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Özet
6102 Sayılı TTK (Türk Ticaret Kanunu) ile kurumsallaşma ve kurumsal
yönetim kavramlarının çerçevesi belirlenmektedir. Başka bir deyişle TTK, iki
kavramın yasal temel bir metni olarak ortaya çıkmıştır. TTK’nın kurumsal
yönetim ile ilgili bölümleri genel olarak Anglo-Sakson Hukuk Sistemi
çerçevesinde oluşturulan düzenlemeler olup; şeffaflık, adillik, sorumluluk,
hesap verebilirlik kurumsal yönetim anlayışı ile ilgili maddelerin temelini
oluşturmaktadır.
Şirketlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde kredi tedarik edebilmeleri ve
sermaye piyasasında halka açılabilme fırsatlarını artırabilmeleri için şeffaf,
açık, karşılaştırılabilir ve yüksek kalitede finansal raporlar sunulması TTK’nın
ilkelerinden bazıları olarak göze çarpmaktadır.
TTK’nın oldukça önemsemiş olduğu uluslararası finansal raporlama
standartlarına uygun finansal raporlar sunulabilmesi için işletmelerin
kurumsal yönetim altyapılarının mutlaka tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ayrıca kaliteli finansal raporların ve kalite standartlarının
oluşturulmasının temelinde kurumsal yönetim ilkeleri olduğu aşikardır. Bu
çalışmanın amacı, kurumsal yönetim kavramını oluşturan ilkeleri TTK
açısından değerlendirmektedir. Çalışmada TTK’nın konuyla ilgili maddeleri
incelenip, tespitler ortaya konmuştur.

Abstract
The framework to institutionalization and corporate governance is
determined by Turkish Commercial Code numbered 6102. In other words,
Turkish Commercial Code has arisen as a legal full text of both concepts.
Relevant parts of Turkish Commercial Code set the basis for articles about
corporate governance pertaining to transparency, equity, responsibility and
accountability which are formed within Anglo-Saxon law system. Moreover,
in order to increase the opportunities for more and faster credit usage and
going to public in capital markets; transparent, clear, comparable and high
quality financial reports stands out as principles of new Turkish Commercial
Code.
So as to present convenient financial reports with International Accounting
Standards, businesses should complete their backgrounds for corporate
governance. It’s widely known that, principles of corporate governance rests
on basis for producing qualified financial reports and quality standards. The
aim of this study is to evaluate principles forming corporate governance
concept from Turkish Commercial Code’s aspect. Relevant articles in Turkish
Commercial Code are scrutinized and inferences about are put forward.

Bu çalışma Malatya'da düzenlenen III. Turgut Özal Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Kongresi'nde
sunulmuş ve geliştirilmiştir.
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