yılında yeniden onaylanarak uluslararası kamuoyuna açıklanmıştır.  
NOT: OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin burada sunulan tercümesi Coşkun Can Aktan 
tarafından yapılmıştır. Tercümede yer yer TÜSİAD ve Kurumsal Yönetim Derneği tarafından daha 
önce yapılan çevirilerden yararlanılmıştır. 



B. Hissedarlar şirketle ilgili olarak; 1) tüzükte ya da kuruluş sözleşmesinde veya 
şirketin benzeri temel belgelerinde yapılan değişiklikler; 2) ek hisse çıkarma 
yetkisi; 3) şirketin satışı ile sonuçlanan olağanüstü işlemler gibi şirketle ilgili 
koklü değişiklikleri ilgilendiren kararlara katılma ve bu kararlar hakkında 
yeterince bilgilendirilme hakkına sahiptirler. 

C. Hissedarlar genel hissedarlar toplantısına etkin bir şekilde katılma ve oy 
kullanma fırsatına sahip olmalı ve oy kullanma usulleri dahil olmak üzere, genel 
hissedarlar toplantısını düzenleyen kurallar hakkında bilgilendirilmelidirler. 

1. Hissedarlar, genel kurulların tarih, yer ve gündemleri ile ilgili olarak yeterli 
ölçüde ve zamanında, aynı zamanda toplantıda karara varılacak konularla ile ilgili 
olarak tam ve zamanında bilgilendirilmelidirler. 

2. Hissedarlara, makul sınırlamalar dahilinde, yıllık dıs denetim ile ilgili önergeleri 
de kapsamak üzere yönetim kuruluna soru önergesi verme, genel kurul toplantısı 
gündemine yeni baslıklar ekleme ve öneri getirme fırsatı tanınmalıdır. 

3. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi gibi önemli kurumsal yönetim kararlarına 
etkin katılım saglanmalıdır. Hissedarlara, yönetim kurulu ve kilit yöneticilere 
ödenecek olan ücretler hakkındaki görüslerini bildirme fırsatı tanınmalıdır. 
Yönetim kurulu üyeleri ve çalısanlara ait ücret cetvelinin sermaye unsurunun, 
hissedarların onayına tabi olması gerekir. 

4. Hissedarlar bizzat ve gıyaben oy kullanabilmeli ve her iki sekilde kullanılan 
oylar esit etkiye sahip olmalıdır. 

D.Bazı hissedarların sahip oldukları pay ile orantısız bir şekilde belirli bir kontrol 
elde etmelerine olanak tanıyan sermaye yapıları  ve düzenlemeleri açıklanmalıdır. 

E.Şirket kontrolü ile ilgili piyasaların etkin ve şeffaf bir tarzda işlemesine olanak 
tanınmalıdır. 

1.Yatırımcıların haklarını ve izleyecekleri yolu anlayabilmeleri için, sermaye 
piyasalarında şirket kontrolünü elde etmenin kural ve usulleri, şirketlerarası 
birleşmeler ve şirket varlıklarının önemli bölümlerinin satışı gibi olağanüstü 
işlemler açık bir biçimde ifade edilmeli ve dışarıya açıklanmalıdır. İşlemler şeffaf 
fiyatlarla ve sınıflarına göre bütün hissedarların haklarını koruyan adilane 
koşullarda gerçekleşmelidir. 

2.Şirketi ele geçirmeyi engelleyecek mekanizmalar, yönetimin hesap verme 
sorumluluğuna karşı kullanılmamalıdır. 

F. Mülkiyet haklarının kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere tüm 
hissedarlarca kullanımı kolaylastırılmalıdır. 
 



1. Yed-i adil sıfatıyla hareket eden kurumsal yatırımcılar, oy haklarının nasıl 
kullanılacagı ile ilgili yürürlükte bulunan prosedürler de dahil olmak üzere 
yatırımları ile ilgili tüm kurumsal yönetim ve oy politikalarını açıklamalıdır. 
 
2. Yed-i adil sıfatıyla hareket eden kurumsal yatırımcılar, yatırımları ile ilgili kilit 
yönetim haklarının kullanımını etkileyebilecek maddi çıkar çatısmalarını nasıl 
idare ettiklerini açıklamalıdır. 
 
G. Kurumsal hissedarlar da dahil olmak üzere bütün hissedarların, hakkın kötüye 
kullanılmasına yönelik istisnalar dahilinde ve ilkelerde belirtildigi sekliyle sahip 
oldukları hissedarlık hakları ile ilgili konularda görüs alısverisinde bulunmalarına 
olanak tanınmalıdır. 

III. Hissedarların Adil Muamele Görmesi 

Kurumsal yönetim çerçevesi,  azınlık ve yabancı hissedarlar dahil, bütün 
hissedarlara eşit muamele yapılmasını güvence altına almalıdır. Bütün 
hissedarlar, haklarının ihlali karşısında yeterli bir telafi ya da tazminat elde 
etme fırsatına sahip olmalıdır. 

A. Aynı tipten hissedarlara eşit muamele yapılmalıdır. 

1. Herhangi bir tertipteki tüm hisseler aynı hakları içermelidir. Bütün yatırımcılar 
hisse satın almadan önce herhangi bir tertipteki hisselere dair haklar ile ilgili bilgi 
sahibi olabilmelidir. Oy haklarındaki her türlü degisiklik bu degisiklikten olumsuz 
sekilde etkilenecek olan tertip hisselerin onayına sunulmalıdır. 

2. Azınlık hissedarlar, dogrudan veya dolaylı olarak hareket eden ve hisselerin 
çogunlugunu elinde bulunduran hissedarların kötü niyetli muameleleri veya bu 
hissedarların kendi çıkarları dogrultusunda sahip oldukları gücü azınlık 
hissedarlara karsı kötü niyetle kullanmaları engellenmeli ve azınlık hissedarlar, 
magduriyetlerini telafi edebilecek etkin mekanizmalara sahip olmalıdır. 

3. Oylar, hisseler üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kisi ile üzerinde 
anlasmaya varılan sekilde onun yedii eminleri ya da atadıgı mümessilleri 
tarafından atılmalıdır. 

4. Uzaktan yapılan oylama önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

5. Genel kurul toplantılarının islem ve usulleri, tüm hissedarların adil muamele 
görmelerine olanak tanımalıdır. Sirket prosedürleri, oy atmayı gereksiz sekilde 
zorlastırmamalı ya da masraflı hale getirmemelidir. 

B. İçerden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı alım satım (Insider trading) 
ve usulsüz kişisel işlemler yasaklanmalıdır. 



C. Müdürler ve yönetim kurulu üyelerinin, şirketi etkileyen işlem ve 
konularla ilgili maddi çıkar konusu olabilecek her türlü bağlantılarını açıklamaları 
gerekmektedir. 

IV.  Kurumsal Yönetimde Menfaat Sahiplerinin Rolü 

Kurumsal yönetim çerçevesi, menfaat sahiplerinin haklarını yasalarda 
belirtildiği şekilde tanımalı, servet ve yeni iş alanları yaratmada şirketler 
ile menfaat sahipleri arasında etkin bir işbirliğini ve mali olarak güçlü 
işletmelerin ayakta kalmasını teşvik etmelidir. 

A. Menfaat sahiplerinin kanunlar veya ikili anlasmalarla olusturulmus olan 
haklarına saygı gösterilmelidir. 

B. Menfaat sahipleri çıkarları yasalarla korundugu durumlarda, haklarının ihlali 
dolayısıyla yeterli telafi ya da tazminat elde etme imkanına sahip olmalıdır. 

C. Çalısanların yönetime katılımı açısından performans gelistirici mekanizmaların 
hayata geçirilmesine izin verilmelidir. 

D. Menfaat sahipleri kurumsal yönetim sürecine katıldıkları durumlarda, 
zamanında ve düzenli olarak konu ile ilgili , yeterli ve güvenilir bilgilere 
erisebilmelidirler. 

E. Çalısanlar ve onların temsil organları da dahil olmak üzere menfaat sahipleri 
kanunlara aykırı ve etik olmayan uygulamalar hakkında kaygılarını yönetim 
kuruluna serbestçe iletebilmeli ve bu sekilde hareket etmeleri yüzünden hakları 
tehlikeye girmemelidir. 

F. Kurumsal yönetim çerçevesi, etkin ve etkili bir iflas çerçevesi ve alacaklı 
haklarının etkin sekilde icraya konulması ile tamamlanmalıdır. 

V. Kamuoyuna Açıklama Yapma ve Şeffaflık 

Kurumsal yönetim çerçevesi,  mali durum, performans, mülkiyet ve şirketin 
idaresi dahil, şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında 
açıklama yapılmasını güvence altına almalıdır. 

A. Açıklamalar aşağıdaki konularda, ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şu 
maddi bilgileri içermelidir: 

1. Şirketin mali ve faaliyet sonuçları ile isletme kâr-zarar hesabı 

2. Şirket hedefleri 

3. Büyük hissedarlar ve oy kullanma hakları 



4. Yönetim kurulu üyeleri ve kilit yöneticilerle ilgili ödüllendirme politikası ile; 
vasıfları, seçim süreci, diger sirketlerdeki üyelikleri ve yönetim kurulu tarafından 
bagımsız olarak görülüp görülmedikleri de dahil yönetim kurulu üyeleri 
hakkındaki bilgiler 

5. İlgili taraf işlemleri 

6. Öngörülebilir risk faktörleri 

7. Çalısanlar ve diger paydaşlar ile ilgili konular 

8. Kurumsal yönetim yapısı ve politikaları, özellikle de kurumsal yönetim 
kurallarının veya politikasının içerigi ve uygulama süreci 

B. Bilgiler, kaliteli muhasebe standartlarına, mali ve mali olmayan bilgilendirme 
standartlarına uygun olarak hazırlanmalı ve açıklanmalıdır. 

C. Mali tabloların, sirketin mali durumunu ve performansını her açıdan dogru bir 
sekilde yansıttıgı güvencesinin yönetim kuruluna ve hissedarlara objektif olarak 
verilebilmesi amacıyla yıllık denetim; bagımsız, yetkin ve uzman bir denetçi 
tarafından gerçeklestirilmelidir. 

D. Dıs denetçiler, hissedarlara karsı sorumlu olmalı ve denetimin 
gerçeklestirilmesinde gerekli mesleki ihtimamı göstermekle sirkete karsı yükümlü 
olmalıdır. 

E. Bilgi yayma kanalları, ilgili bilgiye, kullanıcıların esit sekilde, zamanında ve 
masrafsız olarak erisimini saglamalıdır. 

F. Kurumsal yönetim çerçevesi, analiz veya tavsiyelerin güvenilirligini 
zedeleyecek maddi çıkar çatısmalarından bagımsız bir sekilde, analizciler, 
brokerler, kredi derecelendirme kurulusları ve diger kisi veya kuruluslarca 
yatırımcılar tarafından alınan kararlarla ilgili analiz veya tavsiyelerin 
hazırlanmasını saglayan etkin bir yaklasımla desteklenmelidir. 

VI. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları 

Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim 
kurulu tarafından yönetimin zamanında etkin denetimini, yönetim kurulu-
nun şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme zorunluluğunu teminat 
altına almalıdır. 

A. Yönetim kurulu üyeleri; tam bilgilenmiş olarak, iyi niyetle, gerekli titizlik ve özenle, 
şirketin ve hissedarların en uygun çıkarları doğrultusunda hareket etmelidirler. 



B.Yönetim kurulu kararlarının değişik hissedar gruplarını farklı şekilde etkilediği 
durumlarda, yönetim kurulu, bütün hissedarlara adilane davranmalıdır. 

C. Yönetim kurulu, yürürlükteki yasalara uygunluğu teminat altına almalı ve 
doğrudan ilgili çıkar sahiplerinin çıkarlarını dikkate almalıdır. 

D. Yönetim kurulu, aşağıdaki hususları içine alan temel işlevleri yerine getirmelidir: 

1. Sirket stratejisini, baslıca eylem planlarını, risk politikalarını, yıllık bütçeleri ve 
is planlarını yönlendirmek ve gözden geçirmek; performans hedeflerini saptamak; 
uygulamaları ve kurumsal performansı takip etmek ve büyük sermaye 
harcamalarını, devralmaları ve mal varlıgı satıslarını yönetmek. 

2. Sirket kurumsal yönetim uygulamalarının etkinligini gözlemek ve gerektiginde 
degisiklikler yapmak. 

3. Önemli yöneticileri seçmek, ödüllendirmek, denetlemek, gerektiginde 
degistirmek ve yönetimin sorunsuz sekilde el degistirmesini saglamak. 

4. Üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin gelirlerini, sirketin ve 
hissedarların uzun vadeli çıkarı uyarınca belirlemek. 

5. Formel ve seffaf bir atama süreci olusturmak. 

6. Sirket varlıklarının suistimal edilmesi ve ilgili tarafların islemlerinde kötüye 
kullanma dahil olmak üzere, yönetim, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların 
olası çıkar çatısmalarını gözlemek ve idare etmek. 

7. Bagımsız denetim dahil olmak üzere sirketin muhasebe ve mali raporlama 
sistemlerinin güvenilirligini saglamak ve özellikle risk yönetimi, mali ve 
operasyonel kontrol sistemleri ve yasa / ilgili standartlara uygunlugu denetleyen 
sistemler gibi denetim sistemlerinin islerligini saglamak. 

8. Kamuya yapılan açıklamalar ve iletisim süreçlerine nezaret etmek. 

E. Yönetim kurulu, özellikle idareden bağımsız olarak şirket işlerinde objektif 
muhakeme yürütebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

1. Yönetim kurulları, çıkar çatısması olasılıgının ortaya çıkabilecegi durumlarda 
bagımsız muhakeme yürütmeye yetecek sayıda icrada görevli olmayan üye 
atamıs olmayı göz önünde bulundurmalıdır. Bu türden kritik sorumluluklar 
arasında, mali ve mali olmayan raporların güvenilirliginin saglanması, ilgili taraf 
islemlerinin gözden geçirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin 
atanması, yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi bulunur. 



2. Komiteler olusturuldugunda, süreleri, yapısı ve çalısma prosedürleri, yönetim 
kurulu tarafından etraflıca belirlenmeli ve açıklanmalıdır. 

3. Yönetim kurulu üyeleri sorumluluk alanlarına yeterince zaman ayırmalıdır. 

F. Sorumlulukların yerine getirebilmeleri için, yönetim kurulu üyeleri doğru, gerekli 
ve geçerli bilgiye zamanında erişebilmelidir.  

 


