
T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

ĠġLETME ANABĠLĠM DALI 

MUHASEBE VE FĠNANSMAN BĠLĠM DALI 

 

 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KURUMSAL 

YÖNETĠM KONUSUNDAKĠ SORUMLULUKLARI 

 

 

 

TUĞBA DÖLEN 

 

 

DOKTORA TEZĠ 

 

 

 

DANIġMAN 

PROF. DR. NAĠM ATA ATABEY 

 

 

 

Konya – 2012 

 



ii 

 



iii 

 



i 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

ÖZET ............................................................................................................................. i 

ABSTRACT ................................................................................................................... ii 

KISALTMALAR DĠZĠNĠ ............................................................................................ iii 

TABLOLAR LĠSTESĠ ................................................................................................. v 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ ................................................................................................... vii 

GĠRĠġ ............................................................................................................................. 1 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

 

1.1. Kurumsal Yönetim Kavramı .................................................................................... 4 

1.1.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı .................................................................... 4 

1.1.2. Kurumsal Yönetimin Önemi ve Amaçları ................................................ 8 

1.1.3. Kurumsal Yönetimin Yararları ................................................................. 13 

1.2. Kurumsal Yönetim Teorileri .................................................................................... 15 

1.2.1. Vekâlet Teorisi .......................................................................................... 17 

1.2.2. İşlem Maliyeti Teorisi ............................................................................... 19 

1.2.3. Paydaş Teorisi ........................................................................................... 20 

1.3. Kurumsal Yönetim İlkeleri ...................................................................................... 22 

1.3.1. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ........................................................... 25 

1.3.1.1. Hissedarların Hakları .................................................................... 27 

1.3.1.2. Hissedarların Adil Muamele Görmesi .......................................... 28 

1.3.1.3. Doğrudan Çıkar Sahiplerinin Rolü ............................................... 29 

1.3.1.4. Kamuoyuna Açıklama Yapma ve Şeffaflık .................................. 30 

1.3.1.5. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları ............................................. 32 

1.3.2. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ............................................................... 34 

1.3.2.1. Pay Sahipleri ................................................................................. 37 

1.3.2.2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ................................................. 38 

1.3.2.3. Menfaat Sahipleri ......................................................................... 40 

1.3.2.4. Yönetim Kurulu ............................................................................ 41 



ii 

 

1.3.3. Genel Kabul Görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri .................................... 43 

1.3.3.1.  Adil Davranma ............................................................................ 44 

1.3.3.2.  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ................................................ 47 

1.3.3.3.  Hesap Verebilirlik ....................................................................... 51 

1.3.3.4.  Sorumluluk .................................................................................. 53 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KURUMSAL YÖNETĠM ALANINDAKĠ GELĠġMELER, DÜZENLEMELER 

VE KURUMSAL YÖNETĠM ARAġTIRMALARI 

 

2.1. Kurumsal Yönetim Alanında Dünyadaki Gelişmeler .............................................. 54 

2.2.  Kurumsal Yönetim Alanında Türkiye’deki Gelişmeler .......................................... 60 

2.2.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uyarlanması ................ 61 

2.2.2. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Belirlenmesi ............... 64 

2.2.3. Zorunlu Denetçi Rotasyonu ...................................................................... 65 

2.2.4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması .................................................... 66 

2.2.5. Kamuyu Aydınlatma Platformu ................................................................ 67 

2.2.6. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Yayınlaması ............................................. 68 

2.2.7. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Zorunluluğu ....................................... 69 

2.3. Kurumsal Yönetime İlişkin Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler .............................. 71 

2.3.1.  Sermaye Piyasası Kurulunca Yapılan Düzenlemeler............................... 74 

2.3.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler ...................................................................................................... 78 

2.3.3. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Tarafından 

Yapılan Düzenlemeler ......................................................................................... 81      

2.4. Türkiye’deki Kurumsal Yönetime İlişkin Mevzuat ................................................. 88 

2.4.1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Açısından 

Getirdikleri .......................................................................................................... 88 

2.4.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Kurumsal Yönetim İle İlgili Hükümler .. 94 

2.4.3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Kurumsal Yönetim İle İlgili 

Hükümler ............................................................................................................ 102 

2.5. Kurumsal Yönetim Konusunda Türkiye’de Yapılmış Araştırmalar ........................ 104 



iii 

 

2.5.1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Kurumsal Yönetim Uygulama 

Anketi” Sonuçları ................................................................................................ 104 

2.5.2.  Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, “Türkiye Kurumsal Yönetim 

Haritası Araştırması” Sonuçları .......................................................................... 109 

2.5.3. İMKB 100 Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Anlayışını Belirlemeye 

Yönelik Araştırma Sonuçları .............................................................................. 111 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MUHASEBE UYGULAYICILARI VE KURUMSAL YÖNETĠM ĠLĠġKĠSĠ 

 

3.1. Muhasebe ve Muhasebe Mesleği  ................................................................ 114 

3.2. Muhasebe Meslek Mensupları ..................................................................... 117 

3.2.1.1. Serbest Muhasebeci ..................................................................... 118 

3.2.1.2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir .............................................. 119 

3.2.1.3. Yeminli Mali Müşavir ................................................................. 120    

3.3. Muhasebe Mesleği ve Kurumsal Yönetim İlişkisi ....................................... 122 

3.4. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlişkisi ............................... 125 

3.5. Muhasebe Standartları ve Kurumsal Yönetim İlişkisi ................................. 132 

3.6. Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim İlişkisi ....................................... 137 

3.7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Muhasebe Departmanının 

Sorumluluğu ................................................................................................. 139 

3.7.1. Adil Davranma ........................................................................................ 140 

3.7.2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ........................................................... 142 

3.7.3. Hesap Verebilirlik ................................................................................... 145 

3.7.4. Sorumluluk .............................................................................................. 147 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KURUMSAL YÖNETĠM 

KONUSUNDAKĠ SORUMLULUKLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

4.1. Araştırmanın Önemi, Amaçları ve Hipotezleri .............................................. 149 

4.1.1.  Araştırmanın Önemi ............................................................................... 149 



iv 

 

4.1.2.  Araştırmanın Amaçları ........................................................................... 150 

4.1.3. Araştırmanın Hipotezleri ......................................................................... 151 

4.2. Araştırmanın Yöntemi .................................................................................... 153 

4.2.1. Örnek Kütle Seçimi ve Büyüklüğünün Belirlenmesi .............................. 155 

4.2.2. Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi ................................................. 156 

4.2.3. Anket Formunun Hazırlanması ............................................................... 157 

4.2.4. Anketin Güvenilirliği ve Geçerliliği ....................................................... 159 

4.2.5. Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi .................................... 160 

4.3.   Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ..................................................... 161 

4.3.1. Araştırmaya Katılan Muhasebe Melek Mensupları Hakkında Genel 

Bilgiler .................................................................................................. 162 

4.3.2. Kurumsal Yönetim İle İlgili Genel Kavramlar ..................................... 164 

4.3.3.   Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim İle İlgili Görüşleri ...................... 167 

4.3.4. Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Konusundaki Sorumlulukları .... 178 

 

SONUÇ .......................................................................................................................... 193 

KAYNAKÇA ................................................................................................................. 197 

Ek-4.1 Anket Formu ..................................................................................................... 206 

 

 

 

 

 



i 

 

ÖZET 

 

Yaşanılan finansal krizler ve muhasebe manipülasyonlarından kaynaklanan 

şirket skandalları, işletmelere olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Sarsılan 

güvenin yeniden kazanılması amacıyla kurumsal yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. 

Kurumsal yönetim anlayışının uygulanabilmesi için uluslararası alanda OECD, 1999 

yılında ve ulusal alanda SPK, 2003 yılında kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır. 

Bu kapsamda yapılan yasal düzenlemelerde adil davranma, hesap verebilirlik, 

sorumluluk, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık şeklinde kabul gören, genel kabul 

görmüş kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınmıştır. Bu çerçevede; Yeni Türk 

Ticaret Kanunu kurumsal yönetim ilkelerini içermekte, şirketlerin yönetim ve 

muhasebe anlayışlarında da önemli değişiklikler getirmektedir. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerine işlerlik kazandırmak muhasebe departmanının 

sosyal sorumluluğundadır. Bu sorumluluk çerçevesinde muhasebe, birey odaklılıktan 

ziyade kurumsal bir muhasebe kimliğine kavuşmalıdır. Bu anlamda muhasebe 

meslek mensupları, işletmelerde muhasebe bilgi sistemini oluşturmalı, muhasebe 

standartlarını dikkate alarak kurumsal yönetim uygulamalarını güçlü bir finansal 

bilgi ve raporlama sistemi ile desteklemelidir. Muhasebe meslek mensuplarının 

kurumsal yönetim konusundaki sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan bu 

çalışmada, meslek mensuplarının kurumsal yönetimi ne ölçüde algıladıkları ve 

kurumsal yönetim uygulamalarındaki sorumluluk düzeyleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri, 

Muhasebe Mesleği, Muhasebe Departmanı 
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ABSTRACT 

 

The financial crises experienced and the corporate crises arising from 

accounting manipulations has caused shaking of confidence in business. The concept 

of corporate governance has emerged in order to regain the confidence. The rules 

were published by OECD in the international area in 1999, and by SPK  nationwide 

in 2003 for the applicability of the concept of corporate governance. In this context 

of legal regulations, generally accepted principles of corporate governance such as 

fairness, accountability, responsibility, public disclosure and transparency were taken 

into account. Thus, the new Turkish Trade law covers the principles of corporate 

governance. Besides, it presents the significant changes in management and 

accounting approaches of the companies. 

 

Giving effect to the principles of corporate governance is in the social 

responsibility of the accounting department. Within the framework of this 

responsibility, accounting should achieve a corporate accounting identity rather than 

individual-oriented one. In this sense the professional accountants are supposed to 

create the accounting information system in business. Moreover, they should support 

the application of corporate governance with a powerful financial information and 

reporting system taking the accounting standards into consideration. In this study to 

determine the responsibilities of the professional accountants on corporate 

governance, the extent to which corporate management professionals perceive and  

their levels of responsibility for corporate governance practices are all identified. 

 

Key Words: Corporate Governance, Principles of Corporate Governance, 

Accounting Profession, Accounting Departments 
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 GĠRĠġ 

 

Büyük şirketlerde yaşanan skandallar ve ülkelerde sermaye piyasalarını 

düzenleyen kurumların, kurumsal yönetim uygulamaları ile finansal piyasalarda ve 

tüm ekonomide güvenin artacağına ve piyasaların yatırım açısından daha çekici hale 

geleceğine olan inançları nedeniyle kurumsal yönetim kavramı tüm dünyada 

yaygınlaşmıştır. Kurumsal yönetim; şirket yöneticileri, çalışanları ve hissedarları 

arasında uyum sağlayan bir kurum kültürüdür. Bu uyum, başta muhasebe departmanı 

olmak üzere, şirketin tüm departmanlarında kendini göstermektedir. İyi bir kurumsal 

yönetimin temel prensipleri; adil davranma, sorumluluk, hesap verebilirlik, kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflıktır. Bu prensiplere adapte olan muhasebe meslek mensupları, 

şirketin hedeflerine ulaşmasında ve daha etkili performans göstermesinde etkili 

olacaktır.  

 

Kurumsal yönetim, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve denetim 

standartları başta olmak üzere yönetim alanında kabul edilen standartların şirketler 

tarafından uygulanmasını teşvik etmektedir. Bu durum, finansal raporlamanın 

kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamakta, bilgi kullanıcılarının finansal raporlamaya 

olan güvenini arttırmaktadır.  

 

İşletmelerde etkili bir kurumsal yönetim sisteminin kurulup geliştirilmesi 

büyük ölçüde muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim ilkelerine uyumu 

ile mümkündür. Kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak gerçekleştirilen 

muhasebe mesleği kurumsal yönetim faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamaktadır.  

 

Kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebe bilimi karşılıklı etkileşim 

içerisindedir. Bu nedenle, kurumsal yönetim sistemine işlerlik kazandıracak bilim, 

muhasebe bilimidir. Bu çalışmada, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim ilkelerinin 

etkileşimi, muhasebe mesleği, muhasebe bilgi sistemi, meslek etiği, muhasebe 

standartları ve bağımsız denetim çerçevesinde ele alınmıştır. 
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Muhasebe mesleği, sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. Hem 

teknolojik ve sosyal yapıdaki değişiklikler hem de kamuya olan sorumluluğun 

sürekli değişmesi muhasebe mesleğini de zamanla değişime zorlamıştır. Muhasebe 

mesleğine düşen sorumluluk artmıştır. Bu nedenle; kurumsal yönetimi uygulayan 

işletmelerin muhasebe işlemlerini gerçekleştiren muhasebe meslek mensuplarının 

sorumlulukları, şirketlerin gelecekleri açısından çok önemlidir. 

 

Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim 

sorumluluk düzeylerini, kurumsal yönetim ilkelerini ne düzeyde algıladıklarını ve 

kullandıklarını, muhasebe biliminin kurumsal yönetim uygulamalarına etkisi olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için; Ankara ilinde faaliyet gösteren 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir 

olarak 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu” ile muhasebe mesleğini icra edenlerin kurumsal yönetime katkısını ve 

kurumsal yönetim konusundaki sorumluluklarını ölçmek üzere bir uygulama 

yapılmıştır.  

 

Bu çalışma, literatür araştırması ile kurumsal incelemeye ve ampirik 

çalışmaya dayanmaktadır. Birinci bölümde, kurumsal yönetim kavramı, teorileri ve 

hem OECD hem de SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri ayrıntılı 

olarak incelenecektir. Genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri olan adil 

davranma, hesap verebilirlik, sorumluluk, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kavramları 

açıklanacaktır. 

 

İkinci bölümde, kurumsal yönetim alanında dünyada ve Türkiye’deki yaşanan 

gelişmeler ele alınacaktır. Türkiye’deki kurumsal yönetime ilişkin SPK, İMKB ve 

TÜSİAD tarafından yapılan düzenlemeler ve mevzuat incelenecektir. Yeni Türk 

Ticaret Kanunu’nun kurumsal yönetim açısından getirdikleri açıklanacaktır. Ayrıca 

bu bölümde, kurumsal yönetim konusunda Türkiye’de yapılan araştırmalar ele 

alınacaktır. 
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Muhasebe Uygulayıcıları ve Kurumsal Yönetim İlişkisi adlı üçüncü bölümde, 

muhasebe bilimi ve muhasebe meslek mensupları tanımlanacak, kurumsal yönetim 

ilkeleri çerçevesinde sorumlulukları belirtilecektir. Ayrıca; muhasebe bilgi sistemi, 

muhasebe mesleği, muhasebe standartları ve bağımsız denetim kavramları ile 

kurumsal yönetim ilişkisi irdelenecektir. 

 

Dördüncü ve son bölümde ise, araştırmanın önemi, amaçları, hipotezleri, 

araştırmanın yöntemi ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi yer alacaktır. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan yokluk hipotezleri istatistiksel 

testler yapılarak test edilecektir.  

 

Araştırmanın sonuç kısmında, elde edilen bulgulara göre kurumsal yönetim 

yaklaşımının uygulanmasını sağlamak açısından, muhasebe meslek mensuplarının 

sorumlulukları ve kurumsal yönetim algı düzeyleri belirlenerek, gerekli 

değerlendirmeler ve öneriler yapılacaktır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

 

Bu bölümde; kurumsal yönetim kavramı üzerinde durularak, kurumsal 

yönetimin önemi, amaçları, faydaları, teorileri ve OECD ve SPK’ın kurumsal 

yönetim ilkeleri ele alınacaktır. Ayrıca genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri 

konusunda literatür çalışması yer bulacaktır.  

 

1.1. Kurumsal Yönetim Kavramı 

 

Kurumsal yönetim kavramı ilk olarak 1990’lı yıllarda ortaya atılmış ve hem 

ulusal hem de uluslararası literatürde çok tartışılan bir konu olmuştur.  Bu nedenle; 

içinde bulunduğumuz rekabet ortamı ve değişim sürecinde, kurumsal yönetim 

alanında son yıllarda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Birçok düzenleyici otorite, sivil 

toplum kuruluşları ve şirketler ayrı ayrı kurumsal yönetimi iyileştirme doğrultusunda 

prensipler belirlemişlerdir. Bu prensiplerin bir kısmı, mevzuat ile uyulması zorunlu 

yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler çerçevesinde gerek literatürde gerekse 

uygulamada kurumsal yönetim sıkça vurgu yapılan bir kavram olma özelliği 

taşımaktadır.  

 

1.1.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı 

 

Kurumsal yönetimin net ve açık bir tanımını vermek kolay değildir. Farklı 

kurumlar ve araştırmacılar tarafından kurumsal yönetime ilişkin olarak geliştirilen 

çok sayıda tanım birbirleriyle örtüşse de, kurumsal yönetimin somut tanımını 

şekillendirme konusunun gelecekteki araştırmacılara alan bıraktığı düşünülmektedir 

(Gürbüz ve Ergincan, 2004: 5). Bu nedenle; çalışmada kurumsal yönetim tanımı 

yapmadan, öncelikle ulusal ve uluslararası literatür ve OECD, TUSİAD, Dünya 

Bankası gibi kuruluşlarına ait tanımları açıklamak istiyoruz.  

 

Ulusal öğretide kurumsal yönetim ile ilgili pek çok farklı tanım mevcuttur. 

Bunlar arasında, 2007 yılında Doğan en kısa tanımıyla kurumsal yönetimi, şirketlerin 
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yönlendirilmesi, kontrol edilmesi için kullanılan yapılar ve işlemler bütünü olarak 

tanımlamıştır (Doğan, 2007: 41). 

 

Gürbüz ve Ergincan (2004) kurumsal yönetimi, şirketin yönetimi, yönetim 

kontrolü ve performansına odaklandığını ve şirketin sahipliği ile yönetim arasındaki 

ilişkiler sistemini temsil ettiğini savunmaktadır (Gürbüz ve Ergincan, 2004: 6). 

 

Pulaşlı (2003) ise kurumsal yönetimi, üç üçgen olarak adlandırmakta ve bir 

yandan işletme üst yönetiminin amaca uygun fonksiyonel bir yapılandırılmasını 

amaçlamakta, diğer yandan yöneticinin sevk ve yönetim işlevini ve denetçilerin 

denetim işlevleri arasında denge sağladığını vurgulamaktadır (Pulaşlı, 2003: 5). 

 

Aktan (2006) kurumsal yönetim anlayışını, dar ve geniş anlamda 

sınıflandırarak tanımlama yapmıştır. Buna göre; dar anlamda kurumsal yönetim, 

şirket yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar 

bütünüdür. Geniş anlamda kurumsal yönetim tanımını ise, iyi şirket yönetimi için 

formel ve informel kurallar bütünü olarak ele alarak değişim yönetimi, stratejik 

yönetim, sinerjik yönetim, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi 

yönetim ilkeleri ve tekniklerinin etkin bir şekilde şirkete uygulanması olarak 

yapmıştır (Aktan, 2006: 2-5). 

 

Kurt ve Kayacan tarafından 2005 yılında yapılan çalışmada ise, kurumsal 

yönetim tanımının yapılması için günümüzde etkisini iyice hissettiren küreselleşme 

olgusu üzerinde durulmuştur. Küreselleşme ile tüm ulusal ve uluslararası pazarlarda 

rekabetçi olmaya çalışan şirketlerin mal ve hizmet üretimi yaptıkları toplumla 

ilişkilerinde dikkat ettikleri temel ilkeler incelenmiştir. Şirket çalışanları ve 

hissedarları tarafından doğru bir şekilde uygulanan kurumsal yönetimin bu temel 

ilkelerden birisi olduğu da işaret edilmektedir (Kurt ve Kayacan, 2005: 350). 

 

Uluslararası yazında yapılacak bir literatür taramasında güncel çalışmaların 

dikkati çekmekte olduğu görülebilecektir. Bunlar arasında 2005 yılında Luo’nun 

kurumsal yönetimi, işletmenin stratejik yönlendirmesini ve performansını açıklayan 
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ve kontrol eden, şirket ve paydaşları arasındaki ilişkiler bütünü şeklinde açıklamakta 

olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca 2004 yılında Hoskinson, Yiu ve Kim’in 

çalışmalarında yönetim kavramının bir sistem olarak küresel arenada rekabet 

avantajına yol açabileceğine işaret ettikleri görülmektedir. Öte yandan 2001 yılında 

Sloan’un ise kurumsal yönetim yaklaşımının, işletmenin yönetimsel ve finansal 

alanları arasındaki ayrılıkların yarattığı performansı zedeleyen problemlerin 

çözülmesini destekleyen bir mekanizma olarak tanımlandığı görülmektedir 

(Kayacan, 2006: 46).   

 

Konuya yönetim ve finansın paylaşımına yönelik temsil problemi ile 

yatırımcı ve güven esaslı yaklaşan Shleifer ve Vishny, 1997 yılında kurumsal 

yönetimi “işleme fon sağlayıcılarının, yatırımlarından getiri elde etme ve fonların 

geri dönüşünü sağlamada kendilerini güvene alma yolları”; işletme ve çıkar grupları 

düzeyinde konuyu ele alan Millstein ise 1998 yılında, “… kâr elde etme ve pay 

sahiplerine dağıtma amacını taşıyan geleneksel yapıların yanında, hissedarların, 

yöneticilerin ve diğer paydaşların haklarının da önemsendiği bir anlayış” biçiminde 

tanımlamaktadırlar (Daştan, 2010: 4). 

  

Millstein’in bahsettiğimiz yaklaşımı paralelinde OECD’nin ele aldığı 

düzenlemelerinde,  kurumsal yönetim bir yönetim felsefesi olarak ifade edilmiştir.  

Millstein tarafından 2004 yılında geliştirilmiş kurumsal yönetim tanımı şu şekildedir: 

“Kurumsal yönetim, bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar 

vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, 

verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç 

yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve ilgili gönüllü özel 

sektör uygulamaları bileşimidir (Sönmez ve Toksoy, 2011: 54).” 

 

Kurumsal yönetimi ekonomik büyüme ve finansal kararlılık için hayati 

önemde faktör olarak gören Aguilera 2005 yılında, kurumsal yönetim çabalarının 

işletme sahipleri, sahipleri temsil edenler ve çıkar grupları arasında dengenin 

kurulmasına dayalı kurumsal kültürün etkinliğinin ilerletilmesi yönünde verilmesi ve 
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bu konunun “sürdürülebilir kurumsal yönetim modeli” çerçevesinde ele alınması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Aguilera, 2005: 39). 

 

2002 yılında TÜSİAD tarafından hazırlanan raporda kurumsal yönetim 

kavramı, en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak için 

oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. Daha dar anlamda 

ise, bir kurumun beşeri ve mali sermayesini çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece 

ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına 

ekonomik değer yaratmasına imkân tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve 

uygulamaları ifade etmektedir (TÜSİAD, 2002: 9). 

 

Dünya Bankası kurumsal yönetim çalışmaları, Dünya Bankası’nın kendi yan 

kuruluşu olan International Finance Corporation ve Ekonomik işbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) ile 1999 yılında ortaklaşa oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim 

Forumu (GKYF) çatısı altında yürütülmektedir. GKYF’nin amaçları, çeşitli yayınlar, 

araştırmalar ve eğitimler kanalı ile kurumsal yönetim konusunda farkındalık 

yaratmak, gelişmekte olan ülkelerde bu konuda yapılan araştırmaları finanse etmek, 

uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaştırılmasını 

sağlamak, kurumsal yönetim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, kapasitelerini 

geliştirmeleri konusunda teknik destek sağlamaktır. GKYF, bölgesel ve uluslararası 

birçok kuruluşla işbirliği halinde çalışmaktadır (Darman, 2009: 7). Bu bağlamda; 

Dünya Bankası kurumsal yönetim kavramını, bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi 

çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı 

gösterirken, uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkân tanıyan, 

her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar olarak tanımlamaktadır. 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kurumsal yönetim 

komitesine göre kurumsal yönetim, geniş anlamda, şirketlerin yönlendirildiği ve 

kontrol edildiği sistem olarak tanımlanabilir ve esasen şirket yönetimi, yönetim 

kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içerir. 

Kurumsal yönetim, şirketlerin amaç ve hedeflerinin saplandığı ve bunlara 

erişebilmek için performansı izleme araçlarının belirlendiği yapıyı ortaya koyar. 
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Kurumsal yönetim, şirketlerin yönetimi ve denetimini sağlayan dâhili araçlarla 

ilgilidir. Hükümetler her bir kurumsal yönetim sisteminin içinde geliştiği yasal, 

kurumsal ve düzenleyici iklimi biçimlendirmede merkezi bir rol oynamakta, ama asıl 

sorumluluk özel sektöre düşmektedir (OECD, 2000: 9). 

 

Çalışmada esas aldığımız kendi tanımımıza göre, kurumsal yönetim; şirket 

yöneticileri, çalışanları ve hissedarları arasında uyum sağlayan bir kurum kültürüdür. 

Bu uyum, başta muhasebe departmanı olmak üzere, şirketin tüm departmanlarında 

kendini göstermektedir. İyi bir kurumsal yönetimin temel prensipleri; adillik, 

sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflıktır. Bu prensiplere adapte olan şirket 

yöneticileri, şirketin hedeflerine ulaşmasında ve daha etkili performans 

göstermesinde etkili olacaktır.  

 

1.1.2. Kurumsal Yönetimin Önemi ve Amaçları 

 

Dünya piyasalarında son yıllarda yaşanan değişiklikler nedeniyle kurumsal 

yönetim konusu, gerek işletme yönetim organlarının, gerek düzenleyici otoritelerin, 

gerekse akademisyenlerin ilgisini çeken bir konu halini almıştır. Ayrıca 

küreselleşme, borsaların uygulamaya koyduğu kurallar, birleşme ve satın alma, 

yoğun rekabet ve şirket değerlemeleri kurumsal yönetimin, uluslararası kuruluşların, 

şirket yönetimleri ve hükümetlerin nezdinde önemini arttırmıştır.  

 

Finansal küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde farklı ülkelerde yaşanan 

finansal krizlerin arkasında, kamunun ve özel sektör işletmelerinin kurumsal yönetim 

politikalarının eksikliği yatmaktadır. Bu nedenle kurumsal yönetim kavramı tüm 

işletme disiplinlerini kapsayacak şekilde gittikçe artan bir önem arz eder duruma 

gelmiştir. Gelişmiş ülkeler ve uluslararası finans kuruluşları bu konuya büyük önem 

vermeye başlamışlardır. Bu kuruluşlar yatırım yapmadan veya kredi tahsis etmeden 

önce kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini gözetir hale gelmişlerdir (Poyraz, 

2005: 158). 
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Bugünün ortaklıkları geleneksel yapıdan uzaklaşarak hızlı büyüyen, yüksek 

başarı düzeyini yakalayan, yatırımcıların ilgisini çekebilen ve patent, marka, stratejik 

ittifak gibi maddi olmayan duran varlıklara bağlı olarak faaliyette bulunan 

teşebbüsler haline gelmiştir. Aynı zamanda işçiler, iş ortakları ve diğer iştirakçiler ile 

çok daha esnek sözleşmeler yapabilmektedir. Üretim yöntemlerinin ve organizasyon 

yapısının sürekli olarak değişmesi, ortaklıkları kurumsal yönetim olgusu 

çerçevesinde başarı amacına yöneltmiştir. Finans sektörü de dâhil olmak üzere, her 

alanda ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan bağlılığı artmaktadır. Günümüzde 

yatırımcılar hisse senedi yatırımı yaparken sadece kendi ülkelerinin ortaklıkları ile 

sınırlı kalmamakta tüm dünyada yatırım araçları ile ilgilenmektedirler. Bu durumun 

gelişen piyasalara etkisi ise verimliliğin, yatırımların, gelirin ve ihracatın artması ile 

finansal piyasaların derinleşmesi, gelişen piyasalara uluslararası sermaye akışının 

hızlanması olmaktadır. Diğer taraftan artan uluslararası ekonomik bağımlılık 

gelişmekte olan piyasaların uluslararası fon kaynakları ve portföy yatırımları ile 

piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha hassas olmasını beraberinde getirmiştir. 

Yatırımcılar denizaşırı ülke ortaklıklarına uzun vadeli yatırım yapmak için güven 

unsurunu ön planda tutmakta olup, yatırım yapmadan önce oyunun kurallarını iyi 

anlamak istemektedir.  Bu bağlamda tüm dünyada yatırım süreci için aranan güven 

ortamını başarılı kurumsal yönetim sistemi sağlayabilir. Dolayısıyla ortaklıklar uzun 

vadeli sermayeyi kendilerine çekebilmek için güvenilir ve genel kabul görmüş 

kurumsal yönetim düzenlemeleri yapmak durumundadırlar (Uyar, 2004: 5).  

 

Kurumsal yönetimin son yıllarda bu kadar önem kazanmasının 

gerekçelerinden biri de şirketlerin yönetiminde gözlemlenen yüksek profilli 

başarısızlıklar ve suistimallerdir. Kurumsal yönetimi çok daha güncel ve önemli 

yapan bir diğer gerekçe ise, gelişmekte olan ekonomiler ve gelişen piyasalarda 

yaşanan finansal krizlerdir. Kurumsal yönetimin kamuoyunun dikkatini çekmesinin 

bir diğer nedeni de, genel olarak şirketlerin ve dolaylı olarak toplumun sağlıklı 

işleyişinde taşıdığı önemdir (Doğan, 2007: 41). 

 

Kurumsal yönetim kavramının, ulusal ve uluslararası ekonomilerde önemini 

arttıran temel etmenlerden biri de yoğun rekabetin varlığıdır. Sermaye 
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hareketlerindeki hareketlilik benzer bir biçimde mal hareketlerinde de 

yaşanmaktadır. İşgücü, hammadde, yarı mamul, nihai mamul ve yatırım malların 

temininde yaşanan rekabet, şirketlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 

ilişki içinde olduğu tüm kesimlerle yakın bir iletişim kurması gerekliliğini 

doğurmaktadır. Bu ilişki ve iletişimi sağlıklı bir şekilde kurup, sürdürebilmenin yolu 

kurumsal yönetim anlayışıdır (Tuzcu, 2004: 27). 

 

Ekonomik sistem içerisinde şirketler, artan rekabet koşulları ve ekonomik 

krizlerle mücadele ederken izledikleri yollardan biri de birleşme ve satın alma 

olmaktadır. Birleşme ve satın alma, şirketin kurum kültüründe ve politikalarında 

önemli değişiklikler meydana getirir. Şirket yöneticileri, birleşme ve satın alma 

sonrasında yeni şirketin politikalarını belirlemede önemli bir etkiye sahiptir. 

 

Birleşme öncesinde şirket içinde uzun vadeli ilişkilerin getirdiği güven 

nedeniyle açık ve net biçimde tanımlanmamış olan birçok konu, ortaklar arasında 

hesap verebilirliğin sağlanması ve tarafların ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla daha biçimsel yöntemlere dayandırılarak karşılıklı 

yükümlülükler net olarak ortaya konmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 

görev tanımlarının yapılması, yıllık çalışma planının oluşturulması, performans 

değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yönetim kurulu toplantılarının 

gündeme bağlanarak daha düzenli bir şekilde yürütülmesi buna örnek gösterilebilir 

(Baruşcu ve Hazar, 2007: 79-80). Bu faaliyetler ancak etkili bir kurumsal yönetim 

uygulaması ile yürürlüğe konulabilir. 

 

Küreselleşme ile sermaye akımları ve kurumsal yatırımcılar ortaya çıkmış, 

yeni ekonominin gereksinimleri artmıştır. Bunun sonucu olarak şirketler düşük 

maliyetli kaynaklar için rekabet ediyor hale gelmiştir. Bunun yanı sıra şirketler; 

kaynakların etkin kullanılması, sermaye maliyetlerinin azaltılması, şirket değerinin 

korunması ve performansının arttırılması için yeni politikalar düzenlemişlerdir. 

Gerek ulusal ve uluslararası düzenleyicilerin yaptırım içeren düzenlemeleri, gerekse 

şirketler tarafından uygulanan yeni politikalar kurumsal yönetim kavramının önemini 

artırmıştır. 
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Kurumsal yönetimin başlıca amaçlarını ise maddeler halinde şu şekilde 

açıklayabiliriz (Aktan, 2006: 10): 

 

 Şirket üst yönetiminin sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi kullanımının 

engellenmesi; bir başka ifadeyle yönetimin güç ve yetkilerini kötüye 

kullanarak kendilerine özel menfaatler sağlamalarının ortadan kaldırılması. 

 Yatırımcı haklarının korunması. 

 Şirket hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulmasının sağlanması, 

 Şirketle doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin haklarının 

korunması ve güvence altına alınması, bu çerçevede örneğin, azınlık 

haklarının korunması. 

 Şirket faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun 

aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, bu çerçevede hisse senetleri borsada 

işlem gören şirketlerin şeffaf olmaları ve kurumsal yatırımcılar ve diğer 

paydaşlar için önem taşıyan bilgiyi zamanında ve eksiksiz kamuoyuna 

açıklamaları. 

 Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi. 

 Şirket üst yönetiminin karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer 

paydaşlara hesap verme yükümlülüğünün temin edilmesi. 

 Vekâlet maliyetinin azaltılması. 

  Şirket kazancının pay sahiplerine ve daha genel olarak tüm menfaat 

sahiplerine hakları oranında geri dönüşümünün sağlanması. 

 Büyük hissedarların azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne 

geçilmesi. 

 Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven tesis 

edilmesi ve sermeye maliyetinin düşürülmesi, şirketin hisse senedi ihracı 

yoluyla finansman kaynaklarına kolay erişim imkânlarının arttırılması. 

 Risk alan sermayedar ile karar veren profesyonelin çıkar çelişkisinin kurallara 

bağlanarak kontrol altına alınmaya çalışılması. 
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Kurumsal yönetimin temel işlevi, şirketlerin belirli kurallar çerçevesinde 

finansal piyasalardan fon sağlayabilmelerini, faaliyetlerini etkin bir şekilde kuruluş 

amaçlarına uygun olarak gerçekleştirebilmelerini, faaliyet gösterdikleri sektör ve 

ülkenin hukuki düzenlemeleri tarafından kendilerine yüklenen yükümlülükleri şirket 

ortaklarının, piyasa katılımcılarının ve toplumun beklentilerini karşılayabilecek 

şekilde kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak yerine getirmesidir (Küçüksözen 

ve Küçükkocaoğlu, 2005: 95). Bu amaç doğrultusunda daha bilinçli ve örgütlü 

işletmeler ekonomik hayatta varlıklarını daha etkin bir şekilde hissettirerek, şirket 

faaliyetlerinden etkilenen ve şirket faaliyetlerini etkileyecek olan grupları düşünerek 

hareket etmeye başlamışlardır. Bu gruplar karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin 

belirlendiği çalışanlar, diğer organizasyonlar, devlet, şirket sahipleri, üyeler, aracılar, 

tedarikçiler, ortaklıklar, müşteriler, hissedarlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılardır.  

 

Kurumsal yönetimin temel işlevi şirket ortaklarının, piyasa katılımcılarının ve 

toplumun beklentilerini karşılayabilecek şekilde kanunlara ve düzenlemelere uygun 

olarak şirketlere yüklenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Dolayısıyla 

kurumsal yönetim düzenlemelerinde hukuki alt yapı ve yasal düzenlemeler göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

 

Çoğu oturmuş bir yasal alt yapıya ve gelişmiş sermaye piyasalarına sahip 

ülkelerde bile, ayrıca kurumsal yönetim düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çünkü, hukuki alt yapı ne kadar gelişmiş olursa olsun, düzenleme süreci ne kadar 

esnek ve gelişmelere duyarlı olursa olsun, zaman içerisinde mevzuat ile uygulamalar 

arasında bir boşluk olması kaçınılmazdır. Bu boşluk yeni yasal düzenlemelerle 

giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu da zaman almakta, özellikle köklü ve radikal 

değişikliklerin söz konusu olduğu durumlarda bu süreç daha da uzayabilmektedir. 

İşte kurumsal yönetimin bu boşluğu gidermede önemli işlevleri olduğu iddia 

edilmektedir. Kurumsal yönetim düzenlemeleri bu alanda; şirketler, piyasa 

katılımcıları ve şirket ile ilgili diğer kesimler için adeta bir pusula görevi 

görmektedir. Dolayısıyla kurumsal yönetim düzenlemeleri, doğası gereği mevcut 

yasal düzenlemelerin her zaman bir adım ilerisinde olmaktadır (Baruşcu ve Hazar, 

2007: 75). Böylece şirket kurallarının oluşması, çalışma yöntemlerinin belirlenmesi 
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gibi şirketin kendine özgü yapısını dikkate alarak kurumsal yönetimin etkinliği 

arttırılabilir. 

 

1.1.3. Kurumsal Yönetimin Yararları 

 

İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler ve ülkeler açısından önemli 

yararları bulunmaktadır. Konuya şirketler açısından bakıldığında, kurumsal yönetim 

kalitesinin yüksek olması, düşük sermaye maliyeti, finansman imkânlarının ve 

likiditenin artması, krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin 

sermaye piyasalarından dışlanmaması anlamına gelmektedir. Konuya ülke açısından 

baktığımızda ise iyi kurumsal yönetim, ülkenin imajının yükselmesi, sermayenin yurt 

dışına kaçmasının önlenmesi, dahası yabancı sermaye yatırımlarının artması, 

ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması, krizlerin daha az 

zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir şekilde dağılması, yüksek refahın 

sağlanması ve sürdürülmesi anlamına gelmektedir (SPK, 2005: 2). Ayrıca kurumsal 

yönetim uygulamasının sağlıklı şekilde yürütülmesi, şirketlerin sermayelerini verimli 

bir şekilde kullanmalarını garanti altına alır. Bunun dışında, şirketlerin hem karşılıklı 

hak ve yükümlülüklerini belirleyecek olan menfaat sahiplerinin hem de ait oldukları 

toplumun çıkarlarını dikkate almalarını sağlar. Yönetim kurullarına hesap verme 

sorumluluğu getirir. Böylece şirket yönetimi; yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer 

çıkar grupları arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesini ve yatırımcı güveninin 

oluşmasını kolaylaştırır.  

 

Kurumsal yönetimin, öncelikle yönetim ile ilgili konulara ve özellikle de 

“sahiplik” ve “kontrol” arasındaki ayrımın yarattığı yönetim problemlerine 

odaklandığını söyleyebiliriz. Kurumsal yönetimden öncelikle beklenen, halka açık 

şirketlerde hissedar ile yönetim arasındaki vekâlet maliyetinin en aza indirilmesidir. 

Yönetim hissedarlarının kâr payı gelirlerini arttırmalı ve dolayısıyla sermaye 

kazancını maksimize etmelidir. Dolayısıyla kurumsal yönetim perspektifinden 

bakıldığında öncelikli olan kurumsal yönetim ile ilgili standart ve düzenlemelere 

uyum sağlaması ve bu konudaki politikalarını kamuya açıklamasıdır. Zira şirket 

yönetiminin standart ve uyuma yeterli özen ve dikkati göstermemesi ortaya 
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çıkabilecek yatırımlar nedeniyle, hissedarın temettü gelirinin azalması ve şirketin 

toplumdaki saygınlığının zarar görmesi ile birlikte firma değerinin düşmesine neden 

olabilecektir ki, bu durum kurumsal yönetim bakış açısıyla istenmeyen bir durumun 

ortaya çıkması anlamına gelmektedir (Doğu, 2008: 34). 

 

Şirketlere kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesi ile çeşitli faydalar elde 

edilir. Bunlar aşağıdaki gibi belirtilebilir (Kesken ve Nazlı, 2011: 18): 

 

 Şirketin finans piyasalarından daha kolay finansman teminine imkân sağlar. 

Bir şirket ne kadar iyi yönetilirse, sermaye maliyeti o ölçüde azalır. 

 Likidite sıkıntısı içinde bulunan şirkete nakit para girişi sağlar. 

 Kurumsal yönetim ilkelerinin güçlü olması sermaye piyasalarının gelişimine 

katkı yapmakta, küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere şirketlerin 

kaynaklara erişimini kolaylaştırmakla beraber araştırma ve teknolojik yenilik 

faaliyetlerini arttırmakta, firmanın örgütlenme biçimini değiştirmek suretiyle 

firmaların verimliliklerini artırmaktadır. 

 Şirket varlıklarının değeri yükselir. Bir şirket ne kadar iyi yönetilirse, şirket 

varlıklarının getirisi de o kadar yüksek olur. 

 Şirket yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu getirir, dolayısıyla 

yolsuzluklar azalır. 

 Yerli ve yabancı yatırımcı güveni sağlanır ve uzun vadede sermaye girişi 

hızlanır. 

 Yapılan ampirik çalışmalara bakıldığında, uluslararası yatırımcıların 

şirketlerdeki kurumsal yönetim uygulamalarını en az finansal performansları 

kadar önemli bulduklarını; yatırım kararlarının alınmasında, bu konunun 

reform ihtiyacı olan ülkeler için daha önemli olduğunu düşündüklerini ve iyi 

kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketler için daha fazla fiyat 

ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. 

 Finansal krizlerin daha kolay atlatılmasını sağlar. 

 Şirkette güç ve yetki istismarını engeller ve keyfi yönetimi ortadan kaldırır. 

 Şirket ile paydaşlar arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun artmasına katkı sağlar. 
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 Şirket itibarını güçlendirir ve şirketi müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar 

açısından cazip hale getirir. 

 Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. 

 Şirketin rekabet gücünü arttırır ve şirket kârlılığında artış sağlar. 

 Finansal derinliğin artmasına imkân sağlar. Şirket hissedarlarının hakları ne 

kadar iyi korunursa, finansal sistemin derinliği de o kadar fazla olur ve 

sermaye piyasaları da o kadar gelişmiş olur. 

 Daha kolay finansman imkânlarına erişim kolaylıkları, şirketin sermaye 

maliyetini azaltarak toplam yatırımları arttırır. Yeni iş fırsatları yaratır ve 

ekonomideki istihdam kapasitesi genişler. 

 

Görüldüğü gibi kurumsal yönetim, makro ekonomik politikalardan, ürün ve 

faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların faaliyetlerini biçimlendiren 

bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer almaktadır. 

Kurumsal yönetimin çerçevesi, aynı zamanda yasal, kurumsal ve düzenleyici ortam 

tarafından belirlenir. Ek olarak, iş ahlakı ve ait oldukları toplumun çevre ve 

toplumsal değerlerinin bilincinde olmak gibi etmenler, şirketin imajı ve uzun vadeli 

başarısı üzerinde etkide bulunabilir (OECD, 2000: 15). 

 

1.2. Kurumsal Yönetim Teorileri 

 

Kurumsal yönetimin gelişimi dikkate alındığında birçok teori ile etkileşim 

içinde olduğu görülmektedir. Bu teoriler finans, ekonomi, muhasebe, hukuk, işletme 

ve örgütsel davranışı kapsayan çeşitli disiplinler temel alınarak oluşturulmuştur. 

Kurumsal yönetimin gelişmesinde etkili olan bu teoriler özet halinde verilmiştir 

(Mallin, 2004: 10). 
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Tablo-1.1: Kurumsal Yönetimin GeliĢmesini Etkileyen Teoriler 

Teori Adı Özet 

Vekâlet Teorisi Vekâlet teorisi; delegeler, gruplar ve vekiller 

arasındaki ilişkileri tanımlar. 

İşlem Maliyeti Teorisi İşlem maliyeti teorisi; şirketlerin 

kendilerinin uyguladıkları yönetim 

stratejilerini dikkate almalarıdır. En uygun 

yönetim stratejisinin seçilmesi, yöneticileri 

ve hissedarların işini kolaylaştırır. 

Paydaş Teorisi Paydaş teorisi; hissedarlara odaklanarak, 

şirket bileşenlerinin dikkate alındığı bir 

teoridir. Şirket yönetimi üzerinde 

hissedarların doğrudan temsil yetkileri 

vardır.  

Sorumluluk Teorisi Yöneticiler, şirketin varlıkları üzerinde 

sorumluluk sahibidirler. Hissedarların 

yararına hareket etme yükümlülükleri vardır. 

Sınıf Hegemonyası Teorisi Yöneticiler daima şirketin en üst noktasında 

kendilerini görürler ve altlarında çalışacak 

kişileri atarken bunu hesaba katarlar. 

 

Yönetimsel Hegemonya Teorisi Şirket yönetimi, her zaman yapılan işler 

hakkında bilgi alır. Baskın yöneticiler, 

yönetimi doğrudan etkileyecek faaliyetleri 

yürütürler. 

Kaynak: Mallin, 2004: 10. 

 

Çalışmada, kurumsal yönetim anlayışını geliştiren temel teoriler olması 

nedeniyle vekâlet teorisi (agency theory), işlem maliyeti teorisi (transaction cost 

economics) ve paydaş teorisi (stakehoder theory) daha detaylı açıklanacak ve 

birbirleriyle karşılaştırılacaktır. 
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1.2.1. Vekâlet Teorisi 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan 

kurumsal yönetim ilkelerinde vekâleten oy kullanmanın genel olarak kabul edilmesi 

uygun görülmektedir.  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan 

kurumsal yönetim ilkelerinde ise benzer şekilde, oy hakkına haiz olan pay sahibinin 

genel kurul toplantısında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya 

pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabileceği açıklanmıştır.  

 

Vekâlet ilişkisi, mülkiyeti elinde bulunduran pay sahipleri ile vekiller 

arasında, karar verme yetkilerini de içeren yönetim hizmetlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla sözleşme yapılması olarak tanımlanmaktadır. Vekâlet teorisi yaklaşımına 

göre işletme, pay sahipleri, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler v.b. gibi 

olmak üzere farklı kesimlerdeki paydaşlar arasındaki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

Bu durumun doğal sonucu olarak, sözleşmeye taraf olan her paydaş kesiminin 

öncelikle kendi çıkarlarını arttırmaya odaklandığı kabul edilmektedir. Bu durum, 

“vekâlet sorunu” ya da “temsilci sorunu” olarak adlandırılmaktadır (Metiner, 2006: 

8). Dolayısıyla vekâlet teorisi çerçevesinde kurumsal yönetim, tüm paydaş kesimleri 

arasında çatışabilen çıkarları uyumlu hale getirmeye yönelik olarak geliştirilen 

mekanizmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Çalışkan ve İçke, 2009: 125).  

 

Vekâlet teorisine göre kendi çıkarları adına şirketi yönetmeleri için 

başkalarına gereksinim duyulan hissedarlar asildir. Şüphesiz ki, hissedarlardan 

sorumluluk alıp, onlar adına hareket eden yöneticiler de vekildir. Temsil etme 

görüşünün temeli kişisel çıkarlarını maksimize etmeyi amaçlayan bu aktörlerden 

oluşmaktadır. Burada problem asilin (hissedarların), vekilin (yöneticilerin) kendi 

menfaatlerini en yüksek seviyeye çıkaracağını nasıl engelleyeceği ile ilgilidir. Ahlaki 

tehlike, başka bir deyişle vekilin gizli bilgiye sahip olması ya da gizli faaliyetlerde 

bulunması, ters seçim ya da asilin isteğinin tersine bencilce davranış ve vekilin kendi 

yetenekleri hakkında yalan beyanda bulunması gibi problemlerden ötürü vekiller her 

zaman asillerin istedikleri gibi hareket etmezler (Çolpan, 2006: 61). Dolayısıyla; 

vekil davranışlarıyla kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak, hissedarların 
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çıkarlarından sapma gösterebilir. Hissedarların bu ihtimali ortadan kaldırması için iki 

yol vardır. Bunlardan ilki; kendi çıkarlarına zarar verecek bir davranışta 

bulunulduğunda ortaya çıkacak zararların vekil tarafından telafi edileceği maddesinin 

sözleşmeye koyulmasıdır. Diğer bir yol ise hissedarların kendi çıkarları ile vekillerin 

çıkarlarını kesiştirerek aynı amaç doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanmasıdır. 

Bunun için vekillere uygun teşvikler verilmelidir. 

 

Vekâlet sorunu ile ilgili bir diğer görüş ise vekâlet sorununun özünün ortaklık 

ve kontrolün ayrımı olduğu görüşüdür. Yöneticiler ile fon sağlayan yatırımcılar, 

fonların hangi yönde değerlendirileceğine dair sözleşme yaparlar. Ancak geleceğin 

ne getireceğini bilmek zordur, dolayısıyla olası her durumda nasıl davranılacağını 

tanımlayan kapsamlı sözleşmeler yapmak teknik olarak olanaksızdır. Bu nedenle; iş 

hakkında bilgileri eksik olduğundan, fon sağlayan yatırımcılar, beklenmedik 

durumlarda nasıl karar verileceğini yöneticilere bırakırlar (Sıvacıoğlu, 2008: 13-14). 

Yapılan bu sözleşmede karşılıklı güven vardır. 

 

Kurumsal yönetim, geleneksel olarak bir patron temsilci ilişkisi sorunu olarak 

görülmektedir. Patronlar, işletmeleri kendi adlarına yönetmeleri için temsilciler yani 

yöneticiler istihdam etmektedirler. Çıkarları çoğunlukla farklı olan işletmenin 

yatırımcılarını ve yöneticilerini belirli bir noktada bir araya getirerek işletmenin 

yatırımcının yararına çalışmasının sağlanması kurumsal yönetimin temel amacı 

olarak görülmektedir. Ancak bu tür bir temsil ilişkisi, daha çok, hiçbir hissedarın 

işletmede çok büyük bir hisse oranına sahip olmadığı A.B.D ve İngiltere gibi 

gelişmiş ülkelerde geçerlidir (Çıtak, 2006: 148). Bu ülkelerde hissedarlar işletmenin 

kontrolünü ellerinde bulunduramazlar. Böyle bir durumda, yöneticiler hissedarlara 

göre çok daha güçlü konumda bulunurlar. Türkiye’de ise belirli bir kişi veya grubun 

işletme hisselerinin büyük bir oranına sahip olduğu işletmeler mevcuttur. Bu 

hissedarlar güçlü, azınlık hissedarları ise zayıf olmaktadır. 
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1.2.2. ĠĢlem Maliyeti Teorisi 

 

Coase tarafından literatüre katılan işlem maliyetleri yaklaşımına göre, belirli 

bir piyasa yapısında faaliyet gösteren firmalar işlem maliyetlerini azaltıcı kurumlar 

olarak oluşmaktadırlar. İşlem maliyetleri parasal bir olgu olup; bilgi ve sözleşme 

maliyetlerinde olduğu gibi mübadele sürecinin gerçekleştirilmesinde katlanılan bir 

maliyeti ifade etmektedir. Bu nedenle işlem maliyetleri üretimle direkt olarak 

ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, toptan alışverişlerde işlem maliyetlerinin tüketiciler 

açısından düşük oranlarda gerçekleşeceği varsayımından hareketle, ürünler ve 

üreticiler arasındaki etkileşimlere bağlı olarak büyük ölçekli firmaların ortaya 

çıkabileceği savunulmaktadır (Çoban, 2002: 164-165).  

 

Bu anlamda, bir firmanın oluşmasından elde edilecek kazancın dayanağı; aynı 

işlemin piyasada gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan maliyetler ile aynı işlemlerin bir 

idari yapı biçimindeki organizasyon içinde gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak 

maliyet arasındaki farka bakılarak verilir. Böylece bir firmanın oluşması için gerekli 

olan şey, herhangi bir üretimin, piyasadan daha düşük maliyetlerle firma aracılığı ile 

gerçekleştirilmesidir. Piyasa ve firma arasında kurulan benzer ilişki, firmalar 

arasında da kurulabilir. Herhangi bir firma için alternatif bir durum, aynı görevi daha 

düşük maliyetlerle gerçekleştiren diğer firmalardır. Böylece herhangi bir endüstrinin 

oluşturulması, işlemleri piyasada gerçekleştirmenin maliyeti ile aynı işlemleri en 

düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştiren firmayı oluşturmanın maliyetlerine bağlı 

olur (Çermikli, 2004: 91). 

 

İşlem maliyetleri yaklaşımı çerçevesinde genel bir piyasa talebi dikkate 

alındığında, üretim için gerekli olan hammaddenin verimlilik ve etkinlik kriterleri 

çerçevesinde ne zaman ve ne şekilde tedarik edilmesi gerektiği sorusu, bir karar 

problemi olarak geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca, işlem maliyetleri yaklaşımında 

piyasa ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, firma içi organizasyon maliyetlerinin en 

önemli boyutunu oluşturmaktadır (Çoban, 2002: 165). Öte yandan işlem maliyeti 

yaklaşımı, şirketlerin var olma nedenlerine açıklık getirmektedir. 
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İşlem maliyeti yaklaşımında önemli olan üretilen mal veya hizmetin değişimi 

ve bu değişimi yöneten şirket yapılarıdır. Bu anlamda; geleneksel şirket 

yönetiminden ayrılmaktadır. Geleneksel şirket yönetimi, organizasyonları üretim 

birimi olarak görmekte ve sadece kârlılık ile ilgilenmektedir. Ancak işlem maliyeti 

yaklaşımını benimseyen şirketler, organizasyonların ürettikleri mal veya hizmetlerin 

değişim işlemleri ile ilgilenmekte ve değişim işlemlerini maliyeti en ekonomik 

olacak şekilde yönetmeyi hedeflemektedirler. 

 

Sonuç olarak, bu teori üretilen mal ve hizmetlerin değişimi sırasında ortaya 

çıkan işlem maliyetlerinin minimize edilmesi esasına dayandığına ve bu ilişkileri 

gerçekleştirenler de yöneticiler olduğuna göre, burada da yönetimin iş ve işlemlerinin 

kontrolü gerekmekte ve şirketin en düşük işlem maliyetleri ile ekonomik verimini 

maksimize edebileceği bir organizasyonun kurulması hedeflenmektedir (Derin, 2006: 

23). 

 

1.2.3. PaydaĢ Teorisi 

 

İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan birçok farklı kesimle ilişki içindedir 

ve başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Literatüründe bu 

konuyu açıklayan kavrama “paydaşlar (stakeholders)” adı verilmektedir. Paydaş, 

toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve 

faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflardır. Bir başka ifade ile 

paydaşlar, işletmelerden çıkarları olan bireyler ve kurumlardır. Freeman paydaşı, 

organizasyonel amaçların başarılmasını etkileyen veya başarısından etkilenen bir 

grup veya kişi olarak tanımlamıştır. Geçen zamanla birlikte işletmelerinin ilişkide 

olduğu bu toplumsal tarafların sayısı artmış ve ilişkileri de oldukça karmaşık hale 

gelmiştir. Freeman’a göre, işletme dışı gruplarla ne kadar güçlü ilişkiler olursa, ortak 

hedeflerin gerçekleştirilmesi o kadar kolaylaşacak, aksi halde ilişkiler kötüleştikçe 

ortak hedeflere ulaşılması zorlaşacaktır. Bu yaklaşım paydaş teorisinin temel 

önermesini oluşturmaktadır. Paydaş teorisi öncelikle bir stratejik yönetim 

kavramıdır. Paydaş teorisinin amacı rekabet avantajı geliştirmek için organizasyonun 



21 

 

iç ve dış çevresi ile olan ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmaktır (Aktan ve 

Börü, 2007: 14). 

 

Kurumsal yönetimin paydaş modelinin, kısa dönemde hissedarların tatminini 

hedefleyen fırsatçı şirket uygulamalarının yerine, şirketin refahı için gerekli olan 

uzun dönemli şirket stratejilerini uygulamayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır. Buna 

ek olarak bu model, şirket yatırımları için uzun dönemde değer yaratacak çalışanlar, 

tedarikçiler ve diğer paydaşlara yönelik yatırımları teşvik etmektedir. Diğer taraftan 

şirket paydaşlarının kendi bireysel çıkarlarını sürdürmek amacıyla pozisyonlarını 

istismar edebilecekleri de gözden kaçırılmamalıdır. Sonuçta, kurumsal yönetimin 

paydaş modelinin etkili bir şirket yönetimini garanti edeceği söylenemez (Tuzcu, 

2005: 5). 

 

Organizasyonun iç ve dış çevresini oluşturan menfaat sahipleri şirketin 

amaçlarını gerçekleştirebilmesi için şirketle iyi ilişkiler kurmalıdır. Menfaat 

sahipleri, şirketin amaçlarını çok iyi bilerek hareket etmelidir. Şirketin tek 

sorumluluğu menfaat sahiplerine karşıdır. Şirket yönetiminin menfaat sahiplerine 

karşı sorumluluklarını belirlemesi gerekmektedir. Sorumluluklarının ne olduğunu 

belirleyen şirket, amaçlarına ulaşmak için menfaat sahipleriyle ne tür ilişkiler 

kurması gerektiği ve nasıl çalışmak istediği konusunda strateji belirlemelidir. Paydaş 

teorisini daha iyi anlamak için şirketin iç ve dış menfaat sahiplerinin kimler 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Menfaat sahipleri Şekil 1.1’de gösterilmektedir. 
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Kaynak: Mallin, 2004: 44 

 

ġekil- 1.1: ġirket ve Menfaat Sahipleri 

 

Kurumsal yönetimin ana amacı şirket yönetiminin pay sahipleri ve hak 

sahiplerinin beklentilerini tatmin edecek şekilde faaliyet göstermesinin 

sağlanmasıdır. Bu nedenle; paydaş teorisinin üzerinde durduğu en önemli 

noktalardan bir diğeri de, kurumsal yönetim kavramının da savunduğu ilkelerden bir 

tanesi olan şirketin sahipliğinin ve yönetiminin farklı ellerde olması ve şirket 

yönetimlerinde dışarıdan ancak pay sahiplerinin isteklerini yerine getiren yönetim 

kurulu üyelerinin bulunmasıdır. Bu üyeler özellikle şirket satın almalarında veya 

birleşmelerinde pay sahiplerinin daha karlı bir sonuç elde etmeleri için çalışmalıdır 

(Göcenoğlu ve Girgin, 2005: 74). 

 

1.3. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

 

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin dayanağı, şirketlerde yöneticilerin, 

ortakların çıkarları doğrultusunda hareket edebileceğini öngören temsilci teorisidir 

(Kula, 2006: 172). Şirketlerde mülkiyeti ellerinde bulunduran kişilerle, şirketi 

yöneten kişilerin ayrı olması ve bu iki grubun amaçlarının farklılık göstermesi, 
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temsilci probleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hissedarlar, şirketin tüm 

kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak, piyasa değerinin yükseltilmesi amacına 

göre yönetilmesini isterler. Diğer taraftan yöneticiler, şirketin kaynaklarını kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanarak, kişisel servetlerini çoğaltmak amacında 

olabilirler. İki tarafın amaçlarının farklı olması nedeniyle oluşacak menfaat 

çatışmalarının engellenmesi ya da yöneticilerin kontrol edilerek, hissedarların 

amaçları doğrultusunda şirketi yönetmelerini sağlamak gerekmektedir (Önder, 2003: 

125). Bu gereklilik, kurumsal yönetimin belirli ilkelere dayandırılması 

zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. 

 

Kurumsal yönetim konusunda Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Global Kurumsal 

Yönetim Forumu (GCGF), gibi kuruluşlar veya merkezi Hong Kong’da bulunan 

Asya Kurumsal Yönetim Birliği (AKYB) gibi bölgesel teşkilatlar, çeşitli ilkeler 

yayımlamışlar, seminerler veya yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek kurumsal 

yönetim uygulamalarının önemini tartışmışlardır (Darman, 2008: 14). 

 

Kurumsal yönetim ilkeleri, sermaye piyasalarının gelişim boyutunda halka 

açık ve menkul kıymetleri borsalarda işlem gören şirketler için de aranan koşullar 

olmaktadır. Uluslararası sermaye piyasalarından fon bulma çabasında olan şirketler 

açısından da yönetim ilkeleri uyulması gerekli kriterler olmaya başlamıştır. 

Uluslararası sermaye akımlarının kalıcı ve istikrarlı olması için kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum belirleyici olmaktadır. Zira söz konusu uyum, şirkete olan güveni 

artırmakta, sermaye maliyetini düşürmekte ve uzun vadeli fon teminine uygun zemin 

için gereklilik oluşturmaktadır. Pay sahiplerinin haklarını koruyucu ve yatırımcıların 

şirkete güven duymasını sağlayıcı yöneyim ilkelerinin uygulanıyor olması şirketlerin 

finansman ihtiyaçlarını uluslararası sermaye piyasalarından temin imkânı 

vermektedir. Bu ilkelerin şirketlere yaygınlaşmasıyla dinamik ve rekabetçi bir 

sektörün oluşumu ve istikrarlı gelişimi de sağlanabilmektedir (Varış vd., 2001: 3). 

 

Bu çerçevede, ilkelerin hazırlanmasında birçok ülkenin düzenlemeleri 

incelenerek 1999 yılında OECD, kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır. Benzer 
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biçimde; Sermaye Piyasası Kurulu, ülkemizin kendine özgü koşullarını inceleyerek 

kurumsal yönetim ilkelerini belirlemiş, 2003 yılında açıklamıştır. Hem OECD’nin 

hem de SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak, genel kabul gören tüm 

uluslararası kurumsal yönetim yaklaşımlarında, adil davranma, kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları olmazsa olmaz kavramlar 

olarak karşımıza çıkmakta ve bu kavramlar genel kabul görmüş kurumsal yönetim 

ilkeleri olarak sıralanmaktadır. 

 

Ayrıca Kurumsal Yönetim Merkezi (Corporate Governance Center) 

tarafından “ABD Halka Açık şirketler için 21. Yüzyıl Yönetim İlkeleri” (21.st 

Century Governance Principles for U.S. Public Companies”) adlı raporunda şirketler 

için 10 adet yönetim ilkesi belirlenmiştir. Bu ilkelerle kurumsal yönetim anlayışının 

gelişmesi amaçlanmıştır. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir (Uyar, 2004: 7-8): 

 

1. Etkileşim: Yönetim kurulu, denetim komitesi, yönetim, iç denetçiler ve 

bağımsız denetçiler arasında etkili bir iletişim bulunmalıdır. 

2. Yönetim Kurulunun Amacı: Yönetim kurulu şirket hissedarlarının haklarını 

gereği gibi korumak amacıyla kurulun görevlerini en iyi şekilde anlamalıdır. 

Kurul üçüncü kişi yatırımcıların haklarını da göz önünde bulundurmalıdır. 

3. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu: Yönetim kurulu şirket faaliyetlerinin 

güvenilir bir şekilde yerine getirilmesinden başta hissedarlar olmak üzere tüm 

ilgili kesimlere karşı sorumludur. Ancak yönetim kurulunun temel 

sorumluluk alanı şirketin icra direktörünün denetlenmesi, şirket stratejisinin 

izlenmesi, şirketin kontrol sistemleri ve risklerinin gözetilmesi ve 

değerlendirilmesidir. 

4. Bağımsızlık: Bağımsızlık herhangi bir yöneticinin şirketle veya yönetimle 

mesleki veya kişisel bir bağının olmamasıdır. Bu bağlamda yönetim kurulu 

üyeleri şirket yönetiminden bağımsız olmalıdır. 

5. Uzmanlık: Yöneticiler ve kurul üyelerinin şirketin faaliyette bulunduğu sektör 

ve şirket faaliyetleri konusunda yönetsel uzmanlığa sahip olmaları gerekir. 
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6. Toplantı ve Bilgi: Yönetim kurulu belli aralıklarla olmak üzere sık sık 

toplanmalıdır. Ayrıca kurul görevlerini yetine getirecek personel ve bilgiye 

ulaşabilmelidir. 

7. Liderlik: Yönetim kurulu makamı ile icra direktörünün rolleri birbirinden 

ayrılmalıdır. 

8. Kamuyu Aydınlatma: Şirketin finansal tabloları yönetim tarafından 

zamanında ve şeffaf olarak kamuya açıklanmalıdır. 

9. Komiteler: Başta denetim komitesi olmak üzere yönetim kuruluna bağlı tüm 

komiteler bağımsız üyelerden oluşmalıdır. 

10. İç Denetim: Tüm şirketlerin etkin, devamlı çalışan ve doğrudan komiteye 

raporlama yapan bir iç denetim fonksiyonuna sahip olması ve bunu devam 

ettirmesi gerekir. 

 

Geliştirilen kurumsal yönetim uygulamalarının dayalı olduğu bu ilkeler, genel 

anlamda üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bu ilkeler esas olarak kurumsal 

yönetim uygulamaları ile ulaşılmak istenen sonuçları açıklamaktadır. 

 

1.3.1. OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

 

Dünyada kurumsal yönetim ilkeleri alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya 

yönelik olarak yapılan çalışmalar Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte 

oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim Forumu öncü olarak faaliyet göstermektedir. 

 

Nisan 1998 tarihinde Bakanlar düzeyinde toplanan OECD Konseyi, ulusal 

hükümetler, ilgili diğer uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile birlikte, OECD’den 

kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili bir dizi standart ve yol gösterici ilke geliştirmesini 

talep etti. Bu amaçla OECD, üye ülkelerin ilgili görüşlerinden hareketle bağlayıcı 

olmayacak ilkeleri geliştirmek üzere bir “Kurumsal Yönetim Geçici Özel Çalışma 

Grubu’nu” oluşturdu. Bu grupta, Mali Piyasalar Komitesi, Uluslararası Yatırım ve 

Çokuluslu İşletmeler Komitesi, Sanayi Komitesi ve Çevre Politikaları Komitesi yer 

aldı; ayrıca Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, iş dünyası, yatırımcılar, 
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sendikalar gibi kurumlar da katlı sağladılar (Pulaşlı, 2003: 32-33). Böylece kurumsal 

yönetim ilkeleri ile ilgili bu çalışmalar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) tarafından 1998 yılında başlanmış ve 1999 yılında yayınlanmıştır. Değişen 

koşullar ve kurumsal yönetim kavramındaki gelişmeler nedeniyle söz konusu ilkeler 

2004 yılında revize edilerek tekrar yayınlanmıştır. 

 

 OECD ilkelerinde kurumsal yönetim, şirketin yönetimini, yönetim kurulu, 

pay sahiplerini ve diğer menfaat sahiplerini bünyesinde barındıran bir ilişkiler bütünü 

olarak değerlendirilmektedir. Bu ilişkiler yumağı içerisinde kurumsal yönetim, 

şirketin hedeflerinin ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesini ve 

performansının takip edilmesini sağlayan sistemin oluşturulmasında önemli bir yere 

sahiptir. OECD ilkeleri, kurumsal yönetimi büyük bir resmin önemli bir parçası 

olarak görmektedir. Buna göre, örneğin kurumsal yönetim, makroekonomik yapının 

önemli bir bileşenidir. Benzer şekilde, hukuk düzeninin de kurumsal yönetimin alt 

yapısının oluşmasında önemli etkileri mevcuttur. OECD ilkeleri, tüm bunlara ilave 

ve bu yapının bir tamamlayıcısı olarak, şirket yönetiminin toplumun sosyal 

menfaatlerinin farkında olmasını ve hassasiyet göstermesini de şirketin saygınlığı ve 

uzun dönemli başarısı üzerinde etkili olabileceğini ifade etmektedir. Bu kapsamda 

yönetim kurulları, şirketin faaliyet gösterdiği toplumun sosyal sorumluluk ile ilgili 

standartlarını ve düzenlemelerini yakından takip etmelidirler. Ticari hedeflerine ilave 

olarak, sosyal sorumluluk ile ilgili politikalarını kamuya açıklamalıdırlar. Bu bilgi, 

şirket ile toplum arasındaki ilişkilerin ne şekilde yönetildiğinin ve oluşabilecek çıkar 

çatışmalarının menfaat sahipleri tarafından bilinmesi açısından önemlidir (Doğu, 

2008: 34). 

 

Kurumsal yönetim ilkeleri, OECD’ye üye olan ve olmayan hükümetlere, 

ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi 

değerlendirmede ve geliştirmede yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu ilkeler; 

borsalar, yatırımcılar, şirketler ve iyi kurumsal yönetimin geliştirilmesi sürecinde 

rolü olan diğer kuruluşlara da kılavuzluk edip önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. 

Bu ilkeler, hisseleri menkul kıymetler borsasında işlem gören şirketler üzerine 

odaklanmaktadır. Ancak, uygulanabilir olarak görüldüğü ölçüde, ilkeler, hisseleri 
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menkul kıymetler borsasında işlem görmeyen şirketlerde de, örneğin özel ve kamu 

işletmelerinde, kurumsal yönetimin geliştirilmesi için yararlı bir araç olabilir. Bu 

ilkeler, OECD üyesi ülkelerin iyi kurumsal yönetim uygulamalarının 

geliştirilmesinde esas olacağı ortak bir temel teşkil etmektedir. Bu ilkelerin; sade, 

anlaşılır ve uluslararası topluluk tarafından erişebilir olması amaçlanmıştır (OECD, 

2000: 13). 

 

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili çalışma iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde beş bölümden oluşan ilkeler sunulmuştur. Bu ilkeler; 

hissedarların hakları, hissedarların adil muamele görmesi, doğrudan çıkar 

sahiplerinin rolü, kamuoyuna açıklama yapma ve şeffaflık ve yönetim kurulunun 

sorumlulukları şeklinde beş ana başlık altında toplanmıştır. İkinci bölümde ise; 

ilkelerin genel mantığının anlaşılmasına yardımcı olacak açıklayıcı notlar 

bulunmaktadır. Bu açıklayıcı notlar, kurumsal yönetim ilkelerini daha işlevsel kılmak 

açısından yararlı olabilecek temel eğilimlere ilişkin açıklamaları sunmakta ve 

alternatif uygulama yöntemleri ve örnekleri içermektedir.  

 

1.3.1.1. Hissedarların Hakları 

 

Hissedarların haklarının korunması ve bu hakların kullanılabilmesini 

kolaylaştıracak kurumsal yönetim çerçevesi oluşturabilmek amacıyla, OECD 

hissedarların hem temel hakları, hem de şirketin olağanüstü işlemlerine ilişkin 

kararlarına katılma hakları bu ilkede açıklamıştır.  

 

Hissedarların hisse senedi satın alabilmesini, satabilmesini ve 

devredebilmesini, yatırımın tutarı ile sınırlı bir sorumlulukla şirket kârından pay 

alabilmesi, şirket hakkında bilgi edinebilmesi, genel kurula katılabilmesi ve oy 

kullanabilmesi gibi hissedar olmasından kaynaklanan temel haklarının yanında, 

kuruluş sözleşmesinde veya şirketin benzeri temel belgelerinde yapılan değişiklikler, 

yeni hisse senedi çıkarma ve pratikte şirketin satışı ile sonuçlanacak olağanüstü 

işlemler gibi şirketle ilgili köklü değişiklikleri ilgilendiren kararlara katılma ve bu 
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kararlar hakkında yeterince bilgilendirme haklarına sahip olmaları gerektiği ifade 

edilmektedir (Doğan, 2007: 71). 

 

 Öte yandan; hissedarlar genel kurul toplantılarına etkin bir şekilde katılma ve 

oy kullanma fırsatına sahip olmalı ve oy kullanma usulleri de dâhil olmak üzere 

genel kurulda hâkim olan kurallar hakkında bilgilendirilmelidir. Hissedarlara genel 

kurulun yapılacağı tarih, yer ve gündemi ile kurul toplantısında karara varılacak 

konularla ilgili zamanında ve yeterli bilgi verilmelidir. Belirli kurallar çerçevesinde 

hissedarlara yönetim kuruluna soru önergesi verme ve genel kurul gündemine yeni 

konular ekleme ve öneri getirme fırsatı tanınmalıdır. Hissedarlar asaleten veya 

vekâleten oy kullanabilmelidir. Hissedarlar nasıl oy kullanırlarsa kullansınlar, her oy 

eşit olarak değerlendirilmelidir. Hissedarların sahip oldukları pay ile orantısız bir 

şekilde şirketi kontrol etmelerine olanak taşıyan yapılar ve düzenlemeler 

sınırlandırılmalıdır. Oy tavanları tespit edilmeli ve hissedarların kullanabileceği oy 

sayısı sınırlandırılmalıdır.  

 

1.3.1.2. Hissedarların Adil Muamele Görmesi 

 

 OECD, hissedarların adil muamele görmesi ilkesini; “Kurumsal yönetim, 

azınlık ve yabancı hissedarlar da dâhil olmak üzere, bütün hissedarlara eşit 

muamele yapılmasını sağlamalıdır. Hissedarlar, haklarının ihlali karşısında etkili 

telafi veya tazminat elde etme fırsatına sahip olmalıdırlar.” şeklinde açıklamıştır. 

Buna göre; aynı tertip hisse sahibi hissedarları aynı haklara sahiptir. Kontrol gücü 

olmayan hissedarlar ve yabancı hissedarlar da dâhil olmak üzere tüm hissedarlar 

genel kurul toplantılarında adil muamele görmelidir. Genel kurul toplantılarında her 

hissedara kolay oy kullanımı olanağı getirilmelidir. Bunun için elektronik oy 

kullanımı getirilebilir. Böylece genel kuruldaki yapay engeller ortadan kalkabilir. 

Ancak ülkemiz için elektronik oy kullanımı ile ilgili herhangi bir mevzuat 

bulunmaktadır.  

 

 Hissedarlara adil davranılmasında önemli bir konu da, hissedarları 

ilgilendirecek tüm bilgilerin tüm hissedarların erişebileceği biçimde duyurulmasının 
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sağlanmasıdır. Bu bağlamda içeriden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı 

işlemlerin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve müdürler ile yönetim 

kurulu üyelerinin, şirketi etkileyen işlemlerle ilgili değerlendirmeyi etkileyebilecek 

ticari iş, aile ya da başka biçimde maddi çıkar konusu olabilecek her türlü 

bağlantılarını açıklamalarının istenmesi öngörülmektedir (Doğan, 2007: 73). 

 

1.3.1.3. Doğrudan Çıkar Sahiplerinin Rolü 

 

 Şirketlerde kurumsal yönetimin başarılı bir şekilde uygulanmasında, menfaat 

sahiplerinin önemi büyüktür. Bu ilkede, menfaat sahiplerinin haklarının yasalarda 

veya ikili anlaşmalarda belirtildiği şekilde tanımalarını sağlayan ilkeler yer 

almaktadır. Servet ve yeni iş alanları yaratmak için şirketler ile paydaşlar arasında 

etkin işbirliği sağlamalarını ve mali açıdan güçlü işletmelerin ayakta kalmalarını 

teşvik edecek önlemler sıralanmıştır. 

 

 Kurumsal yönetim, şirkette doğrudan menfaat sahibi olan değişik kesimlerin 

firmaya özgü insani ve fiziksel sermayeye etkin düzeylerde yatırım yapma yönünde 

teşvik edilmesi için yollar bulmakla da ilgilidir. Rekabet edebilirlik ve bir şirketin 

nihai başarısı, yatırımcılar, çalışanlar, alacaklılar ve tedarikçiler gibi kaynak temin 

eden farklı unsurların katkılarını bir araya getiren bir ekip çalışmasının ürünüdür. 

Şirketler, rekabet yeteneğine sahip ve kâr getiren şirketlerin oluşturulmasında 

paydaşların katkılarının değerli bir kaynak oluşturduğunu bilmek zorundadır. Bu 

nedenle, paydaşlar arasında zenginlik yaratan bir işbirliğinin teşvik edilmesi, uzun 

vadede şirketlerin yararınadır. Kurumsal yönetim çerçevesi, paydaşların çıkarlarının 

ve şirketin uzun vadeli başarısına katkılarının gözetilmesinin, şirketin çıkarına 

olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. 

 

Kurumsal yönetim çerçevesini doğrudan çıkar sahiplerinin rolü açısından ele 

alan ilkeler aşağıda sıralanmıştır. Bu ilkelerin genel amacı şirket ile birlikte doğrudan 

çıkar sahiplerinin de kazanmasını sağlayacak bir yönetim ortamının oluşturulmasıdır. 

Bu yönetim ortamı karşılıklı katkılar ve işbirliği ile mümkündür. 
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 Paydaşların kanunlar veya ikili anlaşmalarla oluşturulmuş olan haklarına 

saygı gösterilmelidir. 

 Paydaşlar, çıkarları yasalarla korunduğu durumlarda, haklarının ihlali 

dolayısıyla yeterli telafi ya da tazminat elde etme imkânına sahip olmalıdır. 

 Çalışanların yönetime katılımı açısından performans geliştirici 

mekanizmaların hayata geçirilmesine izin verilmelidir. 

 Paydaşlar, kurumsal yönetim sürecine katıldıkları durumlarda, zamanında ve 

düzenli olarak konu ile ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilere erişebilmelidirler. 

 Çalışanlar ve onların temsil organları da dâhil olmak üzere paydaşlar, 

kanunlara aykırı ve etik olmayan uygulamalar hakkında kaygılarını yönetim 

kuruluna serbestçe iletebilmeli ve bu şekilde hareket etmeleri yüzünden 

hakları tehlikeye girmemelidir. 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, etkin ve etkili bir iflas çerçevesi ve alacaklı 

haklarının etkin şekilde icraya konulması ile tamamlanmalıdır. 

 

1.3.1.4. Kamuoyuna Açıklama Yapma ve ġeffaflık 

 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin mali durumu, performansı, mülkiyeti ve 

idaresi dâhil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında 

açıklama yapılmasını sağlamalıdır. Açıklama yapılması gereken konular 

“Kamuoyuna Açıklama Yapma ve Şeffaflık” başlığı altında sıralanmıştır. Şirketin 

mali ve faaliyet sonuçları ile işletme kâr-zarar hesabı, şirket hedefleri, büyük 

hissedarlar ve oy kullanma hakları, yönetim kurulu üyeleri ve kilit yöneticilerle ilgili 

ödüllendirme politikası ile; vasıfları, seçim süreci, diğer şirketlerdeki üyelikleri ve 

yönetim kurulu tarafından bağımsız olarak görülüp görülmedikleri de dâhil yönetim 

kurulu üyeleri hakkındaki bilgiler, ilgili taraf işlemleri, öngörülebilir risk faktörleri, 

çalışanlar ve diğer paydaşlar ile ilgili konular ile kurumsal yönetim yapısı ve 

politikaları, özellikle de kurumsal yönetim kurallarının veya politikasının içeriği ve 

uygulama süreci ile ilgili konular açıklanmalıdır. 
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 Kurumsal Yönetim İlkeleri, düzenli raporlar arasındaki dönemde bütün 

önemli gelişmelerin zamanında açıklanmasını desteklemektedir. İlkeler aynı 

zamanda, bilgi beyanının eşit muameleyi sağlamak için bütün hissedarlara eşzamanlı 

olarak yapılmasını da desteklemektedir. Bu nedenle; kamuya açıklama yapma 

zorunluluğu genelde, asgari birer yıllık dönemlerle belirlenmiştir. Bazı ülkelerde altı 

aylık veya üç aylık dönemlerde, hatta şirketi etkileyen maddi bir gelişme olduğunda 

daha sık açıklama yapma zorunluluğu da getirilmiştir. Şirketler çoğu kez piyasadaki 

talebe cevap verebilmek için asgari açıklama zorunluluğunun ötesine geçen gönüllü 

açıklamalarda bulunmaktadır. 

 

 “Kamuoyuna Açıklama Yapma ve Şeffaflık” başlığı altında şirketlerin 

kamuoyuna açıklaması gereken bilgiler ile ilgili ilkeler aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Bilgiler, kaliteli muhasebe standartlarına, mali ve mali olmayan bilgilendirme 

standartlarına uygun olarak hazırlanmalı ve açıklanmalıdır. 

 Mali tabloların, şirketin mali durumunu ve performansını her açıdan doğru bir 

şekilde yansıttığı güvencesinin yönetim kuruluna ve hissedarlara objektif 

olarak verilebilmesi amacıyla yıllık denetim; bağımsız, yetkin ve uzman bir 

denetçi tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Dış denetçiler, hissedarlara karşı sorumlu olmalı ve denetimin 

gerçekleştirilmesinde gerekli mesleki ihtimamı göstermekle şirkete karşı 

yükümlü olmalıdır. 

 Bilgi yayma kanalları, ilgili bilgiye, kullanıcıların eşit şekilde, zamanında ve 

masrafsız olarak erişimini sağlamalıdır. 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, analiz veya tavsiyelerin güvenilirliğini 

zedeleyecek maddi çıkar çatışmalarından bağımsız bir şekilde, analizciler, 

brokerler, kredi derecelendirme kuruluşları ve diğer kişi veya kuruluşlarca 

yatırımcılar tarafından alınan kararlarla ilgili analiz veya tavsiyelerin 

hazırlanmasını sağlayan etkin bir yaklaşımla desteklenmelidir. 
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Kamuoyuna açıklama yapmaktan beklenen yararın sağlanabilmesi için, 

bilgilerin ilgili tüm taraflarca eşit biçimde, zamanında ve düşük maliyetle 

erişebilmeleri gereklidir. İlkelerde de bilgi yayma kanallarının, bilginin içeriği kadar 

önemli olabileceği, gelişmekte olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin 

kullanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının, internet ve 

diğer bilgi teknolojilerinin bilginin yayılmasına önemli olanaklar sunduğu 

belirtilmiştir (Doğan, 2007: 75). 

 

1.3.1.5. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları 

 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu 

tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara 

karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamalıdır. Yönetim kurulu şirket 

stratejisine yol göstermenin yanı sıra, esas itibariyle, çıkar çatışmalarını engelleyerek 

ve şirkete yönelik rekabet halindeki talepleri dengeleyerek işletme performansını 

denetlemek ve hissedarlar için yeterli kazancı elde etmekle yükümlüdür. Yönetim 

kurullarının etkin bir biçimde sorumluluklarını yerine getirmeleri için objektif ve 

bağımsız yargıda bulunabilmeleri gerekir. Yönetim kurulunun bir başka önemli 

sorumluluğu, şirketin yürürlükteki vergi, rekabet, iş, çevre, fırsat eşitliği, sağlık, 

işyeri ve işçi güvenliği yasaları gibi temel mevzuata uymasını sağlamasına yönelik 

olarak dizayn edilmiş sistemlerin idaresidir. Ayrıca yönetim kurulları, sadece şirkete 

ve hissedarlara karsı sorumlu olmayıp aynı zamanda şirket ve hissedarların 

menfaatlerine en uygun şekilde hareket etmekle de yükümlüdür. Buna ilaveten, 

yönetim kurullarından, çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçi kuruluşlar ve yerel 

topluluklar gibi paydaş grupların menfaatlerini eşit ölçüde dikkate alması 

beklenmektedir.  

 

Kurumsal yönetimin temel amaçları açısından yönetim kurulunun temel 

işlevleri ile ilgili ilkeler aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Şirket stratejisini, başlıca eylem planlarını, risk politikalarını, yıllık bütçeleri 

ve iş planlarını yönlendirmek ve gözden geçirmek; performans hedeflerini 
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saptamak; uygulamaları ve kurumsal performansı takip etmek ve büyük 

sermaye harcamalarını, devralmaları ve mal varlığı satışlarını yönetmek. 

 Şirket kurumsal yönetim uygulamalarının etkinliğini gözlemek ve 

gerektiğinde değişiklikler yapmak. 

 Önemli yöneticileri seçmek, ödüllendirmek, denetlemek, gerektiğinde 

değiştirmek ve yönetimin sorunsuz şekilde el değiştirmesini sağlamak. 

 Üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin gelirlerini, şirketin ve 

hissedarların uzun vadeli çıkarları uyarınca belirlemek. 

 Formel ve şeffaf bir atama süreci oluşturmak. 

 Şirket varlıklarının suistimal edilmesi ve ilgili tarafların işlemlerinde kötüye 

kullanma dâhil olmak üzere, yönetim, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların 

olası çıkar çatışmalarını gözlemek ve idare etmek. 

 Bağımsız denetim dâhil olmak üzere şirketin muhasebe ve mali raporlama 

sistemlerinin güvenilirliğini sağlamak ve özellikle risk yönetimi, mali ve 

operasyonel kontrol sistemleri ve yasa ile ilgili standartlara uygunluğu 

denetleyen sistemler gibi denetim sistemlerinin işlerliğini sağlamak. 

 Kamuya yapılan açıklamalar ve iletişim süreçlerine nezaret etmek. 

 

 “Yönetim Kurulunun Sorumlulukları” başlığı altında yönetim kurulunun 

sorumluluklarının yanı sıra hissedarlara adil şekilde davranmaları ve şirketin ve 

hissedarların çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri gerekliliğinden söz edilmiştir. 

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, sorumluluklarını yerine getirebilmek için gerçeğe 

uygun, konuyla ilgili ve geçerli bilgiye ulaşabilme olanağına sahip olmalıdır. Öte 

yandan; yönetim kurullarının, tepe yönetim performansının denetlenmesi, çıkar 

çatışmasının önlenmesi ve rekabet halindeki taleplerin dengelenmesi görevlerini 

yerine getirebilmek için objektif karar verebilme durumunda olması önemli bir 

husustur. Bu nedenle yönetim kurulu, şirket işlerinde objektif bağımsız muhakeme 

yürütebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

 

 

 



34 

 

1.3.2. SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

 

OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamasının ardından bu ilkeler 

Türkiye’de de yankı bulmuştur. Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili ilk kez Türk 

Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından Şirket İşleri Komisyonu 

altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu’nda Aralık 2002’de bir 

çalışma başlatmıştır. Bu çalışmaya paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından, kurumsal yönetim ilkeleri oluşturulmuştur. 

 

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, kurumsal yönetim ilkelerinin 

oluşturulması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurulan komiteye 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın ve Türkiye 

Kurumsal Yönetim Forumu’nun uzmanları ve temsilcileri iştirak etmiş; ayrıca birçok 

akademisyenin, özel sektör temsilcisinin, kamu kuruluşları ile çeşitli meslek 

örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alınmış, değerlendirilerek ilkelere dâhil 

edilmiş ve ilkelerin en üst seviyede tüm kesimlerin katkısı olan ortak bir ürün olarak 

ortaya çıkmasına özen gösterilmiştir. İlkelerin hazırlanmasında birçok ülkenin 

düzenlemeleri incelenmiş, başta 1999 yılında yayınlanan “OECD Kurumsal Yönetim 

İlkeleri” olmak üzere, dünyada benimsenmiş ve tavsiye edilen genel esaslar ile 

ülkemizin kendine özgü koşulları dikkate alınmıştır (SPK, 2005: 3-4).  

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kurumsal yönetim ilkelerini ilk kez Temmuz 

2003’de yayınlamış, Şubat 2005’de ise yenilemiştir. Hazırlanan ilkeler, OECD 

Kurumsal Yönetim İlkeleri referansında Türk Sermaye Piyasası ve İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’nda kurumsal yönetim uygulamalarının tespitini amaçlamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri, başta halka açık anonim ortaklıklar olmak üzere, özel 

sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketlerin faaliyetlerini uluslararası 

standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim 

anlayışıyla uluslararası finans kaynaklarından daha rahat ve ucuz maliyetle 

faydalanabilmelerine katkıda bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi 

hedeflemektedir. 
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Tablo-1.2: OECD ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin KarĢılaĢtırılması 

 

OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

 

I. Bölüm: Hissedarların Hakları 

1. Temel Hissedar Hakları 

2. Hissedarların Şirketle İlgili Hakları 

3. Hissedarların Hissedarlar Toplantısına 

İlişkin Hakları 

4. Hissedarların Sermaye Yapıları ve 

Düzenlemeleri 

5. Şirket Kontrolü 

6. Hissedarlar Maliyet ve Faydaları Dikkate 

Almalıdır. 

II. Bölüm: Hissedarların Adil 

Muamele Görmesi 

1. Hissedarlara Eşit Muamele Yapılmalı 

2. Kural Dışı İşlemler Yasaklanmalı 

3. Müdürlerin ve Yönetim Kurulu 

Üyelerinin Şeffaflığı 

 

III. Bölüm: Doğrudan Çıkar 

Sahiplerinin Rolü 

1. Doğrudan Çıkar Sahiplerinin Haklarının 

Teminat Altına Alınması 

2. Doğrudan Çıkar Sahiplerine Tazminat 

Hakkı 

3. Performans Geliştirici Mekanizmaların 

Varlığı 

4. Doğrudan Çıkar Sahipleri Gerekli 

Bilgiler Erişiminin Sağlanması 

 

 

 

I Bölüm: Pay Sahipleri 

1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının 

Kolaylaştırılması 

2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 

3. Genel Kurula Katılım Hakkı 

4. Oy Hakkı 

5. Azınlık Hakları 

6. Kar Payı Hakkı 

7. Payların Devri 

8. Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi 

II. Bölüm: Kamuyu Aydınlatma ve 

ġeffaflık 

1. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları 

2. Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile Yöneticiler Arasındaki 

İlişkilerin Kamuya Açıklanması 

3. Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik 

Mali Tablo ve Raporlar 

4. Bağımsız Denetimin İşlevi 

5. Ticari Sır Kavramı ve İçeriden 

Öğrenenlerin Ticareti 

6. Kamuya Açıklanması Gereken Önemli 

Olay ve Gelişmeler 

III. Menfaat Sahipleri 

1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket 

Politikası 

2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine 

Katılımının Belirlenmesi 

3. Şirket Malvarlığının Korunması 
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IV.  Bölüm: Kamuoyuna Açıklama 

Yapma ve ġeffaflık 

1. Maddi Bilgilerin Açıklanması 

2. Muhasebe Standartlarına Uygun Olarak 

Açıklanması 

3. Yıllık Denetimin Bağımsız Denetçi 

Tarafından Yapılması 

4. Bilgi Kullanıcıların Bilgilere Düşük 

Maliyetle Erişmesi 

V. Bölüm: Yönetim Kurulunun 

Sorumlulukları 

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin ve 

Hissedarlarının Çıkarlarını Dikkate 

Alarak Hareket Etmesi 

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Davranış 

Biçimleri 

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Dikkate 

Alacakları Unsurlar 

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Temel 

İşlevleri 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özellikleri 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Sorumluluklarını Yerine Getirebilme 

Koşulları 

4. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 

5. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler 

6. Etik Kuralları 

7. Sosyal Sorumluluk 

IV. Yönetim Kurulu 

1. Yönetim Kurulunun Temel 

Fonksiyonları 

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile 

Görev ve Sorumlulukları 

3. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi 

4. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali 

Haklar 

5. Yönetim Kurulunda Oluşturulan 

Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

6. Yöneticiler 

 

 

Kaynak: OECD ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 

 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün 

kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili çalışmaları Tablo 1.2’de görüldüğü gibi büyük 

ölçüde birbirine benzemektedir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinde ek olarak 

menfaat sahipleri kavramına geniş bir şekilde yer vermiştir. Ayrıca OECD kurumsal 

yönetim ilkelerinin birinci ve ikinci ilkeleri, SPK tarafından birleştirilerek birinci 

bölümde yer almaktadır.  
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SPK, kurumsal yönetim ilkelerini pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olarak dört ana başlık altında 

toplamıştır.  

 

1.3.2.1. Pay Sahipleri 

 

 Bu bölümde, pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki 

prensipler yer almaktadır. Bu bölümde, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme 

hakkı, genel kurula katılım ve oy verme hakkı, kar payı alma hakkı ve azınlık 

haklarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Ayrıca pay sahipliğine ilişkin kayıtların 

sağlıklı olarak tutulması ve payların serbestçe devri ve satışı konuları ile pay 

sahiplerine eşit işlem ilkesi ele alınmaktadır. Bu bölümünde yer alan temel ilkeler 

aşağıda belirtilmiştir (SPK, 2005: 7): 

 

 Pay sahiplerinin bilgi alma hakkının kapsamı genişletilmiş; bu hakkın daha 

etkin hale getirilebilmesi amacıyla esas sözleşmeye hüküm konulması tavsiye 

edilmiş; buna göre, bilgi alma talebinin ancak ticari sır ve şirket menfaati 

gerekçe gösterilerek yönetim kurulunca reddedilebilmesi, soru sorma 

hakkının açıkça tanınması, özel denetçi atanma talebinin bireysel hak haline 

getirilmesi, genel kurul toplantı gündeminin internet ortamında gösterilmesi, 

yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması, oy kullanma 

prosedürüne ilişkin bilginin önceden ilan edilmesi ve benzeri konular ele 

alınmıştır. 

 Genel kurulun etkinliği artırılmış ve önemli kararların ancak genel kurulda 

alınması yönünde düzenleme yapılması tavsiye edilmiştir. 

 Oy hakkının etkinliği artırılmış, oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik 

prensiplere yer verilmiştir. 

 Payın serbestçe dolaşımı önündeki engelleri giderici nitelikte prensipler 

belirlenmiştir. 

 Pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulması ve periyodik 

olarak güncellenmesinin sağlanması tavsiye edilmiştir. 
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1.3.2.2. Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık 

 

 Bu bölümde, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık kavramları ile ilgili 

prensipler yer almaktadır. Bu çerçevede, şirketlerin pay sahiplerine yönelik olarak 

bilgilendirme politikası kuralları oluşturmaları ve bu kurallar bütününe sadık kalarak 

kamuyu aydınlatmalarına yönelik prensipler belirlenmiş, ayrıca, dünyadaki güncel 

gelişmeler ve ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak periyodik mali tablo ve 

raporlarda yer alacak bilgiler bir standarda bağlanmış ve işlevsellik ön planda 

tutularak ayrıntılandırılmıştır. 

  

 Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi, pay ve menfaat sahiplerine, şirketin 

hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, 

analiz edilebilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasını amaçlar 

(SPK, 2005: 20). Bu amacın gerçekleşebilmesi sürecinde en önemli araç muhasebe 

bilgileridir. Muhasebe bilgi sistemi ile pay ve menfaat sahipleri için en uygun bilgiler 

üretilmekte ve raporlanmaktadır. 

 

 Kamuyu aydınlatması ve şeffaflık ilkesi, şirketlerin yönetimi tarafından 

işletmenin durumu ve ekonomik faaliyeti konusunda kamuya sunulan bilgilerin, 

yapılan açıklamaların tümü olarak tanımlanabilir. Kamuyu aydınlatma ilkesi, şirketle 

ilgili tarafların çıkarlarını korumaya ve haklarını bilinçli ve etkili şekilde kullanmaya 

yardım eden; gelecekteki ortaklar ve tahvil sahipleri ve sermaye piyasasındaki 

şirketler ile ilgili diğer tarafların yanıltılmalarını önlemeyi amaçlamayan yaklaşımı 

da ifade etmektedir. Kamuyu aydınlatma aynı şekilde şirket yararına kazanılmalarını 

sağlayan; özel ekonomik gücün, ulusal ekonominin gereklerine ve faydasına uygun 

çalışmasını gerçekleştiren; gerek iç, gerek dış denetimi de kapsamı içine alan 

ilkelerin tümü olarak tanımlanabilir (Çelik, 2007: 41). 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan kurumsal yönetim 

ilkelerinde, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesinin yer aldığı bölümde kamuyu 

aydınlatma esasları ve araçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Buna göre; 
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 Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların 

karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir 

biçimde kamunun kullanımına sunulur. 

 Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası 

oluşturulur ve kamuya açıklanır. 

 Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan 

gelişmeler mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin 

kamuya duyurulur. 

 Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik 

olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya 

çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler 

saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilir. 

 Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya 

çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya 

duyurulur. 

 Yönetim kurulunun, bu İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp 

uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak 

uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren 

tek taraflı irade beyanına ve varsa buna ilişkin uyum raporuna, yıllık faaliyet 

raporunda yer verilir ve kamuya açıklanır. 

 Kar payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme 

politikası çerçevesinde kamuya açıklanır. 

 Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya 

açıklanır. 

 Sermaye piyasası araçları yabancı borsalarda kote olan şirket, yurt dışında 

açıklamakla zorunlu tutulduğu bilgileri yurt içinde bir zorunluluk 

bulunmayan hallerde dahi, bu bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırıcı 

bilgilendirme notu ile birlikte, yurt dışı borsalar ile eşzamanlı olarak yurt 

içinde de kamuya açıklar. 
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 Proforma mali tablolar ve raporlar dahil, kamuya yapılacak açıklamalarda yer 

alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki 

veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler 

içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları 

ile ilişkilendirilir. 

 Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır. 

 Şirket, mevzuat gereği yapması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayarak, pay 

sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü 

önemli bilgiyi kamuya açıklar. 

 

1.3.2.3. Menfaat Sahipleri 

 

 Üçüncü bölüm, menfaat sahipleri ile ilgilidir. Menfaat sahibi, işletmenin 

hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde herhangi bir ilgisi olan bir kimse, kurum 

veya çıkar grubu olarak tanımlanmaktadır. Şirketle ilgili menfaat sahipleri pay 

sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, sendikaları, 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve hatta şirkete yatırım yapmayı 

düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini de içerir. Bu bölümde şirket ile menfaat 

sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik prensipler yer almaktadır. 

 

 Menfaat sahipleri, şirketin iyi bir şekilde yönetilmesinden ve sermayenin 

korunmasından yarar sağlarlar. Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri 

çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin 

şirketin durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanması, menfaat sahipleri için önem arz etmektedir (SPK, 2005: 32). 

 

 Bu bölümde genel olarak menfaat sahiplerine yönelik temel şirket politikası 

üzerinde durulmuş, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi 

ve şirket sermayesinin korunmasına özen gösterilmesi vurgulanmış, menfaat 

sahiplerinin yeterli düzeyde bilgilendirilmeleri ve şirketin menfaat sahipleri ile 
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ilişkileri konularında tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu tavsiye niteliğindeki ilkeler 

aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve 

karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. 

 Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir 

menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip 

olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika 

izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir. 

 Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve 

modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. 

 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak 

kastıyla malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz. 

 Şirketin faaliyetleri, yönetim kurulu tarafından hazırlanan, genel kurulun 

bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür. 

Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. 

 Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu 

sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki 

politikalarını kamuya açıklar. 

 

1.3.2.4. Yönetim Kurulu 

 

 Kurumsal yönetim ilkelerinde yönetim kurulunun, bir şirketin stratejik karar 

alma, temsil ve en üst seviyede yürütme organı olduğu, kararlarını alırken ve bu 

kararları uygularken, şirketin piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye 

çıkarılmasını hedefleyeceği ifade edilir. Şirketin büyümesi ile pay sahiplerinin uzun 

vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlaması amaçları arasında hassas bir dengeyi 

gözeterek şirket işlerinin yürütülmesi istenmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin 

görevlerini rasyonel şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirketin çıkarları ile 

pay ve menfaat sahipleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yerine getirmelerinin 

gerektiği, şirket hakkında gizli ve kamuya açık olmayan veya ticari sır niteliğindeki 
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bilgileri, ilgili mevzuatı da dikkate alarak, kendi, eşleri ve üçüncü kişilerin çıkarları 

için kullanamayacakları vurgulanmıştır (Doğan, 2007: 129).  

 

 Yönetim kurulu bölümünde, yönetim kurulunun fonksiyonu, görev ve 

sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu ile yönetim kuruluna sağlanan mali haklar ve 

yönetim kurulunun faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere kurulacak komitelere ve 

yöneticilere ilişkin prensipler yer almaktadır.  

 

 Buna göre; kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde yönetim kurulunun 

görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Yönetim kurulu bir şirketin en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve 

temsil organıdır. Yönetim kurulu, şirketin misyonunu ve vizyonunu belirler 

ve kamuya açıklar. 

 Yönetim kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylar. 

 Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine ulaşma 

derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir. Bunu 

yaparken her konuda uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışır. 

Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır. 

 Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç 

düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. 

 Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek 

anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan kurumsal yönetim 

ilkelerinde, yönetim kurulunun oluşumunda ve işleyişinde ayrıca şu kurallar ve 

ilkeler önem taşımaktadır (Aktan, 2006: 14 ): 

 

 Yönetim kurulu bütün hissedarlara adilane davranmalıdır. 
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 Bilfiil yönetimi üstlenmiş kişilerden bağımsız olarak şirket işlerinde objektif 

muhakeme yürütebilme yeteneğine sahip olan ve bağımsız muhakeme 

yürütülebilecek yeterli sayıda kurul üyesi ataması yapılmalıdır. 

 Kurul üyeleri, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için yeterli zamanı 

ayırarak doğru, gerekli ve geçerli bilgiye zamanında erişebilmelidir. 

 Kurul üyeleri, şirket stratejilerini, yıllık bütçelerini ve faaliyet planlarını 

izlemek ve rehberlik etmek, şirket performansının ve faaliyetlerinin yerine 

getirilmesini gözetlemek, şirket önemli harcamalarını, satın almaları ve 

satışları idare etmek vb. konularında bilgi ve liyakat sahibi olmalıdır. 

 Azınlık durumundaki yatırımcılara güvenilir makul gerekçelere dayalı olarak 

yönetim ve denetim kurullarına dava açma mekanizması sağlanmalıdır. 

 

1.3.3. Genel Kabul GörmüĢ Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

 

Yaşanan küreselleşme ile birlikte ülke sınırları giderek önemi kaybederken 

finansal piyasalarda fon transferi sınır tanımadan hareket etmektedir. Günümüzde 

işletmeler finansman ihtiyaçlarını karşılamada iç piyasa ile sınırlı kalmamakta, 

uluslararası alandaki sermaye hareketlerinden pay almaya çalışmaktadır. 

Yatırımcıların karşısında fon arz eden konumunda olanların seçenekleri artmakta ve 

uluslararası bir nitelik kazanmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte ilgili piyasalarda 

menfaat sahiplerinin haklarını en ideal şekilde korumak amacıyla güvenilir 

sistemlerin oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır. Gerek kurumların gerekse 

işletmelerin yönetimlerinden oluşturacakları sistemlerin herkes tarafından kabul 

edilen standart ve ilkeleri bulunmaktadır. Bu standart ve ilkelerin belirlenmesi 

kurumsal yönetim kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu ilkelere de kurumsal yönetim 

ilkeleri denmektedir (Demirbaş ve Uyar, 2006: 21). 

 

Hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü, etkili kurumsal yönetim anlayışının oluşturulabilmesi için belli başlı 

ilkelerden söz etmektedirler. Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan 

bu ana ilkeleri kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve 

adaletli olmaktır. Bu ilkeler ışığında kurumsal yönetim, kurumun en yüksek 



44 

 

performansı göstermesini, en kârlı, en başarılı ve en rekabetçi olmasını hedefler 

(Uyar, 2004: 3).  

 

Kurumsal yönetim, bir işletmenin adil bir şekilde yönetilmesini, yönetim 

faaliyetlerinin kamuya açıklanmasını, karar veren ve faaliyette bulunan tüm kişilerin 

hesap vermesini ve yasalara uygun hareket etmesini sağlayan bir mekanizmadır. Bu 

nedenle; kurumsal yönetim uygulamalarının dayandığı genel kabul görmüş kurumsal 

yönetim ilkeleri oluşturulmuştur. 

 

1.3.3.1  Adil Davranma   

 

Adil davranma ilkesi, farklı çıkar sahiplerinin farklı ve birbirini dışlayacak 

nitelikteki çıkarları arasında bir dengenin sağlanmasını ifade etmektedir. Bu ilke, 

şirket yöneticilerinin alınacak kararlardan etkilenecek tüm kesimlere eşit uzaklıkta 

olmasını ve sadece belirli bir kesimin değil, şirketin varlığını sürdürmesi için gerekli 

tüm tarafların haklarının gözetilmesini ifade etmektedir (Doğan, 2007: 50-51).   

 

Adil davranma ilkesi her şeyden önce hissedarların belirli bazı haklarının 

kabulü anlamına gelmektedir. Şirket hissedarlarının haklarını birkaç ana başlıkta 

toplamak mümkündür (Aktan, 2006: 17). Bu başlıklar; temel ortaklık hakları, bilgi 

alma hakkı ve temel yatırımcı haklarıdır. 

 

A. Temel Ortaklık Hakları 

 Genel kurullara katılım ve oy kullanma. 

 Azınlık haklarını kullanma. 

 Kar payı alma. 

 Ortaklık hakkında düzenli ve zamanında bilgi alma. 

 Hissedar bilgilerinin sağlıklı olarak tutulması. 

 Hisselerin herhangi bir sınırlama olmaksızın devri. 
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B. Bilgi Alma Hakkı 

 Kamuyu aydınlatmanın bilgilendirme politikası çerçevesinde yapılması. 

 Hissedarlar arasında ayrım yapılmaması. 

 Hisse senedi değerini etkileyen bilginin kamuya açıklanması. 

 Açıklamaların zamanında, doğru, anlaşılır, düşük maliyetle kolay erişilebilir 

ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulması. 

 

C. Temel Yatırımcı Hakları 

 Zamanında ve düzenli olarak şirket hakkında açıklayıcı bilgi elde etme. 

 Genel kurul toplantılarına etkin katılma ve oy kullanma. 

 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde etkinlik. 

 Şirketin karlarından pay alma. 

 Şirket yapısındaki önemli değişikliklere ilişkin kararlara katılma ve yeterli 

şekilde bilgilendirilme. 

 

Adil davranma ilkesi, OECD tarafından hazırlanan kurumsal yönetim 

ilkelerinde hissedarlara adil muamele görmesinden bahsedilmiştir. Buna göre; 

“Kurumsal yönetim, azınlık ve yabancı hissedarlar dâhil, bütün hissedarlara eşit 

muamele yapılmasını güvence altına almalıdır. Bütün hissedarlar haklarının ihlali 

karşısında yeterli bir telafi ya da tazminat elde etme fırsatına sahip olmalıdır.” ifadesi 

ile adil davranma ilkesi ele alınmıştır. Bu çerçevede; şirkette azınlık ve yabancı 

hissedarlar dâhil olmak üzere tüm ortaklara eşit muamele yapılmalıdır. Aynı tipten 

hissedarlara eşit muamele yapılarak, bütün hissedarlar aynı oy hakkına sahip 

olmalıdır. Oy haklarındaki her türlü değişiklik hissedarların oylamasına sunulmalıdır. 

Oylar, hisseler üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişi ile üzerinde anlaşmaya 

varılan şekilde onun emanetçileri ya da atandığı mümessilleri tarafından atılmalıdır. 

Ayrıca; genel hissedarlar toplantısının işlem ve usulleri, bütün hissedarların adil 

muamele görmelerine olanak tanımalıdır. İçeriden bilgi alarak gerçekleştirilen kural 

dışı alım satım ve usulsüz kişisel işlemler yasaklanmalıdır. Öte yandan; yönetim 

kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin, şirketi etkileyen işlem ve konularla ilgili 
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doğrudan, dolaylı veya üçüncü taraflar adına maddi çıkar konusu olabilecek her türlü 

ilişkilerini açıklamaları gerekmektedir. 

 

Adil davranma ilkesi, SPK tarafından hazırlanan kurumsal yönetim ilkeleri ile 

ilgili düzenlemelerde ise eşitlik ilkesi olarak ele alınmıştır. SPK tarafından eşitlik 

kavramı “şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit 

davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini” olarak tanımlanmıştır. 

Öte yandan; yönetim kurulunun faaliyet esasları ile ilgili görev ve sorumlulukları 

maddesinde, “yönetim kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve 

sorumlu bir şekilde yürütür.”  ibaresi yer almıştır. 

 

SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerinde, pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme 

tabi olmaları konusundaki prensipler yer almaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma ve 

inceleme hakkına, genel kurula katılım ve oy verme hakkına, kar payı alma hakkına 

ve azınlık haklarına ayrıntılı olarak yer verilmekte; ayrıca pay sahipliğine ilişkin 

kayıtların sağlıklı olarak tutulması ve payların serbestçe devri ve satışı konuları ile 

pay sahiplerine eşit işlem ilkesi ele alınmaktadır (SPK, 2005: 5). 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan kurumsal yönetim 

ilkelerinde, adil davranma, diğer bir adıyla eşitlik ilkesinin yer aldığı maddeler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Toplantı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay 

sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde 

gerçekleştirilir. 

 Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir 

şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar 

altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir ve sağlıklı bir 

tartışma ortamı yaratılır. 

 Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele 

edilir. 
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 Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların 

karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir 

biçimde kamunun kullanımına sunulur. 

 

Ayrıca, şirket içi görev ve sorumlulukların belirlenmesinde adil davranma 

ilkesi göz önünde bulundurulduğunda temsil maliyetleri en az düzeye inecek, çıkar 

çatışmaları azalacaktır. Temsil maliyetleri; temsil sorunundan kaynaklanacak 

olumsuzlukları azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemler ve 

bu önlemlerin uygulanması için katlanılan maliyetlerdir (Doğan, 2007: 15-51). Bu 

maliyetlerin en az düzeye inmesi ile hissedarların refahı artmaktadır. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinden adil davranma ilkesini uygulayan şirketler, 

yöneticileri ile hissedarları arasında ortaya çıkan çıkar çatışmasını, diğer bir ifade ile 

temsil sorununu azaltacaklardır. Temsil sorununun nedeni, hissedarlar adına karar 

alan yöneticilerin, kararlarında hissedarların çıkarlarını gözetmemesidir. Adil 

davranma ilkesi “yöneticilerinin alınacak kararlardan etkilenecek tüm kesimlere eşit 

uzaklıkta olmasını” benimsediğinden şirketlerde temsil sorunu en aza inecektir. 

 

1.3.3.2.  Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık 

 

Yeni global finansal sistemin yapılandırılmasında, hem piyasaların hem de 

ulusal ve uluslararası kuruluşların etkin ve rekabetçi olarak faaliyetlerini 

sürdürmelerinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık giderek daha fazla önem 

kazanmaktadır. Küreselleşme arttıkça hem sosyal hem de ekonomik alanda 

bütünleşme artmakta ve yayılma etkisi nedeniyle bir ekonomi veya küresel ölçekli 

bir şirkette meydana gelen bir etki çok kısa zamanda ve süratle diğer ülke ya da 

şirketleri etkileyebilmektedir. Özellikle, uluslararası finansal kuruluşlar, yabancı 

yatırımları çekmek isteyen gelişmekte olan ülkelere, hem kamusal alanda, hem de 

şirketler düzeyinde bir takım düzenlemeleri gerçekleştirmeleri konusunda 

tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Üstelik IMF, Dünya Bankası gibi finansal 

kuruluşların dünya ekonomisindeki hâkim konumları, tavsiye niteliğindeki bu 
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görüşlerinin ülke ve şirketler tarafından neredeyse kesin kurallar olarak 

algılanmasına sebep olmaktadır (Tuzcu, 2004: 17-18). 

 

Kurumsal yönetim felsefesi; mali durum, performans, mülkiyet ve şirketin 

yönetimi dâhil, şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında açıklama 

yapmasının gereği ve önemi üzerinde durmaktadır (Aktan, 2006: 15). Bu bağlamda; 

kurumsal yönetime önem veren şirketler, yürütülen şirket faaliyetleri nedeniyle 

menfaat sahiplerine karşı duyarlı ve sorumludurlar. Bu sorumluluk, kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. 

 

Şeffaflık; kredilerin yatırımcılarca kullanımı, kredi kullananların kredibilitesi, 

hükümetin kamu hizmetlerini sunumu ve uluslararası kuruluşların faaliyetleri 

hakkında doğru zamanlı ve güvenilir ekonomik, sosyal ve politik bilginin artan 

biçimde akışının sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Tuzcu, 2004: 18). Kamuyu 

aydınlatma ise ortaklık pay sahipleri ve alacaklarının menfaatlerini korumaya ve 

haklarını bilinçli ve etkili şekilde kullanmaya yardım eden, gelecekteki pay ve tahvil 

sahiplerinin ve sermaye piyasasının diğer ilgililerinin aldatılmalarını önleyip ortaklık 

yararına kazanılmalarını sağlayan, özel ekonomik gücün, milli iktisadın gereklerine 

ve faydasına uygun çalışmasını gerçekleştiren, gerek iç, gerek dış denetimi kapsamı 

içine alan ilkelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Özkan, vd., 2008: 62). 

 

Kamuya açıklanması gereken bilgilerin kolaylıkla ve zamanında ulaşılabilir 

olması gerekir. Ayrıca bilgiden yararlanmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

nitelikte olması ve güvenilir olması gerekmektedir. Bilginin nitelikli olması, bilgi 

kullanıcıları tarafından açık ve anlaşılır bulunması ile mümkündür. Öte yandan; 

bilgiler eksiksiz ve düşük maliyetle sunulmalı ve bilgilere erişim imkânları kolay 

olmalıdır. Aksi takdirde bilgiden beklenen yarar sağlanamayabilir. 

 

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi gereği, kamuya açıklanması gereken 

bilgiler arasında başlıcaları aşağıda verilmektedir (Varış vd., 2001: 7): 

 

- Denetimden geçmiş olan şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları. 
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- Ticari hedeflerin yanı sıra iş etikleri, çevre ve benzeri konularda şirket 

politika ve hedefleri. 

- Şirketin büyük ortakları ve oy hakları. 

- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler, aldıkları ücret ve diğer 

ödemeler. 

- Risk faktörleri: sektör ve coğrafik riskler, finansal piyasa riskleri, kur ve faiz 

riskleri, vadeli işlemlerin taşıdıkları riskler, bilanço dışı yükümlülükler, çevre 

ile ilgili yükümlülükler gibi. 

- Çalışanlar, kredi verenler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflarla yaşanan 

sorunlar. 

- Yönetim yapıları ve politikaları. 

 

Şirketlerde hem mali piyasalarda hem de daha geniş anlamda yönetim 

alanında kamuyu aydınlatma ve şeffaflığın arttırılmasına yönelik düzenlemeler 

yapılmaktadır. Çünkü şeffaflığın artması ile birlikte şirketteki dengeler değişecektir. 

Şirket yönetimini sadece şirket içindeki yöneticilerin kararları değil, bilgiye sahip 

geniş kitlelerin kararları etkileyecektir.  

 

Şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemelerde ortaya çıkacak maliyet ve 

faydaları dengelemek için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir (Darman, 

2008: 76): 

 

 Birinci olarak, şeffaflığı artırmaya karar vermeden önce ekonomik faydayı 

artırıp artırmadığına bakılmalıdır. Eğer, ekonomik fayda artacak ise, şeffaflığı 

iyileştirmeye karar verilmelidir. 

 Daha fazla şeffaflığa karar verilecekse, ikinci aşamada kamuoyuna sunulacak 

bilgiler ile kurumsal yükümlülüklerin neler olacağı konularına açıklık 

getirilmelidir. 

 Üçüncü aşama, düzenleyici politikaların özel kurumlar ve piyasa koşullarına 

göre yeniden şekillendirilmesidir. Bu aşamada, kamuoyu bilgilendirmeleri ve 
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muhasebe uygulamalarının bilginin niteliğini ve güvenilirliğini artırmaya 

yönelik olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi, OECD tarafından hazırlanan 

kurumsal yönetim ilkelerinde kamuoyuna açıklama yapma ve şeffaflık olarak ele 

alınmıştır. OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerinden dördüncü ana başlık olan 

“kamuoyuna açıklama yapma ve şeffaflık” ilkesi ile ilgili “Kurumsal yönetim, mali 

durum, performans, mülkiyet ve şirketin idaresi dâhil, şirketle ilgili bütün maddi 

konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını güvence altına almalıdır.” 

ifadesine yer verilmiştir. Bu çerçevede; açıklamalar, şirketin mali ve faaliyet 

sonuçları, hedefleri, çoğunluk pay sahipliği ve oylama hakları, yönetim yapısı ve 

politikaları, öngörülebilir maddi risk faktörleri gibi maddi bilgileri içermektedir. 

Bilgi hazırlanmalı, denetlenmeli ve kaliteli muhasebe standartlarına, mali ve mali 

olmayan beyan ve denetime uygun olarak açıklanmalıdır. Ayrıca, mali 

beyannamelerin hazırlanma ve sunulma yöntemleri hakkında dışarıdan ve objektif bir 

güvence oluşturmak için yıllık denetim bağımsız bir denetçi tarafından yapılmalıdır. 

Öte yandan; bilgi yayma kanalları ilgili bilgiye kullanıcılar tarafından adil bir 

biçimde, zamanında ve düşük maliyetle erişilmesini sağlamalıdır. 

 

SPK kurumsal yönetim ilkelerinde ise şeffaflık; “ticari sır niteliğindeki ve 

henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve 

finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, 

düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması” olarak 

tanımlanmıştır (Doğan, 2007: 52). 

 

SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerinde kamunun aydınlatılması ve şeffaflık 

kavramları ile ilgili prensipler yer almaktadır. Bu çerçevede, şirketlerin pay 

sahiplerine yönelik olarak bilgilendirme politikası kuralları oluşturmaları ve bu 

kurallar bütününe sadık kalarak kamuyu aydınlatmalarına yönelik prensipler 

belirlenmiş, ayrıca, dünyadaki güncel gelişmeler ve ülkemiz koşulları göz önünde 

bulundurularak periyodik mali tablo ve raporlarda yer alacak bilgiler bir standarda 

bağlanmış ve işlevsellik ön planda tutularak ayrıntılandırılmıştır (SPK, 2005: 5). 
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Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, piyasa katılımcılarının bir ülkeyi veya bir 

şirketi diğerlerinden ayırmak ve riskleri analiz etmek için gerekli bilgiyi elde 

etmelerini sağlayarak, kaynakların etkin dağılımına katlıda bulunmaktadır (Tuzcu, 

2004: 20). Şeffaflığın amacı; kişi, kurum ve kuruluşların hatalı politikaları ve 

uygulamalarının ilgililerce fark edilerek, sorumlu tutulabilmelerinin sağlanmasıdır 

(Doğan, 2007: 53). Bu bağlamda; toplumda şirket faaliyetlerinden etkilenen taraflar 

şeffaflığın varlığı ile davranışlarında değişikliğe gitme imkânı bulmaktadırlar.  

 

1.3.3.3. Hesap Verebilirlik 

 

Hesap verebilirlik ve hesap sorabilirlik ilişkileri kişisel, grupsal ve örgütsel 

düzeyde dâhili ve harici hesap verebilirlik ilişki ve sistemleri de dikkate alınarak üç 

kategoride incelenebilir. İlk olarak, hesap verebilirlik veya hesap sorabilirlik ilişki ve 

sistemleri bir kişinin, grubun veya örgütün kendinden başlayıp tekrar kendisine 

dönüyorsa; bu şekildeki hesap verebilirlik ve sorabilirlik ilişkileri kendi kendine 

hesap verebilme ve sorabilme veya dâhili hesap verme ve sorabilme olarak 

adlandırılır. İkincisi; kişi, grup veya örgütün başka kişi, grup veya örgütlere hesap 

verme yükümlülüğü hesap verebilirlik olarak tanımlanabilir. Üçüncüsü; kişi, grup ve 

örgütlerin birbirlerine hesap verme yükümlülüğü ve birbirlerinden hesap isteme 

hakkı ise hesaplaşabilirlik olarak adlandırılır (Bayri, 2006: 129). 

 

Kurumsal yönetimin dayandığı temel ilkelerden birisi olan hesap verebilirlik 

ilkesi, karar veren ve kararları uygulayanların verdikleri kararları ve yaptıkları 

faaliyetleri gerekçelendirebilmelerini ve bu faaliyetlerin sonuçlarından sorumlu 

olmalarını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle bu ilke, başta hissedarlar olmak üzere, 

tüm çıkar sahiplerinin şirket yönetiminin aldığı kararları ve yapılan faaliyetleri 

sorgulamasını sağlar (Doğan, 2007: 54). 

 

Hesap verebilirlik ilkesi ile kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi 

yakından ilişkilidir. Hesap verebilirlik ilkesinin hayata geçirilebilmesi için belli 

dönemlerde şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun aydınlatılması gerekir.  
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Hesap verebilirlik ilkesi, OECD tarafından hazırlanan kurumsal yönetim 

ilkelerinde beşinci ana başlık olan “Yönetim Kurulu’nun Sorumlulukları” bölümünde 

ele alınmıştır. OECD kurumsal yönetim ilkelerinde hesap verebilirlik ilkesi ile ilgili 

“kurumsal yönetim, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından 

yönetimin zamanında etkin denetimini, yönetim kurulunun şirkete ve hissedarlara 

karşı hesap verme zorunluluğunu teminat altına almalıdır.” ifadesine yer verilmiştir. 

 

OECD tarafından ele alınan bu madde, şirket yönetiminin şirket hissedarları 

ve tüm paydaşlara karşı hesap verme zorunluluğu üzerinde durmaktadır. Bu 

çerçevede; yönetim kurulu şirket stratejisine yol göstermenin yanı sıra, esas 

itibariyle, çıkar uyuşmazlıklarından kaçınıp şirkete yönelik rakip talepleri 

dengeleyerek işletme performansını denetlemek ve hissedarlar için yeterli kazancı 

elde etmekle sorumludurlar. Hissedarların ise şirkete yatırdıkları fonların ne şekilde 

kullanıldığını izleme ve denetleme hakları bulunmaktadır. Bu hak yönetim kurulunun 

hesap verme zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Ayrıca hesap verme 

zorunluluğu nedeniyle, yönetim kurulunun bir başka önemli sorumluluğu doğmuştur. 

Bu da; şirketin yürürlükteki vergi, rekabet, iş, çevre, fırsat eşitliği, sağlık, işyeri ve 

işçi güvenliği yasaları gibi temel mevzuata uymasını sağlayacak sistemlerin 

uygulanmasıdır. 

 

OECD’nin hesap verebilirlik ilkesinin tanımına benzer bir şekilde, SPK 

kurumsal yönetim ilkelerinde hesap verebilirlik; “yönetim kurulu üyelerinin esas 

itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan 

hesap verme zorunluluğu” olarak tanımlanmıştır (SPK, 2005: 3). 

 

Şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine göre yönetilmediği bir 

ortamda şirket raporlarının gerçek durumu yansıtmasını beklemek mümkün 

gözükmemektedir. Şirket hissedarları olduğu kadar şirket ile bir şekilde ilişkisi 

bulunan taraflar şirketin yönetimi, mali ve hukuki durumu, sosyal faaliyetleri 

konularında düzenli ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle; kamuyu 

aydınlatma ilkesi şirket ile ilgili tüm taraflara şirketin hak ve yararlarını gözetecek 
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şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir, düşük maliyetle 

ve kolay erişilebilir bilginin sunulmasını gerektirmektedir. Şirket kamuya açıklamada 

bulunurken mümkün olduğunca açık olmalıdır. Açıklanan bilgiler, belirli birtakım 

kişi veya grupların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmamalıdır (Tuzcu, 2004: 24). 

Ayrıca hesap verebilirlik ilkesinin bulunmadığı bir şirkette finansal tabloların ve 

faaliyet raporlarının gerçeği yansıtması da beklenemez. 

 

1.3.3.4. Sorumluluk 

 

Sorumluluk, doğruları teşvik eden ve yanlışlıkları cezalandıran bir kontrol 

yöntemidir (Tuzcu, 2004: 25). Sorumluluk ilkesi ise, işletme yönetimince alınan 

kararların ve gerçekleştirilen eylemlerin hukuk kuralları ile toplumsal ve ahlaki 

değerlere uygunluğunu ve denetlenmesini ifade eder (Daştan, 2010a: 9). Bu 

denetleme ve ölçme eylemi işletme yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu 

bakımdan, iyi bir şirket yönetimi için yönetim kurulunun sorumluluklarının doğru 

şekilde belirlenmesi gerekir.  

 

OECD kurumsal yönetim ilkelerinde hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri, 

“Yönetim Kurulu’nun Sorumlulukları” bölümünde ele alınmıştır. Bu da açıkça 

göstermektedir ki; hesap verebilirlik ve sorumluluk, birbirini tamamlayan iki ilkedir. 

Aynı konuya iki farklı açıdan bakan bu iki ilkeden hesap verebilirlik, yetki 

kullananlara yaptığı eylemleri ve gerekçelerini açıklama olanağı verirken, 

sorumluluk ilkesi, görev verenlerin bakış açısıyla verilen görevlerin gerektiği gibi 

yerine getirilip getirilmediğinin, sorumluluklarının uygun biçimde kullanılıp 

kullanılmadığının sorgulanmasına olanak sağlamaktadır (Doğan, 2007: 54). 

 

SPK kurumsal yönetim ilkelerinde sorumluluk; “şirket yönetiminin anonim 

şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi 

düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesi” olarak tanımlanmıştır (SPK, 

2005: 3). Bu ilke ile şirket yönetiminin sahip olduğu yetkileri kullanarak yaptıkları 

eylemlerin sonuçlarından sorumlu tutulabilmelerini ifade etmektedir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE KURUMSAL YÖNETĠM ALANINDAKĠ GELĠġMELER VE 

KURUMSAL YÖNETĠM UYGULAMALARI 

 

Dünyada yaşanan finansal krizler ve şirket skandalları kurumsal yönetim 

alanında çalışmaların başlamasına neden olmuştur. Uluslararası alandaki bu 

araştırmalara paralel olarak Türkiye’de de kurumsal yönetim alanında çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. 

 

Türkiye, kurumsal yönetim alanındaki çalışmalara diğer ülkelerden geç 

başlamıştır. Dünyadaki kurumsal yönetim alanındaki çalışmaların finansal krizler ve 

şirket skandalları ile başladığı göz önüne alındığında, Türkiye’de de kurumsal 

yönetim alanındaki çalışmalar 2001 ekonomik krizi ile ivme kazanmıştır. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, kurumsal yönetim konusunda ve dünyada ve 

Türkiye’de oluşan gelişmeler, yapılan düzenlemeler ve araştırmalar ele alınacaktır. 

 

2.1. Kurumsal Yönetim Alanında Dünyadaki GeliĢmeler 

 

Türkiye’de kurumsal yönetim alanında gerçekleştirilen gelişmelere ve 

düzenlemelere geçmeden önce dünyadaki gelişmelerden ve kurumsal yönetimin 

ortaya çıkış nedenlerinden bahsetmekte fayda bulunmaktadır. 

 

Kurumsal yönetimin ortaya çıkışının nedeni büyük ölçüde 1990’lı yıllarda 

gündeme gelen finansal krizler ve özellikle şirket skandallarıdır. Denilebilir ki; 

kurumsal yönetim, modern yönetim biliminin savunduğu ilkelerin kendiliğinden 

zaman içerisinde hayata geçirilmesinden ziyade, ortaya çıkan finansal krizler ve 

şirket skandallarına bir çözüm olarak zorunlu olarak gündeme gelmiştir (Aktan, 

2007: 11). Bu finansal krizler ve şirket skandallarına örnek olarak; Barings Bank 

(1995), Sumitomo Bank (1997), Ayrupa Para Krizi (1992-1993), Meksika Krizi 

(1994-1995), Güneydoğu Asya Krizi (1997-1998), Rusya Krizi  (1998), Brezilya 

Krizi (1999) verilebilir. 
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Ulusal ekonomilerin büyümesi, uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişmesi, 

uluslararası sermaye akışkanlığının artması, şirket hissedarlarının işletme 

yönetimindeki etkinliklerinin azalması, şirket yönetim kurulları ve özellikle kurul 

içinde murahhas yönetici unvanını taşıyan yöneticilerin verdikleri kararların 

öneminin artması gibi etkenler, kurumsal yönetim kavramının doğuşunda etkili 

olmuştur (Koçel, 2003: 468).  

 

Kurumsal yönetime yönelik ilgi öncelikle ABD’de 1930’ların büyük 

buhranından hemen sonra artmaya başlamıştır. Başlangıçta kurumsal yönetimde 

öncelikli konu, içeriden öğrenenlerin ticaretini önleyen, hissedarları koruyan, hisse 

senetleri borsalarda işlem gören şirketlerin ileri düzeyde bilgi açıklamalarıydı. Oysa 

daha sonra ABD kurumsal yönetim sistemi, şirket skandalları ile gündeme gelen ve 

SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), hükümet ve özerk kurumların 

daha sıkı düzenlemelerini içeren 20’nci yüzyıl boyunca yoğun gündemli bir evrim 

geçirmiştir (Gürbüz ve Ergincan, 2004: 16). Bu değişimin nedeni büyük ölçüde, 

dünyanın en büyük 7’nci, ABD’nin en büyük enerji üretim ve dağıtım şirketi olan 

Enron gibi bir şirketin iflas etmesidir. 

 

Euron gibi dev bir enerji şirketinin 2001 yılında batması, ABD ekonomisinde 

büyük bir deprem yarattı, birçok küçük şirketle birlikte Worldcom, Global Crosing, 

Qwest, Adelpha, Xerox ve Tyco gibi dünyada ün yapmış şirketler de Euron’u izledi. 

Sarbanes – Oxley kanunu, ABD ekonomisinin bu ortamında doğmuştu. ABD’deki 

deprem, başka ülkelerde de çalkantılar yarattı ve o ülkelerde de bir çok şirket iflas 

etti. 1997-1998 ekonomik bunalımını izleyen böyle bir sonuç, birçok ülkede yasal 

düzenleme yapılmasına neden olmuştur (Aysan, 2007: 74). Bu bağlamda; AB’de 

(Avrupa Birliği) “Avrupa Şirketler Kanunu İçin Modern Düzenleyici Hukuksal 

Çerçeve” başlıklı rapor hazırlanarak Kasım 2002’de Avrupa Komisyonu’na 

sunulmuştur. Bu sırada Almanya’da kurumsal yönetime ilişkin ilkelerin tümü 

derlenerek Mayıs 2003’de “German Codex” adı ile gözden geçirilmiş hali 

duyurulmuştur. İngiltere’de ise 1999’de yapılandırılan “Combined Code”, 2003’de 

gözden geçirilmiştir (Kayacan, 2006: 50). Kurumsal yönetim düzenlemelerinin sayısı 
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Avrupa Birliği’nde 45, dünya genelinde ise 100 civarındadır. Kurumsal yönetim ile 

ilgili bazı ülkeler bazında yasal düzenlemeler Tablo 2.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo-2.1: Kurumsal Yönetimle Ġlgili Ülkeler Bazında Yasal Düzenlemeler 

Düzenleyen Ülke Düzenleme Adı Düzenleme Yılı 

İngiltere The Combined Code 

(Kurumsal Yönetim Birleşik Kanunu) 

1999 

Fransa Kurumsal Yönetim Parlamento Komisyonu 

Kararı  

1999 

Almanya Alman Adalet Bakanlığı Bildirisi 1998 

 

Türkiye 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2003 tarih 

ve 357835 sayılı kararı ile yayınlanan 

Kurumsal Yönetim İlkeleri (Temmuz 2003’de 

yayınlanmış ve 2005 yılında revize edilmiştir.) 

 

 

2003-2005 

AB - Kurumsal Yönetim Komite Kararı 

- Avrupa Ortaklıklar Bildirisi 

2000 

Çin Hisse Senetleri Kanunu 1999 

Hong Kong Hong Kong Borsası Kurumsal Yönetimde En 

İyi Uygulamalar Bildirisi 

1993 

Japonya Keidanren Kurumsal Yönetim Komitesi 

Bildirisi 

2000 

Malezya Kurumsal Yönetim Kanunu 2000 

Asya Asya Kalkınma Bankası’nın Kurumsal 

Yönetim İlkeleri  

1999 

ABD Sanbanes – Oxley Kanunu 2002 

OECD OECD’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1999 

Hollanda The Dutch Corporate Governance Code, 

Principles of Good Corporate Governance and 

Best Practice Provisions  

 

1999 

Kaynak: Aysan, 2007: 74 

 

Ülkelerin kendi kurumsal yönetim ilkelerine ilaveten, dünya borsalarında 

hisseleri işlem gören, General Motors (ABD), Ford (ABD), Siemens (Almanya), 

Sony Global (Japonya), Orix (Japonya), Vivendi Universal (Fransa), Kookmin Bank 
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(Kore), Fiat Grubu (İtalya) gibi çokuluslu şirketler ve de kendi kurumsal yönetim 

ilkelerini yayınlamışlardır. Ülkeler ve şirketlerin yanında, CalPers (California Kamu 

Çalışanları Emeklilik Sistemi), TIAA (Öğretmen Sigorta ve İrat Derneği) ve NAFT 

(Emeklilik Fonları Ulusal Birliği) gibi dünyanın önde gelen büyük kurumsal 

yatırımcıları da kendi kurumsal yönetim ilkelerini oluşturmuşlardır (Darman, 2008: 

30). Bu durum; küreselleşen ekonomide, kurumsal yönetim uygulamalarının 

çokuluslu şirketler ve yatırımcılar açısından ne kadar önemli olduğunun bir 

göstergesidir. Kurumsal yönetim ile ilgili yapılan bu çalışmalar, şirketler ve ülkelerin 

ihtiyaç duydukları uluslararası sermayeye ulaşmalarını ve kaynakların etkin 

kullanılmasını sağlamaya yöneliktir.  

 

Gelişim süreci içerisinde kurumsal yönetim konusuna katkıda bulunmuş rapor 

ve çalışmaların önemlilerinden birkaçına özet biçiminde aşağıdaki gibi değinmek 

mümkündür (Daştan, 2010: 7). 

 

Treadway Komisyonu, (1987): ABD’de denetim komitelerinin önemine 

değinen, hilelerin önlenmesinin denetim komitesinin temel kontrolünde sayan ve 

NYSE, AMEX ve NASDAQ borsalarında kayıtlı şirketler için denetim komitesi 

zorunluluğu getiren düzenlemedir. 

 

Cedbury Komitesi, 1992: İngiltere’de, işletmelerde yönetim kurulunun 

oluşumu ve fonksiyonu için en iyi uygulamaları geliştiren, denetim, atama ve ücret 

komitelerinin şirketler tarafından oluşturulmasını ve Londra Borsası tarafından 

gönüllülük esasına dayalı benimsemesini ele alan düzenlemedir. 

 

Dey Raporu, 1994: Kanada’da yönetim kurulunun sorumluluğu ve 

oluşumunu temel unsur olarak ele alan, Toronto Borsası tarafından kurumsal yönetim 

için 14 ilke ortaya koyan ve gönüllülük esasına dayalı düzenlemedir. 

 

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, 1999: İyi bir kurumsal yönetim için tek bir 

model öngörmeyen, ortakların haklarını koruyan, çıkar gruplarına eşit ve adil 
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davranılmasını inceleyen ve onların haklarını korumayı öne alan, şeffaf ve tam 

zamanlı açıklamayı kurul, şirket ve ortak sorumluluğuyla ele alan düzenlemedir. 

 

Sarbanes Oxley Kanunu, 2002: ABD’de şirket yönetimine ilişkin yeniden 

düzenlenen kurallar ve şirketlerin iç denetim sistemlerine sahip olması gerekliliği ile 

ilgili hukuki ve cezai yaptırımlar getiren düzenlemedir. Bu bağlamda; kurumsal 

yönetimin güçlendirilmesi, şeffaflığın sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 

sistemin denetlenebilir hale getirilmesi için 30 Temmuz 2002'de Sarbanes-Oxley 

Kanunu yasallaşmıştır. Kanunda, kurumların tüm varlıkları için kalite ve güvenlik 

koşullarını yerine getirmeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. 

 

Sarbanes Oxley Kanunu; muhasebe gözetim kurulunun kurulması, denetçi 

bağımsızlığı, kurumsal sorumluluk, genişletilmiş kamuyu aydınlatma, finansal 

analizlerden kaynaklanan çıkar çatışmaları, komisyonun kaynakları ve yetkileri, 

çalışma ve raporlar, kurumsal ve cezai hile sorumluluğu, beyaz yaka suçlarına ilişkin 

cezalarının arttırılması, kurumsal vergi iadesi ve kurumsal hileler ve sorumluluk 

başlığı altında hükümler getirmiştir. İlgili yasa ile getirilen kuralların uygulanmasının 

şirketlerin yargıya ilişkin giderlerini azalttığı tespit edilmiştir. Kurumsal yönetim 

anlayışı çerçevesinde değerlendirildiğinde yasada yer alan dikkat çekici 

düzenlemeler kısaca şu şekilde özetlenebilir (Uyar, 2004: 9): 

 

 Denetim Komitesi’ne verilen önemin arttırılması. 

 Bağımsız denetim şirketlerinin denetim dışı hizmetlerine sınırlamalar 

getirilmesi. 

 Denetçilerin bağımsızlığının sağlanması. 

 Kamuya açıklanacak şirket finansal tabloları açısından şirket yöneticisi, 

çalışanı ve avukatlarına imzayla onaylama yükümlülüğü getirerek kurumsal 

sorumluluk yüklenmesi. 

 Şirketlere yöneticilerinin uyması gereken iş etik kuralları benimseme 

zorunluluğunun getirilmesi. 

 Kamunun eş zamanlı aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeler. 
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 Periyodik raporlarla kamuya açıklanacak yükümlülüklerin arttırılması. 

 Kamuya aydınlatmaya ilişkin şirket içinde ve şirketin bağımsız denetim 

şirketiyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önleyecek düzenlemelerin 

benimsenmesi. 

 Bilanço dışı işlemlerin ve önceden öngörülebilen finansal sonuçların daha 

sıkı kurallar öngörülmesi. 

 Analizciler tarafından yatırımcılara yapılan önerilerden kaynaklanacak çıkar 

çatışmalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler. 

 

Kurumsal yönetimin tüm dünyada gelişmesini sağlayan faktörler ise 

aşağıdaki gibi sayılabilir (Doğan, 2007: 43): 

 

 Büyük şirketlerde yaşanan skandalların, dikkatleri şirketin kontrolü üzerine 

çekmesi. 

 Hissedarların niteliklerinin değişmesi, kurumsal yatırımcıların hisse senedi 

sahipleri içindeki payının artması, özellikle emeklilik fonlarının ve sigorta 

şirketlerinin yaptıkları yatırım miktarlarının büyümesi. 

 Kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek için kârlı denizaşırı 

yatırımlar yapmaya ve bu yatırımlarının korunabilmesi için kendilerini 

güvence altına almak istemeleri. 

 İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde yeni fikirlerin 

hızla yayılması, kurumsal yatırımcılar birbirleri ile daha yoğun haberleşerek, 

kurumsal yönetim gibi yatırımları açısından önemli gördükleri konuları 

biçimlendirmeleri. 

 Aile şirketleri ile kamu kuruluşlarının dışarıdan (özkaynak dışında) finansal 

kaynak kullanma ihtiyacı duymaları ve fon arz edenlerin güvenini 

sağlayabilmek ve daha düşük maliyetle fon temin edebilmek için kurumsal 

yönetimin önemli olduğuna inanmaları. 

 Ülkelerde sermaye piyasalarını düzenleyen kurumların, kurumsal yönetim 

uygulamaları ile finansal piyasalarda ve tüm ekonomide güvenin artacağına 

ve piyasaların yatırım açısından daha çekici hale geleceğine olan inançları. 
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Kurumsal yönetimin tüm dünyada gelişmesini sağlayan bu etkenler nedeniyle 

işletme tepe yönetimi, yönetim kurulu ve hissedarlar arasındaki ilişkileri de kapsayan 

kurumsal yönetim oluşmuş ve rekabet gücüne katkıda bulunmuştur. Şirketin mali 

raporları kadar, iyi yönetilip yönetilmediğini de göz önünde bulunduran yatırımcılar, 

kurumsal yönetim uygulamalarına işlerlik kazandırmıştır. Böylece küresel rekabet 

ortamında kurumsal yönetimi benimseyen şirketler, yatırımcı güvenini arttırarak, 

düşük maliyetli kaynak temin etme yoluna gitmişlerdir.  

 

2.2. Kurumsal Yönetim Konusunda Türkiye’de OluĢan GeliĢmeler 

 

Küresel anlamda kurumsal yönetim kavramının hızlı gelişimi Türkiye’de de 

yankı bulmuş ve bu kavram hızlı bir şekilde işletme bilgisi olarak ülkemizde yeniden 

üretilmiştir. Daha sağlıklı ekonomiler, sürdürülebilir kalkınma, şeffaf bir ekonominin 

varlığı ve ekonomik faaliyetlerde daha adaletli bir paylaşım yapısını sağlamaya 

yönelik uygulanan kurumsal yönetim, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı 

yatırımcıların da yoğun olarak uygulamaya başlamasıyla ekonomik yapı içerisinde 

kendine yer bulmuştur (Kurt ve Kayacan, 2005: 353). 

 

Türkiye’de kurumsal yönetim alanındaki çalışmalara 21. Yüzyılın başlarında 

başlanmıştır. Kurumsal yönetim kavramının önemi diğer ülkelere göre ülkemizde 

geç fark edilmiştir. Ancak kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınmasına, 

gelişmesine ve en iyi uygulamaları ile hayata geçmesine yönelik son yıllarda yapılan 

düzenlemeler ve gelişmeler ile aradaki fark hızla kapanma yolundadır. 

 

Türkiye’de kurumsal yönetim ile ilişkilendirilecek olan bu gelişmeler 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 
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2.2.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Uyarlanması 

 

 Finansal raporlama standartları, finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin 

ilkelerin uygulamaya geçirilmesini sağlayan esaslar ve yöntemlerden oluşur. Bir 

ülkenin finansal raporlama standartları, o ülkedeki muhasebe verilerinin, tablolarının 

ve raporlarının üretimine temel alındıklarından, o ülkedeki genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerini oluştururlar. Bir başka görüşe göre ise, uygulamaya yansıtılan ve 

muhasebe kuramlarının içeriğini oluşturan muhasebenin temel kavramları, finansal 

tablolar ilkeleri ve finansal raporlama standartları, o ülkenin genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri olarak ifade edilmektedir (Doğan, 2007: 91-92).  

 

Çalışmada; ABD’de bulunan Euron gibi dev bir enerji şirketinin finansal 

raporlama skandalı nedeniyle batmasının ardından, kurumsal yönetim ile ilgili 

çalışmaların yoğunlaştığından söz etmiştik. Bu çalışmalar sonucunda OECD 

tarafından kurumsal yönetim ilkeleri yayınlanmış ve tüm dünyada benimsenmiştir. 

Kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adil 

davranma ilkelerinin hayata geçmesi için finansal raporlama standartlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin ağırlık noktasını şirket paydaşlarının şirketle 

ilgili haklarının korunması oluşturmaktadır. Şirket paydaşlarının şirketle ilgili en 

önemli bilgi kaynağı finansal raporlama olduğu için, kurumsal yönetimin etkinliğinin 

arttırılmasında finansal tablolar bir araç olarak kullanılabilecektir. Bu açıdan 

bakıldığında, kurumsal yönetim ilkeleri etkin olarak uygulanması finansal 

raporlamanın kalitesinin arttırılması, dolayısı ile finansal raporlamanın güven 

kazanmasında çok önemli bir işlev görebilecektir (Arı, 2008: 47). İyi bir kurumsal 

yönetim, iyi bir finansal raporlamaya bağlıdır.  

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması açısından iyi bir araç olarak 

kullanılan finansal raporlama ile ilgili standartların saptanması gereği ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de finansal raporlama standartlarının saptanması için çalışan iki 
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kuruldan biri Şubat 1994 tarihinde kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu (TMUDESK), diğeri ise Aralık 1999 tarihinde kurulan Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)’dur. 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Mart 2002 tarihinde ilk toplantısını 

yaparak faaliyete geçmiştir. TMUDESK’in faaliyetlerini ve bu tarihe kadar olan 

çalışmaları ile birlikte devralmıştır. 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun çalışmalarına ilişkin usul ve 

esaslar hakkında yönetmeliğin 9. Maddesine göre, TMSK’un görevleri aşağıdaki 

gibidir (TMSK, 2004): 

 

 Muhasebe standartlarının oluşmasında esas alınmak üzere kavramsal 

çerçeveyi belirlemek ve Türkiye Muhasebe Standardı Taslak Metinleri’ni 

hazırlayıp kamuoyunun görüşlerine açmak. 

 Gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun, anlaşılabilir ve tutarlı 

finansal bilgi üretilmesini sağlayacak Türkiye Muhasebe Standartları’nı 

oluşturmak. 

 Muhasebe standartlarının gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesini 

teminen standartların güncelliğini sağlamak üzere gerekli çalışmaları 

yapmak. 

 Finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin uluslararası alanda da sağlanmasını 

teminen, ulusal muhasebe standartlarının uluslararası kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri ve en iyi muhasebe uygulama örnekleri ile uyumunu gerçekleştirmek 

üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

 Finansal tabloların ihtiyaçlara uygun bilgi sunmasını ve belirlenecek 

standartlarla ilgili olarak uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin 

önlem alınabilmesini sağlamak üzere, standartların oluşturulması sürecinde 

muhasebe ilgi gruplarının görüşlerinin alınmasını sağlamak ve standartların 

oluşturulması sürecinde düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmek. 
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 Gerektiğinde uygulamaya açıklık kazandırmak üzere muhasebe 

standartlarının uygulanmasında tereddüt oluşan konularda yorumlar 

yayımlamak. 

 Ulusal muhasebe standartlarının benimsenmesine ve standartların 

uygulanmasına ilişkin kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak 

toplantı, konferans, sempozyum, kongre gibi faaliyetler düzenlemek ve 

gerekirse çeşitli yayınlar hazırlamak ve bastırmak. 

 

TMSK, 2010 yılı itibariyle 41 Türkiye Muhasebe Standardı (TMS), 9 Türkiye 

Finansal Raporlama Standardı (TFRS) kabul etmiştir. Kabul edilen standartlar, 

uluslararası standartlarla uyumlaştırılmıştır. 

 

Sonuç olarak; finansal raporlama kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 

açısından iyi bir araç olarak kullanılabilir. Kurumsal yönetim ilkelerinden hesap 

verebilirlik ilkesinin hayata geçirilebilmesi için belli dönemlerde şirket faaliyetleri 

hakkında kamuoyunun aydınlatılması gerekir ki bu finansal raporlama ile 

sağlanabilir. Yine şeffaflık ilkesi gereği şirketin performans ve strateji beklentilerinin 

paydaşlar ile paylaşılması finansal raporlama araçları ile sağlanabilmektedir. Kurum 

içi ve kurum dışı çıkar çatışmalarının dengelenmesi için ve azınlık haklarının 

korunabilmesi için de ilgili grupların doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekir ki 

bu da yine finansal raporlama ile sağlanabilmektedir. Bu açıdan finansal raporlama 

bilgi asimetrisinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunarak, kaynakların etkin 

kullanılmasına hizmet edebilecektir. Finansal raporlamada yer alan bilgiler şirket 

içerisinde çeşitli süreçlerden geçerek gelmektedir. Bu süreçlerin de sağlıklı olması 

gerekir ki, bu durum şirketlerin Kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş ve 

Kurumsal Yönetim Sistemi’ni oluşturmuş olmalarına bağlıdır (Arı, 2008: 50). Bu 

nedenle finansal raporlama standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu standartların da 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uyarlanması gerekmektedir. 
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2.2.2. Bağımsız Denetim KuruluĢlarının Faaliyetlerinin Belirlenmesi 

 

Bağımsız denetim kuruluşları kurumsal yönetim kalitesini artırmada önemli 

bir etkiye sahiptir. Bağımsız denetim kuruluşlarının aynı zamanda kamuyu 

aydınlatma işlevi üzerinde olumlu etkisinin olduğu bilinmektedir. Doğru ve güvenilir 

bilgiye olan ihtiyacın giderek artması bağımsız denetim kuruluşlarına olan ilginin de 

artmasına neden olmuştur.  

 

Bu nedenle; sermaye piyasasında bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız 

denetçilere ilişkin standart, ilke, usul ve esasları belirlemek üzere “Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. Bu 

tebliğ değişikliklerine ilişkin Seri:X No:27 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” en son 

25.03.2011 tarih 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’de 

bağımsız denetiminin amacı; “Finansal tabloların finansal raporlama standartları 

doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda 

bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır” şeklinde açıklanmıştır. (SPK, 

2006) 

 

Bağımsız denetim kuruluşunun kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusundaki 

görevlerini ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Kutukız ve Öncü, 2009: 136): 

 

 TTK’nda yer alan ve işlevi kalmayan denetçilik biriminin tamamen 

kaldırılması, anonim ortaklıkların finansal denetimi, bağımsız denetim 

kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi. 

 Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık raporu denetçi tarafından 

denetlenecek olup, bu denetimden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık 

raporlar düzenlenmemiş hükmünde kabul edilecektir. Söz konusu tablo ve 
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raporlarda denetim sonrasında yapılan değişikliklerin de denetçinin onayına 

sunulması gerekmektedir. 

 Finansal denetimin konusu ve kapsamında karşılaştırma: bağımsız denetim 

kuruluşun, finansal tabloları ve yıllık raporu inceleme sırasında elde ettiği 

verilerle uyumluluğu kontrol etmesi, ölçüt: anonim ortaklığın veya 

topluluğun kayıtlarının kanun, Türkiye Muhasebe Standartları ve esas 

sözleşmeye uygunluk açısından değerlendirilmesi, spesifik inceleme konusu: 

şirketin veya topluluğun finansal tablolarının, konsolide tablolarının ve yıllık 

raporlarının denetimi şeklindedir. 

 Yönetim kurulu, bağımsız denetim kuruluşuna, finansal denetimi ve duruma 

göre konsolide finansal denetimi özenle yürütebilmesi için faaliyet raporunu 

ve finansal raporu sunmak ve raporların doğruluğunda dayanak teşkil eden 

her türlü şirket kaydını sunmakla yükümlü kılınmıştır. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının tespiti bağımsız 

denetim kuruluşlarının yaptığı çalışmalar ile ortaya çıkmaktadır. Bağımsız denetim 

kuruluşları, sadece hissedarların kişisel çıkarlarını değil, kurumsal yönetimin hayata 

geçirilmesi için de önem taşımaktadır. Kurumsal yönetimin uygulanması bağımsız 

denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili kriterler belli olduğu sürece geçerli 

olabilir.  

 

2.2.3. Zorunlu Denetçi Rotasyonu 

 

Amerika’daki Sarbanes-Oxley yasasının etkileri Türkiye açısından son derece 

hızlı gelişmeleri beraberinde getirmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) denetim mesleği ile ilgili 

mevzuatlarını değiştirmiştir. Daha sonra 2002 yılında BDDK ve 2003 yılında SPK, 

sektörde o dönemde yaşanan koşullar çerçevesinde rotasyon uygulamasını yeniden 

değerlendirerek, 2010 yılından itibaren bağımsız denetim kuruluşu rotasyonunu 

zorunlu hale getirmişlerdir. Rotasyon süreleri SPK tarafından Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ile 7 yıl, BDDK tarafından ise 

Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirmesi ve 
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Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile 8 yıl olarak belirlenmiştir (Kutukız ve Öncü, 

2009: 134). 

 

2010 yılında uygulaya başlanılan Zorunlu Bağımsız Denetim Kuruluşu 

Rotasyonu TÜSİAD Şirket İşleri Komisyonu’na bağlı Finansal Raporlama Çalışma 

Grubu tarafından daha önce incelenmiş, 30.06.2009 tarihinde konuyla ilgili bir rapor 

yayınlamıştır. Bu rapora göre, TÜSİAD’ın denetim faaliyetlerinin bağımsızlığının 

korunmasını ve kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen bağımsız denetim kuruluşu 

rotasyonu uygulamasına ilişkin çekinceler belirtilmiştir. Buna göre; zorunlu bağımsız 

denetim kuruluşu rotasyonunun uygulanmaya başlanmasının denetçi bağımsızlığı ve 

denetim kalitesine katkı yapmaktan ziyade şirketlere ek maliyet getiren; birikmiş 

denetim bilgisinin önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olarak denetim 

faaliyetinin verimliliği ve kalitesini olumsuz etkileyen bir uygulama olma riski 

bulunmaktadır. 

 

2.2.4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması 

 

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyecek veya 

yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmeler karşısında 

tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini ve 

sermaye piyasasının şeffaf ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak amacıyla “Özel 

Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” 20 Temmuz 2003 tarihli 

ve 25174 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (Doğan, 2007: 99). 

 

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, kurumsal 

yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak finansal ve finansal olmayan bilgiler 

konusunda tüm menfaat sahiplerinin doğru ve tam olarak aydınlanmasını 

amaçlamaktadır. Özel durumların kamuya açıklanması konusunda, SPK, İMKB ve 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) düzenlemelerine uyulmalı ve kurumsal yönetim 

ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem verilmelidir. 
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2.2.5. Kamuyu Aydınlatma Platformu 

 

Sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı 

kurumların finansal tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin 

elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini hedefleyen bir 

elektronik bilgi toplama ve yayın sistemi olan kamuyu aydınlatma platformu (KAP), 

SPK ve İMKB tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Tüm bağımsız denetim 

şirketleri de ilgili finansal tabloları imzalamakla sınırlı olmak koşuluyla KAP 

kapsamında yer almaktadır. 

 

İMKB’de işlem gören şirketler ve aracı kurumlar, mevzuat gereği, 

şirketlerinin finansal durumlarını ve faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmekle 

yükümlüdürler. Şirketler bu yükümlülüklerini genel olarak, periyodik finansal tablo 

ve özel durum açıklaması bildirimleriyle yerine getirmektedirler. KAP ile bu 

bildirimlerin internet üzerinden güvenli bir şekilde SPK veritabanına gönderilmesi, 

kaydedilmesi ve kamuyu aydınlatma işlevini yerine göre bir internet sitesinden 

yayınlanması amaçlanmıştır (Doğan, 2007: 100).  

 

Kamuyu aydınlatma platformunda finansal tablo bilgileri hazırlanan 

bilgisayar programlarına şirketler tarafından aktarıldıktan sonra belirli bir hiyerarşide 

ve imza yetkisine haiz kişilerce elektronik imza ile imzalanarak internet üzerinden 

SPK’daki sisteme gönderilir, gönderilen bilgiler veri tabanında saklanır ve anında 

kamuoyu tarafından paylaşılır. Şirket, finansal tablo bilgilerini programlara çevrim 

dışı olarak kaydedebilir, böylece daha sonra imzalayarak gönderme imkânına sahip 

bulunmaktadır. Sistem, bildirimlerin sermaye piyasası aktörlerince ihtiyaca göre çift 

veya daha fazla imzalayabilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. İnternet 

kullanıcıları gerek finansal tablo ve dipnotları gerekse özel durum açıklamalarına 

anında erişebilecekleri gibi bazı basit sorgu ve analizleri de yapabilecekleri 

olanakları bu sistemde bulabilirler (Çelik, 2007: 170). 

 

Platformun genel yapısını Şekil 2.1. ile özetlemek mümkündür. 



68 

 

 

 

Finansal Tablo ve Raporlar 

 

 

 

 

 

                                     SSL                                                          SSL 

 

 

                                                                                                    SSL 

 

 

 

 

Kaynak: Çelik, 2007: 171 

 

ġekil- 2.1. SPK Kamuyu Aydınlatma Platformunun ÇalıĢma ġekli 

 

Şekil 2.1’de belirtilen çalışma şekli ile, bilgilerin daha geniş kitlelere eş 

zamanlı olarak ulaşması sağlanmış olur. Ayrıca bilgilerin elektronik imza ile 

gönderilmesi suretiyle verilerin güvenilirliği sağlanır ve maliyetlerde bir azalma 

meydana gelir. Öte yandan; menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgilerin son şeklini 

görebileceklerdir. Kurulan bu sistem ile kurumsal yönetim ilkelerinin etkili bir 

şekilde uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.  

 

2.2.6. Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Yayınlaması 

 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel rekabet ile birlikte doğru ve 

iyi yönetim önem kazanmıştır. Şirketlerin etkin olmalarının koşulu 

ŞİRKETLER 

Elektronik İmza 

 
İNTERNET 

Yatırımcılar / İnternet 

Kullanıcıları 

 

İMKB 

 

SPK 
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kurumsallaşmaları ve kurumsal yönetime geçmeleridir. Bu bağlamda, dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak Türkiye’de önemli adımlar atılmıştır.  

 

Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışına ilişkin yapılan çalışmalar çok 

yenidir. Bu konuda; TÜSİAD “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim 

Kurulunun Yapısı ve işleyişi” adlı çalışmayı Aralık 2002’de, SPK da “Kurumsal 

Yönetim İlkeleri” adlı çalışmayı Temmuz 2003’de yayınlamış ve Şubat 2005’de 

revize etmiştir. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası (İMKB), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) gibi 

kuruluşlar tarafından önemli çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalar 

işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerini uygulamalarına yöneliktir. TKYD 

tarafından 2008 yılından başlayarak her yıl Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 

düzenlenmektedir.  

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından yayınlanmasının ardından 

yönetim kurulunun yapısı ve işleyişi, ortaklık yapısı ve etkileri, hissedarların hakları 

ve hissedarlarla ilişkiler, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma hususlarının önemli olduğu 

ve kurumsal yönetimin temelini oluşturduğu anlaşılmıştır. 

 

Bu bağlamda düzenleyiciler, iyi kurumsal yönetim uygulamaları 

çerçevesinde; pay sahipliği haklarının etkin kullanımı, denetçilerin önemli çıkar 

çatışmalarından uzak olması, daha etkili kamuyu aydınlatma standartları, yönetim 

kurulu üyelerinin sorumluluğunun artırılması, icracı yöneticiler ve yönetim kurulu 

üyelerinin ücretlendirme politikalarının oluşturulması, ilişkili kurum ve kuruluşlarla 

yapılan işlemlerin kamuya daha detaylı açıklanması, azınlık haklarının daha iyi 

korunması, pay sahiplerinin yönetim kurullarını sorgulama imkanlarının ve yönetime 

katılımlarının artırılması gibi konulara özel önem vermelidir (Cansızlar, 2006: 47). 

 

2.2.7. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Zorunluluğu 

 

SPK halka açık şirketlerin faaliyet raporlarının tamamlayıcı parçası olarak 

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hazırlamalarını zorunlu kılmakta ve bu raporda 
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kurumsal yönetim ilkelerinin tüm bölümlerine ait uyum durumlarını açıklamalarını 

istemektedir. Şirketler kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumlarını ve uyum 

sağlayamadıkları konularda neden uyamadıklarını Kurumsal Yönetim Uyum 

Raporunun ilgili bölümünde açıklamak zorundadırlar.
 
Sonuçta, Kurumsal Yönetim 

Uyum Raporu ile birlikte kurumsal yönetim ilkelerinin çeşitli bölümlerinde halka 

açık şirketlerin kamuya açıklaması gereken bilgiler ayrıntıları ile belirlenmiştir. Bu 

bilgilerin bir kısmı yürürlükteki yasal düzenlemeler doğrultusunda açıklanması 

zorunlu bilgiler olup, bazıları ise kurumsal yönetim ilkeleri ile “uygula, 

uygulamıyorsan açıkla” prensibi doğrultusunda yürürlüğe girmiş gönüllü 

açıklamalardır (Ertuna ve Tükel, 2008: 8-9). 

 

Sonuç olarak, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla, 

hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim kapsamında 

durumlarının izlenebilmesi amacıyla şirketlerin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu 

yayınlamaları gerektiğine karar verilmiştir.  

 

 SPK tarafından 10 Aralık 2004 tarihindeki toplantısı sonucunda yayınlanan, 

kurumsal yönetim ilkelere uyum konusundaki beyanlarını içeren Kurumsal Yönetim 

Uyum Raporu ile ilgili aşağıdaki unsurlara yer verilmiştir: 

 

 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, şirket yıllık faaliyet raporundan ayrı bir 

bölüm olarak yer alacaktır. 

 Raporda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerden şirketçe 

uyulanlar ve uyulmayanlar belirtilecek, uyulmayanlar hakkında uymama 

gerekçeleri ile bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 

çıkar çatışmalarıyla ilgili bilgiler açıklanacaktır. 

 Yıllık faaliyet raporlarında, Uyum Raporu’nda açıklanması istenen bazı 

bilgilerin kamuya açıklanması halinde, Uyum Raporu’nda bu bilgilere atıf 

yapılarak yer verilmesi mümkündür. 

 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu oluşturulurken öncelikle kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum beyanı hazırlanmalıdır. Bu beyan; SPK tarafından yayınlanan 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanıp 

uygulanmadığına ilişkin olmalıdır. Ayrıca dönem içinde Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ne uyum konusunda yapılmış olan çalışmalar ile ilgili bilgiler de yer 

alacaktır. 

 

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

hazırlanan ve tüm borsa şirketlerinin faaliyet raporlarında ayrı bir bölüm olarak yer 

alması gereken 27 ana başlıktan oluşan bir rapordur. Bu raporda SPK Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerden şirketçe uyulanlar ve uyulmayanlar 

belirtilecek, uyulmayanlar hakkında uymama gerekçeleri ile bu ilkelere tam olarak 

uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çalışmalarıyla ilgili bilgiler açıklanacaktır. 

Ayrıca Kurumsal Yönetim Raporu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri referans alınarak 

hazırlanması önerilmektedir. Raporda uyulan ilkelerin ve uyulamaması durumundaki 

nedenlerin rapor formatında yer alması amaçlanmaktadır. Bu raporda yer alacak 

bilgilerin şirket ile ilgili uygulamaları doğru bir şekilde belirtmesi önemlidir; 

beyanların faaliyet raporuna ek olarak şirket internet sitesinde yer alması önerilen bir 

uygulamadır. 

 

2.3. Kurumsal Yönetime ĠliĢkin Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler 

 

Türkiye’de kurumsal yönetim alanında özellikle son yıllarda uluslararası 

piyasalarda yaşanan finansal krizler ile Amerika’da meydana gelen firma iflasları 

sonrasında dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak ve sermaye piyasalarının, 

ekonomik kalkınmaya olan katkısının artırılmasını teminen bir takım düzenlemeler 

gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir (Erdönmez, 2003: 44-45). 

 

Kurumsal yönetim konusunun Türkiye’deki gelişimi için yapılan bu 

düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Daştan, 2010: 8): 

 

 Şirketlere yönelik yasal yükümlükler çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu. 
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 Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yöneyim Kurulunun Yapısı ve 

İşleyişine yönelik TÜSİAD ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Hakkında Tebliğ. 

 SPK Kurumsal Yönetim Temel İlkeleri. 

 SPK düzenlemeleri. 

 SPK’nın Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme 

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği. 

 İMKB Kurumsal Yönetim Derecelendirme Çalışmaları ve Kurumsal Yönetim 

Endeksi şeklinde özetlenebilir. 

 

Ülkemizdeki kurumsal yönetim alanında yapılmış çalışmalar Tablo 2.2’de yer 

almaktadır (Karpuzoğlu, 2010: 59). 

 

Tablo-2.2: Kurumsal Yönetimin Türkiye’deki GeliĢimi 

Aralık 2002 TÜSİAD “Kurumsal Yönetim: En İyi Uygulama Kodu” hazırladı. 

ġubat 2005 SPK “Kurumsal Yönetim İlkelerini” yayınladı. 

Aralık 2003 Kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili düzenleme yayınlandı.  

Kasım 2004 SPK, İMKB’de işlem gören firmalardaki kurumsal yönetim uygulamalarını 

inceleyen araştırma sonuçlarını yayınladı. 

Aralık 2004 SPK, İMKB’de işlem gören şirketlerin kurumsal uyum raporlarının faaliyet 

raporları içerisinde yer almasını ve internet sitelerinde uyum raporlarını 

içeren bir yatırımcı ilişkileri bölümü açıklamasını zorunlu hale getirdi. 

ġubat 2005 İMKB, kurumsal yönetim endeksi ile ilgili kuralları belirledi. 

ġubat 2005 SPK, OECD kurumsal yönetim ilkelerinde oluşan değişikliklerin ardından 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde düzenlemeler yaptı. 

Mayıs 2005 TKTD ve Boston Consulting Group  “Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası” 

araştırmasını tamamladı. 

Kasım 2005 Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Meclis’e sunuldu. 

Kasım 2005 Kurumsal yönetim ilkelerini içeren Bankacılık Kanunu BDDK tarafından 

yayınlandı. 

Ocak 2006 İyi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilir Büyüme “GOOD” projesi hayata 

geçirildi. 
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Haziran 2006 SPK bağımsız denetim standartları ile ilgili düzenlemeleri hazırladı. 

Ekim 2006 OECD, “Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study” araştırma 

sonuçlarını açıkladı. 

 

Temmuz 2007 SPK, “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme 

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği” güncelleyerek yayınladı. 

Ağustos 2007 İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya başlandı. 

Kasım 2008 GFK Türkiye ve TKYD işbirliğinde “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması 

Raporu” hazırlandı. 

ġubat 2009 SPK, “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ni” 

yayınladı. 

Temmuz 2010 TÜSİAD, Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensipleri’ni 

yayınlamıştır. 

 

ġubat 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Kaynak: Karpuzoğlu, 2010: 60-61. 

 

Türkiye’de kurumsal yönetime ilişkin hukuksal düzenlemelerin bazıları 

OECD ilkelerine benzerlik göstermektedir.  Halka açık firmalar için kurumsal 

yönetimin hukuki alt yapısı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer şirketler Türk Ticaret 

Kanunu ile düzenlenmiştir. Kurumsal yönetimin iyileştirilmesine ilişkin olarak son 

dönemde gerçekleştirilen hukuksal düzenlemeler ise şöyle özetlenebilir (Erdönmez, 

2003: 45): 

 

 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Tebliğ. 

 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin 

Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ. 

 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ. 

 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar 

Tebliği. 

 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği. 

 Uluslararası Muhasebe Standartları Tebliğ. 
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Öte yandan, Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren “Basel 

Bankacılık Gözetim Komitesi” tarafından da “Bankalarda Kurumsal Yönetim” 

raporu hazırlanarak Eylül 1999’da yayınlanmıştır. Komite, OECD prensiplerinin 

bankalar için taşıdığı önemi vurgulamak, kurumsal yönetim konusuna dikkat 

çekebilmek ve bankalar ile denetim otoritelerine kurumsal yönetimin konusundaki 

bazı yeni başlıkları aktarabilmek amacıyla söz konusu çalışmayı hazırlamıştır. 

Komite, etkin kurumsal yönetimin uygulanamaması halinde bankacılık gözetim ve 

denetim mekanizmasının da iyi çalışmayacağı görüşündedir. Bu nedenle, bankacılık 

gözetim ve denetim otoriteleri her bankada etkin kurumsal yönetimin yerleşmesi 

konusuna büyük önem vermektedir. Komite “Bankalarda Kurumsal Yönetim” ile 

ilgili dokümanı, bankacılık yapan kuruluşlarda etkin kurumsal yönetim 

uygulamalarının yerleştirilmesinde gözetim ve denetim otoriterine yardımcı olacağı 

inancıyla yayımlamıştır. Dokümanın değişik yönetim yapılarında bile kurumsal 

yönetimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaları teşvik edeceği düşünülmektedir 

(Topçu, 2006: 40). 

 

Kurumsal yönetim ile ilgili Türkiye’de yapılmış düzenlemeler genel 

anlamıyla üç bölümde toplanabilir.  

 

2.3.1. Sermaye Piyasası Kurulunca Yapılan Düzenlemeler  

 

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu, OECD tarafından geliştirilmeye 

çalışılan kurumsal yönetim değerlendirme metodolojisine destek olmak amacıyla 

2005 yılının ikinci yarısında Türkiye Kurumsal Yönetim Pilot Projesi başlatmıştır. 

Böylece, Sermaye Piyasası Kurulu, OECD de dâhil olmak üzere ilgili uluslararası 

kuruluşlar ile kurumsal yönetişimin her boyutunda işbirliği yaparak ve ilkelerin 

güncelliğini sağlamayı hedeflemiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, aynı zamanda 

kurumsal yönetişim ilkelerini düzenleyici otorite rolü oynamaktadır (Dinler, 2009: 

3). 

 

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’deki kurumsal yönetim ortamını 

geliştirmek için kurumsal yönetim ilkelerini ilk kez 2003 yılında yayınlamış, 2005 
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yılında da bu ilkeleri gözden geçirerek son haline getirmiştir. Daha önce 

açıkladığımız gibi, SPK tarafından hazırlanan kurumsal yönetim ilkeleri, OECD’nin 

kurumsal yönetim ilkeleriyle benzerlik taşımaktadır. Bir başka ifadeyle, OECD 

kurumsal yönetim ilkeleri Türkiye’deki kurumsal yönetim ilkelerinin temel 

yapıtaşını oluşturmaktadır. 

 

Sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşları, ülkelerindeki kurumsal yönetim 

ortamını iyileştirerek sermaye piyasalarını güçlendirmeye ve uluslararası sermaye 

çekmeye çalışmaktadırlar. Kurumsal yönetim ilkelerinin en son halinin önsözünde 

SPK, uluslararası finansal yatırım kararlarında finansal performans kadar kurumsal 

yönetim kalitesinin de önemli olduğuna dikkat çekmekte ve bu ilkelerin 

uygulanmasının Türk sermaye piyasalarının global finansal sistemin bir parçası 

olarak yapılandırılmasında ve uluslararası piyasalardan fon sağlanmasında etkili 

olduğunu öne sürmektedir. Bu bakış açısı altında, kurumsal yönetim ilkeleri 2005 

yılında “uygula, uygulamıyorsan açıkla” prensibi ile uygulamaya konmuştur. Diğer 

bir ifadeyle, halka açık şirketler ya bu ilkelere uymak ya da uyamıyorlarsa nedenleri 

açıklamak durumundadırlar. Ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerinde kurumsal 

yönetimin çeşitli boyutlarına ait kamuya açıklanması gereken bilgiler detaylı olarak 

belirlenmiştir. Dört bölümden oluşan kurumsal yönetim ilkelerinin ikinci bölümü 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık üzerine odaklanmaktadır (Ertuna ve Tükel, 2008: 8). 

 

SPK İlkeleri’nin, kurumsal yönetim ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından 

vurguladığı başlıca konulardan biri, yönetim kurulunda mümkün olduğunca çok 

sayıda bağımsız üyeye yer verilmesidir. Bağımsız yöneticiler, mesleki deneyim ve 

birikimlerine dayanarak ortaklığın menfaatleri konusunda en üst düzeydeki kararları 

vermeye yetkili olan yöneticilerdir. Şirketlerde bağımsız yöneticilerin atanması, 

sadece hissedarların kişisel çıkarlarını değil sosyal sorumluluk içeren bir yönetimi 

sergilemekte ve kurumsal yönetimin hayata geçirilmesi açısından kritik bir önem 

taşımaktadır (Kutukız ve Öncü, 2009: 135). 

 

Öte yandan genel kabul gören tüm uluslararası kurumsal yönetim 

yaklaşımlarında olmazsa olmazlar olarak yerini alan eşitlik, şeffaflık, hesap 
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verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını baz alan kurumsal yönetim ilkeleri ile SPK, 

kurumsal yönetim hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır (Kayacan, 2006: 87): 

 

 Hissedar haklarının güçlendirilmesi. 

 Finansal raporlama sürecinde şeffaflığın artırılması. 

 Muhasebe yeknesaklarının geliştirilmesi. 

 Yaptırımların ve bunların icrasının geliştirilmesi. 

 Yönetim kurullarının bağımsızlığı. 

 Şirketler ve iflas hukukunun güçlendirilmesi. 

 Rekabetin teşvik edilmesi. 

 Haksız kazancın önüne geçilmesi. 

 

SPK, bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla dünyadaki kurumsal yönetim 

çalışmalarını izlemekte ve Türk Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyarlamak için 

çalışmalar yürütmektedir. Bu anlamda “Kurumsal Yönetim İlkeleri Rehberi” 

yayınlanmış ve gönüllü olarak uygulanması tavsiye edilmiştir. Bu rehber kurumsal 

yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi bakımından önemli bir çalışmadır. 

 

Rehber, halka açık şirketlerden başlamak üzere en iyi kurumsal yönetim 

uygulamalarının hayata geçirilmesinin, bu amaçla kurumsal yönetim ilkelerinin 

belirlenmesinin ve uygulanmanın izlenmesinin günümüzün gereği haline geldiği 

düşüncesiyle hazırlanmıştır. Rehberin hazırlanmasında birçok ülkenin düzenlemeleri 

incelenmiş, başta 1999 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak 

üzere, dünyada benimsenmiş ve tavsiye edilen genel esaslar dikkate alınmıştır. 

Rehberde dikkat çeken konular aşağıdaki şekilde vurgulanmıştır (Gürbüz ve 

Ergincan, 2004: 19-20): 

 

 Yapılan ampirik çalışmaların, küresel yatırımcıların, kurumsal yönetim 

uygulamalarını, finansal performans kadar önemli bulduklarını; yatırım 

kararlarının alınmasında, bu konunun reform ihtiyacı olan ülkeler için daha 

önemli olduğunu düşündüklerini ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarına 
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sahip şirketler için daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını gösterdiği 

vurgulanmıştır. 

 Kurumsal yönetim alanında dünyada birçok çalışma yapıldığı ve yapılmakta 

olduğu, bu çalışmaların, her ülke için geçerli tek bir kurumsal yönetim 

modelinin olamayacağı önemle vurgulanmıştır. Buna göre oluşturulacak 

modelin mutlaka ülkeye özgü koşulları da dikkate alması gerektiği, ancak 

bununla birlikte, genel kabul görmüş tüm uluslararası kurumsal yönetim 

yaklaşımlarında, “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk” 

kavramlarının önem kazandığına dikkat çekilmiştir. 

 Eşitlik ilkesinin, şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, şirket ile ilgili 

kesimlere eşit davranılmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi 

ifade edilmiştir. 

 Şeffaflık ilkesinin, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış 

bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan 

bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük 

maliyetle ve kolay erişebilir bir şekilde kamuya duyurulması anlamına geldiği 

vurgulanmıştır. 

 Hesap verebilirlik ilkesini ise yönetim kurulu üyelerinin esas itibariyle 

anonim ortaklık tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı hesap 

verme zorunluluğunu ve anonim ortaklık adına yaptıkları tüm faaliyetlerin 

yasalara, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluk bakımından 

denetlenmesinin hesap vermeyi ifade ettiği vurgulanmıştır. 

 Dünyada kurumsal yönetim alanında yapılan çalışmaların, bütün hızı ile 

devam ettiği, bu konuda Dünya Bankası, OECD ve bu iki örgütün özel sektör 

temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim 

Forumu’nun öncü rolü oynadığına dikkat çekilmiştir. 

 Gelişmiş ekonomiler de dahil olmak üzere pek çok ülkenin, mevcut yasal 

düzenlemelerini gözden geçirmekte olduğu ve birçok ülkenin yürürlükte olan 

mevzuatını, en iyi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden 

şekillendirdiği vurgulanmıştır. 
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 Ülkemiz açısından konuya bakıldığında, pay sahiplerinin haklarını 

kullanmakta etkin olmadıkları, şirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletişim ve 

etkileşim içinde bulunamadıkları, ayrıca pay sahiplerinin hakları ile ilgili 

düzenlemelerde çeşitli eksikliklerin var olduğu hususunda görüş birliğinin 

bulunduğuna dikkat çekilmiştir. 

 Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar başta olmak üzere şirket ile çıkar 

ilişkisi içinde bulunan kesimlerin şirketin yönetimi, mali ve hukuki durumu 

ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı duydukları 

vurgulanmaktadır. 

 Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesinin genel olarak hem pay sahipleri ve 

potansiyel yatırımcılara, hem de şirket ile ilgili tüm taraflara şirketin hak ve 

yararlarını gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve 

yorumlanabilir; düşük maliyetle, kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasını 

amaçladığı üzerinde durulmaktadır. 

 Çıkar sahiplerinin, işletmenin hedeflerine ulaşmasında şirketin iyi bir şekilde 

yönetilmesinden ve sermayenin korunmasından yarar sağladıkları, şirket 

faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve 

kamuya açık olmasının da, çıkar sahiplerinin şirketin durumu hakkında bilgi 

edinmesini olanaklı kıldığı üzerinde durulmuştur. Bu anlamda kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulanmasının, çıkar sahipleri için önem arz ettiği 

vurgulanmaktadır.  

 

2.3.2. Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB) Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler  

 

 SPK tarafından hazırlanan Seri: VIII, No: 40 sayılı Sermaye Piyasasında 

Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği, 

2003 yılının Aralık ayında 25306 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 Tebliğe göre derecelendirme faaliyeti Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum 

derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Tebliğdeki Kurumsal Yönetim 
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İlkeleri’ne uyum derecelendirmesi ise, “ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının 

Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumun derecelendirme 

kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılması faaliyeti” olarak tanımlanmıştır. Tebliğ ile Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ne uyum derecelendirmesinde, bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay 

sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu ana 

bölümleri itibariyle ayrı ayrı olmak üzere 1 ile 10 arasında derece notu verilmesi 

zorunlu tutulmuştur (Demirbaş ve Uyar, 2006: 99-100). Bu derecelendirme notu SPK 

tarafından kabul edilen derecelendirme kuruluşları tarafından oluşturulan denetim 

komitesi tarafından verilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum 

derecelendirmesi yapmaya yetkili kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo-2.3: Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Derecelendirmesi Yapmaya Yetkili 

KuruluĢlar 

 Türkiye'de Kurulan ve 

SPK Tarafından 

Yetkilendirilen 

Derecelendirme 

KuruluĢları 

Türkiye'de Derecelendirme 

Faaliyetinde Bulunması Kurulca 

Kabul Edilen Uluslararası 

Derecelendirme KuruluĢları 

 

 

 

 

Kurumsal 

Yönetim 

Ġlkeleri’ne Uyum 

Derecelendirmesi 

1. TCR Kurumsal Yönetim 

ve Kredi Derecelendirme 

A.Ş 

2. Saha Kurumsal Yönetim 

ve Kredi Derecelendirme 

Hizmetleri A.Ş. 

3. Kobirate Uluslararası 

Kredi Derecelendirme ve 

Kurumsal Yönetim 

Hizmetleri A.Ş. 

4. JCR Avrasya 

Derecelendirme A.Ş. 

1. RiskMetrics Group Inc. 

Kaynak: SPK, 2010.  
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Herhangi bir işletme için kurumsal yönetim derecelendirme notunun 

hesaplanışı Tablo 2.4’de gösterilmiştir (Karamustafa vd., 2009: 104). 

 

Tablo-2.4: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hesaplaması Örneği 

ĠĢletme Kriterleri Ağırlık Denetim Komitesi Tarafından 

Verilen Not 

Tahsis Edilen 

Not 

Pay Sahipleri %25 78,54 19,635 

Kamuyu Aydınlatma ve 

Şeffaflık 

%35 83,23 29,1305 

Menfaat Sahipleri %15 89,54 13,431 

Yönetim Kurulu %25 68,37 17,0925 

Toplam %100  79,289 (7.93) 

Kaynak: Karamustafa, vd., 2009: 104 

 

İMKB Yönetim Kurulu, 23.02.2005 tarihli toplantısında; Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ni uygulayan işletmelerin dahil olacağı Kurumsal Yönetim Endeksi’nin 

kullanılmaya başlanmasına karar vermiştir. İMKB, gözaltı pazarı hariç, İMKB’de 

işlem gören ve SPK’nın Seri: VIII, No: 40 sayılı “Sermaye Piyasasında 

Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği” 

kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin olarak belirlenmiş 

derecelendirme notuna sahip işletmelerin fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi 

amacıyla “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi” oluşturmuştur (Demirbaş ve Uyar, 

2006: 100). 

 

İMKB, Kurumsal Yönetim Endeksi’nin kurallarını ve nasıl çalışacağını 

belirlemiş ve “İMKB Kurumsal Yönetim İlkeleri Temel Kuralları” adlı bir metin 

yayınlamıştır.  Buna göre (Kurt ve Kayacan, 2005: 356); 

 

1. SPK tarafından yetkilendirilerek derecelendirme kuruluşları listesine alınan 

derecelendirme kuruluşlarınca yapılan kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

derecelendirmesinde, bir bütün olarak tüm ilkelere uyum notu en az 6 olan ve 

İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören şirketlerin hisse 
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senetleri derecelendirme notunun Borsa’ya bildirildiği günü takip eden iş 

gününde endekse alınacağı belirtilmiştir. 

2. Endeksin, endekse alınma kriterlerini sağlayan şirketlerin sayısının 5’e 

ulaşması halinde Borsa Günlük Bülten’inde yapılan duyurudan 1 hafta sonra 

hesaplanmaya başlanacağı ve İMKB Ulusal-100 endeksinin ilan edilen en son 

değerinin Endeksin başlangıç değeri olarak alınacağı ifade edilmiştir.  

3. Fiyat endeksinin seanslar süresince, getiri endeksinin seanslar sonunda 

hesaplanıp ilan edileceği de açıklanmıştır. 

 

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nin oluşmasıyla kurumsal yönetimi 

başarıyla uygulayan şirketler tespit edilmiş ve yatırımcılar tarafından tanınmasını 

sağlayan bir mekanizma oluşturulmuştur. 

 

Öte yandan, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan borsa şirketlerinin teşvik 

edilmesi amacıyla, İMKB Yönetim Kurulu’nun 18.04.2004 tarihli toplantısında 

kararlaştırılıp, SPK’nın 07.02.2005 tarih ve 4/99 sayılı toplantısında onaylanarak 

yürürlüğe giren İMKB kotasyon ücretleri tarifesi değişikliği uyarınca, kotta/kayıtta 

kalma ücretinin tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle borsada hisse senetleri işlem 

gören şirketlerden “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi” kapsamında yer alacak 

şirketlere “kotta kalma” ya da “kayıtta kalma” ücretlerinden %50 indirim yapılacağı 

da duyurulmuştur. Bu da kurumsal yönetimin özendirilmesi adına borsada menkul 

kıymetleri işlem görmekte olan şirketlerin doğrudan bilançolarına yansıyacak bir 

teşvik olarak idarenin karlılığının açık diğer bir örneği olmuştur (Sakarya ve Özmen, 

2008: 114). 

 

2.3.3. Türkiye Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (TÜSĠAD) Tarafından 

Yapılan Düzenlemeler  

 

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), özel sektörü temsil eden 

sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.  
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Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik yeniden yapılanma süreci, kamu 

kesiminde olduğu kadar şirketler kesiminde de köklü değişikliklere yol açacaktır. 

TÜSİAD, bu yeni dönemde, Türk şirketlerinin dünya piyasalarında hak ettikleri yeri 

bulmalarında kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinin büyük rol 

oynayacağına inanmaktadır (TÜSİAD, 2002: 9-10). Bu nedenle, şirketlerin kurumsal 

yönetim ilkelerini benimsemeleri amacıyla TÜSİAD Şirket İşleri Komisyonu altında 

faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Aralık 2002 

tarihinde Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve 

İşleyişi başlıklı bir kod yayınlanmıştır. 

 

Bu kodda, bir şirkette kurumsal yönetimin oluşması için gerekli olan ilkeler 

dikkate alınarak, on beş ana başlıkla aşağıdaki konular üzerinde odaklanmıştır: 

 

- Yönetim Kurulu ve Sorumlulukları. 

- Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterleri. 

- Yönetim Kurulu Üyelik Yapısı. 

- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Davet ve İntibakı. 

- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanının Görevlerinin Ayrılması. 

- Yönetim Kurulu Başkanının Rolü. 

- Yönetim Kurulunun Üye Sayısı ve Karar Alma Mekanizması. 

- Yönetim Kurulunun Görev Süreleri ve Toplantıları. 

- Yeniden Seçilme ve Emeklilik. 

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödüllendirilmesi. 

- Yönetim Kurulunun ve İcra Başkanının Performanslarının Değerlendirilmesi. 

- Yönetim Kurulunun Hissedarlar, Yatırımcılar, Basın ve Müşterilerle İlişkileri. 

- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı. 

- Komitelerin Faaliyet Süresi, Toplantıların Sıklığı, Uzunluğu ve Gündemi. 

- Yönetim Kurulunun İşleyişi Açısından Diğer Önemli Hususlar. 

 

Kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler yapan kurumlardan olan TÜSİAD 

ayrıca Nisan 2006 tarihinde OECD Kamu İşletmeleri İçin Kurumsal Yönetim 

Rehberi’ni Türkçeye çevirerek yayınlamıştır. 



83 

 

 

Bu rehber, temel alınan ve tümüyle uyumlu olmasına dikkat edilen OECD 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni tamamlayıcı nitelikte bir doküman olarak görülmelidir. 

İçerdiği ilkeler tamamen kamu işletmelerinin kurumsal yönetimine özgü sorunlara 

yönelik olarak hazırlandığı için, sahiplik haklarını kullanan birim olarak devletin 

bakış açısından konuya eğilmekte, iyi kurumsal yönetimi sağlayacak politikalar 

üzerine odaklanmaktadır. Rehber esas olarak, belirli bir hukuksal yapıya sahip (yani 

devletin idari yapılanmasından ayrı) olan ve aynı zamanda kamu politikalarına 

hizmet eden bir amaç güdüyor olsa bile, sonuçta bir ticari faaliyet yürüten (yani 

gelirinin büyük bir kısmını satış ve hizmet bedellerinden elde eden) kamu 

işletmelerine yöneliktir (TÜSİAD, 2006: 14).  

 

Öte yandan; 2007 yılının ilk aylarında düzenlenen III. Yatırım 

Konferansı’nda belirlenmiş olan Eylem Planında, “Borsa dışı şirketler için en iyi 

kurumsal yönetim uygulamalarının belirlenmesi, benimsenmesi ve uygulamanın 

sağlanması” konulu projenin koordinatörlüğünü SPK üslenmiştir. SPK ve 

TÜSİAD’ın 24 Ekim 2007 tarihinde yaptıkları toplantı sonucunda projede borsa dışı 

şirketlere önerilecek rehber kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve yazılması 

aşaması, TÜSİAD tarafından üstlenilmiştir. Bu nedenle Mart 2008 tarihinde 

TUSİAD tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önüne alınarak Sermayesi 

Halka Kapalı Şirketler İçin Kurumsal Yönetim Prensipleri’ni yayınlamıştır. 

 

TÜSİAD’ın, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Türkiye’de benimsenmesi ve 

kullanılması için oluşturduğu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu, Temmuz 2010 

tarihinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 

görüşünü YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Kurumsal 

Yönetim Teknik Komitesi’ne açıklayarak halka duyurmuştur. Buna göre; kurumsal 

yönetim ilkeleri ana başlıklarına dair TÜSİAD’ın genel görüşleri aşağıda yer 

almaktadır (TÜSİAD, 2010): 

 

1. SPK düzenlemeleri ile ilkelerin hatırı sayılı bir bölümünün uygulanması 

zorunlu düzenlemeler haline gelmesi nedeniyle, ilkelerin düzenleme haline 
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gelmiş prensiplerden dikkatli bir şekilde arındırılmasının veya revize 

edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Ancak bu işlem yapılırken, her 

ne kadar yasal olarak zorunluluk haline getirilmiş olsa da, temel felsefe, 

yaklaşım, kavram ve en iyi uygulama örneklerinin uluslararası standartlar, 

kamuyu aydınlatma esasları, pay sahipleri ile ilişkiler birimi, mevzuata uyum, 

içerden öğrenenlerin ticareti, ilişkili taraf işlemleri, vb.) Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde muhafaza edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

2. İlkeler ayrı bir “tanımlar” ve “kısaltmalar” bölümü içerebilir, yasalara, 

düzenlemelere, istatistiki bilgilere ve sair dokümanlara referans verilebilir. 

İlkeler, kurumsal yönetim derecelendirmesi faaliyetine de referans teşkil 

edecek olmaları nedeniyle daha sistematik bir yapıya sahip olabilir. Bu 

çerçevede, her bölüm altında o bölümle ilgili kural ve uygulamalar yer 

alabilir; tekrarlar en aza indirilebilir. Bu kapsamda, ilkeler setindeki 

kavramların da SPK düzenlemeleri ve sair mevzuat ile uyumlu hale 

getirilmesi uygun olacaktır. 

3. İlkelerin giriş bölümünde; kurumsal yönetimin geçmişi, mevcut 

uygulamaların geldiği seviye ve ileriye dönük beklentiler hakkında genel bir 

değerlendirme yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

4. İlkeler yeterince açıklayıcı ve net olmalı; uygulamaya yönelik detaylı 

önermeler içermelidir. 

5. İlkeler, tavsiye niteliği taşımakta; “uy; uymuyorsan açıkla” yaklaşımı ile 

uygulanmaktadır. Bununla birlikte, İlkelerde bazı maddelerin yanında, 

tavsiye anlamına gelen, “T” ifadesi yer almaktadır. Buradaki kavram 

karmaşasının önüne geçmek amacıyla, tavsiyenin İlkelerin uygulanmasında 

ne anlama geldiği ayrıca açıklama konusu yapılabilir. İlkeler seti zaten 

tavsiye niteliğinde olduğuna göre, bu kapsamdaki bir sette “T” ifadesinin 

olması uygulayıcıların bu maddeleri tamamen göz ardı etmesi veya 

uygulanmasına gerek olmayan maddeler olarak görmesine neden 

olabilmektedir. 

6. İlkelerin düzenlemelerdeki ve uygulamalardaki gelişmelere paralel olarak 

sürekli güncellenmesinin ve bu çerçevede dinamik bir yapıya sahip olmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Ayrıca, TÜSİAD Temmuz 2010 tarihinde Yönetim Kurulları için Kurumsal 

Yönetim Prensipleri’ni yayınlamıştır. Çalışmada Türkiye’deki kurumsal yönetim 

uygulamalarının hangi seviyede olduğu hakkında genel bir fikir vermek amacıyla, 

çeşitli istatistiki bilgilere yer verilmiştir. 

 

“Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensipleri” başlıklı çalışma, 

2002 yılında yayınlanan “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim 

Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” adlı yayından günümüze kadar geçen sürede ortaya 

çıkan gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan ana 

bölümler aşağıdaki gibidir: 

 

- Yönetim Kurulu ve Görevleri. 

- Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterleri. 

- Yönetim Kurulu Üyelik Yapısı. 

- Yönetim Kurulu Üyelerin Seçimi. 

- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanının Karşılıklı Konumu. 

- Yönetim Kurulu Üye Sayısı. 

- Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Mekanizması. 

- Yeniden Seçilme ve Emeklilik. 

- Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanacak Menfaatler. 

- Yönetim Kurulu İbrası. 

- Yönetim Kurulu ve Paydaşlar ile İletişim. 

- Yönetim Kurulu ve Komiteler (Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim 

Komitesi, Risk Komitesi). 

 

Yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim Prensipleri’ne uyumlu bir yaklaşım 

içerisinde, etkin ve verimli bir şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek 

amacıyla, doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yeterli sayıda çalışma komiteleri 

oluşturabilir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan komiteler arasında denetim komitesi, 

kurumsal yönetim komitesi ve risk komitesi yer almaktadır. Bu çalışmada kurumsal 
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yönetim komitesinin kurulması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında halka 

açık şirketler için tavsiye edilmektedir (TÜSİAD, 2010: 30-31). 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin amacı, yönetim kuruluna kurumsal yönetim 

ilkelerini dikkate alarak faaliyet göstermesi konusunda önerilerde bulunmaktır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevleri aşağıda yer almaktadır (TÜSİAD, 2010: 

33-36): 

 

 Gerekli sistematik arayış ve değerlendirme ölçütleri kullanarak ve en geniş 

açılımla yönetim kuruluna ve şirkete önemli katkı sağlayabilecek üyelerin 

saptanması. 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve özellikle yeni seçilen üyelerin uyumu, şirketi 

tanıması ve işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli oryantasyon sürecinin 

yönetilmesi. 

 Yönetim kurulunun kendi performansını değerlendirebileceği etkin bir 

performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve çalışmasının 

sağlanması. 

 Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak menfaatler konusunda yönetim 

kuruluna önerilerde bulunulması. 

 İyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, şirket 

yönetimi tarafından şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve 

şirkette verimli ve etkin bir kurumsal yönetim kültürünün yerleşip 

yerleşmediğinin değerlendirilmesi. 

 Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik 

altyapının, şirketin tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar 

tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi 

konularında yönetim kuruluna önerilerde bulunulması. 

 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 

gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 

çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna uygulamaları 

iyileştirici önerilerde bulunulması. 
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 Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetlerin incelenmesi, sonuca 

bağlanması ve çalışanların bu konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 

çerçevesinde yönetime iletilmesinin temin edilmesi. 

 Kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve 

düzenlemeler başta olmak üzere, şirketin “bilgilendirme politikasına” ve 

“kurumsal iletişim politikasına” uygun olarak yapılmasını sağlayıcı önerilerin 

geliştirilmesi. 

 Şirket içi düzenlemelerin yazılı olmasının ve tüm çalışanlara ulaşmış 

olmasının sağlanması. 

 İç düzenlemelerin, etik kurulların ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin, 

şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp 

aktarılmadığının değerlendirilmesi. 

 İç düzenlemelere uyumun takibi konusunda şirket yönetimi tarafından yapılan 

çalışmaların değerlendirilmesi. 

 Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek 

çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını 

önleyen iç düzenlemelere uyumun gözetilmesi. 

 Yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması konusunda 

şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler 

geliştirilmesi. 

 Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans 

değerlendirmesi, ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması 

konularında yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesi. 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler 

geliştirilmesi. 

 Kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmelerin takip edilerek, 

bunların şirket yönetimi üzerindeki etkisinin araştırılması. 
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2.4. Türkiye’deki Kurumsal Yönetime ĠliĢkin Mevzuat 

 

Kurumsal yönetim kavramının, şirket skandalları ve muhasebe 

manipülasyonları ile ortaya çıkmasından sonra pek çok ülke kurumsal yönetim 

kavramını yasalaştırmıştır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri, ülkedeki kurumsal 

yönetim uygulamalarını iyileştirmek amacıyla “Sarbanes-Oxley” adlı bir kanunu 

yürürlüğe koymuştur. Benzer şekilde Almanya, kurumsal yönetim ilkelerini 

yasalaştırarak uygulanmasını zorunlu hale getirmiş, Japonya şirketler hukukunu 

gözden geçirerek, ciddi iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda birçok ülke, 

yürürlükte olan mevzuatını Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yeniden 

şekillendirmektedir. 

 

Türkiye bu gelişmeleri takip ederek kurumsal yönetim ile ilgili yasal 

düzenlemeler yapmış, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile kurumsal yönetim uygulamalarını etkileyecek 

hükümler getirmiştir.  

 

2.4.1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Açısından 

Getirdikleri 

 

Evrensel açılımlar, uluslararası piyasaların bir parçası olma çabası, teknolojik 

gelişmeler ve Avrupa Birliği’ne uyum süresi çerçevesinde yeni Türk Ticaret Kanun 

Tasarısı oluşturulmuş ve 13.01.2011 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Şubat 

2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 1535 maddelik yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nun kurumsal yönetim ile ilgili hükümleri 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, kurumsal yönetim ilkelerini esas alarak 

derinlemesine şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk olmak üzere dört 

temel ilke üzerine oturmaktadır. 

 

 Yeni TTK ile, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık için işletmeler ve özellikle 

sermaye ortaklıkları sınıflandırılarak, her bir sınıf açısından farklı bir muhasebe 

düzeni ve denetim anlayışı getirilmektedir. Kamuyu aydınlatma ilkesine ağırlık 
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verildiği ve özellikle bilgi toplumu hizmetleri ile kurumsal bilgilerin şeffaflaşması 

amaçlanmaktadır (Aygören ve Kurtcebe, 2010: 7). 

 

Kurumsal yönetim ilkelerini de içeren yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin 

yönetim ve muhasebe anlayışlarında da önemli değişiklikler getirmektedir. Yeni 

TTK ile kurumsal yönetim, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde 

oluşturulan sistematik bir yönetim yapısına kavuşacaktır. Bu yönetim yapısı 

şirketlerin ileride karşılaşmaları muhtemel riskleri ve problemleri önceden tespit 

edecek şekilde tasarlamalarını sağlayacaktır. Ayrıca; şirketlerin muhasebe 

düzenlerinin, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayınlanan 

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’na (UFRS) uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre oluşturulması gereklidir. Böylece, 

halka açık şirketlerin TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlamakla yükümlü 

oldukları mali tabloları,  yeni kanun ile birlikte halka açık olmayan bütün şirketlerin 

hazırlaması zorunlu hale gelmiştir. Böylece her şirket muhasebe sisteminde 

değişiklik yaparak, ortak bir muhasebe dili oluşturacaktır. 

  

Yeni TTK ile kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde muhasebe 

bilimi bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi bir kurumsal yönetimin temeli 

şirketlerdeki olayları gerçek yönleri ile yansıtan güçlü bir muhasebe sistemine 

dayanmalıdır. Bu nedenle, şirketlerin muhasebe düzenleri ve denetim ile ilgili Yeni 

TTK’da aşağıda belirtilen hükümler oluşturulmuştur. Bunlar: 

 

 Gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve 

konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartları’na, kavramsal 

çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 

yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. (Madde 88) 

 Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi 

tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 

Standartları’na göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
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içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup 

olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. 

(Madde 397/1) 

 Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (Madde 397/2) 

 Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve 

küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri 

veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. (Madde 

400) 

 Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe 

Standartları’nın öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu bölüm hükümleri 

anlamında 378 inci madde uyarınca verilen raporların ve 397 nci maddenin 

birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun 

denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartları’na, kanuna ve esas 

sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının 

incelenmesini de kapsar. (Madde 398) 

 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun en büyük özellikleri; şirketlere zorunlu 

şeffaflık getirmesi, denetimleri zorunlu hale getirmesi, sahtekârlığa yol açan 

nedenleri ortadan kaldırması, şirketlere kurumsal yönetim anlayışı getirmesi ve fi-

nansal planlama ve risk yönetimini etkin kılmasıdır. Örneğin; kurumsal yönetimin 

etkin bir hale getirilmesiyle birlikte, şirketlerin kaynak bulma ve kullanmaları önce-

den belirlenmiş olan süreç ve plan dâhilinde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Şeffaflık 

ile birlikte şirketlerin gerçeği tam olarak yansıtmayan bilgileri yatırımcıları yanılta-

cak şekilde ilan etmesi ya da yatırımcıları yanlış yönlendirmesinin önüne geçilmek 

amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için her sermaye şirketinin kendi internet si-

tesini kurması ve bilgilerini oradan duyurması zorunlu hale getirilecektir (Sakız, 

2009: 126). Bu sayede; şirketler, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşacak, 
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menfaat sahiplerinin şirketler hakkındaki her türlü bilgiye erişimi kolaylaşmış 

olacaktır.  

 

 Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten 

mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına 

özgülemek zorundadır. (Madde 1524) 

 

 Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. 

 Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli 

kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, 

bilgiler, açıklamalar. 

 Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, 

önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; 

bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 

 Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair 

taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya 

benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi 

hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili 

açıklamalar, bilgiler, belgeler. 

 Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların 

ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; 

sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, 

kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet 

çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar. 

 Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, 

yönetim kurulu açıklamaları. 

 Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. 

 Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer 

kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen 

hususlar. 
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 Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla 

çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri 

bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve 

ekleri. 

 Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde 

uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan 

ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat 

giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. 

 Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. 

 Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve 

sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler. 

 

Kurumsal yönetimin yaygınlaşması ve ticari hayatın daha şeffaf bir şekilde 

yürütülmesini hedefleyen yeni TTK, KOBİ’lerin ekonomik ilişkileri, organizasyon 

yapıları ile mali yapılarını düzenleme konusunda yenilikler ortaya koymaktadır. 

KOBİ’ler için yeni uluslararası muhasebe standartları oluşturulmuştur. KOBİ’lerin 

kurumsal yönetim uygulamaları hakkında yeni kanunda detaylı bilgilere yer 

verilmiştir. Oluşturulan yenilikler ile KOBİ’lerin yapısı güçlenecek, daha şeffaf bir 

muhasebe düzeni oluşturulacağından finansal kaynaklara erişim imkânları 

kolaylaşacak ve kayıtlı ekonomiye geçiş hızlanacaktır. 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 361. maddesinden itibaren halka açık olsun 

veya olmasın tüm şirketler için kurumsal yönetim yapısı ile ilgili aşağıda belirtilen 

hükümler oluşturulmuştur. Bunlar: 

 

 Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete 

verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmi beşini aşan bir bedelle 

sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka 

açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve ayrıca pay senetleri borsada 

işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim 

ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. (Madde 361) 
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 Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerinden bazıları; yıllık 

faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel 

kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul 

kararlarının yürütülmesidir. (Madde 375) 

 Kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık 

değerlendirme açıklaması, şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından 

açıklanması zorunlu bilgiler ile finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli 

ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay 

ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar ve 

bunların dipnotları ve ekleri şirketin internet sitesinde yayınlanmak 

zorundadır. (Madde 1524) 

 Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun 

buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme 

kural ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. (Madde 

1529/1) 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüsü alınmak şartıyla, diğer kamu 

kurum ve kuruluşları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal 

yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler. 

(Madde 1529/2) 

 

Öte yandan; Yeni TTK ile denetimin açık, şeffaf ve bilgilerin kamuya 

açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda TMS ile uyumlu bir denetimin 

yapılması hedeflenmiştir. Bu denetime küçük, orta veya büyük, halka açık olan veya 

olmayan, hisseleri borsada işlem gören veya görmeyen tüm şirketler dâhil edilmiştir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali 

Müşavirlik (YMM) Kanunu’na göre denetim yetkisi almış Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanlı meslek mensupları ile bunların 

oluşturdukları bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yetkisi verilmiştir. 

 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bütün şirketlerin mali tablolarına denetim 

yaptırma zorunluluğu getirmesi hem şeffaflık açısından hem de olası bir kredi 
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talebine ilişkin bankanın karar sürecinin işlemesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu 

kanunla birlikte denetçiler anonim şirketlerde organ yapısından çıkacaktır. 

Denetimler şirketle herhangi bir ilişkisi olmayan, bağımsız denetçilere dev-

redilecektir. Bu durumla birlikte denetçilerin görüşlerine verilen önem de artacaktır. 

Denetçi görüşü, hem finansal tabloların ve raporların bilgileri şeffaflık ilkesi gereğin-

ce yansıtıp yansıtmadığı hakkında hem de şirketin varlığını tehdit edecek herhangi 

bir unsurun olup olmadığı hususunda ilgili kişilere bilgi verecektir. Buna ek olarak 

yeni TTK ile birlikte; denetçi görüşü yönetim kurulunun görevini devam ettirip 

ettiremeyeceği konusunda belirleyici bir faktör olacaktır. Denetçinin olası bir 

“olumsuz görüş” sunması halinde, yasaya göre yönetim kurulunun istifa etmesi ge-

rekmektedir (Sakız, 2009: 107). 

 

 Kurumsal yönetim ilkelerinin ele alındığı Madde 1524’de Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili tek otorite olduğu kabul edilmektedir. 

Madde 1524’ün ilgili maddeleri aşağıdaki belirtilmiştir. 

 

 Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun 

buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme 

kural ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu 

kurum ve kuruluşları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal 

yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler. 

 

2.4.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili 

Hükümler 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında hazırlanan ve 2005 yılında 

revize edilen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 

esasları düzenlemek ve sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların uyacakları 

esasları belirlemek amacıyla Seri:IV No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 

Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ” 19 Mart 2008 tarih 

ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Söz konusu tebliğ ile getirilen kurumsal yönetim anlayışının gelişmesini ve 

yerleşmesini amaçlayan hükümler getirilmiştir. Tebliğde kurumsal yönetim ile ilgili 

aşağıdaki hükümler oluşturulmuştur: 

 

 Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, 

hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, 

ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal 

tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una 

veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, 

Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması 

zorunludur. (Madde 4/1) 

 Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın 

ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde 

işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada 

işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden 

varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin tutarının Kurul 

düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer 

alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha 

fazlasına ulaşacağını öngörmeleri halinde bu şartların adil ve makul olup 

olmadığına ilişkin olarak Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemler 

öncesinde değerleme yaptırmaları zorunludur. Ortaklık yönetim kurulu, söz 

konusu raporu dikkate alarak ilişkili taraf ile yapılacak işlemlerin 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verir. (Madde 5/1) 

 Kurul, gerekli gördüğü takdirde, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar 

ile ilişkili olan/olmayan tarafları arasındaki işlemlerde, payları borsada işlem 

gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasında yapılan ve bu maddede belirtilen 

oranların altında kalan işlemlerde ve payları borsada işlem gören ortaklıklar 

ile ilişkili olmayan tarafları arasında yapılan işlemlerde, değerleme 

yapılmasını ve bu Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesinde değerleme 

sonuçlarının kamuya açıklanmasını zorunlu tutabilir. (Madde 6/6) 
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 Payları GİP’te işlem görenler hariç olmak üzere borsada işlem gören 

ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet 

gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay 

sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin 

oluşturulması zorunludur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yöneticisinin 

adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler 

Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri 

çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere borsaya bildirilir.  (Madde 

7/1) 

 Payları Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) işlem görenler hariç olmak 

üzere borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası 

mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve 

kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin 

görevlendirilmesi zorunludur. Görevlendirilen personelin Sermaye Piyasası 

Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

Uzmanlığı Lisansı’na sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı üst düzey yönetici 

olarak çalışması ve en üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında 

raporlama yapması zorunludur. (Madde 8/1) 

 Payları borsada işlem gören ortaklıklardan her yılın altıncı ve onikinci ayları 

sonu itibariyle yeniden hesaplanmak üzere, ilgili borsa tarafından açıklanan 

piyasa değeri 200.000.000 YTL’nin altında olan payları borsada işlem gören 

ortaklıklar  Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetleri 

yerine getirmek üzere görevlendireceği personelin “Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip olması zorunlu değildir. (Madde 

9/1) 

 

Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim 

Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ile ortakların sermaye piyasası 

mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim anlayışının 

yerleştirilmesi açısından önemli düzeyde ilerleme yapılması hedeflenmiştir. Buna 

göre; Madde 4/1 ile ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler için değerleme yaptırma ve 
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kamuyu aydınlatma yükümlülükleri getirilmiştir. Madde 7/1 ile pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca; Madde 8/1 ile 

ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi 

amacıyla lisans sahibi personel istihdamı zorunlu kılınmıştır. Bunların yanı sıra, 

Madde 9/1 ile borsa değeri 200.000 TL’nin altında olan şirketler ile holding veya 

grup şirketlerinden ana şirket bünyesinde kurumsal yönetimden sorumlu üst düzey 

bir yönetici varsa, holdingin/grubun hisseleri borsada işlem gören diğer şirketlerinin 

ayrıca kurumsal yönetimden sorumlu bir yönetici atamaları zorunlu değildir. 

 

Halka açık anonim ortakların esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni 

düzenlemek amacıyla; Seri: IV, No: 54 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 11.10.2011 tarih ve 28081 Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde; halka açık anonim 

ortaklıkların, kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerini belirlerken esas alacakları 

Kurumsal Yönetim İlkeleri yer almaktadır. 

 

Tebliğde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ile ilgili hükümler 

oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sayan 5. Maddenin 1. 

Şıkkına göre; payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan İMKB 

30 Endeksine dahil olan bankalar haricindeki halka açık anonim ortaklıklar, 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1 numaralı “Pay Sahipleri” bölümünde yer alan 3.2.1, 

3.2.4, 3.4.3, 3.4.14, 3.6 ve 4.7 numaralı maddeleri ile 4 numaralı “Yönetim Kurulu” 

bölümünde yer alan 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5 ve 3.3.6 numaralı maddelerini uygulamakla 

yükümlüdürler.  

 

Pay sahipleri bölümünde yer alan uygulamakla yükümlü olan maddeler 

aşağıda yer almaktadır: 

 

 Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin 

imkanları dahilinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim 

vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. 
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 Şirketin internet sitesinde yer alması gereken genel kurul toplantı ilanında, 

Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, 

aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulur: 

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını 

yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı 

pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı 

ve oy hakkı. 

- Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş 

hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı 

yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikler ve bu 

değişikliklerin gerekçeleri ile organizasyon yapısı değişikliğine taraf 

olan tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları 

ve yıllık mali tabloları ile proforma mali tablolar. 

- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, 

değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, 

yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin isimleri ve 

özgeçmişleri. 

 Genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapabilmesi 

ve rekabet edebilmesi hususunda onay verilmiş ise, ilgili yönetim kurulu 

üyeleri şirket ile yaptıkları işlemler ve şirket ile rekabet edilen faaliyetler 

hakkında genel kurulu bilgilendirir. 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale 

getirilmeli ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 

Bu amaçla hazırlanan “ücretlendirme politikası”, şirketin internet sitesinde 

yer almalı ve olağan genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak 

ortakların bilgisine sunulmalıdır. 

 Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana 

getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan 

varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda 

bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine 

ilişkin kararların, genel kurulda işlemin tarafları ile bunlarla ilişkili kişilerin 
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oy kullanamayacakları bir oylamada alınması yönünde esas sözleşmeye 

hüküm konularak pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları 

sağlanır. Esas sözleşmeye bu yönde bir hüküm konulana kadar, söz konusu 

hususlara ilişkin yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın 

uygulanmaz. 

 Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, 

karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri 

durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları 

şirketin genel kurullarında oy haklarını kullanmaktan kaçınırlar ve bu durumu 

kamuya açıklarlar. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin, Yönetim kurulu bölümünde yer alan uygulamakla yükümlü olan 

maddeler aşağıda yer almaktadır: 

 

 Yönetim kurulunun, sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte biri bağımsız 

üyelerden oluşur. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen 

tam sayı olarak dikkate alınır. 

 Şirketin yönetim kurulunda son altı yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği 

yapan bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. 

 Aşağıdaki kriterlere uyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak 

nitelendirilir. 

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde 

doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip 

hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel 

kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları 

arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında 

doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olması. 

- Yönetim kuruluna bir pay grubunu temsilen seçilmemiş olması. 

- Başta şirketin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak 

üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve 
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organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten 

şirketlerde çalışmıyor olması ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak 

görev almamış olması. 

- Son beş yıl içerisinde, şirketin bağımsız denetimini yapan 

kuruluşlarda istihdam edilmemiş veya bağımsız denetim sürecinde yer 

almamış olması. 

- Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi 

birisinde çalışmamış ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev 

almamış olması. 

- Eşi veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri hısımları arasında 

hiçbirisinin şirkette yönetici, toplam sermayenin %5’inden fazlasını 

elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran pay sahibi olmaması. 

- Şirketten yönetim kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka 

herhangi bir gelir elde etmiyor olması; yönetim kurulu görevi 

dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının 

%1’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması. 

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda 

yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir 

beyanını aday gösterildiği esnada yönetim kuruluna verir. Yönetim 

kurulu bağımsız üye adayının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp 

taşımadığını değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora 

bağlar ve genel kurula sunar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi 

atamasına ilişkin genel kurul kararı ve gerekçeleri, karşı oyları ve 

yönetim kurulu değerlendirme raporunu da içerecek şekilde Şirketin 

internet sitesinde açıklanır. Sermayenin yirmide birini temsil eden pay 

sahipleri tarafından hakkında olumsuz oy kullanılmış bağımsız 

yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız üye olarak seçilmeleri 

durumunda, bunların bağımsızlık kriterlerini sağlayıp sağlamadığı 

Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 
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 Söz konusu tebliğde kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları ile ilgili 

oluşturulan hüküm 6. Maddenin 1. Şıkkında düzenlenmiştir. Buna göre; payları 

İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarında; 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına 

ilişkin açıklamalara yer verilmelidir. Kurumsal yönetim ilkeleri uygulanmıyor ise 

buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla 

meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında 

ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup 

olmadığına ilişkin açıklamalara da yer verilmelidir. Faaliyet raporunda yapılacak 

açıklamanın şekli ve asgari unsurları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu, 2 Kasım 2002 tarih ve 24924 sayılı Resmi 

Gazete’de, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 19) yayınlamıştır. Bu tebliğe göre; hisse 

senetleri borsada işlem gören ortaklıklarda, yönetim kurulunca kendi üyeleri 

arasından seçilecek üyelerden oluşan denetimden sorumlu komite kurulması 

zorunluluğu getirildi. Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, 

finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol 

sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetimden sorumlu komite, 

kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe 

ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu 

yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle 

birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir (Süer, 2004: 124-125). Ayrıca, 

denetim komitesi mali tabloların hazırlanması ve kamuoyuna açıklanmasını izler, 

yönetime raporlamaya ilişkin sorular sorar, işletmenin hileli finansal raporlama 

olasılığını değerlendirir (Demirbaş ve Uyar, 2006: 168-169). Denetim komitesinin 

finansal raporlama ile ilgili sorumluluklarındaki artış, kurumsal yönetim ile ilgili 

düzenlemelerin temelini oluşturmuştur. Buna göre, etkin kurumsal yönetim 

uygulamalarında bağımsız denetim ve denetim komitesinin kritik bir rol 

üstlenmektedir. 
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2.4.3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili 

Hükümler 

 

 Sermaye piyasası mevzuatı ve Yeni Türk Ticaret Kanunu dışında Türkiye’de 

kurumsal yönetim kavramının yer bulduğu diğer bir mevzuat, 01.11.2005 tarih ve 

25983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’dur. 2005 yılında yeni Bankacılık Kanunu ile birlikte bankalarda kurumsal 

yönetim anlayışına geçilmiştir. Bu kanunun 22 inci maddesinden 42 inci maddesine 

kadar olan üçüncü kısmında kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler incelenmiştir.  

 

 Bu kanun, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 

korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; 

ülkemiz bankacılık sisteminde ilk defa, bankaların kuruluşunda ve faaliyete 

geçmelerinde BDDK'nın etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık 

yapısı, organizasyon şeması ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum gibi şartlar 

getirilmiştir (Baykal, 2007: 43). 

 

 Kurumsal yönetim yapısı ile ilgili 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda 

aşağıda belirtilen hükümler oluşturulmuştur. Bunlar (BDDK, 2005): 

 

 Türkiye'de kurulacak bir bankanın; yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 

kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve planlanan faaliyetleri 

gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması şarttır. (Madde 7/d) 

 Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de 

şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın; 

Müdürler ve kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 

şartları ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz 

olmaları şarttır. (Madde 9/d) 
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 Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için; faaliyetlerinin 

kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel ve 

teknik donanıma sahip olması gerekir. (Madde 10/c) 

 Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için; yöneticilerinin, 

kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması gerekir. 

(Madde 10/d) 

 Bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümler 

dikkate alınarak, kurulca belirlenecek esaslara uyulması ve kuruma 

bildirilmesi kaydıyla yurt içinde şube açılması serbesttir. (Madde 13) 

 Türkiye'de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere 

yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş 

ortaklıklara katılmaları, bu kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile 

koruyucu hükümlere ve kurulca belirlenecek esaslara uyulması kaydıyla 

kurulun iznine tabidir. (Madde 14) 

 Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye 

Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüsü alınarak kurul tarafından 

belirlenir. (Madde 22) 

 Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasını 

da dikkate alarak, her bir banka ya da banka grubu için belirlenen asgarî veya 

azamî standart oranlar ve sınırlardan farklı daha ihtiyatlı bir oran veya sınır 

tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dönemlerini farklılaştırmaya veya 

genel olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit etmeye yetkilidir. (Madde 

43) 

 Bu kanun hükümleri ile bu kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer 

kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanmasının ve bu kuruluşların her türlü 

işlemlerinin gözetimi ve yerinde denetimi ve bu kanun kapsamındaki 

kuruluşların konsolide ve konsolide olmayan bazda risk yapısı, iç kontrol, 

risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile varlıkları, alacakları, özkaynakları, 

borçları, kâr ve zarar hesapları, yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi 

ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve bu 
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kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin gözetimi, tahlili 

ve ölçümü kurum tarafından yapılır. (Madde 95) 

 

 5411 sayılı Kanunla “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kavramı bankacılık 

mevzuatına girmekte, 22 inci maddede kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin yapı ve 

süreçlerin ve bunlara ilişkin ilkelerin, Sermaye Piyasası Kurulu ile Kuruluş 

Birlikleri’nin de görüşü alınarak kurul tarafından belirleneceği hükme 

bağlanmaktadır. Bu maddeye ilişkin hükümet gerekçesinde; uluslararası alanda son 

yıllarda yaşanan şirket yolsuzluk ve suiistimallerinin altında yatan en önemli sorunlar 

arasında ağırlıklı olarak ülkelerin ve şirketlerin kurumsal yönetim politikalarının 

yetersizliği olduğu görüşüne yer verilmiştir. Bu nedenle OECD tarafından kurumsal 

yönetim ilkeleri belirlenerek tüm üye ülkelerin kendi hukuksal yapıları çerçevesinde 

söz konusu ilkeleri uygulamalarının önerildiği, ayrıca Basel Bankacılık Gözetim ve 

Denetim Komitesi tarafından bankacılıkta kurumsal yönetimin geliştirilmesine 

yönelik ilkelerin yayınlandığı hususlarına da yer verilmiştir. Kanun kapsamındaki 

kuruluşların kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim, yapı ve uygulamalarını 

geliştirmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir (TBB, 2005: 62). 

 

2.5. Kurumsal Yönetim Konusunda Türkiye’de YapılmıĢ AraĢtırmalar 

 

Dünya’daki ekonomik ve yasal gelişmelere bağlı olarak kurumsal yönetim 

anlayışına verilen önem artmış ve bu alanda çok sayıda araştırma yapılmıştır. 

Türkiye’de ise kurumsal yönetim ile ilgili araştırmalar çok yenidir. Çalışmada, 

yapılan bu araştırmalar aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. 

 

2.5.1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Kurumsal Yönetim Uygulama 

Anketi” Sonuçları 

 

SPK tarafından şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerden haberdar olmalarını 

sağlamak ve kurumsal yönetim karşısındaki durumlarını ve bakış açılarını 

anlayabilmek amacıyla borsa şirketlerine yönelik olarak 2004 yılında bir anket 
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düzenlenmiştir. Yapılan anket hem tüm şirketler hem de İMKB-30 endeksine dahil 

olan şirketler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

Anket, hisse senetleri İMKB’da işlem gören 303 şirkete e-mail aracılığıyla 

gönderilmiş, 249 şirket anketi cevaplandırmıştır. Bu cevapların 248’i 

değerlendirmelerde kullanılmıştır. İMKB-30 endeksine dahil şirketlerin ise 26’sı 

anketi doldurmuştur. 

 

Anket kurumsal yönetim ilkelerinde olduğu gibi Pay Sahipleri, Kamuyu 

Aydınlatma Esasları, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu olarak dört bölümden 

oluşmaktadır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi bu dört bölüme göre ayrı ayrı 

yapılmıştır. 

 

Anket sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (SPK, 

2004: 2-4). 

 

Pay Sahipleri Açısından; 

 

1. Kurumsal Yönetim anlayışı bakımından son derece önemli olan pay sahipleri 

ile ilişkiler biriminin şirketlerin %50’si tarafından oluşturulduğu 

görülmektedir. İMKB 30 Endeksi’ne dahil olan şirketler arasında ise bu oran 

%81’e çıkmaktadır.  

2. Şirketlerin genel olarak pay devrini kısıtlayıcı uygulamalara gitmedikleri 

anlaşılmaktadır. Esas sözleşmede pay devrine çeşitli şartlar getirilmesinin 

şirketlerin %23’ünde söz konusu olduğu görülmüştür. Oran biraz daha fazla 

(% 27) olmakla birlikte, bu durum İMKB 30 Endeksi’ne dahil şirketler için 

de geçerlidir.  

3. Şirketlerin çoğunluğunun kamuya açıklanmış bir kar dağıtım politikası 

olmadığı görülmektedir (%75). Kar dağıtım politikası olan 61 şirketin 16’sı 

İMKB 30 Endeksi’ne dahil olup, kar dağıtım politikasına sahip olma oranı 

İMKB 30 Endeksi’ne dahil şirketler arasında %61’e çıkmaktadır.  
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4. Şirketlerde en yaygın olarak ortaya çıkan imtiyaz şeklinin yönetim kurulu 

üyeliğine aday gösterme imtiyazı (%42) olduğu görülmektedir. Bunu oy 

hakkında imtiyaz (%21) ve denetim kuruluna aday göstermede imtiyaz (%18) 

takip etmektedir. İmtiyaz şekilleri bakımından İMKB 30 Endeksi’ne dahil 

olan şirketlerle diğer şirketler arasında kayda değer bir farklılık olmadığı 

söylenebilmekle birlikte, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını, İMKB 

30 Endeks şirketlerinin belirgin şekilde daha az tanıdıkları (%19) 

görülmektedir.  

 

Kamuyu Aydınlatma Esasları Açısından; 

 

1. Şirketlerin büyük oranda kamuyu aydınlatmadan sorumlu ve imza yetkisini 

haiz iki yöneticisi bulunmaktadır (%97). Ancak münhasıran kamuyu 

aydınlatma ile görevli personel istihdamı konusunda bu oran %68’e 

düşmektedir.  

2. Şirketlerin %77’si yönetim kurulu tarafından hazırlanarak genel kurulda pay 

sahiplerinin onayına sunulan “Bilgilendirme Politikası”na sahip değildir.  

3. Şirketlerin sadece %31’i faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyup uymadıkları konusunda bir bilgi vermektedir. Bu oran İMKB-30 

şirketleri için %42’ye çıkmaktadır.  

4. Şirketlerin önemli bir kısmı (%84) kendilerine ait internet sitelerine sahiptir. 

Ancak internet sitesinin kamuyu aydınlatma konusunda kullanımında büyük 

eksikliklere rastlanılmaktadır.  

5. Şirketlerin sadece %36’sı dolaylı ortaklıktan arındırılmış gerçek kişi nihai 

ortaklarını kamuya açıklamaktadır.  

6. Kilit yöneticiler ile önemli ortakların hisse senetleri ile ilgili yapmış oldukları 

işlemleri kamuya açıklayan şirketlerin oranı %71, grup içi ticari-ticari 

olmayan ilişkileri kamuya duyuran şirketlerin oranı ise %68 olarak 

belirlenmiştir.  

7. Faaliyet raporlarında istenilen standarda ulaşılamamıştır. İMKB-30 endeksine 

dahil olan şirketlerin faaliyet raporlarında daha fazla bilgiye yer verilmesine 

rağmen genel olarak şirketlerin faaliyet raporlarında yer alması gereken 
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bilgilerin yarısından fazlası pek çok şirketin faaliyet raporunda yer 

almamaktadır.  

 

Menfaat Sahipleri Açısından; 

 

1. Şirketlerin menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin olarak politika 

ve prosedür belirleme konusunda genel olarak iyi düzeyde olduğu ve 

özellikle; çalışanlar, müşteriler, pay sahipleri ve alacaklılar konusunda 

şirketlerin yaklaşık yarısının belirlenmiş politika ve prosedürleri olduğu 

görülmektedir.  

2. Çalışanlarının şirket yönetimine katılmasını destekleyici mekanizmalar 

oluşturulması sorusuna, şirketlerin yarısından fazlasının (%56) evet cevabı 

verdiği görülmektedir. Bu kriter dikkate alındığında İMKB 30 Endeksi 

kapsamındaki şirketler (%57) ile diğer şirketler arasında bir farklılık olmadığı 

görülmektedir.  

3. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları 

ve politikaları oluşturma konusuna şirketlerin neredeyse tamamının (%82) 

büyük önem verdiği görülmektedir. İMKB 30 Endeksi kapsamındaki 

şirketlerde bu oran %100’e çıkmıştır.  

4. Sosyal sorumluluk konusunda kamuya açıklanmış politikaları olup olmadığı 

şeklindeki soruya verilen cevaplardaki evet oranının %23’te kalması, 

şirketlerin henüz sosyal sorumluluk kavramının bilincinde olmadıklarını 

göstermektedir.  

 

Yönetim Kurulu Açısından; 

 

1. Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerimizin yalnızca %50’si yönetim 

kurulu tarafından kamuya açıklanmış misyon/vizyona sahiptir. Bu oran 

İMKB-30 endeksine dahil olan şirketlerde %69’a kadar çıkmakla birlikte 

%31’inin bu ilkeye uyum sağlamaması önemli bir eksikliktir.  
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2. Yönetim kurulu tarafından oluşturulan risk yönetim ve iç kontrol 

mekanizmasına tüm şirketlerin %52’si sahipken bu oran İMKB-30 şirketleri 

için %69’a çıkmaktadır.  

3. Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturan şirketlerin oranı tüm 

şirketlerde %56, İMKB-30 şirketlerinde %65’tir. Ancak bu kuralları 

açıklayan şirketlerin oranı tüm şirketlerde %11’de, İMKB-30 şirketlerinde ise 

%19’da kalmıştır.  

4. Şirketlerin yaklaşık %50’si yöneticilerine şirket ile rekabet etme konusunda 

yasak getirmiştir.  

5. Şirketlerin yalnızca %15’i yönetim kurulu üyelerinde bilgi, beceri, tecrübe ve 

eğitim bakımından bulunması gereken niteliklere esas sözleşmelerinde yer 

vermektedir.  

6. Şirketlerin önemli çoğunluğu (İMKB-Tüm %78, İMKB-30 %88) yönetim 

kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeye sahiptir.  

7. Tüm şirketlerin %26’sında, İMKB-30 endeksine dahil olan şirketlerin ise 

%42’sinde yönetim kurulunda bağımsız üye bulunduğu ifade edilmektedir. 

Ancak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsızlık kavramı ile 

ankete cevap veren şirketlerin bağımsızlık kavramı arasında farklılık 

olabileceği hususu dikkate alınmalıdır. Zira Kurumsal Yönetim İlkeleri 

uyarınca bağımsız üyelere ilişkin hükümler esas sözleşmede yer almalıdır. 

Şirketlerimiz tarafından bu konuda yukarıdaki oranlarda Kurul’a yapılmış bir 

başvuru bulunmamaktadır.  

8. Şirketlerimizin büyük çoğunluğu yönetim kuruluna sağlanacak mali hakların 

tespitinde performansa göre ödüllendirme uygulamamaktadır (İMKB-Tüm 

%96, İMKB-30 %92).  

9. Şirketlerimizin yalnızca %9’u (İMKB-30 şirketlerinin %23’ü) kurumsal 

yönetim komitesinin faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedüre 

sahiptir.  
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2.5.2. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, “Türkiye Kurumsal Yönetim 

Haritası AraĢtırması” Sonuçları 

 

Türkiye’nin Kurumsal Yönetim Haritası Araştırması, ülkemizdeki kurumsal 

yönetim uygulamalarına ilişkin bir durum tespiti yapmayı, mevcut uygulamaları 

etkileyen çevresel koşulları belirlemeyi ve bu çevresel koşullar itibariyle Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’nin şirketlerimizin uzun vadeli performansı üzerindeki olası 

etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir (TKYD, 2006: 1). 

 

 Kurumsal Yönetim Haritası Araştırması, Boston Consulting Group ve 

Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 1000 

şirket üzerinde SPK ilkelerine uyumluluk ve performans başlıkları altında iki anket 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Anket formuyla elde edilen veriler, üst düzey 

yöneticiler, denetçiler, derecelendirme uzmanları, akademisyenler ve hukukçulardan 

oluşan komisyon tarafından değerlendirilmiş ve bu kişilerin sonuçlarla ilgili görüşleri 

alınmıştır. 

 

 Gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, öncelikle Türk İş Dünyası 

Profili’nin coğrafi, sektörel, hukuki yapı ve çalışan sayıları itibariyle dağılımları 

belirlenmiştir. Daha sonra, sırasıyla uyumluluk bölümü ve performans bölümü 

analizleri gerçekleştirilerek, bulgular ortaya konulmuştur. 

 

 Uyumluluk konusunda elde edilen bulguları aşağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür (TKYD, 2006: 3): 

 

 Şirketlerin genel olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda bilgi 

sahibi olduğu belirlenmiştir. Ancak bu ilkelerin ne şekilde hayata geçirileceği 

ile ilgili bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. 

 Temel hissedar haklarının korunduğu ancak bunun öncelikle ana hissedarlar 

için geçerli olduğu görülmektedir. Azınlık hissedar hakları ise oldukça sınırlı 

düzeydedir. 
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 Paydaşların memnuniyetlerinin şirketin daha başarılı olması için önemli 

olduğu düşünülmekle birlikte, yapısal olarak paydaş haklarının kodlanması 

konusunda bazı eksikliklerin olduğu ifade edilmektedir. 

 Türkiye’de kamuoyunu bilgilendirme veya şeffaflık konusunda eksikliklerin 

olduğu ve bunun temelde kayıt dışı ekonomiye ve ulusal kültüre dayandığı 

düşünülmektedir. Gerek anket katılımcıları gerekse yüzyüze mülakat 

tekniğiyle görüşleri alınan katılımcılar, belli bir düzeyde şeffaflığın yasal 

olarak tüm şirketlere zorunlu tutulması gerektiği görüşünü savunmaktadır. 

 Yönetim kurularının işlevsel bir şekilde faaliyet gösterdiği ifade edilmiş 

ancak icra sürecinin çok fazla içinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca yönetim 

kurulunun işlevleri, üye seçimi ve atama kriterleri gibi konuların yeterince 

tanımlanmamış olduğu görülmüştür. 

 Yönetim kurulu alt komitelerinin özellikle hukuk, finans gibi uzmanlaşma 

gerektiren ve üye seçim veya atama gibi yönetim kurulunun genel işleyişini 

ilgilendiren konularda yararlı olduğu düşünülmekle birlikte komite 

uygulaması yaygın değildir. 

 Katılımcıların %91’i Türkiye’de şeffaflığın oldukça sınırlı düzeyde olduğunu 

ve bu sorun çözülmedikçe kurumsal yönetim konusunda daha yapısal adımlar 

atılmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. 

 Katılımcıların %90’nı en azından İMKB’de işlem gören şirketler için 

kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda “uygula ya da açıkla” 

yaklaşımının geçerli olmasını savunmaktadır. 

  

Performans konusunda elde edilen bulguları ise aşağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür (TKYD, 2006: 4): 

 

 Yönetim kurullarının rolü genel olarak açıkça belirlenmiş ve anlaşılmıştır. 

Ancak, üyeler strateji oluşturma işlevinin yanı sıra bu stratejilerin aktif olarak 

uygulanması rolünü de üstlenmektedir. 
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 Yönetim kurulu yetkinliği genel olarak yeterli görülse de, üyelerin 

belirlenmesi, seçimi ve atanmasına ilişkin yazılı kriterlerin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Katılımcılar yönetim kurulu prosedür, işlev ve yapılarının tatmin edici 

düzeyde olduğunu ve şirkete değer kattığını ancak bu işleyişin ana hissedar 

tutumlarına göre şekillendiğini ifade etmektedir. 

 Yönetim kurulunun öncelikli işlevlerinin stratejik karar alma, bu kararların 

yürütülmesine öncülük yapma ve birçok durumda da bizzat icra 

sorumluluğunu üstlenme olarak belirlenmiştir. 

 Katılımcılar “bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin” yeni gelişmekte olan bir 

eğilim olduğunu ifade etmekte ve bağımsız üyelerinin performansının kişiye 

bağlı olduğunu savunmaktadır. 

 Türkiye’de yönetim kurullarının genel olarak yapıcı bir tutum içinde ve genel 

müdürle yönetim kurulu arasında uyumlu bir ilişkinin söz konusu olduğu 

ifade edilmektedir. 

 Katılımcılar, Türk şirketlerinde yönetim kurullarının başarılı bir performans 

ortaya koyduğunu savunmaktadır. Ayrıca yönetim kurullarının ana hissedar 

tarafından oluşturulması nedeniyle tepe yönetim üzerinde yeterince güç 

sahibi olduğu ifade edilmektedir. 

 

2.5.3. ĠMKB 100 ġirketlerinin Kurumsal Yönetim AnlayıĢını Belirlemeye 

Yönelik AraĢtırma Sonuçları 

 

Bu araştırma ile İMKB 100 Endeksi’nde hisse senetleri işlem gören 

şirketlerin işlem görme süresi, çalışan sayısı ve piyasa değeri ile bu şirketlerin 

kurumsal yönetim uygulamalarına yönelmeleri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi 

amaçlanarak, kurumsal yönetim uygulamalarına karşı geliştirdikleri politikalar tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

Bu nedenle; İMKB şirketlerinin üst yönetimlerinin işletme çalışanları, mevcut 

müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, büyük hisseli işletme ortakları, küçük 
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hissedarlar, diğer yatırımcılar, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, diğer 

işletme yöneticileri, sendikalar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, 

hükümetler, rakip işletmeler, çevreci baskı grupları, sivil toplum örgütleri ve medya 

olarak sınıflandırılan işletme paydaşlarına olan bakış açısı ve bu gruplara karşı 

geliştirilen politika ve stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir (Tuzcu, 2004: 99). 

 

Bu bağlamda, anket formları şirketlerin yönetim kararlarını şekillendiren üst 

yöneticilerine yönelik hazırlanmış ve İMKB’de işlem gören en yüksek 100 şirkete 

uygulanması amaçlanmıştır. Araştırmaya 59 şirket katılmıştır. Yani, geri dönüş oranı 

%59’dur.  

 

Araştırma bulguları aşağıda özetlenmektedir (Tuzcu, 2004: 157-160): 

 

 İşletmelerin etkileşim içinde bulundukları gruplar; işletme çalışanları, genel 

müdürlük, mevcut müşteriler, yönetim kurulları ve büyük hisseli işletme 

ortakları olarak önem derecesine göre sıralanmaktadır.  

 Şirket paydaşlarına yönelik kurumsal yönetim uygulamaları incelendiğinde 

çalışanlara yönelik kariyer planlaması, çalışma ortamının ve çalışma 

koşullarının geliştirilmesi gibi uygulamalara büyük oranda başvurduğu 

görülmekle birlikte kar dağılımı, vakıf ve sandık uygulamaları, hisse senedi 

edindirme gibi özel düzenlemelere daha az başvurduğu görülmektedir. 

 Pay sahiplerine yönelik olarak yapılan kanuni düzenlemelerle hissedarların 

bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı ancak gönüllü kamuyu bilgilendirme 

uygulamalarının %49 ile sınırlı kaldığı görülmektedir. 

 Yönetim kurulu üyelerinin, kurul üyeliği dışında genel müdürlük, grup 

şirketlerinde görev alma gibi başka işlerle de uğraştığı görülmektedir. 

Bağımsız kurul üyelerinin yönetim kurullarında görev alma sıklığı %67 

olarak tespit edilmiştir. 

 Yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim 

kurmaya yönelik olarak özel birimler oluşturma eğilimi oldukça düşüktür. 
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 Medya ile olan ilişkiler büyük ölçüde halkla ilişkiler birimleri tarafından 

yürütülmektedir. Halkla ilişkiler birimi oluşturan şirketlerin oranı %74’dür. 

 İş ahlakına yönelik bir takım standartların oluşturulması, bunların kamuoyuna 

açıklanması, bu kuralların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesine 

yönelik uygulamalar sınırlıdır. Şirketlerin sosyal sorumluluk konusunda en 

azından düşünce düzeyinde duyarlı oldukları gözlenmektedir. 

 Katılımcıların verdikleri cevaplar ile beklenen cevaplar karşılaştırılarak, 

şirketlerin kurumsal yönetim performanslarına ulaşılmıştır. Tüm şirketlerin 

kurumsal yönetim performanslarının ortalaması %60.55 olarak 

hesaplanmıştır. 

 Şirketlerin kurumsal yönetim performanslarının sektörlere göre değişmediği 

gözlenmektedir. 

 Şirketlerin faaliyet süresi, halka açıklık oranları, İMKB’de işlem görme 

süreleri, çalışan sayıları ve piyasa değerleri ile şirketlerin kurumsal yönetim 

performansı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığına rastlanamamıştır. 

 Şirketlerin kurumsal yönetim anlayışında çalışanlar, yönetim kurulu, genel 

müdürlük gibi işletme içi paydaş gruplara ağırlık verildiği anlaşılmaktadır. 

İşletme dışındaki paydaş gruplar içerisinde ise öncelikle hissedarların ve 

müşterilerin dikkate alındığı görülmektedir. Şirketlerin yasal düzenlemelerin 

aksine, diğer paydaş gruplarla gönüllülük esasına ve karşılıklı iletişime dayalı 

bir işletme politikasına büyük ölçüde sahip olmadıkları görülmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MUHASEBE UYGULAYICILARI VE KURUMSAL YÖNETĠM ĠLĠġKĠSĠ 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin işlerlik kazandırmak muhasebe departmanının 

sosyal sorumluluğundadır. Bu sorumluluk çerçevesinde muhasebe birey odaklılıktan 

ziyade kurumsal bir muhasebe kimliğine kavuşmalıdır. Bu anlamda muhasebe 

departmanı, işletmelerde muhasebe bilgi sistemini oluşturmalı, muhasebe 

standartlarını dikkate alarak kurumsal yönetim uygulamalarını güçlü bir finansal 

bilgi ve raporlama sistemi ile desteklemelidir. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebe 

etkileşimini muhasebe bilgi sistemi, mesleği ve standartları çerçevesinde incelenmiş 

ve muhasebenin kurumsal yönetime katkısı ortaya konulmuştur. 

 

3.1. Muhasebe ve Muhasebe Mesleği 

 

 Muhasebe, işletmede alınan kararlar sonucu, çeşitli işletme fonksiyonlarının 

yerine getirilmesiyle, işletme varlıklarında ve bu varlıkların kaynaklarında ortaya 

çıkan değer değişmelerinin belirlenmesi ve bunların yeni kararlar almada 

kullanılabilir veriler haline getirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre 

muhasebe, mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şeklinde 

kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek raporlama ve sonuçları analiz ederek 

yorumlama bilim ve sanatıdır (Atabey ve Parlakkaya, 2001: 6-7). 

 

 Muhasebe içinde bilgiler, değişime tabi tutulmaksızın kaydedilir. Muhasebe 

işlemleri objektif bir şekilde belgelere dayanarak ve olduğu gibi kaydeder. Sonuçta, 

işletmenin ekonomik ve finansal yapısındaki değişmeleri konu alan bir bilim dalıdır 

(Kutlu, 2008a: 54). Muhasebe aynı zamanda topluma karşı sorumluluğu olan bir 

sanattır. Bu özelliği ile muhasebe, kurumsal yönetim gibi menfaat sahipleri ve 

işletme yöneticilerinin birbirleri arasındaki ilişkilerini düzenler. Ayrıca; elde edilen 

muhasebe sonuçları hakkında tüm topluma hesap verecek durumda bulunmalarını 



115 

 

amaçlayan kurumsal yönetim sistemi ile muhasebe bilimi karşılıklı etkileşim 

içindedir. Bu nedenle, kurumsal yönetim sistemine işlerlik kazandıracak bilim, 

muhasebe bilimidir. 

 

Muhasebe bilimi, işletmedeki olayları kendine özgü bir biçimde yansıttığı 

için işletme dili olarak nitelenmektedir. Muhasebenin ürettiği bilgiler finansal 

kararlara esas oluşturacağından, muhasebeye finansal kararlar dili demek de 

mümkündür (Sevilengül, 2009: 6). Dolayısıyla muhasebe mesleğini bu dili bilen, 

bilgileri bu dille ifade etmeyi ve üretilen bilgileri bu dille kullanma becerisine sahip 

kişiler yerine getirirler. 

 

Muhasebe mesleği, meslek yasalarında da belirtildiği gibi, kamu yararına 

hizmet eden ve kamuya veya ilgi duyan tüm taraflara işletmenin finansal durumu 

hakkında doğru ve güvenilir bilgi sunan kişilerin sürekli olarak edindiği iş ve uğraş 

alanıdır biçimde ifade edilebilir (Güneş ve Otlu, 2003: 111). 

 

Muhasebe mesleği sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. Hem 

teknolojik ve sosyal yapıdaki değişiklikler hem de kamuya olan sorumluluğun 

sürekli değişmesi muhasebe mesleğini de zamanla değişime zorlamıştır. Muhasebe 

mesleğine düşen sorumluluk artmıştır. Muhasebe mesleğine duyulan güvenin artması 

gerekmektedir. Mesleğe duyulan güvenin artması menfaat ve pay sahiplerinin 

arasındaki ilişkilerin artmasına katkı sağlar. Kurumsal yönetim uygulamalarının daha 

şeffaf bir yapıya kavuşmasını sağlar.  

 

Muhasebe, tarihsel olarak, toplumsal çevrenin taleplerini karşılamaya 

çalışarak gelişmiştir. Başlangıçta defter tutan bir kâtip olarak görünen muhasebeci 

artık önemli ekonomik kararların alınmasında gereksinim duyulan bilgileri sağlayan 

kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde günümüzde kamunun aydınlatılması 

muhasebecilerin önemli bir mesleki sorumluluğu olarak karşımıza çıkar (Marşap, 

1999: 179).  Çünkü kurumsal yönetim ilkelerinden kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

ilkesinde en önemli araç muhasebe bilgileridir.   
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Muhasebe bilgilerinden faydalanan çok sayıda taraf vardır. Bu taraflar 

arasında devletin de bulunması muhasebenin sosyal sorumluluğunu öne 

çıkarmaktadır. Diğer taraftan üretim, yönetim, pazarlama, finans gibi fonksiyonların 

sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi muhasebeden gelen bilgilerle mümkün 

olmaktadır. Böylesine önemli bir noktada bulunan muhasebenin icrası olan meslek 

birtakım özelliklere sahiptir. Bu özellikler aşağıda sıralanmaktadır (Kutlu, 2008a: 75-

76): 

 

 İşletmelerin verimli çalışmalarında, ekonomik ve mali yapının sağlıklı bir 

şekilde işlemesinde muhasebe mesleği önemli bir görev yürütmektedir. Bu 

nedenle muhasebe mesleği işletmeler ve devler açısından her geçen gün daha 

da önemli bir meslek haline gelmektedir. 

 Muhasebe mesleği, kendi bünyesinde gerekli olan bilgilerin dışında, hukuk, 

ekonomi, finans ve işletme gibi konularda da bilgi sahibi olmayı gerektirir.  

 Muhasebe mesleğinin tam anlamıyla icra edilebilmesi, uzunca bir süre içinde 

edinilen tecrübe gerektirir. 

 Muhasebenin ürettiği bilgiler, gerek işletme içi gerekse işletme dışı tarafları 

ilgilendirdiği için ve bu taraflar arasında devlet de bulunduğu için bir 

anlamda toplumu ilgilendirir. Bu nedenle muhasebe mesleği mutlak bir 

sorumluluk gerektirir. 

 Muhasebe meslek mensupları işletmelerin çok önemli ve birçok noktada gizli 

kalması gereken bilgilerine sahip olurlar. Muhasebeci bu gizli bilgileri yasal 

bir zorunluluk olmadıkça kimseye söylemez ve kendisinin veya başkalarının 

menfaatine kullanamaz. O halde, muhasebe mesleği sır saklamayı gerektirir. 

 Muhasebe mesleği yorucudur. Çünkü bu meslek, zihinsel enerji harcamayı 

gerektiren ve hatayı kabul etmeyen bir meslektir. 

 

 Ülkemizde muhasebe mesleği bu özelliklerin tamamını taşımalıdır. Muhasebe 

mesleği her geçen gün daha da önemli bir meslek haline gelmektedir. Ülkemizde 

muhasebe mesleği, 01.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 



117 

 

Kanunu
1
 ile düzenlenmiş ve günün şartlarına göre eksiklerini gidermek amacıyla 

birçok tebliğ ve yönetmelikle desteklenmiştir. 

 

 Söz konusu kanunda muhasebe mesleğinin konusu özetle; defter tutmak, 

tablo ve beyannameler düzenlemek, muhasebe sistemleri kurmak, müşavirlik, 

bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca; devletlerin 

en önemli gelir kalemi olan verginin daha sağlıklı tahakkuk ve tahsili için muhasebe 

ve muhasebe mesleği vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak, bu cümleden hareketle 

muhasebe mesleği sadece vergiyi tespit etmeye yarayan bir meslek olarak 

algılanmamalı ve yalnızca bu kalıba sıkıştırılmamalıdır. Nitekim kanun da, yalnızca 

bu açıdan bakmamış ve faaliyet sonuçlarının tespiti, yatırım ve kâr dağıtım 

politikalarının belirlenmesi, finansal kararların alınması ve kişi veya kurumların bilgi 

ihtiyacının karşılanması, bu konularda müşavirlik yapmak gibi görevlere de atıfta 

bulunmuştur (Kutlu, 2008b: 145). 

 

3.2. Muhasebe Meslek Mensupları 

 

Muhasebe Meslek Mensubu, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı 

ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak ve kaydetmek, faaliyet sonuçlarını ilgili 

mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu 

işletme ile ilgililere tarafsız bir şekilde sunmak görevlerini yerine getiren, yüksek 

mesleki standartlara sahip, topluma karşı sorumluluk duygusu ile hareket edenlere 

denir (Ayboğa, 2003: 331). Bu bağlamda 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 5760 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” ile yeni adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu” olarak belirtilen kanunla Türkiye’de muhasebe mesleği, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak iki unvan altında 

sürdürülmektedir. Ancak, söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest 

muhasebeci unvanını almış olanlar, serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilirler. 

                                                 
1
 10/7/2008 tarihli ve 5786 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan "serbest 

muhasebeci" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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Ülkemizde muhasebe mesleği, 01.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun amacı, işletmelerde 

faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, 

faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi 

tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde 

sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 

kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları 

düzenlemektir. 

 

3.2.1.1. Serbest Muhasebeci 

 

 Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 

sayısal bilimler dallarında ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret 

liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş 

olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile 

çalışırlar. Serbest muhasebeci unvanı ile çalışanlar aşağıda belirtilen işleri 

yapamazlar: 

 

 Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, 

mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapamazlar. 

 Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, 

mali mevzuat konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim 

yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, 

rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri 

yapamazlar.  
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5670 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 

yürürlüğe girdiği tarihten önce; serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest 

muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar; altı ayı geçmemek üzere, 

TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi 

tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci 

mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, 

serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Söz konusu 

sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest 

muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını 

kullanamazlar. 

 

3.2.1.2. Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir 

 

 Bir işyerine bağlı olmaksızın aşağıda sayılan işleri yapanlara serbest 

muhasebeci mali müşavir denir. Buna göre; serbest muhasebeci mali müşavir 

mesleğinin konusu gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

 

 Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile 

diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmaktır. 

 Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, 

mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmaktır. 

 Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 

vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri 

işleri yapmaktır. 

 Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. 

Bu özel şartlar 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
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Müşavirlik Kanunu’nun madde 5/A fıkrasında belirtilmiştir. Bu özel şartlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

 

 Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 

siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya 

denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim 

kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim 

kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen 

bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.  

 Staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir 

yanında en az üç yıl çalışmış olmak. 

 Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. 5786 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3. 

maddesinde; “vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında 

başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, 

serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz” 

ibaresi yer almaktadır. 

 Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak. 

 

3.2.1.3. Yeminli Mali MüĢavir 

 

Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve 

işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe 

prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 

standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Yeminli mali müşavirlerin tasdik 

edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve 

tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, 

ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği 

merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle 

belirlenir. Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş 
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mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde 

incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine 

tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait 

hususlar saklıdır. 

 

 Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, 

ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını 

düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.  

 

Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe 

bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. Ancak serbest 

muhasebeci ve mali müşavirler mesleğinin konusu olan aşağıdaki yazılı işlemleri 

gerçekleştirebilirler. Bunlar; 

 

 Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, 

mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmaktır. 

 Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 

vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri 

işleri yapmaktır. 

 

Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları kanunun 9. maddesinde 

sıralanmıştır. Yeminli mali müşavir olabilmek için aşağıda sıralanan şartlar aranır: 

 

 En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak. 

 Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak. 

 Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak. 

 



122 

 

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları 

tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların 

bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece 

imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali 

denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve 

serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest 

muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde 

geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu 

yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış 

olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte 

geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini 

almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra 

vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 

hizmet süreleri dikkate alınmaz. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve 

mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten 

itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre 

katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için en az 

10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmakları şarttır. 

 

3.3. Muhasebe Mesleği ve Kurumsal Yönetim ĠliĢkisi 

 

Muhasebe mesleği, muhasebe ilminin temelini oluşturan, işletme ile ilgili 

mali nitelikli işlemlere ait anlamlı ve güvenilir bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, anlamlı bir biçimde özetlenerek sonuçların yorumlanması ve 

işletme yönetimi başta olmak üzere tüm çıkar gruplarına karar verme aşamasında 

gerekli bilgilerin sunulması yoluyla bu alanda faaliyette bulunulmasını ifade eder 

(Daştan, 2010: 12). Bu bağlamda, muhasebe mesleği değişen sosyal ve ekonomik 

duruma adapte olmak için ürettiği bilgilerin kapsamını ve niteliğini değiştirmelidir. 

Çünkü kurumsal yönetim, güvenilir ve güncel bilgiye ihtiyaç duymaktadır.  

 

Muhasebe biliminin işletme ile ilgili finansal bilgileri menfaat sahiplerine 

sunmak şeklinde üstlendiği sorumluluk nedeniyle muhasebe mesleğinin ve bu meslek 
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mensuplarının etik değerlere sahip çıkması ve uyması gerekmektedir. Bu nedenle, 

muhasebe meslek mensuplarına yönelik etik değerler belirlenmiş ve gerekli denetim 

TÜRMOB tarafından yapılmaktadır. 

 

Muhasebe meslek etiği, muhasebe meslek mensuplarınca gerek faaliyetlerin 

yürütülmesi sırasında gerekse herhangi bir sebeple mesleki faaliyetin yürütülmediği 

durum ve dönemlerde, kanunlara uygun işlemlerin yapılması yanında toplumun 

değer yargılarına da önem verilerek güvenilir bilgilerin topluma sunulması ve 

müşteriler, toplum, meslektaşlar ve ilgili meslek kuruluşları ile olan ilişkilerde 

uyulması gereken kurallar bütünüdür (Daştan, 2009a: 285). Başka bir ifadeyle; 

muhasebede meslek etiği, müşterilere, halka ve diğer uygulamacılara yüksek 

standartlara bağlanmış ahlâki davranışlarla hizmet edilmesi demektir. Bu hizmet ise, 

meslek mensuplarının uzmanlıkta yeterli sorumluluğa ulaşmış, güvenilirliğini 

sağlamış, doğru ve tarafsız olması zorunluluğunu ifade eder (Ertaş ve Arslan, 2009: 

27). 

 

Muhasebe meslek etiği ile oluşturulan etik kuralları 18.10.2001 tarih ve 

24557 sayılı Resmi Gazete’de “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci  Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Etik Kuralları ile İlgili Mecburi 

Meslek Kararı” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kurallar; bağımsızlık, doğruluk, 

dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, kamu yararı, meslek onuru, mesleki özen, mesleki 

yeterlilik, mesleki titizlik, sır saklama, muhasebe ilke ve standartlara uyum, haksız 

rekabet, öngörü, reklam ve teşvik yasağı, diğer meslek mensupları aleyhinde 

konuşma yasağı olarak sayılmaktadır. 

 

Muhasebe meslek mensuplarınca uyulması zorunlu kurallar olarak 

belirlenmiş davranış kuralları ve daha önce ifade edilen kurumsal yönetim ilkelerinin 

benzerlik gösterdiği görülmektedir. Aşağıda Tablo-3.1’de kurumsal yönetim ilkeleri 

ile meslek etiği kuralları yer almaktadır. 
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Tablo-3.1: Mesleki DavranıĢ Kuralları ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

 

 

Mesleki etik kuralları arasında yer alan bağımsızlık, sır saklama, kamu yararı 

ve tarafsızlık gibi kavramlarla, kurumsal yönetim ilkelerinin aynı kaynaktan 

beslendiği görülmektedir. Bu noktada meselenin esası söz konusu ilkelere uyum ve 

uyumun kontrolüne kalmaktadır. Bu nedenle TÜRMOB tarafından meslek 

mensupları üzerine yeterli ve gerekli denetimin yapılması, sorunların varlığı halinde 

disiplin yönetmeliğine uyumun sağlanması önemli bir hal almaktadır. Çünkü 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum, hem mesleki kuruluşlar, hem meslek mensupları 

hem de işletmeler açısından son derece gerekli görülmektedir. Bu gereklilik 

toplumsal gelişmişliğin ve kalkınmışlığın başlangıcı ve sürdürülebilmesi açısından 

zorunluluk arz etmektedir (Daştan, 2010: 13). 

 

Dünyada yaşanan uluslararası finansal raporlama skandalları ile mali 

tablolara güven azalmış ve Enron, Worldcom, Global Crosing, Qwest, Adelpha, 

Xerox ve Tyco gibi büyük şirketlerin adı muhasebe manipülasyonları ve finansal 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Mesleki DavranıĢ Kuralları 

* Adil Davranma * Bağımsızlık 

* Kamuyu Aydınlatma ve 

Şeffaflık 

* Dürüstlük ve Tarafsızlık 

* Hesap Verebilirlik * Genel Standartlar  

* Sorumluluk * Standartlara Uygun Davranma 

 * Muhasebe İlkeleri ile Uyum 

 * Sır Saklama 

 * Şarta Bağlı Ücret 

 * Meslek Onuru ile Bağdaşmayan 

Davranışlar 

 * Reklam Yasağı 

 * Komisyon ve Bilirkişi Ücreti 

 * Meslek Unvanı ve Şirketleşme 

 * Meslek Ahlakı ile İlgili Yaptırımlar 
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raporlama hilelerine karışmıştır. Şirketlere olan güven azalması ve muhasebe meslek 

mensuplarının etik davranmamaları nedeniyle ile bu şirketler iflas etmiş ve kurumsal 

yönetim kavramı doğmuştur.  

 

Kurumsal yönetim sistemi; işletmelerde, bir yandan ekonomik ile sosyal 

hedefler arasında, öte yandan işletme topluğunun hedefleri ile içinde çalışan kişilerin 

hedefleri arasında dengenin kurulmasını sağlamak amacıyla alınabilecek 

önlemlerden ve bu önlemlerin, kullanılmasını zorunlu kıldığı, insan kaynakları, 

cihazlar, yöntem ve prosedürlerin tümünden oluşur (Aysan, 2007: 82). Bu kapsamda 

kurumsal yönetim işletme varlık ve değerlerini yönetenlerin hesap verecek durumda 

bulunmalarını amaçlamaktadır. Hesap verebilirlik ise muhasebe meslek 

mensuplarının görevlerinden olan etkin finansal raporlama ile mümkündür. 

 

İşletmelerde etkili bir kurumsal yönetim sisteminin kurulup geliştirilmesi 

büyük ölçüde muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim ilkelerine uyumu 

ile mümkündür. Kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak gerçekleştirilen 

muhasebe mesleği kurumsal yönetim faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamaktadır.  

 

3.4. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Yönetim ĠliĢkisi 

 

Muhasebe bilgi sistemi, işletmenin ürünleri, servisleri ve çevresi ile ilgili her 

tür eyleme ilişkin verileri sistematik bir şekilde bir araya getirip, bu verileri 

sınıflandırmakta, düzenli olarak toplamakta ve özetlemektedir. Aynı zamanda söz 

konusu veriler bu sistem içerisinde saklanmaktadır. Sonuç olarak sistemin çıktısını 

oluşturan belgeler ve raporlar düzenlenmektedir. Söz konusu işleyiş yapısı içerisinde 

muhasebe bilgi sisteminin veri toplama, veri manipülasyonu, veri saklama ve belge 

hazırlama olmak üzere dört temel görevi yerine getirdiğini söylemek doğru olur 

(Yereli, 2007: 16-17). 

 

İşletme yöneticilerine, işletmenin varlık ve kaynaklarının oluşumu, 

kullanılma biçimleri, tüketilmeleri sonucunda meydana gelen artış ve azalışlar ile 

işletmenin mali açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten, bunları ilgili kişi ve 
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kuruluşlara kullanılabilir bir biçimde ileten sistem, muhasebe bilgi sistemi olarak 

nitelendirilir (Yereli, 2007: 16). Muhasebe bilgi sistemi, işletme bilgi sisteminin alt 

sistemidir. 

 

İşletme bilgi sistemi; üretim bilgi sistemi, pazarlama bilgi sistemi, personel 

bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemi ve finansal bilgi sistemlerinden oluşmaktadır. 

Bu sistemler birbirinden bağımsız olmayıp işletme bilgi sisteminin ihtiyaç duyduğu 

bilginin üretimini sağlamak amacıyla ilişki içerisindedirler (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 

162). 

 

 

 

      Kaynak: Dinç,Engin ve Hasan Abdioğlu, 2009: 162. 

 

ġekil-3.1: ĠĢletme Bilgi Sistemi ve Muhasebe Bilgi Sistemi Arasındaki ĠliĢki 

 

Muhasebe bilgi sisteminin, işletme bilgi sistemleri içindeki rolü önemlidir. 

Çünkü muhasebe bilgi sistemi vasıtasıyla elde edilen veriler, işletmenin stratejik 

amaçlarını etkilemekte ve muhtemel risklerini kontrol altına almaktadır. Yönetimin 
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yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde, işletme kontrolünü sağlamada ve 

kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde muhasebe bilgi sisteminden elde 

edilen tam, açık, anlaşılır, doğru, tarafsız ve güvenilir bilginin önemi büyüktür. 

 

Muhasebe bilgi sistemi; gerek hesaplar üzerinde işlemlerin yapılması, gerekse 

para ve bilgi aktarımı ve finansal analiz gibi faaliyetlerde üst düzeyde bilişim 

teknolojisi kullanımını gerektirmektedir. Kısacası işletmelerdeki uygulanan bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler ve şeffaflık gereksinimleri muhasebenin yeniden 

yapılandırılması, hedef, araç ve uygulamalarının yeniden şekillendirilmesi ihtiyacını 

doğurmaktadır (Yereli, 2007: 16). Bu ihtiyaç doğrultusunda muhasebe bilgi 

sisteminin ürettiği bilgilerin mali tablolara aktarılması sırasında muhasebe temel 

kavramları ve temel muhasebe ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

Muhasebe bilgi sisteminin, doğrudan yönetimin iç bilgi ihtiyacını 

karşılamaya, işletme faaliyetlerini ölçme ve kontrol etmeye yönelik bilgi üretme 

işlevleri yanında, işletme dışındaki tarafların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

bilgi üretme işlevi de vardır. İşletmelere ilginin temel nedeni ekonomik çıkarlardır. 

İlgili taraflar kendi çıkarlarını korumak açısından işletmeler hakkında doğru, 

güvenilir, anlamlı, ilgili bilgilere zamanında sahip olma ihtiyacı içindedirler. İşletme 

içerisinde bilgiyi işleyenler hedeflerini belirlerken alacakları kararlarda, stratejilerde 

muhasebe bilgilerini kullanırlar (Karacaer ve İbrahimoğlu, 2003: 214). 

 

Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler muhasebe kuramından temel 

almaktadır. Bu anlamda, muhasebe bilgi sistemi yapı bakımından, muhasebe kuramı 

ve muhasebe uygulaması olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Muhasebe kuramı, üç 

kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar; muhasebenin temel kavramları, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri ile ulusal ve uluslararası muhasebe standartları olarak 

ifade edilir. Muhasebe bilgilerinin, muhasebe kuramı ile ilişkisi Şekil- 3.2’de 

sunulmuştur (Çelik, 2007: 52-53). 
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Kaynak: Çelik, 2007: 53 

 

ġekil - 3.2. Muhasebe Kuramı ve Muhasebe Bilgileri 

 

İşletmelerde kurumsal yönetim anlayışını hayata geçirebilecek yönetim ve 

denetim kurulları muhasebe bilgi sisteminden destek sağlama ihtiyacı 

içerisindedirler. İşletme sürekliliğinin sağlanması, uzun süreli karlı ve sağlıklı 

büyümenin güven altına alınabilmesi ile kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması 

ve devamlılığın sağlanması büyük ölçüde muhasebe bilgi sisteminden sağlanan 

bilgiler ile mümkün olabilmektedir (Daştan, 2010: 10). 
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Kurumsal yönetim anlayışının şeffaflık ilkesi, kamuoyunun, şirket 

faaliyetlerini düzenli ve sürekli olarak izleyebilmeleri için işletmeye ilişkin bilgilerin 

her yönüyle doğru bir biçimde iletiminin sağlanmasını esas almaktadır. Pay sahipleri 

ile ilgili kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ve bilgi taleplerinin karşılanması ve 

bu suretle işletmenin geleceğine ilişkin kamuoyuna yönelik bilgilendirmelerin bir 

politika çerçevesinde sunumu, muhasebe bilgi sisteminden sağlanan finansal veriler 

ile mümkündür. Gerek yıllık ve gerekse dönemsel faaliyet raporları, mali tablolar ve 

dipnotlar mevcut mevzuat hükümleri ve uluslararası finansal raporlama standartları 

çerçevesinde muhasebe bilgi sistemince hazırlanır ve kurumsal yönetimin uygulama 

mekanizması olan yöneticiler tarafından bir uygunluk beyanı ile kamuya sunulur. 

Böylece yatırımcılar şirketi etkileyen temel konuları daha iyi anlayabilir ve 

verecekleri yatırım kararlarının uygunluğundan emin olabilirler. Kamuya 

açıklanacak bilgilerin, açıklamadan yaralanacak kişi ve kuruluşların karar 

vermelerine yardımcı olacak şekilde; zamanında, doğru, işletmelerde kurumsal 

yönetim eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve 

eş zamanlı bir biçimde kamunun kullanımına sunulmasında, muhasebe bilgi 

sisteminin ve kurumsal yönetim uygulama mekanizmalarının sorumlulukları vardır 

(Dinç ve Abdioğlu, 2009: 166-167). Bu sorumluluk, muhasebe bilgi üretimini 

destekleyen sosyal sorumluluk kavramı ile ilgilidir. 

 

Muhasebe bilgilerinin üretim sürecinde, evrensel niteliğe sahip, muhasebenin 

temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramı gereği muhasebenin en önemli 

sorumluluğu; işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal durumu hakkında ilgililere 

güvenilir ve doğru bilgiler sağlamaktır. Sosyal sorumluluk kavramından hareketle 

kurumsal yönetim, işletme yönetimi ve muhasebe uzmanlarının toplumun güvenini 

yeniden kazanabilmek amacıyla ortaya çıkardıkları bir bilgi ve denetim sistemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Atabey, vd., 2005: 239-240). 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılan tanımlarda sosyal sorumluluk kavramı; 

muhasebenin amacı ve kapsamının belirlenmesinde yöneticilerinin görevlerini 

objektif ve yansız bir biçimde yerine getirme hususundaki sorumluluklarını 
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vurgulamakta olup, bu kavrama göre, muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve mali 

tabloların hazırlanmasında seçilen muhasebe ilkelerine ve yayınlanmış muhasebe 

standartlarına uygun hareket edilmesi şarttır. Muhasebe uygulamalarının toplumu 

oluşturan kişi ve kurumların sosyal sorumluluk bilinci ile aydınlatılması amacı 

çerçevesinde ve kamuyu aydınlatma ilkesi doğrultusunda yapılması gerekir. İşletme 

ve muhasebe birimleri yöneticilerinin temel sorumluluğu, “bu bilgileri gerçeğe 

uygun ve doğru olarak hazırlamak ve ilgililerin kullanımına sunmaktır” şeklinde 

açıklanmıştır (Güneş ve Otlu, 2003: 111). Bu temel sorumluluğu, işletme içi ve dışı 

bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu bilgileri üretme amacı bulunan muhasebe bilgi sistemi 

yerine getirmektedir. 

 

Kurumsal yönetim anlayışında sorumluluk ilkesi ile şirket faaliyetlerinin, 

kanunlara ve toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uygunluğunu güvence 

altına almak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda şirketlerin faaliyet sonuçlarını ortaya 

koyan muhasebe bilgi sisteminden sağlanan finansal rapor ve beyanların kanuni 

esaslara uygun olarak düzenlenmesi veya uluslararası finansal raporlama 

standartlarına uygun bir raporlamanın yapılmasında, muhasebe bilgi sistemi 

sorumluluk taşımaktadır. Sorumluluk ilkesine aykırı uygulamalar kurumsal yönetim 

uygulama mekanizmaları nezdinde hukuki yaptırımları gerekli kılmaktadır. 

Kurumsal yönetim anlayışı ilkeleri etrafında faaliyet gösteren bir muhasebe bilgi 

sisteminden sağlanan finansal bilgiler, şeffaf olma niteliği ile işletmelerin kendi 

düzenlemeleri ile yönetilirken bir hesaplaşma alanı oluşturmalarını sağlayabilecektir 

(Dinç ve Abdioğlu, 2009: 167). 

 

Muhasebe bilgi sistemi, kurumsal yönetim ilkelerinden biri olan sorumluluk 

ilkesindeki denetim fonksiyonunun gerçekleşmesinde bir araçtır. İşletme hakkında 

bilgi sahibi olmak isteyen denetçiler, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi 

düzenlemelere uygunluğu muhasebe bilgi sistemindeki verileri esas alarak 

denetlerler.  

 

Kurumsal yönetim ile muhasebe bilgi sistemi arasında çok güçlü bir bağ 

vardır. Bu anlamda, yönetimin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve işletme 
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performansı hakkında yatırımcılara bağımsız bilgiler sunma işlevi muhasebe bilgi 

sistemine aittir. Muhasebede yer alan maliyet, güvenilirlik, tahakkuk esası ve 

ihtiyatlılık gibi kavramlar kurumsal yönetim felsefesinde de yer almaktadır (Sloan, 

2001: 341-342). Bu nedenle, bilgi kaynaklarının doğru temin edilmesi ve etkin 

kullanımı kurumsal yönetimin uygulanabilirliğini güçlendirmektedir. 

 

Muhasebe bilgi sistemi genel olarak, yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim 

sorumluluğunu yerine getirmesi, işletme faaliyetlerinin kontrolünü sağlaması ve 

geleceğe ilişkin işletme faaliyetlerinin planlaması için yönetime gerekli bilgileri 

sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. Yönetime bilgi sağlama ve kararları 

destekleme yönü muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini ortaya koyar (Daştan, 2009b: 

63). 

 

Kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde işletme yönetiminin tam bilgi sahibi 

olarak kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmesi muhasebe bilgi sistemiyle 

gerçekleşir. İşletme yönetimi, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerçeğe 

uygun, konuyla ilgili ve geçerli bilgiye ulaşabilme olanağına sahip olmalıdır.  

 

İşletmelerde kurumsal yönetim anlayışının uygulama sonuçlarının 

gözlemlenmesinde ve değerlendirmelerin yapılabilmesinde, muhasebe bilgi sistemi 

içerisinde üretilen ve finansal raporlar aracılığıyla sunulan bilgilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Kurumsal yönetim, şirketlerin faaliyetlerini, planlarını, hedeflerini, 

verimliliklerini ve performanslarını değerlendiren ve kontrol eden bir sistemdir. 

Yönetim kurulu ve denetim komitesi gibi kurumsal yönetim mekanizmalarının 

anlayışın işletmelerde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerini 

gerçekleştirebilmeleri için anlayışın mevcut uygulamalarının gözlemlenmesi ve 

eksikliklerin belirlenmesi noktasında muhasebe bilgi sistemi çok önemli bir kaynak 

teşkil etmektedir. Ayrıca bilgiyi zamanında ve gerekli yerlere ulaştıran muhasebe 

bilgi sistemi, kurumsal yönetim uygulamalarının, işletme içerisinde gelişmesi ve 

yaygınlaşması açısından son derece önemli bir araçtır. Kurumsal yönetim anlayışı ve 

muhasebe bilgi sistemi birbirini karşılıklı olarak pozitif yönlü etkilemekte olup her 

ikisinin birbirine olan katkısı ve uygulamalardaki etkinliği, işletme verimliliğini, 
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karlılığını ve değerini olumlu yönde etkilemektedir. Muhasebe bilgi sisteminden 

sağlanan bilgiler yönetim aktivitelerinin sonuçlarının ölçülmesinde kullanıldığı gibi 

yönetimin, kurumsal yönetim anlayışı ilkelerinin uygulanma sonuçlarının ölçümünde 

de bir araç konumundadır. Kurumsal yönetim anlayışı; yöneticiler, yatırımcılar ve 

kreditörler arasındaki çıkar farklılaşmasına yönelik olarak doğan bilgi asimetrileri 

sorununu, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve eşitlik ilkesine dayalı eş zamanlı bilgi 

sunumu sağlayabilen muhasebe bilgi sistemi aracılığı ile gerçekleştirebilecektir. O 

halde muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim anlayışı etkin bir yönetim için 

karşılıklı güç oluşturmaktadırlar (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 168-169). 

 

3.5. Muhasebe Standartları ve Kurumsal Yönetim ĠliĢkisi 

 

Kurumsal yönetim kavramının ve ilkelerinin ortaya çıkma nedeni olan 

finansal krizler ve şirket skandallarından sonra kamuoyunu aydınlatma çabaları 

artmıştır. Bu doğrultuda; finansal tablolarda şeffaflığın sağlanması ve bilginin doğru 

ve eksiksiz olarak açıklanması muhasebe standartlarına olan ihtiyacı artırmıştır. 

 

 Finansal raporlamanın ortak dili olarak nitelendirilen muhasebe standartları 

uygulama birliği açısından muhasebe bilgilerinin elde edilmesi, işlenmesi, 

raporlanması ve sunulması aşamalarında uyulması gereken kurallar bütünüdür 

(Daştan, 2010: 15). Küreselleşme ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

ihtiyaç duyulan muhasebe dili muhasebe standartları ile sağlanabilir. 

 

Uluslararası muhasebe standartlarını oluşturma görevi, 1973 yılında ortak bir 

uluslararası muhasebe standartları oluşturmak amacıyla 9 ülkenin ve 16 mesleki 

muhasebe örgütünün girişimiyle kurulan Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi (IASC) tarafından yerine getirilmiştir. Komite 1973-2001 yılları arasında 

finansal tablolardaki bilgilerin güvenilirliğini arttırılmasına yönelik olarak 

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) adıyla standartlar yayınlamıştır.  

 

 IASC, 2001 yılında önemli bir yapısal dönüşüm geçirmiş ve 2001 yılı Nisan 

ayında Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (International Standards Committee 
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Foundation) olarak adlandırılmıştır.  Vakıf, Mütevelli Heyeti ve Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 

IASB, 1 Nisan 2001’de standartları ve taslakları geliştirme, yayımlama ve Standart 

Yorumlama Komitesi’nin yorumlarını onaylama görevini devralmış olup daha önce 

çıkarılan tüm uluslararası muhasebe standartlarını ve ilgili yorumları onaylamıştır 

(Aslan, 2004: 96). Bu tarihten sonra yayınlanan standartların adı Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak değiştirilmiştir. 

 

Muhasebe standartları ile ilgili Türkiye’deki gelişmeler ise Şubat 1994 

tarihinde kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 

(TMUDESK) kurulmasıyla başlamıştır. Daha sonra 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı 

Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na ek bir madde eklenerek kamu 

tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, ülke bazında ortak bir muhasebe 

uygulamasının sağlanması amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

kurulmuş ve Mart 2002 yılında faaliyete geçmiştir. Böylece Türkiye’de muhasebe 

standartları çıkartma yetkisi tek bir kuruluşa verilerek bu konuda önemli bir adım 

atılmıştır. 

 

 Muhasebe standartlarının kurumsal yönetim yapısı içindeki rolü hem OECD 

hem de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde ele alınmıştır. OECD kurumsal yönetim 

ilkelerinin dördüncü bölümü olan kamuoyuna açıklama yapma ve şeffaflık 

bölümünde kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin mali durumu, performansı, 

mülkiyeti ve idaresi de dahil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru 

ve zamanında açıklama yapılmasını sağlamaya yönelik prensipler yer almaktadır. Bu 

prensiplerden biri de bilgilerin kaliteli muhasebe standartlarına, mali ve mali 

olmayan bilgilendirme standartlarına uygun olarak hazırlanması ve açıklanmasıdır. 

SPK kurumsal yönetim ilkelerinin dördüncü bölümünde ise yönetim kurulunun 

fonksiyonu, görev ve sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu ile yönetim kuruluna 

sağlanan finansal haklar ve yönetim kurulunun faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere 

kurulacak komitelere ve yöneticilere ilişkin prensipler yer almaktadır. Bu kapsamda 

yönetim kurulu periyodik finansal tabloların mevcut mevzuat ve uluslararası 
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muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe 

uygunluğu ile doğruluğundan sorumlu tutulmuştur. 

 

Muhasebe uygulayıcılarının iyi kurumsal yönetimi hayata geçirmelerinde 

muhasebe standartlarının gerekliliğini kavramaları gerekmektedir. Uluslararası 

muhasebe standartlarına uygun doğru, etik ve kapsamlı finansal tablolar, 

yatırımcıların finansal işlem yaparken ya da genel olarak yatırım kararlarını verirken 

daha rasyonel kararlar alabilmelerini sağlayacaktır. Öte yandan kurumsal yönetimin 

gereği olarak karşımıza çıkan şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamuyu aydınlatma gibi 

ilkelerin sağlam bir temele oturması muhasebe standartlarının merkezileştirilmesi ile 

mümkündür. 

 

  Öte yandan; finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumunda güvenilir yol 

haritaları çizen muhasebe standartlarında şirketlerin açıklayacakları finansal bilgiler 

“genel amaçlı finansal tablolar” olarak sınırlandırılmıştır. Muhasebe standartlarının 

bakış açısına göre, finansal raporlama ile sağlanan bilgiler doğası gereği finansaldır 

ve finansal olmayan bilgilerin finansal tablolarda veya eklerinde sunulmasına gerek 

yoktur. Bu bilgiler, özel amaçlıdır ve bireysel kullanıcılara yönelik özel bilgilerin 

hazırlanışı ve sunuşu muhasebe standartlarında yer almamaktadır. Muhasebe 

standartlarında, şirketin değerini artırıcı finansal olmayan bilgilerin (örneğin 

entelektüel sermaye, müşteri ilişkileri, innovasyon, kurumsal itibar vb.) sunumuna 

dair açıklamalar bulunmamaktadır. Şirketler, muhasebe standartlarının bu 

eksikliklerinden dolayı, gönüllü olarak yapılacak açıklamaları içeren modeller 

geliştirmeye başlamışlardır. Bu modeller sayesinde, şirketler, muhasebe 

standartlarına dayalı finansal raporlarının yanında, destekleyici bilgileri de 

açıklamaktadırlar. Bu gönüllü açıklamalardaki gelişmeler, uluslararası sermaye 

piyasalarında iyi karşılanmıştır, zira, menfaat sahipleri ile şirket arasındaki bilgi 

asimetrisinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır (Arsoy, 2008: 29). 

 

 Kurumsal yönetimin dört temel ilkesinden biri olan şeffaflık konusunda 

uygulamada karşılaşılan en ciddi sıkıntılardan biri de çeşitli ülkelerde uygulanan 

muhasebe standartlarındaki farklılıklar nedeniyle finansal bilgilerin karsılaştırılabilir 
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olmaktan uzaklaşmasıdır. Finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak 

amacıyla, Avrupa Birliği 2005 yılından itibaren bütün halka açık şirketlere, 

konsolide tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından 

yayınlanmakta olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca 

hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Türk Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) da 

2006 yılında UFRS’yi Türkçe’ye çevirmiştir (Deloitte, 2006: 5). Şubat 2011 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Türkiye 

Muhasebe Standartları ile ilgili hükümleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek ve 

halka açık olsun olmasın ülkemizdeki tüm işletmelere muhasebe ve finansal 

raporlama konularında TMSK tarafından yayınlanan, UFRS'ye uyumlu Türkiye 

Muhasebe Standartları'na uymaları zorunluluğu getirilmektedir. 

 

 Bir ülkenin kurumsal yönetim ortamını, ülkenin içinde bulunduğu genel 

şartlar, sermaye piyasasının gelişmişlik düzeyi ve şirket uygulamaları 

belirlemektedir. Ülke ile ilgili faktörler genel olarak, ekonomik durum, finansal 

ortam, rekabetin yoğunluğu, bankacılık sistemi, mülkiyet haklarının gelişmişliği ve 

benzeri faktörlerden oluşmaktadır. Sermaye piyasası ile ilgili faktörleri ise; piyasaya 

ilişkin düzenlemeler ve piyasanın alt yapısı, piyasa likiditesi, gelişmiş bir yatırımcı 

topluluğunun varlığı ve başta muhasebe standartları olmak üzere, uluslararası 

standartların uygulanma düzeyi oluşturmaktadır (SPK, 2005: 3). Muhasebe 

standartları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan kurumsal 

yönetim ilkelerinde aşağıdaki unsurlara yer verilmiştir: 

 

 Periyodik mali tablolar ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası 

muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanır ve uygulanan muhasebe 

politikaları mali tablo dipnotlarında yer alır. 

 Periyodik mali tablolar mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları 

çerçevesinde, bağımsız denetim raporunda yer alan hususlar doğrultusunda 

düzeltilir. 

 Etkin gözden geçirme; şirket faaliyetlerinin, onaylanan yıllık finansman ve iş 

planlarının gerçekleşme düzeyinin; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının 
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muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında mevcut mevzuat ve uluslararası 

muhasebe standartlarına uyumunun ve şirket ile ilgili finansal bilginin 

doğruluk derecesinin ortaya çıkarılmasını ifade eder. 

 Yönetim kurulu; periyodik mali tabloların mevcut mevzuat ve uluslar arası 

muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve 

gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan sorumludur. Yönetim kurulu, periyodik 

mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar alır. 

 Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların 

ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 

uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak 

yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 Bağımsız denetim kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla 

ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği uluslararası 

muhasebe standartları çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama 

seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket 

yönetimiyle olan önemli yazışmaları, denetimden sorumlu komiteye bildirir. 

 

3.6. Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim ĠliĢkisi 

 

 Bağımsız denetim, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı, işletmenin durumunu doğru bir şekilde 

yansıtıp yansıtmadığı, finansal tabloların ve finansal raporlama sürecinin güvenilir 

olup olmadığı hakkında genel bir görüş bildirme sürecidir.  

 

 Düzenlenecek mali tabloların güvenilirliğini ve standartlara uygunluğunu 

sağlamak açısından kamuya açıklanacak olan mali tabloların bağımsız denetimden 

geçirilmesi gerekmektedir (Şehirli, 1999: 44). Bağımsız denetim, iyi kurumsal 

yönetimi destekleyen; yasalar, düzenlemeler ve yönetmelikleri de içerisine alan, 

birbiri ile bağlantılı olan geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Kaliteli bağımsız 

denetim, iyi liderlik, deneyimli yargılama, teknik yeterlilik, etik değerler, uygun 

müşteri ilişkileri, düzgün çalışma uygulamaları, etkin kalite kontrol ve inceleme 
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süreçlerinin izlenmesi gibi birçok faktöre bağlıdır. Bağımsız denetçilerin kurumsal 

yönetim yapısı içindeki rolü, denetlenmiş ve yayınlanmış finansal tabloların kalitesi, 

doğruluğu ve güvenirliliği hakkında makul bir güvence sağlamaktır. Bağımsız 

denetçilerden finansal tablo hilelerini ortaya çıkarmaları beklenir (Arı, 2008: 57). 

Böylece bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara olan güven artacaktır. 

Finansal tablolara olan güven ile doğruluk, kalite ve şeffaflığın sağlanabilmesi 

kurumsal yönetim uygulayıcılarının sorumluluğundadır. Finansal tablolara olan 

güven ile kurumsal yönetim mekanizması arasındaki bu bağ bağımsız denetim ile 

kurulmaktadır. 

 

Sürekliliği benimsemiş, şirketle ilgili bütün tarafların çıkarlarını gözeten ve 

ortak noktalarda buluşturan, sosyal sorumluluğu taşıyan bütün şirketlerin; ulusal ve 

uluslararası düzeydeki denetim standartları özellikle bağımsız dış denetim, muhasebe 

standartları, finansal raporlama ve diğer standartlardaki gelişmeler doğrultusunda 

kurumsal yönetim tarzını benimsemeleri ve organizasyonlarında uygulamaları 

kurumsal yönetim ilkeleri açısından kaçınılmaz olmuştur (Kutukız ve Öncü, 2009: 

138-139). 

 

 Uluslararası alanda yaşanan finansal krizler, muhasebe manipülasyonları ve 

finansal raporlama hileleri kurumsal yönetim kavramının ve ilkelerinin ortaya çıkma 

nedenlerindendir. Muhasebe manipülasyonları ve finansal raporlama hilelerini 

ortadan kaldırmak için etkin bir bağımsız denetimimin gerçekleşmesi gerekir. 

Bağımsız denetimin kurumsal yönetim yapısı içindeki rolü hem OECD hem de SPK 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde ele alınmıştır.  

 

 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan kurumsal yönetim ilkelerinde 

bağımsız denetim kavramı ile ilgili aşağıdaki unsurlara yer verilmiştir: 

 

 Bağımsız denetim kuruluşu toplantıda; mali tabloların ve sermaye yeterlilik 

tablosu gibi ilgili diğer raporların mevcut ilke ve standartlara uygunluğu ile 

bilgilerin doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı; 

bağımsızlığı engelleyen herhangi bir husus olup olmadığı; kendisinin ve 



138 

 

kendi iştiraklerinin, şirkete ve iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına verdiği 

hizmetler, konularında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere yazılı bir 

açıklama yapar. 

 Mevzuat ile öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla, proforma mali 

tabloların hazırlanması veya revize edilmesi, bağımsız denetim kuruluşunca 

yapılacak uygunluk denetimi ve kamuya duyurulması ile geleceğe yönelik 

bilgilerin açıklanması uluslararası standartlar ile uyumlu olur. 

 Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal 

durumunu gösterecek şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır. Periyodik mali 

tablolar mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde, 

bağımsız denetim raporunda yer alan hususlar doğrultusunda düzeltilir. 

 Halka açık aracı kurumlar ve bankalar, bağımsız denetimden geçmiş 

periyodik mali tablolarının dipnotlarında, ilgili mevzuat uyarınca yapılması 

gereken standart açıklama ile birlikte, sermaye yeterliliği yükümlülüklerinin 

yorumuna ve özet bir bilgiye yer verir. Aracı kurumlar ve bankalar, ayrıca 

bağımsız denetimden geçmiş yıllık ve ara dönem sermaye yeterliliği tabloları 

ile söz konusu tablolara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşüne kendi 

internet sitesinde yer verir. 

 Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim 

elemanlarının bağımsızlığı esastır. Bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim 

faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin mesleki takdir ve tarafsızlığını 

zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir ilişki, çıkar veya etkiden 

etkilenmeksizin yürütülmesini ifade eder. 

 Bağımsız denetim kuruluşları belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulur.  

 Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılır. 

 Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini 

teminen denetimden sorumlu komite kurulur. Bağımsız denetim kuruluşunun 

seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin 

başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu 

komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 
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 Kurumsal yönetim; iç kontrol yapısının yeterlilik ve etkinliğini sağlamak; 

bağımsız denetim fonksiyonlarının etkinliğini ve güvenirliliğini desteklemek; 

finansal raporların kullanışlılığı, kalitesi, şeffaflığı ve güvenirliliğini arttırmak gibi 

fonksiyonları yerine getirerek finansal raporlamanın güvenirliliğini arttırmaktadır 

(Arı, 2008: 43-44). Bu doğrultuda, bağımsız denetim şirketleri finansal raporların 

denetlenmesi için, daha gelişmiş metodolojiler geliştirmekte, standart belirleyici 

kurumlar yatırımcılara faydalı olacak bilgileri sağlayacak standartlar sunmaktadır 

(Arsoy, 2008: 30-31). Buna göre; kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ilkesinin 

benimsenmesi bağımsız denetim kuruluşları gibi finansal raporlama sürecinde yer 

alan tüm taraflarca yürütülmektedir. 

 

3.7. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Kapsamında Muhasebe 

Departmanının Sorumluluğu  

 

Yaşanılan finansal skandallar neticesinde şirketlerin faaliyetlerinin eksik ve 

yanıltıcı bir şekilde kamuoyuna aktarılması, bir kurum olarak şirketlerin meşruiyetini 

ve kamuoyu önündeki güvenini tartışmaya açık hale getirmiş, sermaye piyasalarına 

olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Sarsılan güvenin yeniden kazanılması 

amacıyla soruna çözüm olarak kurumsal yönetim anlayışı doğmuş ve küresel alanda 

ülkeler kendi değer ve ilkelerine uygun olarak kurumsal yönetim uygulama 

rehberleri yayınlamışlardır. Rehberlerde ortak vurgu olarak finansal raporlamada 

şeffaf, hesap verebilir, doğru, dürüst, eş zamanlı ve hızlı bilgi sunumuna 

değinilmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerde, yaşanılan sorunlara bir çözüm 

olmak üzere doğru, zamanlı, ilgili, hesap verebilir, şeffaf bir bilgi sunumu ve 

sorumlu bir yönetim anlayışının sağlanması amacıyla işletme yönetimleri ile 

muhasebe ve denetim meslekleri esas alınarak köklü düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu noktada işlemelerde muhasebe bilgi sisteminin finansal bilgi 

sunumunda işletme yönetimini, denetim mekanizmalarını ve kamuoyunu doğru 

bilgilendirmesi ve sarsılan güvenin geri kazanılmasında, kurumsal yönetim anlayışı 

ile çözüme sunduğu katkı son derece önemlidir. (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 159). 
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İşletmeler etkili bir yönetim sergileyebilmek için belirli ilke ve kurallara 

uygun hareket etmeli ve faaliyetlerini bu kurallar çerçevesinde şekillendirmelidirler. 

Bu yaklaşım, kurumsal yönetim anlayışının ortaya çıkısında temel unsur 

niteliğindedir. Kurumsal yönetim anlayışının temel unsuru ise bilgidir. Özellikle 

güvenilir, doğru, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumluluk niteliklerini taşıyan 

uygun, ilgili ve zamanlı bilginin yeri ve önemi işletme yönetiminde son derece 

önemlidir. İşletme yönetiminde ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi ise ancak kurumsal 

yönetim anlayışı ve ilkelerinin geçerli olduğu bir işletmede, muhasebe bilgi 

sisteminden sağlanabilir. Bu çerçevede işletmelerde muhasebe bilgi sistemi, finansal 

durumunun planlanması, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 

ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesini sağlamaktadır  (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 158). 

 

Günümüzde işletmeler, muhasebe sistemlerini hızla değişen bilgi 

kaynaklarına göre ve onları yönetecek insanları dikkate alarak oluşturmalıdır. 

Bundan dolayı, muhasebe departmanı güvenilir, gerçekçi tahminlemeye yönelik 

muhasebe bilgisi elde etmek için gerekli görülmektedir (Karacaer ve İbrahimoğlu, 

2003: 214). 

 

Şirketlerde kurumsal yönetim düzeninin oluşmasında muhasebe departmanına 

önemli görevler düşmektedir. Muhasebe departmanı, ülkelerin ekonomik yapılarını 

oluşturan özel ve kamu işletmelerinde bulunan, muhasebe ve denetleme işlemini 

yasalara, kurallara, standartlara dayalı olarak tarafsız, sır tutan, nesnel ve güvenilir 

bir şekilde yürütmekle yükümlü bir bölümdür. 

 

3.7.1.  Adil Davranma 

 

Bu ilkeyle; yönetimin yapmış olduğu eylemlerle ilgili olarak, konuyla ilgili 

tüm taraflara açıklanabilecek nitelikteki bilginin eş anlı ve eşit bir biçimde 

paylaşılmasını gerektirmektedir. İhtiyaç duyulan bilginin, bu bilgiyi kullanacak olan 

şirket içi ve dışı gruplara farklılık yaratmayacak şekilde iletilmesi adil bir yönetim 

göstermenin koşuludur. Üstelik kamuoyunun kullanımına sunulan bilginin herkes 

tarafından anlaşılır nitelikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde bilginin 
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değerlendirilmesi konusunda eşitsizlik yaratılmış olur (Tuzcu, 2004: 25). 

İşletmelerde, kamuoyuna ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlama sorumluluğu muhasebe 

departmanına aittir.  

 

Muhasebe departmanı, işletmenin faaliyetleri hakkında verileri toplamak ve 

kaydetmekle sorumludur. Yöneticiler; planlama, uygulama ve kontrol faaliyetleri 

için ihtiyaç duydukları bilgileri muhasebe departmanından elde ederler. Elde edilen 

bilginin doğru ve güvenilir olması, adil davranma ilkesi gereği, işletme ile ilgisi 

bulunan tüm tarafların haklarının adil muamele yapılarak gerçekleşmesini sağlar.  

 

Temel amacı kurumun, kurumla ilgili tüm hak sahiplerinin çıkarlarının adil 

bir şekilde gözetilmesini sağlayan kurumsal yönetim, şirket ile hak sahiplerinin ve 

diğer menfaat sahiplerinin şirketten elde edeceği menfaatlerin en üst düzeye 

ulaşmasını sağlayan ilkeler bütünüdür (Pehlivanlı, 2010: 101). Bu temel amaç 

çerçevesinde, şirketin finansal durumu ile ilgili bilgiler muhasebe departmanı 

tarafından sağlanır. Bu nedenle, muhasebe departmanı, işletmenin finansal durumu 

ile ilgili bilgileri tam, doğru ve zamanında açıklamalıdır. 

 

Muhasebe departmanı, şirketlerin bir dönem içinde yapmış oldukları 

faaliyetlerinin sonucunu gerçekleşmiş gelir-gider tablosuyla, varlıklarını ve bu 

varlıkları elde ettiği kaynakları ise finansal durum tablosu ile ortaklara açıklarlar. 

Finansal durum tablosu ve gerçekleşmiş gelir-gider tablosuyla açıklanan bilgiler 

tamamen finansal nitelikli bilgilerdir ve işletmenin finansal olmayan bilgilerini 

içermezler. Halbuki karar vericiler finansal bilgiler kadar, finansal olmayan birçok 

bilgiye de ihtiyaç duyarlar (Özkan, vd., 2008: 60). İşletme ile ilgisi bulunan tüm 

tarafların haklarının adil muamele yapılarak gerçekleşmesini sağlamak için hem 

finansal bilgiler hem de finansal olmayan bilgiler gereklidir. Muhasebe departmanı 

tarafından kullanıcılara sunulan finansal olmayan bilgiler, finansal tablo dipnotları ve 

diğer açıklayıcı notlarla sunulur. Finansal tablo dipnotları ile finansal tabloların 

herhangi bir yerinde sunulmamış olan bilgiler ve finansal tabloların anlaşılması için 

gerekli olan açıklamalar yer alır. İşletme yönetimi, muhasebe departmanı tarafından 

sunulan finansal ve finansal olmayan bilgileri kullanarak işletmenin geleceğine 
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yönelik kararlar alır. Adil davranma ilkesi gereği, alınan bu kararlardan etkilenen 

tüm kesimlere karşı eşit uzaklıkta olmalıdırlar.  

 

3.7.2.  Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık 

 

Şirket yönetim kurulu, şirketin misyonunu ve vizyonunu belirlemek ve 

kamuya açıklamak durumundadır. Yönetim kurulu ayrıca periyodik finansal 

tabloların mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak 

hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan sorumlu 

tutulmuş olup, yönetim kurulunun, periyodik finansal tablolar ve yıllık faaliyet 

raporunun kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekmektedir (Toraman ve Abdioğlu, 

2008: 100). 

 

Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma, menfaat sahiplerinin haklarının korunması 

ile ilgili olan iki önemli konudur.  Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma tam olarak yerine 

getirilmediğinde, menfaat sahipleri şirketin nasıl yönetildiğine dair bilgi sahibi 

olmayacaklar ve kurumsal yönetimin bir diğer ilkesi olan hesap verebilirlik ilkesi 

anlamlı olmayacaktır. Bu açılardan bakıldığında, şeffaflık yatırımcı güveninin 

artırılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek yatırımcı güveni ise, güçlü 

bir sermaye piyasasının oluşumu ve gelişimi için bir ihtiyaçtır. Şeffaflık ve kamuyu 

aydınlatma, başarılı kurumsal yönetimin özelliklerinden biridir ve doğrudan 

muhasebe uygulamaları ile ilişkilidir. 

 

Kurumsal yönetimin dört temel ilkesinden biri olan şeffaflık, son yıllarda 

sermaye piyasalarında önemini artırmıştır. Şeffaflığın şirket düzeyinde 

benimsenmesi, yatırımcı haklarının korunması ve kamu güveninin kazanılması için 

bir gerekliliktir. Şirketler uluslararası alanda kabul görmüş ilkeleri ve rehber 

niteliğindeki prensipleri izleyerek, kurumsal şeffaflık derecelerini 

arttırabilmektedirler (Arsoy, 2008: 17). 

 

Muhasebenin, kurumsal yönetimin gereği olarak karşımıza çıkan saydamlık ve 

kamuyu aydınlatma gibi ilkelerin teminine yardımcı olacağı görüşündedir. 
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Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun doğru, etik ve kapsamlı finansal 

tablolar, yatırımcıların finansal işlem yaparken ya da genel olarak yatırım kararlarını 

verirken daha rasyonel kararlar alabilmelerini sağlayacaktır (Kaymaz vd., 1997: 44).  

 

Aynı zamanda muhasebenin, kamuoyu çıkarlarının korunması konusunda 

sorumluluğu da mevcuttur. Kamuoyunda muhasebeye duyulan güvenin artması, 

bağımsız denetimin başarısı kurumsal yönetimin uygulanabilirliğini sağlamaktadır. 

Muhasebe bilgilerinin yeterli, tarafsız ve güvenilir olması, önemli ölçüdeki ekonomik 

kaynakların kaybı veya yanlış kullanımı ile sonuçlanan yanlış kararların alınmasını 

engellemektedir. 

 

Muhasebenin şeffaflık ve kamuyu aydınlatma misyonunu gerçekleştirmek 

için kullanılan araçlardan birisi olduğu daha önce ifade edildi. Uluslararası muhasebe 

düzenlemelerine uyumlu olarak ihdas edildikleri sürece, doğru, etik ve kapsamlı mali 

tabloların sunulması iktisadi bireylerin düzgün yatırım kararı alabilmelerinin önünü 

açacaktır (Kaymaz vd., 1997: 57). 

 

Muhasebe; bir iktisadi işletme ile ilgili ekonomik sonuç doğuran olay ve 

işlemleri izleyen, sınıflandıran, belgelere dayandıran, kaydeden ve bunları finansal 

tablo ve raporlara bağlayarak ilgililere sunan bir bilgi üretim ve iletim sistemidir. Bu 

özellikleri nedeniyle muhasebe işletmeler hakkında bilgi edinmenin en temel 

yoludur. Muhasebe ürettiği ve ilettiği bilgilerle ilgili tarafları işletmenin finansal 

durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgilendirmekte ve bu kişilerin işletme ile 

olan ilişkilerini yönlendirmektedir. Sermaye piyasasında ise işletme dışındaki ortak, 

alacaklı ve potansiyel yatırımcılara da bilgi iletmektedir. Dolayısıyla muhasebe 

ilgililerin menfaatlerini korumaya, hakların bilinçli ve etkin olarak kullanılmasına, 

gelecekteki hisse senedi ve tahvil sahiplerinin ve sermaye piyasası ilgililerinin 

aldatılmasını önlemeye hizmet ederek, kamuyu aydınlatma sisteminin kendinden 

beklenenleri yerine getirebilmesinin temel koşullarından birisi olan kamuya 

açıklanan bilgilerin doğru ve birbirleri ile karşılaştırılabilir niteliklere sahip olmasını 

sağlamaktadır. Muhasebenin bu fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için 

üretilen bilginin doğru olması ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması, dolayısıyla 
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belirli standartlara göre hazırlanarak belirli formlardaki finansal tablo ve raporlarla 

ilgililere ulaştırılması gerekmektedir. Muhasebe standartları, mali tablo ve raporlar 

ile bunlara esas olan mali verilerin standart kurallara göre işlenmesini ve bunlara 

dayanılarak çıkarılan mali tablo ve raporlarda yeknesaklığı sağlamaktadır.  

 

Özelikle, iyi kurumsal yönetim rejiminin şeffaflık (kamuyu aydınlatma) gibi 

sağlam bir temel üzerine oturması, yeterli olmamakla beraber, bu rejimi harfiyen 

uygulayan kurumların muhasebe standartlarının gerekliliğini kavramaları noktasında 

çok önemli bir yere sahip olduğu su götürmez bir gerçektir (Kaymaz vd., 1997: 61). 

Kamuya sunulacak bilgiler, mutlaka muhasebe standartlarına, mali ve mali olmayan 

denetime uygun olarak açıklanmalıdır.  

 

Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesinden bahsedebilmek için bazı 

koşulların sağlanması gerekir. Bu koşullar, muhasebe dapartmanından sağlanacak 

bilginin özellikleri ile ilgili koşullardır. 

 

- Bilgini Ulaşılabilir Olması: Hükümet veya şirket faaliyetlerinden etkilenen 

tüm tarafların, karar alma güç ve yetkisine sahip olanların aldıkları kararlar 

konusunda bilgi sahibi olmalarını ifade etmektedir (Tuzcu: 2004: 19). 

Bilginin erişebilmesini sağlayarak şirketin şeffaf bir yapıya kavuşturulması 

amaçlanır. 

- Bilginin Uygunluğu ve Kapsamı: Bilginin bilgiden yararlanmak istenen 

tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması gerekir (Tuzcu: 2004: 20). 

Şirket içi ve dışı grupların ihtiyaç duydukları bilgi açığını karşılama 

kapsamına sahip olması gerekmektedir. 

- Bilgini Niteliği ve Güvenilir Olması: Bilginin açık ve kullanıcılar için bir 

anlam ifade etmesi gerekmektedir. Ayrıca kamuyu aydınlatma ile izlenen 

amacın gerçekleşmesi için bilgi kaynaklarının güvenilir olması şarttır.  

- Bilginin Sunulma Zamanı: Bilgi ancak doğru zamanda, eksiksiz bir biçimde 

kullanıcılara ulaştırılırsa değer taşır. Bilginin gecikerek kullanıcılara ulaşması 

halinde, bilgi ne kadar açık ev anlaşılır olursa olsun istenilen yararı 

sağlayamayacaktır. 
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Doğru kurumsal yönetimin kriterlerinden biri olan şeffaflık ve kamuyu 

aydınlatma için OECD, “şirket tarafından yapılan açıklamaların şirketin gerçek 

finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını içermesi gerektiğini” belirtir. Bu konudaki 

en doğru bilgi kaynağı; bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo 

dipnotları ve açıklamaları gibi denetimden geçmiş mali tablolardır (Darman, 2008: 

71). Bu mali tabloları UFRS ve UMS’ye göre hazırlayarak, doğru zamanda 

kamuoyuna sunma sorumluluğu muhasebe departmanına aittir. 

 

3.7.3. Hesap Verebilirlik 

 

İşletme ile ilgisi bulunan kişiler ve kurumlar bağımlılık ve hesap verebilirlik 

ilişkileri içinde iki farklı taraf oluşturabilmektedir. Bunlardan biri vekil olarak 

adlandırılan ve kararları, davranışları ve faaliyetleri diğerleri tarafından gözleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulan kişi, grup veya örgütleri ifade etmektedir. Diğeri ise asil 

olarak adlandırılan ve vekilin kararları, davranışları ve faaliyetlerini gözlemleme ve 

değerlendirme fırsatına ve hakkına sahip olan bazı kişi, grup ve örgütleri ifade 

etmektedir. Bu nedenle; kişi, grup ve örgütler diğer kişi, grup veya örgütlerin en 

nihayetinde de toplumun yaklaşım ve beklentilerini dikkate alarak karar ve 

faaliyetlerini açıklama, savunma ve haklı çıkarma ihtiyacı duymaktadır. Çünkü asil 

konumundaki kişi, grup ve örgütlerin ve örgütlerin en nihayetinde de toplumunun, 

vekil konumundaki kişi, grup ve örgütlerin karar, davranış ve faaliyetleri üzerinde 

etkili olabilecek ödül ve ceza sistemlerini kullanma hakkı ve gücü vardır (Bayri, 

2006: 132). Bu hak ve güç hesap verebilirlik olarak adlandırılır.  

 

İyi bir kurumsal yönetim sistemi, yönetim kurulu üyelerinin şirketin 

faaliyetlerini yürütebilmeleri için bağımsız olmaları gerekmekte, ancak 

uygulamalardaki bu bağımsızlığın etkili bir hesap verebilirlik çerçevesinde olması 

gerekmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi, pay sahiplerinin ve şirketin faaliyetleriyle 

ilgili tüm kesimlerin şirket yönetiminin aldığı kararları ve yapılan uygulamalarını 

sorgulamasını ve yargılanmasını da sağlar. Ayrıca, hesap verebilirlik, alınan 

kararların doğruluğunu kanıtlama ve sorumluluğunu kabullenme gerekliliğine işaret 
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etmektedir. Hesap verebilirliğin artması ile birlikte şirket yöneticilerinin 

beklenmedik kararlar alma eğilimleri sınırlanacak ve bu sayede alınan kararlara taraf 

olanların güvenleri zedelenmeyecektir. Bu sayede, şirket ile ilgili karar verecek olan 

taraflar daha etkili karar alabileceklerdir (Tuzcu, 2004: 24). 

 

Kurumsal yönetim ilkelerin hesap verebilirlik ilkesinin gerçekleştirilmesinde 

muhasebe dapartmanının önemli sorumlulukları vardır. Muhasebe dapartmanı, ölçme 

ve kıyaslama yaparak, şeffaf bir şekilde finansal tabloları düzenlemelidir. Böylece, 

şirket yönetiminin aldığı kararları ve yapılan faaliyetlerin sorgulanması sağlanabilir.  

 

Teknoloji ve bilgi çağında yaşanan gelişmeler, muhasebe departmanı, bilgi 

toplayıp kaydetmenin yanı sıra, işletmenin finansal durumunu ve gösterdiği 

gelişmeleri yorumlayan, işletme bilgisini kullanan başta hissedarlar olmak üzere, tüm 

çıkar sahiplerinin karar verme sürecine yardımcı olan bir yapıya bürünmesine neden 

olmuştur. Şirket yönetiminin aldığı kararları ve yapılan faaliyetleri sorgulamasını 

sağlayan kurumsal yönetim ilkesi hesap verebilirlik ilkesidir. Bu sorgulama 

aşamasında, muhasebe departmanı, işletme faaliyet sonuçlarının anlaşılır, güvenilir, 

zamanında ve karşılaştırılabilir biçimde hazırlanmasından sorumludur. 

 

Muhasebe, finansal tablolarda yer alan işletmenin faaliyet sonuçlarını aynı 

muhasebe standart ve yöntem çerçevesinde sunmalıdır. Bu nedenle, ülkelerde 

faaliyet gösteren işletmelerin ilgili taraflara faaliyet sonuçlarını gerçek bir biçimde 

sunmaları için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası 

Muhasebe Standartları (UMS) hazırlanmıştır. 

 

Muhasebe alanında uygulanmaya başlanan ve hızla kullanımı yaygınlaşan 

UFRS ve UMS’lerin finansal tabloların aynı ilkeler çerçevesinde hazırlanmasını 

zorunlu kılmasının yanında söz konusu finansal tabloların analizinde de etkili 

olmaktadır. Finansal tabloların analizi, işletmeler hakkında yatırımcılara, yöneticilere 

ve kredi veren kuruluşlara doğru ve şeffaf bilgi önemli rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda uluslararası uygulamalar ile yerel uygulamalar temelinde hazırlanan 

finansal tabloların sunacağı finansal analiz sonuçları, işletme ile ilgili tarafların farklı 
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kararlar almasına yol açabilmektedir (Atmaca, 2010: 524-525). Finansal analiz 

sonuçları, şirket yönetiminin alacağı kararları ve yapılacak faaliyetleri planlamasında 

kullanılan bir araçtır. Aynı zamanda, bu araç işletme yönetiminin kendisine tahsis 

edilen kaynakların ve yetkilerin kullanma biçimini denetler. Böylece, işletme ile 

ilgisi bulunan kişiler ve kurumlara karşı hesap verme sorumluluğunu ortaya çıkartır. 

 

3.7.4.  Sorumluluk 

 

Şirket yönetiminin, “şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas 

sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesi” olarak 

tanımlanan sorumluluk ilkesi, şirket yönetiminin yaptığı eylemlerin sonuçlarından 

sorumlu tutulmasını ifade etmektedir. Bu nedenle; muhasebe meslek mensubu 

mevzuatı ve şirket için düzenlemeleri yakından takip etmelidir.  

 

Muhasebe bilimi, işletme sahip ve ortakları, çalışanlar, sendikalar, 

yatırımcılar, devlet ve daha geniş olarak tüm kamuya işletmeler hakkında finansal 

nitelikli olan ya da olmayan bilgiler sunmakla sorumludur. Muhasebe mesleğinin 

verdiği hizmetin genişliği, hizmetin genel anlamda kamuya verilmesi ve kamu 

yararına hizmet edilmesi dolayısı ile muhasebe mesleğinin bir kamu hizmeti olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ortadadır. Bu nedenle, kamu yararına hizmet eden tüm 

kurum ve kuruluşlar gibi, muhasebe mesleğinin de yüksek düzeyde bir mesleki 

sorumluluk duygusu içerisinde görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir (Güneş ve 

Otlu, 2003: 108). 

 

İşletmeler, kuruluşlarından faaliyetlerini sona erdirme dâhil tüm işlemlerinde 

yasalarla belirlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde davranmak durumundadırlar. 

Adı geçen yasalar; vergi, borç, ticaret, kıymetli evrak, sosyal sigorta ve çevre 

yasalarına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Muhasebe, işletmenin kurulmasından 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve dağılma aşamalarına kadar tüm alanlarda, yukarıda bir 

kısmı sayılan, yasaların hükümlerinin uygulanması konusunda,  işletmenin yönetim 

bilgi sistemine en büyük katkıyı sağlamaktadır. Muhasebe türlerinden finansal 

muhasebe, işletmenin ekonomik ve mali yapısını gösterecek şekilde verileri özgün 
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kaynaklarından toplayıp ilgililere sunarken, vergi muhasebesi de mevzuattan 

kaynaklanan vergi gibi konularda beyanname, form, bildirim, onay raporları 

hazırlayarak ilgili kamu birim veya yönetimlerine sunma görevini yerine getirir 

(Özkol, vd.,2005: 141). Meslek mensubu, hem finansal muhasebeyi hem de vergi 

muhasebesini kullanarak şirket adına yaptığı işlemleri yasalara dayandırmalıdır. 

Böylece, şirket yönetimi muhasebe departmanından sağladığı bilgilerle, doğrudan 

veya dolaylı olarak menfaat gruplarını temsil eden çalışanlara, müşterilere, 

tedarikçilere ve kamuya karşı sorumluluklarını yerine getirebilir. 

 

Muhasebe meslek mensubu, yeni gelişmeleri, mevzuatı ve bilgileri sürekli 

öğrenmeli ve bunları şirket menfaat sahiplerine doğru ve açık bir şekilde sunmakla 

sorumludur. Bundan dolayı, meslek odaları tarafından düzenlenen eğitimlere 

katılmalı ve mevzuatı sürekli takip etmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KURUMSAL YÖNETĠM 

KONUSUNDAKĠ SORUMLULUKLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

Bu bölümde muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki 

sorumluluklarını tespit etmek amacıyla ampirik bir çalışma yapılacaktır. Bu nedenle; 

bu bölümde araştırmanın önemi, amaçları ve hipotezleri, araştırmanın yöntemi ve 

araştırma bulgularının değerlendirilmesi yer alacaktır. 

 

4.1. AraĢtırmanın Önemi, Amaçları ve Hipotezleri 

 

Hem küreselleşen dünya ekonomisindeki gelişmeler hem de şirketlerin 

paydaşları ile olan ilişkilerinin gelişmesiyle firma sahipliği ile yönetim arasındaki 

ilişkiler sistemini temsil eden kurumsal yönetim kavramı ön plana çıkmıştır. Bu 

kavramın ortaya çıkmasıyla önce OECD, daha sonra SPK, şirketlere tavsiye 

niteliğinde ilkeler yayınlamıştır. Bu ilkelerin bazıları, “uygula, uygulamıyorsan 

açıkla” prensibine dayanmaktadır. SPK kurumsal yönetim ilkelerinden, pay sahipleri 

ve yönetim kurulu bölümünde yer alan ilkelerin bazıları ise 11.10.2011 tarih ve 

28081 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 54 sayılı 

“Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 

ile halka açık anonim ortaklıklar tarafından uygulamakla yükümlüdürler. 

 

4.1.1.  AraĢtırmanın Önemi 

 

Kurumsal yönetim uygulamalarının şirketlere sağlayacakları yararlardan 

faydalanabilmek için, şirketler genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri olan 

adil davranma, hesap verebilirlik, sorumluluk, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

ilkelerini dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.  

 

Kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebe bilimi karşılıklı etkileşim 

içerisindedir. Bu nedenle, kurumsal yönetim sistemine işlerlik kazandıracak bilim, 

muhasebe bilimidir. Muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim ilkelerinin etkileşimini 
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muhasebe bilgi sistemi, meslek etiği, muhasebe standartları ve bağımsız denetim 

çerçevesinde ele almak mümkündür.  

 

Muhasebe mesleği; muhasebenin ürettiği finansal bilgileri kaydetme, 

sınıflandırma, özetleyerek raporlama ve sonuçları analiz ederek yorumlama 

fonksiyonlarını yerine getiren kişilerin sürekli olarak edindiği iş ve uğraş alanıdır. 

Muhasebe mesleği, sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. Hem teknolojik ve 

sosyal yapıdaki değişiklikler hem de kamuya olan sorumluluğun sürekli değişmesi 

muhasebe mesleğini de zamanla değişime zorlamıştır. Muhasebe mesleğine düşen 

sorumluluk artmıştır. Bu nedenle; kurumsal yönetimi uygulayan işletmelerin 

muhasebe işlemlerini gerçekleştiren muhasebe meslek mensuplarının sorumlulukları, 

şirketlerin gelecekleri açısından çok önemlidir. 

 

Bu çalışma, işletmelerde kurumsal yönetim uygulamalarında, 3568 sayılı 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda 

belirtilen muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını tespit etmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.   

 

4.1.2.  AraĢtırmanın Amaçları 

 

 Araştırmanın temel amacı muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim 

ilkelerini ne düzeyde kullandıkları ve muhasebe biliminin kurumsal yönetim 

uygulamalarına olumlu etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaca 

ulaşılmasında yardımcı olacak alt amaçları şu şekilde belirlemek mümkündür: 

 

 Muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe mesleğini yerine getirmeleri 

sırasında kurumsal yönetim kavramını ne ölçüde algıladıklarını belirlemek. 

 Kurumsal yönetim kavramına duyulan ihtiyaç nedeniyle muhasebe meslek 

mensuplarının kurumsal yönetim bilinci ile hareket etmelerinin önemini 

belirlemek. 



151 

 

 Kurumsal yönetim uygulamalarının muhasebe faaliyetlerinin daha geniş 

fonksiyonla çevrelenmesini gerektirdiği bir alan olduğunu belirlemek. 

 Ülkemizde muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim kavramı 

hakkında görüşleri alınarak, bu kavramın uygulayıcılar tarafından nasıl 

algılandığını belirlemek. 

 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim ilkelerini ne ölçüde 

algıladıklarını belirlemek. 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanları ile mesleki tecrübelerini 

dikkate alarak, kurumsal yönetim sorumluluk düzeylerini belirlemek. 

 Muhasebe biliminin kurumsal yönetime katkısını belirlemek. 

 Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve zorunlu hale gelmesi ile kurumsal 

yönetim yaklaşımının uygulanması açısından muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki sorumluluk düzeylerini belirlemek. 

 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim hakkında yeterli bilgi 

düzeyine sahip olmalarının, kurumsal yönetim uygulanmasına katkısını 

belirlemek. 

 

4.1.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

 

Hipotez, kuramlara ya da sezgiye dayalı olarak oluşturulan, araştırılan konu 

ile ilgili gerçekleşmesi beklenen bir durumu belirten önermedir (Özdamar, 1999: 85). 

Hipotezler, araştırma hipotezleri ve istatistiksel hipotezler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Araştırma hipotezleri, istatistikçi olmayan araştırmacılar tarafından öne sürülen ve 

araştırmacının gözlemlerine dayalı olan ifadelerdir. İstatistiksel hipotezler ise yokluk 

(sıfır ya da null) hipotezi ve alternatif (karşıt) hipotez olarak ikiye ayrılır. H0 sembolü 

ile gösterilen yokluk hipotezleri test edilen hipotezlerdir. Yokluk hipotezinin 

reddedilmesi durumunda kabul edilen hipotezler alternatif hipotezdir ve H1 sembolü 

ile gösterilir. Alternatif hipotezler araştırma hipotezleridir (Gamgam ve Altunkaynak, 

2008: 12).  
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Araştırmada; yokluk hipotezlerinin test edilmesi için istatistiksel testler 

yapılmış, yokluk hipotezlerinin reddedilme durumuna göre gerekli değerlendirmeler 

gerçekleşmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan yokluk hipotezleri 

şunlardır: 

 

Hipotez 1  Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri ile kurumsal 

 yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma durumları arasında 

 ilişki yoktur. 

Hipotez 2 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime ilişkin görüşleri, 

  mesleki unvanlarına göre değişmemektedir.  

Hipotez 3 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime olan katkıları 

  mesleki tecrübelerine göre farklılık göstermemektedir. 

Hipotez 4 Kurumsal yönetim görüş puanları açısından kurumsal yönetim 

hakkında bilgi sahibi olma durumları arasında anlamlı fark yoktur. 

Hipotez 5 Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe biliminin kurumsal 

yönetime ilişkin görüşleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının 

şirketler için önemli olma düşüncesi arasında fark yoktur. 

Hipotez 6 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmalı düşüncesi ile muhasebe 

biliminin kurumsal yönetime olan katkısına ilişkin görüşleri arasında 

fark yoktur. 

Hipotez 7 Finansal tablolara olan güvenin artması için muhasebe meslek 

mensuplarının kurumsal yönetime önem vermeleri ile kurumsal 

yönetim görüş puanları arasında fark yoktur. 

Hipotez 8 Muhasebe meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının 

hayata geçirilmesi arasında güçlü bir bağ olduğu düşüncesine göre 

gruplandırılan meslek mensupları arasında kurumsal yönetim görüş 

puanları açısından fark yoktur. 

Hipotez 9 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim sorumluluk 

düzeyi, mesleki unvana göre değişmemektedir. 

Hipotez 10 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olmaları ile sorumluluk düzeyleri arasında fark 

yoktur. 
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Hipotez 11 Muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri arasında kurumsal 

yönetimi uygulayan şirketlerin bulunma durumuna göre meslek 

mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur. 

Hipotez 12 Kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesini muhasebe 

biliminin sağladığı düşüncesi ile sorumluluk düzeyleri arasında fark 

yoktur. 

Hipotez 13 Yeni TTK’nın muhasebe meslek mensuplarına muhasebe 

standartlarına uyma zorunluluğu getirmesinin, kurumsal yönetim 

anlayışını geliştireceği düşüncesine göre gruplandırılan muhasebe 

meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur. 

Hipotez 14 Yeni TTK ile bağımsız denetim yetkisi verilen SMMM ve YMM 

unvanlı meslek mensupları kurumsal yönetim uygulamalarına katkı 

sağlaması düşüncesi göre gruplandırılan meslek mensuplarının 

sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur. 

Hipotez 15 Muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken 

meslek etiğini dikkate almaları ile kurumsal yönetim uygulamalarına 

katkı sağlar düşüncesi arasında ilişki yoktur. 

Hipotez 16 Muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken 

muhasebe standartlarını dikkate almaları ile kurumsal yönetim 

uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için muhasebe 

standartlarına önem vermelidir düşüncesi arasında ilişki yoktur.  

 

4.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

 

Bilimsel araştırma, belirli olgular kümesinin niteliği, ortaya çıkış nedenleri ile 

neden olduğu sonuçlar konusunda bilgilendirme olarak tanımlanabilir. 

Çözümlenebilmesi için ilgilenilen soruna ilişkin verilerin derlenmesi, önyargısız 

olarak çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması olan araştırma, çok önemli bir 

amacın gerçekleşmesini ve ortaya çıkarılmış yeni gerçeklerin ışığında kabul gören 

yasa ve sonuçların yeniden gözden geçirilmesini içerir (Çömlekçi, 2001: 17). 

Bilimsel araştırmayı diğer bilgi edinme yöntemlerinden farklı kılan nokta, bilginin 

sistematik bir şekilde elde edilmesi amacıyla bir araştırma şablonu sunmasıdır 
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(Altunışık vd., 2004: 21). Bu araştırma şablonu araştırma yöntemi olarak da 

nitelendirilebilir. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için uygulanan yöntem 

Şekil 4.1’de gibi özetlenebilir. 

 

ġekil-4.1 AraĢtırmada Uygulanan Yöntem 

 

Araştırmada ilk olarak çalışmanın geçerliliğini sağlamak amacıyla literatür 

taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak çalışmanın kurumsal 

çerçevesi belirlenmiştir. Daha sonra ortaya konulan kurumsal çerçeveden hareketle, 

bir alan araştırması yapılmıştır.  

 

 

Literatür 

Taraması 

Yapılması 

Araştırma 

Stratejisi ve 

Hipotezlerinin 

Belirlenmesi 

Ana Kütlenin 

ve Örnek 

Büyüklüğün 

Belirlenmesi 

Veri Toplama 

Yönteminin 

Belirlenmesi 

Anketin 

Geçerliliğinin 

Test Edilmesi 

Anket Formunun 

Hazırlanması  

 

Verilerin 

Kodlanması, 

Düzenlenmesi 

ve Verilerin 

Analizi 

Araştırma 

Bulgularının 

Raporlanması 

Anket Formunun 

Uygulanması 
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4.2.1.  Ana Kütlenin ve Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 

 

Üzerinde araştırma yapılan gözlenebilir ve ortak özelliklere sahip birimler 

topluluğundan, rassal ve daha az sayıda seçilen birimlerin incelenmesi ve elde edilen 

sonuçlardan yararlanarak bu topluluğa ilişkin tahminde bulunulması işlemine 

örnekleme denir. Hakkında bilgi edinilmek istenen ve gözlenebilir ortak özelliklere 

sahip birimlerden meydana gelen topluluğa ise ana kütle denir (Bülbül, 2001: 139-

140).  Araştırmada, Ankara ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak 3568 sayılı kanunla 

muhasebe mesleğini icra edenlerin tamamı ana kütleyi oluşturmaktadır. Araştırmanın 

ana kütlesini oluşturan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin sayıları, ilgili meslek odalarından öğrenilmiştir.  

 

TÜRMOB’a bağlı Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ile ilgili düzenlemeleri organize eden Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası (SMMMO) ve Yeminli Mali Müşavirler için de Yeminli Mali 

Müşavirler Odası (YMMO) bulunmaktadır.  

 

Buna göre; 07.10.2011 tarihi itibariyle, araştırmanın ana kütlesini oluşturan 

Ankara meslek odalarına kayıtlı meslek mensupları Tablo-4.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo-4.1. AraĢtırmanın Ana Kütlesini OluĢturan Meslek Mensupları 

Mesleki Unvanları Sayı  

Serbest Muhasebeci 1847 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 8570 

Yeminli Mali Müşavir 1176 

Toplam 11593 

 

Bilimsel araştırmaların önemli aşamalarından biri olan örneklem hacminin 

belirlenmesi için araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenen ana kütleyi 

sınırlandırma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın amaçlarına en uygun örneklem 

hacminin belirlenebilmesi için; n, örneklem hacmi; N, evren hacmi; z, güvenilirlik 
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düzeyine ait tablo değeri, p ve q sırasıyla ilgilenilen olayın görülme ve görülmeme 

olasılıkları ve d, duyarlılık düzeyi olmak üzere, qpzdNqpzNn ...... 222
 

formülü kullanılmıştır (Esin vd., 2010: 117).  

 

Bu formüle göre; %95 güvenilirlikle N=11593, z=1,96, p=q=0,5, ve d=0,05 

alınarak en uygun örneklem hacmi n= 372 olarak hesaplanmıştır. Gözlem 

birimlerinin anketi cevaplamama durumu ve geçersiz sayılacak anketler düşünülerek 

örneklem hacmi 450 olarak belirlenmiştir. 
 

 

Araştırmada örneklem hacmi belirlendikten sonra ana kütledeki her elemanın 

eşit seçilme şansına sahip olması ve aynı zamanda birinin seçilmesi, diğerinin 

seçilmesine etki etmeyeceğinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

(Altunışık vd., 2004: 127).  

 

Araştırmanın ana kütlesini oluşturan 11593 meslek mensubundan 450 meslek 

mensubu basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. 35 meslek mensubu 

anketi cevaplamamıştır. 11 anket ise geçersiz sayılmıştır. Bu nedenle, analizler 404 

anketten elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir.   
 

 

4.2.2. Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi 

 

Araştırma sonucunda sağlıklı sonuçlara ve yorumlara ulaşılabilmesi, olgular 

arasındaki ilişkinin niteliğini belirleyen değişkenlerin değerleri hakkında sahip 

olunan bilgiye bağlıdır. Yani, değişkenler hakkında sağlıklı bilgi yoksa analiz tekniği 

ve kurumsal altyapı ne kadar güçlü olursa olsun sağlıklı sonuca ulaşmak mümkün 

değildir (Altunışık vd., 2004: 63). Değişkenlere dair bilgilere diğer bir deyişle 

verilere ulaşmanın birçok yolu vardır. Bu nedenle, araştırmada öncelikle veri 

kaynaklarının belirlenmesi gereklidir.  

 

Bir araştırmada veri kaynakları birincil ve ikincil veriler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Veri elde etmek için yaygın olarak kullanılan; gözlem, görüşme ve 
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anket teknikleri birincil veri kaynakları olarak ifade edilir. İkincil veri kaynakları ise; 

kütüphane, yayınlar, internet, televizyon, kurum raporları ve Merkez Bankası verileri 

gibi zaman serisi çalışmalarını içerir (Altunışık vd., 2004: 65). İkincil veriler; resmi 

ve resmi olmayan pek çok kurum tarafından daha önce derlenmiş verileri kapsar. 

 

Araştırmada tercih edilen veri kaynağı birincil veriler olmuştur. Araştırma 

için gerekli verilerin tarafsız ve istatistiksel analize uygun olarak toplanabilmesi için 

anket tekniği tercih edilmiştir. Anket tekniği kullanılarak belirlediğimiz değişkenlere 

ilişkin sorular oluşturulmuştur.  

 

 Anket formuyla elde edilmek istenen veri; postayla, telefonla, karşılıklı 

görüşmeyle, e-posta veya internet aracılığıyla toplanabilir. Araştırmada hız ve 

maliyet açısından getirdiği avantajlar ve her an cevaplama kolaylığı olması 

nedeniyle, anketler gözlem birimlerine e-posta yoluyla gönderilerek, veriler 

toplanmıştır. 

 

4.2.3. Anket Formunun Hazırlanması 

 

Araştırma yönteminin tamamlayıcısı olması nedeniyle tercih edilen anket 

tekniği veri kaynağından yararlanabilmek için, araştırma konusu ile ilgili belirlenen 

hipotezlerin test edilmesine yönelik sorular hazırlanmıştır. Anket formundaki 

soruların belirlenmesinde ilgili literatür çalışmaları, kurumsal yönetim ilkeleri ve bu 

konuda yapılmış araştırmalar gözden geçirilmiştir. Araştırma amaçlarına uygun 

olarak hazırlanan anket formu Ek 1’de verilmiştir. 

 

Anket çalışmasında kapalı uçlu soru türünden yararlanılmıştır. Alternatif 

cevap seçeneklerinin listelenerek, cevaplayıcılardan düşüncelerini en iyi yansıtan 

seçeneğin işaretlemesinin istendiği soru türü kapalı uçlu sorulardır (Baş, 2008: 49) 

Kapalı uçlu sorular, soru içeriğinin cevaplayıcı tarafından açıkça görülmesini 

sağlaması ve cevaplayıcılar arasında karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla tercih 

edilmiştir (Baş, 2008: 50, Balcı, 1997: 175). Ayrıca, davranışların ve tutumların 

ölçülmesi amacıyla 5’li likert tipi sorulardan yararlanılmıştır.  
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Araştırmayla ilgili verilerin toplanmasında dört bölümden oluşan bir anket 

formundan yararlanılmıştır. Hazırlanan anket formunun içeriği Tablo 4.2’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo-4.2. Anket Formu Ġçeriği 

Bölüm Bölüm Sorularının Ġçeriği Soru Sırası 

1 Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişisel Bilgileri  1-4 

2 Kurumsal Yönetim ile İlgili Genel Kavramlar 5-10 

3 Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim ile 

İlgili Görüşleri 

11-21 

4 Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim 

Konusundaki Sorumlulukları 

22-29 

 

Anket formundaki birinci bölümde, muhasebe meslek mensupları hakkında 

tanımlayıcı bilgi sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla; kişilerin çalışma durumu, 

mesleki unvanları, eğitim durumu ve tecrübeleri ile ilgili sorular hazırlanmıştır. 

 

İkinci bölümde; muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim 

uygulaması hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu 

sorular; muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim kavramına ilişkin algı 

düzeylerini belirlemeye yöneliktir. 

 

Üçüncü bölümde; muhasebe biliminin kurumsal yönetime olan katkısını 

ölçme amacına yönelik,  muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim ile ilgili 

görüşlerini içeren sorular yer almaktadır. Bu sorular; muhasebe meslek 

mensuplarının muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki etkileşim 

konusundaki tutum, fikir ve algılarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. 

 

Dördüncü bölümde ise, muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim 

konusundaki sorumluluklarının belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. 
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Muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken önem verdikleri 

kavramların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

4.2.4. Anketin Güvenilirliği ve Geçerliliği 

 

Güvenilirlik; ölçme aracının ölçtüğü özelliği ya da özellikleri, ne derecede bir 

kararlılıkla ölçmekte olduğunun bir göstergesidir. Başka bir ifadeyle; bir ölçme 

arasında bütün soruların birbiri ile tutarlılığını, ele alınan oluşumu ölçmede türdeşliği 

ortaya koyan bir kavramdır (Tavşancıl, 2006: 16). Bir ölçeğin güvenilirliğinin test 

edilmesinde Spearman-Brown, Stanley, Cronbach Alfa, Rulon, Flanagen, Mossier, 

Horst gibi teknikler kullanılır. Bu teknikler arasında Cronbach Alfa Katsayısı, 

ölçekteki sorulara ya da maddelere verilen cevapların doğru ya da yanlış olarak 

değerlendirilmediği, likert ölçeğindeki gibi derecelendirilmiş tutum ve kişilik 

testlerinde hesaplanır (Tavşancıl, 2006: 27-28). Cronbach Alfa değeri, olası tüm 

ikiye ayırma kombinasyonları sonucu ortaya çıkacak olan ikiye ayırma katsayılarının 

bir ortalamasını göstermektedir. Alfa değeri 0 ile 1 arasında değerler alır (Altunışık 

vd., 2004: 113).  

 

Cronbach alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü 

aşağıda şekildedir (Tavşancıl, 2006: 29). 

  0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

  0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

  0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

  0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

 

Araştırmada, kurumsal yönetim görüş puanı ve sorumluluk puanı olarak iki 

ölçek kullanılmıştır. Kurumsal yönetim görüş puanları ölçeğinin güvenilirliğinin test 

edildiği Cronbach Alfa Katsayısı 0,845, kurumsal yönetim sorumluluk puanları 

ölçeğinin ise Cronbach Alfa Katsayısı 0,900’dür.  
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Geçerlilik; bir ölçme aracının, neyi ölçtüğü ve bu işi ne kadar iyi yaptığı 

anlamına gelmektedir. Ölçülmek istenen özellik soyutlaştıkça, elle tutulan, gözle 

görülen ve iyice bilinen özelliklerden uzaklaştıkça, amaca hizmet gücü olmayan ya 

da çok sınırlı olan ölçeklerle çalışma tehlikesi artmaktadır (Tavşancıl, 2006: 34-35).  

 

Geçerlilik; yüzeysel geçerlilik, kapsam geçerliliği, ölçüt geçerliliği, yapı 

geçerliliği olarak dört gruba ayrılır. Yüzeysel geçerlilik, ankette araştırmanın amacı 

ile ilgili bütün gerekli soruların sorulup sorulmadığı, uygun bir dil, uygun bir üslup 

kullanılıp kullanılmadığı ile ilgilidir. Kapsam geçerliliği, anketin ölçmek istediği 

olguyu ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarıp çıkarmadığını incelemek amacıyla, 

konunun uzmanlarının görüşlerine başvurularak yapılan değerlendirmedir. Ölçüt 

geçerliliği, kullanılan ölçeğe dayalı kestirimlerin gerçek değerlerle tutarlılığının 

ölçüsüdür. Yapı geçerliliği, ölçeğin aynı olguyu ölçen diğer önemli ölçeklerle tutarlı 

olmasını ifade etmektedir (Tavşancıl, 2006: 37-45). Anketin hazırlanması 

aşamasında anketin geçerliliğinin, belirtilen geçerlilik türlerine göre sınanması amacı 

ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Anketin hazırlanması sırasında, konu ile ilgili 

uzman kişilere başvurularak, anket sorularının araştırmanın amacı için uygun olup 

olmadığına ve anketin ölçmek istediği olguyu ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarıp 

çıkarmadığına ilişkin görüşleri alınmıştır. 

 

4.2.5. Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi 

 

Araştırmada, anket formunda yer alan her bir sorudaki her bir cevap 

seçeneğine karşılık gelen bir kod atanarak, geri dönen anket formundaki cevaplar 

kodlanmıştır.  Kodlanan cevaplar, “SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 

For Windows 15.0 Sürümü” ile analiz edilmiştir. 

 

SPSS, veri analizi amacıyla geliştirilmiş temel ve ileri istatistiksel yöntemleri 

içeren bir pakettir. SPSS, özellikle anket ve araştırma formlarından elde edilen 

verilerin analizinde yararlanılan ve yaygın olarak kullanılan bir paket programdır 

(Özdamar, 1999: 51).  
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Anket formundaki bilgiler kodlanıp, SPSS veri programına aktarıldıktan 

sonra, veriler analize uygun biçimde düzenlenmiştir. Veri girişinde yapılan olası 

hataları tespit etmek ve düzeltmek amacıyla tüm verilerin frekans tabloları 

incelenmiştir. İncelenen frekans dağılımları sonucunda olası mantıksal çelişkiler 

araştırılmış ve veri girişinde yapılan hatalar düzeltilmiştir.  

 

Araştırmada, muhasebecilerin kurumsal yönetim ile ilgili görüşleri ve 

muhasebecilerin kurumsal yönetim konusundaki sorumlulukları bölümlerindeki 

sorulara verilen cevapların puanları toplanarak, toplam puan elde edilmiştir. Elde 

edilen toplam puanlar için normallik testi yapılmış ve puanların normal dağılımdan 

gelmediği belirlenmiştir. Normallik varsayımının sağlanmadığı ve ölçme düzeyinin 

sıralayıcı veya sınıflandırıcı olduğu durumlarda parametrik olmayan testler kullanılır. 

Parametrik olmayan testler aynı zamanda, ana kütle dağılımı arasında varsayım 

yapmaksızın ve belirli parametrik değerlere sahip olmaksızın hipotez testlerinin 

yapılabildiği istatistikî testlerdir (Özdamar, 1999: 334). Hipotez testlerinde  

belirlenen değişkenler açısından gruplar karşılaştırırken iki grubun 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında 

Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. İlişki analizleri için Ki-Kare testi 

kullanılmıştır. 

 

4.3.   AraĢtırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

 Bu bölümde araştırmaya katılan Ankara ilindeki Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin anket sorularına vermiş 

oldukları bilgiler, istatistiksel analizleri tablolar yardımıyla açıklanacaktır. Bu 

bağlamda; anket formunun içeriğine bağlı kalınarak genel bilgiler, muhasebecilerin 

kurumsal yönetim ile ilgili görüşleri ve muhasebecilerin kurumsal yönetim 

konusundaki sorumlulukları başlıkları ile incelenecektir. Bu inceleme sırasında 

araştırmanın amaçlarına yönelik oluşturulan hipotezleri değerlendirmek için yokluk 

hipotezleri test edilecektir. 
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4.3.1.  AraĢtırmaya Katılan Muhasebe Meslek Mensupları Hakkında 

Genel Bilgiler 

 

Araştırma bulgularının değerlendirilmesine ilk olarak, araştırmaya katılan 

muhasebe meslek mensupları hakkında genel bilgiler verilecektir. 

 

 Anket formunu cevaplayan muhasebe meslek mensuplarının çalışma durumu 

Tablo 4.3’de görülmektedir. Buna göre; cevaplayıcıların 98’inin bağımlı muhasebeci, 

301’inin de bağımsız muhasebeci olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Tablo 4.3. AraĢtırma Katılanların ÇalıĢma Durumları 

ÇalıĢma Durumu Sayı Yüzde 

Bağımlı Muhasebeci 98 24,3 

Bağımsız Muhasebeci 301 74,5 

Cevapsız 5 1,2 

Toplam 404 100 

 

 Tablo 4.3. incelendiğinde cevaplayıcıların büyük çoğunluğunu, %74,5’lik 

oranla bağımsız olarak çalışan muhasebeciler, %24,3’lük oranla ise bağımlı olarak 

çalışan muhasebeciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %1,2’si çalışma 

durumunu belirtmemiştir. 

 

Araştırmaya katılanların mesleki unvanlarına ilişkin bilgiler Tablo 4.4.’de 

görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 4.4. AraĢtırmaya Katılanların Mesleki Unvanları 

Mesleki Unvanı Sayı Yüzde 

Serbest Muhasebeci 64 15,8 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 262 64,9 

Yeminli Mali Müşavir 74 18,3 

Cevapsız 4 1 

Toplam 404 100 
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 Araştırmaya katılanların; 64’ü Serbest Muhasebeci, 262’si Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve 74’ü Yeminli Mali Müşavirdir. Tablo 4.1. 

incelendiğinde %64,9’luk bir oranla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin ankete en 

çok cevap veren kişi olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %18,3’lük oranla 

Yeminli Mali Müşavir, %15,8’lik oranla Serbest Muhasebeci gelmektedir. %1 oranla 

araştırmaya katılanlar, mesleki unvanlarını belirtmemiştir. 

 

 Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübelerine 

ilişkin bilgiler Tablo 4.5.’de yer almaktadır. Buna göre; araştırmaya katılan 

muhasebe meslek mensuplarından 45’i 2-5 yıl, 74’ü 5-10 yıl, 137’si 10-20 yıl ve 

146’sı 20 yıl ve daha fazla muhasebe mesleğini icra etmektedir. 

 

 Tablo 4.5. AraĢtırmaya Katılanların Mesleki Tecrübeleri 

Mesleki Tecrübe Sayı Yüzde 

2-5 yıl 45 11,1 

5-10 yıl 74 18,3 

10-20 yıl 137 33,9 

20 yıl ve daha fazla 146 36,1 

Cevapsız 2 0,5 

Toplam 404 100 

 

 Tablo 4.5. incelendiğinde araştırmaya katılan meslek mensuplarının 

%36,1’lik bir oranla 20 yıl ve daha fazla mesleki tecrübeye sahip olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla cevaplayıcıların mesleki tecrübelerini ifade 

edersek; %33,9’luk kısmı 10-20 yıl, %18.3’lük kısmı 5-10 yıl ve son olarak 

%11,1’lik kısmı ise 2-5 yıl arasında mesleki tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların  %0,5’i ise mesleki tecrübelerini belirtmemiştir. Bu sonuçla 

birlikte araştırmada kullanılan verilerin, tecrübeli kişiler tarafından oluşturulduğu 

söylenebilir.  
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 Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının eğitim durumu dağılımı, 

Tablo 4.6.’da verilmiştir. Buna göre; meslek mensuplarının 39’u lise, 13’ü ön lisans, 

285’i lisans ve 65’i lisansüstü eğitim almışlardır. 

 

 Tablo 4.6. AraĢtırmaya Katılanların Eğitim Durumları 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Lise 39 9,7 

Ön Lisans 13 3,2 

Lisans 285 70,5 

Lisansüstü 65 16,1 

Cevapsız 2 0,5 

Toplam 404 100 

 

 Tablo 4.6 incelendiğinde araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun 

%70,5’lik bir oranla lisans mezunu olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla; 

%16,1’lik oranla lisansüstü, 9,7’lik oranla lise ve %3,2’lik oranla ön lisans mezunu 

oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %0,5’i eğitim durumlarını 

belirtmemiştir. 

 

4.3.2. Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili Genel Kavramlar 

 

Araştırmanın amaçlarından biri de muhasebe meslek mensuplarının, 

muhasebe mesleğini yerine getirmeleri sırasında kurumsal yönetim kavramını ne 

ölçüde algıladıklarını belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde meslek mensuplarının 

kurumsal yönetim uygulaması hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek için sorular 

sorulmuştur. Araştırmaya katılan meslek mensuplarının kurumsal yönetim 

uygulaması hakkındaki bilgi düzeyleri Tablo 4.7.’de görüldüğü gibidir. 
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Tablo 4.7. Kurumsal Yönetim Bilgi Düzeyleri 

Kurumsal Yönetim Bilgi Düzeyleri Cevap Sayı Yüzde 

Kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi 

sahibi misiniz? 

Evet 300 74,3 

Hayır 98 24,3 

Cevapsız 6 1,5 

Toplam 404 100 

Kurumsal yönetim uygulamaları şirketler için 

önemli midir? 

Evet 348 86,1 

Hayır 8 2 

Fikrim Yok 42 10,4 

Cevapsız 6 1,5 

Toplam 404 100 

Kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleri (SPK ve 

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, İMKB 

düzenlemeleri) sizce şirketlerce uygulanmalı mıdır? 

Evet 338 83,7 

Hayır 55 13,6 

Cevapsız 11 2,7 

Toplam 404 100 

 

Tablo 4.7 incelendiğinde; “Kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi 

sahibi misiniz?” sorusuna %74,3’lük oranla, “Kurumsal yönetim uygulamaları 

şirketler için önemli midir?” sorusuna %86,1’lik oranla ve “Kurumsal yönetim 

anlayışı ve ilkeleri (SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, İMKB düzenlemeleri) 

sizce şirketlerce uygulanmalı mıdır?” sorusuna ise %83,7’lik oranla evet cevabının 

verildiği görülmektedir.  

 

Muhasebeciler belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarını 

gözetmelidirler. Toplumun çıkarlarını gözetirken kurumsal yönetim ilkelerine uygun 

hareket etmelidirler. Kurumsal yönetimin gelişmesi ve uygulanmasının 

yaygınlaştırılması için muhasebe meslek mensuplarının adil davranma, hesap 

verebilirlik, sorumluluk ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kavramlarını bilmeleri ve 

önem vermeleri gerekmektedir. Tablo 4.7 belirtilen sonuçlara göre; araştırmacıların 

büyük bir çoğunluğunun kurumsal yönetim bilgi düzeylerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Bu konuyla ilgili, “Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri ile 

kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma durumları arasında ilişki 

yoktur.” şeklinde oluşturulan hipotez 1’in değerlendirilmesi için; belirtilen yokluk 

hipotezi test edilecektir.  

 

Tablo- 4.8. Mesleki Tecrübeleri ile Kurumsal Yönetim Bilgi Düzeyleri 

 

Kurumsal yönetim uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi misiniz? Ki-Kare Analizi 

Evet Hayır Toplam Ki-Kare p 

n % n % n % 

11,133 0,011 Mesleki 

Tecrübeniz 

2-5 yıl 27 60 18 40 45 100 

5-10 yıl 57 78,1 16 21,9 73 100 

10-20 yıl 97 71,3 39 28,7 136 100 

20 yıl ve daha 

fazla 118 82,5 25 17,5 143 100 

Toplam 299 75,3 98 24,7 397 100 

 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri ile kurumsal yönetim 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma durumları arasındaki ilişkinin test 

edilmesinde, iki farklı örneklem söz konusu olduğundan Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

kullanılmıştır. Ki-Kare Bağımsızlık Testi, iki veya daha fazla değişken grup arasında 

ilişki bulunup bulunmadığı inceler.  Bu testin yapılabilmesi için gözlem sonuçlarının 

sınıflandırılmış veya gruplandırılmış bileşik seriler şeklinde gösterilmesi gerekir 

(Bülbül, 2001: 283).  

 

 Elde edilen olasılık (p) değerine göre (p<0,05) yokluk hipotezi, %95 

güvenilirlikle reddedilmiştir. Buna göre; muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

tecrübeleri ile kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma durumları 

arasında ilişki vardır. 

 

Tablo 4.8’den anlaşılacağı üzeri; muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

tecrübeleri arttıkça, kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi düzeyleri de 

artmaktadır. 20 yıl ve daha fazla tecrübeye sahip muhasebe meslek mensuplarının 



167 

 

“kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna % 82,5’lik 

oranla evet cevabını verme oranları en yüksektir. 

 

Tablo 4.9. Mükelleflerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına BakıĢ Açıları 

Mükelleflerin Kurumsal Yönetim 

Uygulamalarına BakıĢ Açıları 

 

Sayı Yüzde 

Mükellefleriniz arasında kurumsal yönetimi 

uygulayan şirketler var mı? 

Evet 138 34,2 

Hayır 233 57,7 

Fikrim Yok 30 7,4 

Cevapsız 3 0,7 

Toplam 404 100 

Mükellefleriniz olan şirketlerin kurumsal yönetim 

ilkelerini (adil davranma, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk)  

uygulama derecesi nedir? 

Tamamen Uyumlu 60 14,9 

Kısmen Uyumlu 225 55,7 

Uyumsuz 111 27,5 

Cevapsız 8 2 

Toplam 404 100 

 

 Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerinin 

kurumsal yönetim uygulamalarına bakış açılarına ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar 

Tablo 4.9’da görüldüğü gibidir. Buna göre;  “Mükellefleriniz arasında kurumsal 

yönetimi uygulayan şirketler var mı?” sorusuna %57,7’lik oranla ve “Mükellefleriniz 

olan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini (adil davranma, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk)  uygulama derecesi nedir?” sorusuna ise 

%55,7’lik oranla hayır cevabı verilmiştir. Buna göre; mükelleflerin kurumsal 

yönetime önem vermedikleri görülmektedir.  

 

4.3.3. Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili GörüĢleri 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amaçları doğrultusunda muhasebe 

meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki görüşleri tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki 

görüşlerini tespit etmek için Tablo 4.10’da belirtilen sorular, 5’li likert tipinde 
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sunulmuştur. Ölçek, “1, kesinlikle katılmıyorum” ve “5, kesinlikle katılıyorum” 

arasında değerler almaktadır. Likert tipi ölçek sorularında, ölçek puanlarının dağılımı 

incelenmelidir. Ölçeğe göre; dağılımda en yüksek ve en düşük puanlar tespit 

edilmiştir. Muhasebecilerin kurumsal yönetim görüşlerini tespit etmek için 6 adet 

soru hazırlanmıştır. Seçenek sayısı 5’dir. Buna göre; en yüksek puan 30, en düşük 

puan 6’dır. Puan genişliği 24’dür. Muhasebecilerin kurumsal yönetim görüş puanları, 

muhasebe biliminin kurumsal yönetime katkısını ölçer. Muhasebecilerin kurumsal 

yönetim görüşleri ile ilgili sorularında puanların düşmesi, muhasebe bilimi ile 

kurumsal yönetim arasındaki bağın zayıfladığını, yüksek olması ise bağın 

güçlendiğini göstermektedir.  

 

 Likert tipi ölçek ile ankete katılanların, hazırlanan ölçekte bulunan ifadelerin 

her birine tepkide bulunması ve kendisi hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. 

Sonuçlar Tablo 4.10’da görüldüğü gibidir. 
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Tablo 4.10. Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili GörüĢleri 

 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

Muhasebe sisteminden sağlanan 

bilgiler, kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanma 

sonuçlarının ölçümünde bir 

araçtır. 

14 3,5 15 3,7 44 10,9 202 50 129 31,9 404 100 

Kurumsal yönetim ilkelerini 

dikkate alarak gerçekleĢtirilen 

muhasebe mesleği kurumsal 

yönetim faaliyetlerine doğrudan 

katkı sağlamaktadır. 

12 3 14 3,5 37 9,2 202 50 139 34,4 404 100 

Muhasebe uygulayıcıları 

kurumsal yönetim 

uygulamalarının geliĢmesi ve 

yaygınlaĢması için muhasebe 

standartlarına önem 

vermelidirler. 

10 2,5 11 2,7 24 5,9 176 43,6 183 45,3 404 100 

Yeni TTK ile, kamuyu 

aydınlatma ve Ģeffaflık için 

iĢletmeler sınıflandırılarak, her 

bir sınıf açısından farklı bir 

muhasebe düzeni getirilmesi 

kurumsal yönetimin 

uygulanmasına katkı 

sağlayacaktır. 

18 4,5 29 7,2 71 17,6 156 38,6 130 32,2 404 100 

Muhasebe manipülasyonları ve 

finansal raporlama hilelerinin 

azaltılması muhasebe meslek 

mensuplarının muhasebe 

standartlarını uygulamaları ile 

sağlanacaktır. 

10 2,5 28 6,9 37 9,2 168 41,6 161 39,9 404 100 

Kurumsal yönetim ilkelerinden 

Ģeffaflık ve kamuyu aydınlatma 

doğrudan muhasebe 

uygulamaları ile iliĢkilidir. 

16 4 34 8,4 59 14,6 180 44,6 115 28,5 404 100 

 

 

 Araştırmaya katılanların kurumsal yönetim ile ilgili ifadelere ilişkin görüşleri 

değerlendirildiğinde; “Muhasebe sisteminden sağlanan bilgiler, kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanma sonuçlarının ölçümünde bir araçtır.” ifadesine ve “Kurumsal 

yönetim ilkelerini dikkate alarak gerçekleştirilen muhasebe mesleği kurumsal 
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yönetim faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamaktadır.” görüşüne araştırma katılan 

meslek mensupları %50’lik oranla katılmışlardır. “Muhasebe uygulayıcıları 

kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için muhasebe 

standartlarına önem vermelidirler.” ifadesine ise meslek mensupları %45,3’lük 

oranla kesinlikle katılmışlardır. Meslek mensupları; “Yeni TTK ile, kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık için işletmeler sınıflandırılarak, her bir sınıf açısından farklı 

bir muhasebe düzeni getirilmesi kurumsal yönetimin uygulanmasına katkı 

sağlayacaktır.” görüşüne %38,6’lik oranla, “Muhasebe manipülasyonları ve finansal 

raporlama hilelerinin azaltılması muhasebe meslek mensuplarının muhasebe 

standartlarını uygulamaları ile sağlanacaktır.”ifadesine %41,6’lik oranla ve  

“Kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ve kamuyu aydınlatma doğrudan muhasebe 

uygulamaları ile ilişkilidir.” görüşüne ise %44,6’lık oranla katıldıkları Tablo 4.10’da 

görülmektedir. Buna göre; muhasebe biliminin kurumsal yönetime olan katkısını 

ölçmek amacıyla hazırlanan muhasebecilerin kurumsal yönetim ile ilgili görüşlerine 

ilişkin muhasebe meslek mensuplarının genellikle olumlu görüşler beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki görüşleri ile 

ilgili aşağıda yer alan yokluk hipotezler test edilecektir. 

 

Hipotez 2 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime ilişkin görüşleri, 

  mesleki unvanlarına göre değişmemektedir.  

Hipotez 3 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime olan katkıları 

  mesleki tecrübelerine göre farklılık göstermemektedir. 

Hipotez 4 Kurumsal yönetim görüş puanları açısından kurumsal yönetim 

hakkında bilgi sahibi olma durumları arasında anlamlı fark yoktur. 

Hipotez 5 Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe biliminin kurumsal 

yönetime ilişkin görüşleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının 

şirketler için önemli olma düşüncesi arasında fark yoktur. 

Hipotez 6 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmalı düşüncesi ile muhasebe 

biliminin kurumsal yönetime olan katkısına ilişkin görüşleri arasında 

fark yoktur. 
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Hipotez 7 Finansal tablolara olan güvenin artması için muhasebe meslek 

mensuplarının kurumsal yönetime önem vermeleri ile kurumsal 

yönetim görüş puanları arasında fark yoktur. 

Hipotez 8 Muhasebe meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının 

hayata geçirilmesi arasında güçlü bir bağ olduğu düşüncesine göre 

gruplandırılan meslek mensupları arasında kurumsal yönetim görüş 

puanları açısından fark yoktur. 

 

 Muhasebe biliminin kurumsal yönetime olan katkısını ölçmek amacıyla 

hazırlanan görüş puanları ile muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına 

göre değerlendirildiğinde Tablo 4.11’de görüldüğü üzere, 24,29 puan ortalaması ile 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’in kurumsal yönetim görüş puanlarının diğer 

meslek mensuplarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo-4.11. Mesleki Unvana Göre Kurumsal Yönetim GörüĢ Puanları 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Mesleki 

Unvanınız Sayı Ortalama Minimum Maksimum SS 
Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

Serbest 

Muhasebeci 64 23,92 10 30 4,05 188,17 

3,216 0,200 

Serbest 

Muhasebeci 

Mali Müşavir 262 24,29 6 30 4,79 207,95 

Yeminli Mali 

Müşavir 74 24,03 18 30 3,08 184,78 

Toplam 400 24,18 6 30 4,4   

 

 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre kurumsal 

yönetime ilişkin görüşlerinin değişip değişmediğinin test edilmesinde Kruskal Wallis 

H Testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H Testi, ikiden fazla bağımsız örneğin farklı 

ana kütleden gelip gelmediğine karar vermek ve gruplar arasında karşılaştırma 

yapmak için kullanılır (Kartal, 2006: 213). Elde edilen olasılık (p) değerine göre 

(p>0,05), “Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime ilişkin görüşleri, 



172 

 

mesleki unvanlarına göre değişmemektedir.” şeklindeki hipotez 2 %95 güvenilirlikle 

kabul edilmiştir. Buna göre; muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanları, 

kurumsal yönetim hakkındaki görüşleri açısından farklık göstermemektedir. Diğer 

bir deyişle; meslek mensuplarının unvanları kurumsal yönetime bakış açılarını 

etkilememektedir. 

 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre puanları 

değerlendirildiğinde, bu puanlara ilişkin ortalamaların birbirine yakın olması, bu 

meslek mensupları arasında kurumsal yönetimle ilgili görüşler açısından farklılık 

olmadığı ifadesini desteklemektedir.   

 

Tablo 4.12. incelendiğinde; “Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal 

yönetime olan katkıları mesleki tecrübelerine göre farklılık göstermemektedir.” 

şeklindeki hipotez 3’ün değerlendirilmesi için, Kruskal Wallis H Testi kullanılarak 

yokluk hipotezi test edilmiştir. Yokluk hipotezi (p>0,05) olduğundan %95 

güvenilirlikle kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak; “Muhasebe meslek mensuplarının 

kurumsal yönetime olan katkıları mesleki tecrübelerine göre farklılık 

göstermemektedir.” şeklindeki hipotez 3 kabul edilmiştir. Muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki tecrübeleri, kurumsal yönetime olan katkıları açısından 

önemli bir etken değildir.  

 

Tablo- 4.12. Mesleki Tecrübelerine Göre Kurumsal Yönetim GörüĢ Puanları 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Mesleki 

Tecrübeniz n Ortalama Minimum Maksimum SS 
Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

2-5 yıl 45 24,18 6 30 5,1 209,9 

2,343 0,504 

5-10 yıl 74 23,96 15 30 3,75 186,62 

10-20 yıl 137 23,86 6 30 5,16 197,94 

20 yıl ve daha 

fazla 146 24,66 6 30 3,64 209,79 

Toplam 402 24,21 6 30 4,4   

    

 Tablo 4.13 incelendiğinde, araştırmaya katılan muhasebe meslek 

mensuplarının 24,68 puan ortalaması ile kurumsal yönetim uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olanların, kurumsal yönetim görüş puanının yüksek olduğu 

görülmektedir. Muhasebe bilim ile kurumsal yönetim arasındaki bağı ifade eden 
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görüş puanının yüksek olması, kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi 

olmanın, muhasebe bilimi ile var olan bağı arttırdığını göstermektedir. 

 

Tablo- 4.13. Kurumsal Yönetim Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumuna Göre   

Kurumsal Yönetim GörüĢ Puanları 

 

  Mann Whitney U Testi 

Kurumsal yönetim 

uygulamaları 

hakkında bilgi 

sahibi misiniz? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. U p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

Evet 300 24,68 6 30 4,28 213,89 

10383 0,000 

Hayır 98 22,73 7 30 4,44 155,45 

Toplam 

398 24,2 6 30 4,4   

 

Muhasebecilerin “Kurumsal yönetim görüş puanları açısından kurumsal 

yönetim hakkında bilgi sahibi olma durumları arasında anlamlı fark yoktur.” 

(p<0,05) şeklindeki hipotez 4’ü test etmek için Mann Whitney U Testi 

kullanılmıştır. Mann Whitney U testinde iki bağımsız örneğin aynı ana kütleden 

alınıp alınmadığı veya örneklerin alındıkları ana kütlelerin birbirinden farklı olup 

olmadığı test edilir (Kartal, 2006: 192). 

 

 Buna göre, yokluk hipotezi %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Bu sonuca 

göre; muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim hakkında bilgi sahibi 

olmaları, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki bağı arttırır. Kurumsal 

yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olanların kurumsal yönetim görüş 

puanları, bilgi sahibi olmayanların görüş puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim karşılıklı etkileşim 

içindedir. Muhasebe meslek mensupları, kurumsal yönetim kavramı hakkında bilgi 

sahibi olması, bu karşılıklı etkileşimin güçlü olduğunu gösterir. 

 

Tablo 4.14’de “Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe biliminin 

kurumsal yönetime ilişkin görüşleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler 

için önemli olma düşüncesi arasında fark yoktur.” şeklinde oluşturulan hipotez 5, 
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değişkenlerin bağımsız olması ve ikiden fazla grup olması nedeniyle Kruskal Wallis 

H Testi kullanılarak test edilmiştir. 

 

Tablo- 4.14. Kurumsal Yönetim ġirketler Ġçin Önemlidir DüĢüncesine Göre 

Kurumsal Yönetim GörüĢ Puanları 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Kurumsal 

yönetim 

uygulamaları 

Ģirketler için 

önemli 

midir? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

Evet 348 24,67 6 30 4,23 213,38 

41,938 0,000 

Hayır 8 18,63 6 23 5,4 61,56 

Fikrim Yok 42 21,21 10 30 3,96 110,8 

Toplam 
398 24,19 6 30 4,42   

 

 

 Tablo 4.14 incelendiğinde; “Kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler için 

önemli midir?” sorusuna verilen cevaplar arasında kurumsal yönetim görüş puanları 

açısından anlamlı fark vardır. “Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe biliminin 

kurumsal yönetime ilişkin görüşleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler 

için önemli olma düşüncesi arasında fark yoktur.” şeklindeki yokluk hipotezi,  

p<0,05 olduğundan %95 güvenilirlikle reddedilmiştir.  Bu sonuca göre; muhasebe 

meslek mensuplarının muhasebe biliminin kurumsal yönetime ilişkin görüşleri ile 

kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler için önemli olma düşüncesi arasında fark 

vardır. Kurumsal yönetimi şirketler için önemli bulan meslek mensupları, muhasebe 

biliminin kurumsal yönetime katkı sağladığı görüşündedir.  

 

Kurumsal yönetim uygulamalarını şirketler için önemli görenlerin görüş 

puanları ile önemli görmeyenlerin görüş puanları arasında ve önemli görenlerin 

puanları ile bu konuda fikri olmayanların kurumsal yönetim görüş puanları arasında 

anlamlı fark vardır. Kurumsal yönetim uygulamalarını şirketler için önemli 

görenlerin görüş puanları 24,67 ortalama ile en yüksektir. Buna göre; kurumsal 
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yönetim uygulamalarını şirketler için önemli bulan meslek mensupları, muhasebe 

bilimini kurumsal yönetim uygulamalarında bir araç olarak kullanmaktadır.  

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmalı düşüncesi ile muhasebe biliminin 

kurumsal yönetime olan katkısına ilişkin görüşleri arasında fark olup olmadığının 

test edilmesinde, Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.  

 

Tablo- 4.15. Muhasebecilerin, Kurumsal Yönetim AnlayıĢı ve Ġlkeleri 

ġirketlerce Uygulanmalıdır DüĢüncesine Göre Kurumsal Yönetim GörüĢ Puanı  

 

  Mann Whitney U Testi 

Kurumsal 

yönetim 

anlayıĢı ve 

ilkeleri sizce 

Ģirketlerce 

uygulanmalı 

mıdır? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. U p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

Evet 338 24,68 6 30 4,25 210,55 

4713,5 0,000 

Hayır 55 21,31 6 30 4,38 113,7 

Toplam 

393 24,21 6 30 4,42   

 

 

“Kurumsal yönetim görüş puanları açısından kurumsal yönetim anlayışı ve 

ilkelerinin şirketlerce uygulanma düşüncesi arasında anlamlı fark yoktur.” 

şeklindeki hipotez 6, (p<0,05) olduğundan %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Bu 

sonuca göre; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanma düşüncesi ile muhasebe 

biliminin kurumsal yönetime olan katkısına ilişkin görüşleri arasında fark vardır. 

Buna göre; kurumsal yönetim anlayışının ve ilkelerinin şirketlerce uygulanması 

gerektiğine inanan muhasebe meslek mensupları, muhasebe bilimi ile kurumsal 

yönetim uygulamaları arasında köprü görevi görmektedir.  

 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının 24,68 puan ortalaması ile 

kurumsal yönetim anlayışının ve ilkelerinin şirketlerce uygulanmasını düşünenlerin 



176 

 

kurumsal yönetim görüş puanının en yüksek olduğu Tablo 4.15’de görülmektedir. 

Buna göre, kurumsal yönetim anlayışı ve ilkelerinin şirketlerde uygulanması 

gerektiğini düşünen meslek mensupları, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim 

arasındaki bağı bilerek mesleklerini icra ederler. 

 

Tablo 4.16 incelendiğinde; kurumsal yönetim kavramını dikkate alınarak 

gerçekleştirilen muhasebe mesleğinin, finansal tablolara olan güveni arttıracağını 

düşünen 346 meslek mensubu, 24,79 ortalama ile kurumsal yönetim görüş puanı en 

yüksek gruptur. “Finansal tablolara olan güvenin artması için muhasebe meslek 

mensuplarının kurumsal yönetime önem vermeleri ile kurumsal yönetim görüş 

puanları arasında fark yoktur.” şeklindeki hipotez 7, Kruskal Wallis H Testi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre; p değeri, (p<0,05) olduğundan yokluk 

hipotezi %95 güvenilirlikle reddedilmiştir.  

 

Tablo- 4.16. Muhasebecilerin Kurumsal Kavramına Önem Vermelerine Göre 

Kurumsal Yönetim GörüĢ Puanı 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Muhasebe meslek 

mensuplarının 

kurumsal yönetim 

kavramına önem 

vermeleri finansal 

tablolara olan 

güvenin artmasını 

sağlar mı? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

Evet 346 24,79 6 30 4,15 210,71 

51,437 0,000 

Hayır 29 19,9 6 30 4,57 83,33 

Fikrim Yok 16 20,56 16 28 3,18 82,06 

Toplam 
391 24,26 6 30 4,4   

 

Kurumsal yönetim görüş puanları açısından muhasebe meslek mensuplarının 

kurumsal yönetim kavramına önem vermelerinin finansal tablolara olan güvenin 

artmasını sağlar düşünceleri arasında anlamlı fark vardır. Meslek mensuplarının 

kurumsal yönetime önem vermesinin, finansal tablolara olan güveni arttıracağını 

düşünenlerin 24,79 puan ortalaması ile en yüksek grup olduğu görülmektedir. Bu 



177 

 

sonuca göre; muhasebe meslek mensuplarının finansal tablolara olan güvenin artması 

için kurumsal yönetime önem vermeleri, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim 

arasındaki bağı arttırır.  

 

Menfaat sahiplerinin, şirketle ilgili en önemli bilgi kaynağı finansal 

raporlama olduğu için, kurumsal yönetimin etkinliğinin arttırılmasında finansal 

tablolar bir araç olarak kullanılabilecektir. Bu açıdan bakıldığında, kurumsal yönetim 

ilkelerinin etkin olarak uygulanması, finansal raporlamanın kalitesinin arttırılması ve 

finansal tablolara olan güvenin artması için muhasebe bilimi bir araçtır. Muhasebe 

bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki bağı derecelendiren görüş puanının yüksek 

olması, muhasebe biliminin kurumsal yönetime katkısını ortaya koyar.  

 

Literatürde kurumsal yönetim anlayışının ve ilkelerinin ortaya çıkma nedeni, 

şirket skandalları ve muhasebe manipülasyonları olarak açıklanmaktadır. Bu nedenle, 

finansal tablolara olan güvenin artması ile menfaat sahipleri, şirketle ilgili bilgilerin 

doğruluğunun ve gerçeklik payının arttığını düşünürler. Bu da, şirketlerde kurumsal 

yönetim anlayışının ve ilkelerinin benimsenmesini sağlar. 

 

“Muhasebe meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata 

geçirilmesi arasında güçlü bir bağ olduğu düşüncesine göre gruplandırılan meslek 

mensupları arasında kurumsal yönetim görüş puanları açısından fark yoktur.” 

şeklindeki hipotez 8, Tablo 4.17’daki veriler dikkate alınarak, Kruskal Wallis H 

Testi kullanılarak test edilmiştir. 
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Tablo- 4.17. Muhasebe Meslek Mensupları Ġle Kurumsal Yönetim 

Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Arasında Güçlü Bir Bağ Vardır DüĢüncesine 

Göre GörüĢ Puanı 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Muhasebe meslek 

mensupları ile 

kurumsal yönetim 

uygulamalarının 

hayata geçirilmesi 

arasında güçlü bir bağ 

vardır. n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

GÖRÜġ 

Puanları 

Evet 338 24,85 6 30 4,02 209,2 

34,349 0,000 

Hayır 32 21,06 6 30 4,89 111,25 

Fikrim Yok 21 21,38 7 28 4,57 112,69 

Toplam 
391 24,36 6 30 4,3   

 

 

Hipotez 8, (p<0,05) olduğundan %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Muhasebe 

meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi arasında 

güçlü bir bağ olduğu düşüncesine göre gruplandırılan meslek mensupları arasında 

kurumsal yönetim görüş puanları açısından fark vardır. Meslek mensupları ile 

kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi arasında güçlü bir bağ var 

olduğu düşünenlerin 24,85 puan ortalaması ile en yüksek grup olduğu görülmektedir. 

Bu sonuca göre, muhasebe meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının 

hayata geçirilmesi arasında güçlü bir bağ var olduğu düşüncesine sahip meslek 

mensupları, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi arttırır.  

 

4.3.4.  Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Konusundaki Sorumlulukları 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amaçları doğrultusunda muhasebe 

meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki sorumlulukları tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Ankete katılanların, kurumsal yönetim konusundaki sorumluluklarını 

tespit etmek için Tablo 4.18’da belirtilen sorular 5’li likert tipinde sunulmuştur. 

Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum ve 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır. 

Muhasebecilerin kurumsal yönetim konusundaki sorumluluklarını tespit etmek için 7 
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adet soru hazırlanmıştır. Seçenek sayısı 5’dir. Buna göre; en yüksek puan 35, en 

düşük puan 7’dır. Puan genişliği 28’dir. Muhasebecilerin kurumsal yönetim 

konusundaki sorumlulukları ile ilgili sorularda puanların düşmesi, muhasebecilerin 

sorumluluk düzeylerinin zayıf olduğunu, yükselmesi ise sorumluluk düzeyinin 

yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

Likert tipi ölçek ile tutumları ölçülecek cevaplayıcıların tepkide bulunacakları 

sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçekte bulunan ifadelerin her birine tepkide 

bulunulması ve muhasebe meslek mensuplarının mesleki sorumluluklarının tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar Tablo 4.18’da görüldüğü gibidir. 
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Tablo- 4.18. Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Konusundaki Sorumlulukları 

 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

Muhasebe meslek mensupları, 

kurumsal yönetimin 

uygulanmasına yönelik muhasebe 

uygulamalarında kullanılan 

bilginin niteliğine ve 

güvenilirliğine dikkat etmelidir. 

9 2,2 1 0,2 26 6,4 205 50,7 163 40,3 404 100 

Kurumsal yönetim anlayıĢına 

iĢlerlik kazandırmak muhasebe 

meslek mensuplarının sosyal 

sorumluluğundadır. 

11 2,7 38 9,4 66 16,3 162 40,1 127 31,4 404 100 

Muhasebe meslek mensupları 

kurumsal yönetim 

uygulamalarını güçlü bir finansal 

bilgi ve raporlama sistemi ile 

desteklemelidir. 

8 2 8 2 38 9,4 191 47,3 159 39,4 404 100 

Kurumsal yönetimin eĢ zamanlı 

bir biçimde kamunun 

kullanımına sunulmasında, 

muhasebe meslek mensuplarının 

sorumlulukları vardır. 

13 3,2 25 6,2 67 16,6 190 47 109 27 404 100 

Kurumsal yönetim sisteminin 

uygulanabilirliği, muhasebe 

meslek mensuplarının muhasebe 

ilkelerine ve yayınlanmıĢ 

muhasebe standartlarına uygun 

hareket etmeleri ile mümkündür. 

13 3,2 21 5,2 39 9,7 193 47,8 138 34,2 404 100 

ġirketlerin kurumsal yönetim 

uygulamalarında muhasebe 

meslek mensuplarının temel 

sorumluluğu, bilgileri gerçeğe 

uygun hazırlamak ve ilgililerin 

kullanımına sunmaktır. 

10 2,5 7 1,7 39 9,7 186 46 162 40,1 404 100 

Yönetimin sorumluluklarını 

yerine getirmeleri ve iĢletme 

performansı hakkında 

yatırımcılara bağımsız bilgiler 

sunma iĢlevi muhasebe sistemine 

aittir. 

25 6,2 31 7,7 67 16,6 172 42,6 109 27 404 100 

 



181 

 

Araştırmaya katılanların kurumsal yönetim konusundaki sorumlulukları 

değerlendirildiğinde; “Muhasebe meslek mensupları, kurumsal yönetimin 

uygulanmasına yönelik muhasebe uygulamalarında kullanılan bilginin niteliğine ve 

güvenilirliğine dikkat etmelidir” ifadesine %50,7’lik oranla, “Kurumsal yönetim 

anlayışına işlerlik kazandırmak muhasebe meslek mensuplarının sosyal 

sorumluluğundadır.” görüşüne %40,1’lik oranla, “Muhasebe meslek mensupları 

kurumsal yönetim uygulamalarını güçlü bir finansal bilgi ve raporlama sistemi ile 

desteklemelidir.” görüşüne %47,3’lük oranla, “Kurumsal yönetimin eş zamanlı bir 

biçimde kamunun kullanımına sunulmasında, muhasebe meslek mensuplarının 

sorumlulukları vardır.” görüşüne %47’lik oranla, “Kurumsal yönetim sisteminin 

uygulanabilirliği, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe ilkelerine ve 

yayınlanmış muhasebe standartlarına uygun hareket etmeleri ile mümkündür.” 

ifadesine %47,8’lik oranla, “Şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarında 

muhasebe meslek mensuplarının temel sorumluluğu, bilgileri gerçeğe uygun 

hazırlamak ve ilgililerin kullanımına sunmaktır.” ifadesine %46’lık oranla ve 

“Yönetimin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve işletme performansı hakkında 

yatırımcılara bağımsız bilgiler sunma işlevi muhasebe sistemine aittir.” ifadesine ise 

%42,6’lık oranla katıldıkları Tablo 4.18’de görülmektedir. Buna göre; muhasebe 

meslek mensuplarının kurumsal yönetime konusundaki sorumluluklarını ölçmek 

amacıyla hazırlanan muhasebecilerin kurumsal yönetim konusundaki 

sorumluluklarına ilişkin muhasebe meslek mensuplarının olumlu görüşler beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Bu konuyla ilgili aşağıda yer alan hipotezler test edilecektir. 

 

Hipotez 9 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim sorumluluk 

düzeyi, mesleki unvana göre değişmemektedir. 

Hipotez 10 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olmaları ile sorumluluk düzeyleri arasında fark 

yoktur. 
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Hipotez 11 Muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri arasında kurumsal 

yönetimi uygulayan şirketlerin bulunma durumuna göre meslek 

mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur. 

Hipotez 12 Kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesini muhasebe 

biliminin sağladığı düşüncesi ile sorumluluk düzeyleri arasında fark 

yoktur. 

Hipotez 13 Yeni TTK’nın muhasebe meslek mensuplarına muhasebe 

standartlarına uyma zorunluluğu getirmesinin, kurumsal yönetim 

anlayışını geliştireceği düşüncesine göre gruplandırılan muhasebe 

meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur. 

Hipotez 14 Yeni TTK ile bağımsız denetim yetkisi verilen SMMM ve YMM 

unvanlı meslek mensupları kurumsal yönetim uygulamalarına katkı 

sağlaması düşüncesi göre gruplandırılan meslek mensuplarının 

sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur. 

Hipotez 15 Muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken 

meslek etiğini dikkate almaları ile kurumsal yönetim uygulamalarına 

katkı sağlar düşüncesi arasında ilişki yoktur. 

Hipotez 16 Muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken 

muhasebe standartlarını dikkate almaları ile kurumsal yönetim 

uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için muhasebe 

standartlarına önem vermelidir düşüncesi arasında ilişki yoktur.  

 

 “Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim sorumluluk düzeyi, 

mesleki unvana göre değişmemektedir.” şeklindeki hipotez 9 Kruskal Wallis H Testi 

kullanılarak test edilmiştir. (p>0,05) olduğundan, yokluk hipotezi %95 güvenilirlikle 

kabul edilmiş ve muhasebecilerin kurumsal yönetim sorumluluk puanları açısından 

mesleki unvanları arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo- 4.19. Mesleki Unvanlara Göre Kurumsal Yönetim Sorumluluk Düzeyleri 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Mesleki 

Unvanınız n Ortalama Minimum Maksimum SS 
Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

SORUMLULUK 

Puanları 

Serbest 

Muhasebeci 64 28,84 21 35 4,46 209,59 

0,514 0,773 

Serbest 

Muhasebeci 

Mali Müşavir 262 28,1 7 35 5,53 199,43 

Yeminli Mali 

Müşavir 74 28,16 16 35 4,89 196,45 

Toplam 400 28,23 7 35 5,25   

 

  

 Tablo 4.19 incelendiğinde, muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

unvanlarına göre kurumsal yönetimle ilgili sorumluluk puanları değerlendirildiğinde, 

bu puanlara ilişkin ortalamaların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Muhasebe 

meslek mensupları sorumluluk düzeylerine göre sıralandığında; 28,84 puan 

ortalaması ile Serbest Muhasebeci, 28,16 puan ortalaması ile Yeminli Mali Müşavir 

ve 28,10 puan ortalaması ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanlı meslek 

mensubunun geldiği görülmektedir. 

 

Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki 

sorumluluklarını ölçmek amacıyla hazırlanan sorumluluk puanları ile muhasebe 

meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre değerlendirildiğinde tablo 4.19’de 

görüldüğü üzere, 28,84 puan ortalaması ile Serbest Muhasebecilerin kurumsal 

yönetim sorumluluk puanlarının diğer meslek mensuplarına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu durumda, mesleki unvanlara göre Serbest Muhasebecinin 

kurumsal yönetim konusundaki sorumluluk düzeyi, diğer meslek mensuplarına göre 

daha fazladır. 
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Tablo- 4.20. Kurumsal Yönetim Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumuna Göre 

Sorumluluk Puanı  

 

  Mann Whitney U Testi 

Kurumsal yönetim 

uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi misiniz? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. U p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

SORUMLULUK 

Puanları 

Evet 300 28,59 7 35 5,28 210,02 

11545 0,001 

Hayır 98 27,12 11 35 4,96 167,31 

Toplam 

398 28,23 7 35 5,24   

 

“Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olmaları ile sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur.” şeklindeki 

hipotez 10’u analiz etmek için Tablo 4.20’deki veriler kullanılmıştır. Verilerin 

analizde  Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 4.20 incelendiğinde, kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi 

sahibi olanların 28,59 sorumluluk puanına sahip olduğu görülmektedir. Bilgi sahibi 

olmayanların ise sorumluluk puanı 27,12’dir. Bu durumda; kurumsal yönetim 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi olanların kurumsal yönetim sorumluluk puanları 

bilgi sahibi olmayanların sorumluluk puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 

 

 p<0,05 olduğundan, yokluk hipotezi %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Buna 

göre; muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olmaları ile sorumluluk düzeyleri arasında fark vardır. Bu sonuca göre; 

kurumsal yönetim hakkında bilgi sahibi olan meslek mensupları, kurumsal yönetim 

konusunda sorumluluk üstlenmektedir.  
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Tablo- 4.21. Muhasebecilerin Mükellefleri Arasında Kurumsal Yönetimi 

Uygulayan ġirketler Olma Durumuna Göre Sorumluluk Puanı  

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Mükellefleriniz 

arasında 

kurumsal 

yönetimi 

uygulayan 

Ģirketler var mı? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal Yönetim 

SORUMLULUK 

Puanları 

Evet 138 29,25 7 35 5,35 227,52 

12,994 0,002 
Hayır 233 27,85 7 35 5,23 190,58 

Fikrim Yok 30 26,9 10 35 4,37 159,95 

Toplam 401 28,26 7 35 5,26   

 

 

 “Muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri arasında kurumsal yönetimi 

uygulayan şirketlerin bulunma durumuna göre meslek mensuplarının sorumluluk 

düzeyleri arasında fark yoktur.” şeklindeki hipotez 11’in analiz edilmesinde, 

Kruskal Wallis H Testi kullanılarak belirtilen yokluk hipotezi test edilmiştir. p<0,05 

olduğundan, yokluk hipotezi %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Bu durumda; 

muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri arasında kurumsal yönetimi uygulayan 

şirketlerin bulunma durumuna göre meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri 

arasında fark olduğu belirlenmiştir. Mükellefleri arasında kurumsal yönetimi 

uygulayan şirketlerin bulunduğu meslek mensubu grubunun, 29,25 puan ortalaması 

ile en yüksek sorumluluk düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre; 

muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri arasında kurumsal yönetimi uygulayan 

şirketlerin olması, sorumluluk düzeylerini arttırır.  

 

“Kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesini muhasebe 

biliminin sağladığı düşüncesi ile sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur.” 

şeklindeki hipotez 12’nin test edilmesi için Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.  
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Tablo- 4.22. Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin ġirketlerce Benimsenmesini 

Muhasebe Bilimi Sağlar DüĢüncesine Göre Sorumluluk Puanı  

 

  Mann Whitney U Testi 

Kurumsal yönetim 

ilkelerinin Ģirketlerce 

benimsenmesini 

muhasebe bilimi sağlar 

mı? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. U p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal 

Yönetim 

SORUMLULUK 

Puanları 

Evet 314 28,8 7 35 5,05 213,21 

8883,5 0,000 

Hayır 84 26,2 7 35 5,52 148,26 

Toplam 

398 28,25 7 35 5,25   

 

p<0,05 olduğundan, yokluk hipotezi %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Bu 

sonuca göre; kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesini muhasebe 

biliminin sağladığı düşüncesi ile sorumluluk düzeyleri arasında fark vardır. Tablo 

4.22 incelendiğinde, kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesini 

muhasebe bilimi sağlar diyenlerin kurumsal yönetim sorumluluk puanları sağlamaz 

diyenlerin sorumluluk puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

  

Kurumsal yönetim ilkeleri olan adil davranma, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin şirketlerce benimsenebilmesi 

için gerekli olan bilgiler muhasebe departmanı tarafından üretilir. Muhasebe bilgileri, 

kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesi sürecinde en önemli araçtır. 

Bu nedenle, muhasebe meslek mensupları, pay ve menfaat sahipleri için en uygun 

bilgileri üretmeli ve raporlanmalıdır.  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde belirtildiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu, 

kurumsal yönetim ilkelerini esas alarak derinlemesine şeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk olmak üzere dört temel ilke üzerine oturmaktadır. Bu 

nedenle, kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi için bir takım düzenlemeler 

yapılmıştır. Bunlardan biri de muhasebe standartlarına uyma zorunluluğu 

getirilmesidir. Ayrıca, Yeni TTK ile SMMM ve YMM unvanlı meslek mensuplarına 

bağımsız denetim yetkisi verilmiştir. Buna bağlı olarak, “Yeni TTK’nın muhasebe 
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meslek mensuplarına muhasebe standartlarına uyma zorunluluğu getirmesinin, 

kurumsal yönetim anlayışını geliştireceği düşüncesine göre gruplandırılan muhasebe 

meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur.” şeklinde hipotez 

13 ve “Yeni TTK ile bağımsız denetim yetkisi verilen SMMM ve YMM unvanlı meslek 

mensupları kurumsal yönetim uygulamalarına katkı sağlaması düşüncesi göre 

gruplandırılan meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur.” 

şeklinde hipotez 14 oluşturulmuştur.  

 

Tablo 4.23’de yer alan veriler ile Kruskal Wallis H Testi kullanılarak, “Yeni 

TTK’nın muhasebe meslek mensuplarına muhasebe standartlarına uyma zorunluluğu 

getirmesinin, kurumsal yönetim anlayışını geliştireceği düşüncesine göre 

gruplandırılan muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark 

yoktur.” şeklinde oluşturulan hipotez 13 test edilmiştir. 

 

Tablo- 4.23. Yeni TTK ile Muhasebe Standartlarına Uyma Zorunluluğu 

Getirilmesi Kurumsal Yönetim AnlayıĢını GeliĢtirir DüĢüncesine Göre Sorumluluk 

Puanı 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Yeni TTK’nun 

muhasebe meslek 

mensuplarına 

muhasebe 

standartlarına 

uyma 

zorunluluğu 

getirmesi 

kurumsal 

yönetim 

anlayıĢını 

geliĢtirir mi? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal Yönetim 

SORUMLULUK 

Puanları 

Evet 329 28,92 7 35 329 28,92 

31,955 0,000 
Hayır 48 24,73 7 35 48 24,73 

Fikrim Yok 19 27,16 21 34 19 27,16 

Toplam 396 28,33 7 35 396 28,33 
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p<0,05 olduğundan, hipotez 13, %95 güvenilirlikle reddedilmiş ve Yeni 

TTK’nın muhasebe meslek mensuplarına muhasebe standartlarına uyma zorunluluğu 

getirmesinin, kurumsal yönetim anlayışını geliştireceği düşüncesine göre 

gruplandırılan muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark 

olduğu belirlenmiştir. Tablo 4.23 incelendiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanununun 

muhasebe meslek mensuplarına muhasebe standartlarına uyma zorunluluğu getirmesi 

kurumsal yönetim anlayışını geliştirir diyenlerin sorumluluk puanlarının 28,92 ile en 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, yeni TTK’nın muhasebe meslek 

mensuplarına muhasebe standartlarına uyma zorunluluğu getirmesi, muhasebe 

meslek mensuplarının sorumluluk düzeylerini arttırdığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.24’deki veriler kullanılarak, “Yeni TTK ile bağımsız denetim yetkisi 

verilen SMMM ve YMM unvanlı meslek mensupları kurumsal yönetim 

uygulamalarına katkı sağlaması düşüncesi göre gruplandırılan meslek 

mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark yoktur.” şeklinde oluşturulan 

hipotez 14 test edilmiştir. 

 

Tablo- 4.24. Yeni TTK Ġle Bağımsız Denetim Yetkisi Verilen Meslek 

Mensuplarının Sorumluluk Puanı 

 

  Kruskal Wallis H Testi 

Yeni TTK ile 

bağımsız 

denetim yetkisi 

verilen SMMM 

ve YMM unvanlı 

meslek 

mensupları, 

kurumsal 

yönetimin 

uygulanmasına 

katkı sağlar mı? n Ortalama Minimum Maksimum SS Sıra Ort. H p 

Muhasebecilerin 

Kurumsal Yönetim 

SORUMLULUK 

Puanları 

Evet 354 28,72 7 35 5,13 208,98 

26,285 0,000 
Hayır 28 25 7 35 5,96 131,3 

Fikrim Yok 15 24,53 21 31 2,7 89,73 

Toplam 397 28,3 7 35 5,26   
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 p<0,05 olduğundan, yokluk hipotezi %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Yeni 

TTK ile bağımsız denetim yetkisi verilen SMMM ve YMM unvanlı meslek 

mensupları kurumsal yönetim uygulamalarına katkı sağlaması düşüncesi göre 

gruplandırılan meslek mensuplarının sorumluluk düzeyleri arasında fark olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuca göre; hipotez 14 reddedilmiştir.  

 

Tablo 4.24 incelendiğinde, Yeni TTK ile bağımsız denetim yetkisi verilen 

SMMM ve YMM unvanlı meslek mensupları, kurumsal yönetimin uygulanmasına 

katkı sağlar diyenlerin kurumsal yönetim sorumluluk düzeyleri 28,72 puan 

ortalaması ile en yüksektir.  

 

Finansal tablolara olan güvenin artması, söz konusu tabloların denetimden 

geçmesi ile mümkündür. Yeni TTK ile meslek mensuplarına bağımsız denetim 

yetkisi verilmesi, meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki sorumluluk 

bilinçlerini artırmaktadır. 

 

Tablo 4.25’deki veriler aracılığıyla, meslek etiğinin meslek mensupları 

tarafından dikkate alınması ile kurumsal yönetime katkı düzeyleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu nedenle, “Muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine 

getirirken meslek etiğini dikkate almaları ile meslek etiğinin kurumsal yönetim 

uygulamalarına katkı sağlaması düşüncesi arasında ilişki yoktur.” şeklindeki 

hipotez 15 test edilmiştir. Buna göre; meslek mensuplarının %95,5’i meslek etiğini 

sorumluluklarını yerine getirirken çok önemli bulmakta ve meslek etiğini dikkate 

almanın kurumsal yönetim uygulamalarına katkı sağladığı düşüncesine sahiptir.   
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Tablo- 4.25. Meslek Etiğinin Dikkate Alınmasının Kurumsal Yönetime Katkısı 

 

Muhasebe meslek mensuplarının meslek 

etiğini dikkate almaları kurumsal yönetim 

uygulamalarına katkı sağlar mı? 

Ki-Kare Analizi 

Evet Hayır Fikrim Yok Toplam Likelihood Ratio p 

n % n % n % n % 

18,509 0,018 
Meslek etiği 

Önemli Değil 1 50 1 50 0 0 2 100 

Az Önemli 4 80 1 20 0 0 5 100 

Kısmen Önemli 20 87 2 8,7 1 4,3 23 100 

Önemli 80 85,1 5 5,3 9 9,6 94 100 

Çok Önemli 254 95,5 7 2,6 5 1,9 266 100 

Toplam 359 92,1 16 4,1 15 3,8 390 100 

 

Hipotez 15’i analiz etmek için,  Tablo 4.25’deki frekansların 5’den küçük 

olması nedeniyle Ki-Kare istatistiği yerine Likelihood Ratio istatistiği kullanılmıştır. 

Likelihood Ratio, Ki-Kare Analizi gibi iki bağımsız değişken arasındaki ilişkinin 

istatistiksel anlamda saptanması için kullanılan bir istatistiktir. Meslek mensuplarının 

frekans dağılımlarının 5’den küçük olması nedeniyle G
2
 değeri alınarak, yokluk 

hipotezi test edilmiştir. 

 

Muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğini dikkate almalarının kurumsal 

yönetim uygulamalarına katkı sağlaması düşüncesi ile meslek etiğine verilen önem 

derecesi arasındaki ilişkinin test edilmesinde elde edilen olasılık değerine (p<0,05) 

göre, hipotez 15 %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Bu sonuca göre; muhasebe 

meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken meslek etiğini dikkate 

almaları ile kurumsal yönetim uygulamalarına katkı sağlar düşüncesi arasında ilişki 

vardır. Buna göre, meslek etiğini dikkate alan meslek mensupları kurumsal yönetime 

katkı sağlamaktadır.  

 

Tablo 4.26’daki veriler kullanılarak, “Muhasebe meslek mensuplarının 

sorumluluklarını yerine getirirken muhasebe standartlarını dikkate almaları ile 

kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için muhasebe 

standartlarına önem vermesi düşüncesi arasında ilişki yoktur.” şeklindeki hipotez 16 

test edilmiştir. Muhasebe standartlarının dikkate alınmasının kurumsal yönetime 

katkısı ile ilgili ilişki analizinde, Likelihood Ratio istatistiği kullanılmıştır. Buna 
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göre; muhasebe uygulayıcıları kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi ve 

yaygınlaşması için muhasebe standartlarına önem vermelidirler düşüncesine katılan 

meslek mensuplarının %93,2’si, mesleki sorumluluklarını yerine getirirken 

muhasebe standartlarını dikkate almaktadır.  

 

Tablo- 4.26. Muhasebe Standartlarının Dikkate Alınmasının Kurumsal 

Yönetime Katkısı 

 

Muhasebe uygulayıcıları kurumsal yönetim 

uygulamalarının geliĢmesi ve yaygınlaĢması için 

muhasebe standartlarına önem vermelidirler. 

Ki-Kare Analizi 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Toplam 

Likelihood 

Ratio p 

n % n % n % n % 

20,096 0,01 Muhasebe 

standartları 

Önemli Değil 1 100 0 0 0 0 1 100 

Az Önemli 0 0 0 0 1 100 1 100 

Kısmen 

Önemli 3 10,3 5 17,2 21 72,4 29 100 

Önemli 5 3,9 6 4,7 116 91,3 127 100 

Çok Önemli 12 5,1 4 1,7 221 93,2 237 100 

Toplam 21 5,3 15 3,8 359 90,9 395 100 

 

Muhasebe uygulayıcıları kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi ve 

yaygınlaşması için muhasebe standartlarına önem vermelidir düşüncesi ile muhasebe 

standartlarına verilen önem derecesi arasındaki ilişkinin test edilmesinde elde edilen 

olasılık değerine (p<0,05) göre, hipotez 16, %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Bu 

sonuca göre; muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını yerine getirirken 

muhasebe standartlarını dikkate almaları ile kurumsal yönetim uygulamalarının 

gelişmesi ve yaygınlaşması için muhasebe standartlarına önem vermelidir düşüncesi 

arasında ilişki vardır.  

 

Araştırmada son olarak; muhasebe meslek mensuplarının sorumluluklarını 

yerine getirirken dikkate alınan muhasebe standartları, muhasebe bilgi sistemi, 

meslek etiği, kurumsal yönetim ilkeleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin 

önem derecelerine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Ortaya çıkan sonuç, Tablo 4.27’de 

gösterilmektedir. Önem dereceleri, 5’li likert ölçeğine göre düzenlenmiştir. Ölçekte 
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“1, önemli değil” ve “5, çok önemli” olacak şekilde 1 ile 5 arasında puanlar 

almaktadır. 

 

Tablo- 4.27. Sorumlulukların Yerine Getirilmesinde Dikkate Alınan 

Kavramların Önem Dereceleri 

 

Önemli 

Değil 
Az Önemli 

Kısmen 

Önemli 
Önemli 

Çok 

Önemli 
Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

Muhasebe Standartları 1 0,2 2 0,5 33 8,2 128 31,7 240 59,4 404 100 

Muhasebe Bilgi Sistemi 2 0,5 6 1,5 39 9,7 121 30 236 58,4 404 100 

Meslek Etiği 2 0,5 5 1,2 29 7,2 96 23,8 272 67,3 404 100 

Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri 
23 5,7 15 3,7 46 11,4 174 43,1 146 36,1 404 100 

Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Ġlkeleri 
4 1 18 4,5 21 5,2 92 22,8 269 66,6 404 100 

 

Araştırmaya katılanlar sorumluluklarını yerine getirirken, muhasebe 

standartlarını %59,4 oranında, muhasebe bilgi sistemini %58,4’lük oranında, meslek 

etiğini %67,3 oranında ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini ise %66,6 

oranında çok önemli görmektedirler. Ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerini %43,1 

oranında önemli bulmaktadırlar. Buna göre; muhasebe meslek mensupları, mesleki 

sorumluluklarını yerine getirirken öncelikle meslek etiği kurallarını daha sonra 

sırasıyla genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini, muhasebe standartlarını, muhasebe 

bilgi sistemini ve kurumsal yönetim ilkelerini dikkate almaktadırlar.  
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SONUÇ 

 

Kurumsal yönetim kavramın ortaya çıkmasıyla önce OECD, daha sonra SPK, 

şirketlere tavsiye niteliğinde ilkeler yayınlamıştır. Bu ilkelerin bazıları, “uygula, 

uygulamıyorsan açıkla” prensibine dayanmaktadır. SPK kurumsal yönetim 

ilkelerinden, pay sahipleri ve yönetim kurulu bölümünde yer alan ilkelerin bazıları 

ise 11.10.2011 tarih ve 28081 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: 

IV, No: 54 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ” ile halka açık anonim ortaklıklar tarafından uygulamakla 

yükümlüdürler. Ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerini de içeren Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, şirketlerin kurumsal yönetimi uygulayabilmesi için şirketlerin yönetim ve 

muhasebe anlayışlarında önemli değişiklikler getirmiştir.  

 

Araştırmanın çıkış noktası, hem küreselleşen dünya ekonomisindeki 

gelişmeler hem de şirketlerin paydaşları ile olan ilişkilerinin gelişmesiyle firma 

sahipliği ile yönetim arasındaki ilişkiler sistemini temsil eden kurumsal yönetim 

kavramını ön plana çıkararak, muhasebe meslek mensuplarının bu konudaki 

sorumluluklarını belirlemektir. Ayrıca bu çalışmada, muhasebe meslek 

mensuplarının kurumsal yönetim kavramını ne düzeyde algıladıkları, uyguladıkları 

ve muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki bağ araştırılmıştır. 

 

Ankara ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek mensuplarına yapılan ampirik çalışma ile 

bulunan sonuçlar aşağıda sunulmuştur: 

 

 Araştırmaya katılan meslek mensuplarının büyük çoğunluğunu, meslek 

tecrübeleri 20 yıl ve daha fazla tecrübeye sahip kişiler oluşturmaktadır.  

 Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun kurumsal yönetim bilgi 

düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arttıkça, kurumsal 

yönetim uygulamaları hakkında bilgi düzeyleri de artmaktadır. 
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 Meslek mensuplarının mükelleflerinin kurumsal yönetime önem vermedikleri 

tespit edilmiştir.  

 Muhasebe biliminin kurumsal yönetime olan katkısını ölçmek amacıyla 

hazırlanan sorulara, muhasebe meslek mensuplarının genellikle olumlu 

görüşler beyan ettikleri tespit edilmiştir. 

 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime ilişkin görüşleri, mesleki 

unvanlarına göre değişmektedir. 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri, kurumsal yönetime olan 

katkıları açısından önemli bir etken değildir.  

 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim hakkında bilgi sahibi 

olmaları, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki bağı arttırır. 

 Kurumsal yönetimi şirketler için önemli bulan meslek mensupları, muhasebe 

biliminin kurumsal yönetime katkı sağladığı görüşündedir. Muhasebe 

bilimini kurumsal yönetim uygulamalarında bir araç olarak kullanmaktadır. 

 Kurumsal yönetim anlayışının ve ilkelerinin şirketlerce uygulanması 

gerektiğine inanan muhasebe meslek mensupları, muhasebe bilimi ile 

kurumsal yönetim uygulamaları arasında köprü görevi görmektedir.  

 Muhasebe meslek mensuplarının finansal tablolara olan güvenin artması için 

kurumsal yönetime önem vermeleri, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim 

arasındaki bağı arttırır. 

 Muhasebe meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata 

geçirilmesi arasında güçlü bir bağın var olduğu düşüncesine sahip meslek 

mensupları, muhasebe bilimi ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi arttırır. 

 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetime konusundaki 

sorumluluklarını ölçmek amacıyla hazırlanan muhasebecilerin kurumsal 

yönetim konusundaki sorumluluklarına ilişkin sorulara, muhasebe meslek 

mensuplarının olumlu görüşler beyan ettikleri tespit edilmiştir. 

 Muhasebe meslek mensupları, mesleki sorumluluklarını yerine getirirken 

öncelikle meslek etiği kurallarını daha sonra sırasıyla genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerini, muhasebe standartlarını, muhasebe bilgi sistemini ve 

kurumsal yönetim ilkelerini dikkate almaktadırlar.  
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 Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim sorumluluk düzeyi, 

mesleki unvana göre değişmemektedir. 

 Kurumsal yönetim hakkında bilgi sahibi olan meslek mensupları, kurumsal 

yönetim konusunda sorumluluk üstlenmektedir.  

 Muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri arasında kurumsal yönetimi 

uygulayan şirketlerin olması, sorumluluk düzeylerini arttırır. 

 Yeni TTK’nın muhasebe meslek mensuplarına muhasebe standartlarına uyma 

zorunluluğu getirmesi, muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk 

düzeylerini arttırır. 

 Yeni TTK ile meslek mensuplarına bağımsız denetim yetkisi verilmesi, 

meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki sorumluluk bilinçlerini 

artırmaktadır. 

 Meslek etiği kurallarını dikkate alan meslek mensuplarının kurumsal 

yönetime katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

 Muhasebe uygulayıcıları kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesi ve 

yaygınlaşması için muhasebe standartlarına önem vermelidirler düşüncesine 

katılan meslek mensupları, mesleki sorumluluklarını yerine getirirken 

muhasebe standartlarını dikkate almaktadır.  

 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar neticesinde, meslek mensupları, kurumsal 

yönetim konusundaki sorumluluklarını yerine getirirken meslek etiği kurallarını daha 

sonra sırasıyla genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini, muhasebe standartlarını, 

muhasebe bilgi sistemini ve kurumsal yönetim ilkelerini dikkate almaktadırlar. Bu 

nedenle, muhasebe kurallarının tüm dünyada tek düzene kavuşmasını sağlayacak 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Kurumsal yönetim ilkeleri olan adil davranma, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin şirketlerce benimsenebilmesi 

için gerekli olan bilgiler muhasebe departmanı tarafından üretilir. Muhasebe bilgileri, 

kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesi sürecinde en önemli araçtır. 

Bu nedenle, muhasebe meslek mensupları, pay ve menfaat sahipleri için en uygun 
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bilgileri üretmeli ve raporlanmalıdır. Bu raporlama sürecinde finansal tablolara olan 

güvenin artması için, denetlenmiş finansal tabloların sunulmasını sağlayacak bir 

düzenin kurulması yönünde yasal çalışmalara başlanmalıdır. 

 

Muhasebe meslek mensuplarının, kurumsal yönetim ile ilgili mevzuatı ve 

sorumluluklarını bilmeleri için, TÜRMOB’a bağlı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları tarafından eğitimler 

düzenlenmelidir.  

 

Muhasebe bilgi sisteminden üretilen tam, doğru, anlaşılır, tarafsız ve 

güvenilir bilgiler, kurumsal yönetim anlayışının işletmelerde uygulanması için 

önemlidir. Bu özelliklerde muhasebe bilgisi üretebilmek için, ülkemizde iyi bir 

açıklama ve denetim düzeninin kurulması gerekmektedir. Muhasebe sisteminin 

kurumsal kimlikle ele alınması gerekmektedir. 

 

Şirketlerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak kurumsal yönetim sisteminin 

oluşması, toplumun şirkete olan güvenine bağlıdır. Bu nedenle; şirket sahip ve 

ortaklarının, yöneticilerinin, pay ve menfaat sahiplerinin muhasebe departmanı 

tarafından üretilen finansal ve finansal olmayan bilgilere güvenmeleri, meslek 

çalışanlarına destek vermeleri gerekmektedir. 
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Ek- 4.1. Anket Formu 

 

 

MUHASEBECĠLERĠN KURUMSAL YÖNETĠM KONUSUNDAKĠ 

SORUMLULUKLARI ÜZERĠNE HAZIRLANMIġ ANKET ÇALIġMASI 

 

 Bu anket formu “ Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Konusundaki 

Sorumlulukları ” konulu doktora tez çalışması için hazırlanmıştır. Çalışmanın 

başarısı büyük ölçüde sizin değerli katkılarınıza bağlı olacaktır. Bu nedenle soruların 

dikkatle cevaplanması, sonuçların geçerliliği ve anlamlılığı açısından büyük önem 

taşımaktadır.   

 

Değerli vaktinizi ayırarak çalışmaya yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden 

teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım. 

 

                 Öğr. Gör. Tuğba DÖLEN 

                        Gazi Üniversitesi  

                     tdolen@gazi.edu.tr 

 

A. Bazı KiĢisel Bilgiler 

(Size uygun seçeneği (X) iĢareti ile belirtiniz.) 

 

1. Çalışma Durumunuz  

1.( …) Bağımlı Muhasebeci               2.(…) Bağımsız Muhasebeci  

 

2. Mesleki Unvanınız  

1.(…) Serbest Muhasebeci              2.(…) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  

3. (…) Yeminli Mali Müşavir  

 

3. Mesleki Tecrübeniz  

1.(…) 2 - 5 Yıl           2. (…) 5 - 10 Yıl             3. (…) 10 – 20 Yıl       

4. ( …)20 Yıl ve daha fazla  

mailto:tdolen@gazi.edu.tr
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4. Eğitim Durumunuz  

1.(…) Lise                2.(…)  Ön lisans                3.(…) Lisans             

4.(…) Lisansüstü 

 

B. Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili Genel Kavramlar 

(Size uygun seçeneği (X) iĢareti ile belirtiniz.) 

 

5. Kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi misiniz? 

     1.(…) Evet                 2.(…) Hayır       

  

6.  Kurumsal yönetim uygulamaları şirketler için önemli midir? 

 1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 

 

7.  Mükellefleriniz arasında kurumsal yönetimi uygulayan şirketler var mı? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 

 

8. Kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleri (SPK ve OECD Kurumsal Yönetim 

İlkeleri, İMKB düzenlemeleri) sizce şirketlerce uygulanmalı mıdır? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır        

 

9. Kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce benimsenmesini muhasebe bilimi 

sağlar mı? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır      

      

10.  Mükellefleriniz olan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini (adil davranma, 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk)  uygulama 

derecesi nedir? 

1.(…) Tamamen Uyumlu       2.(…) Kısmen Uyumlu          3.(…) Uyumsuz    
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C. Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili GörüĢleri 

(Katılım derecenizi (“X” işareti ile) belirtiniz.) 

 

  1 2 3 4 5 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

11. Muhasebe sisteminden sağlanan 

bilgiler, kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanma sonuçlarının ölçümünde bir 

araçtır. 

          

12. Kurumsal yönetim ilkelerini dikkate 

alarak gerçekleştirilen muhasebe mesleği 

kurumsal yönetim faaliyetlerine 

doğrudan katkı sağlamaktadır. 

          

13.   Muhasebe uygulayıcıları kurumsal 

yönetim uygulamalarının gelişmesi ve 

yaygınlaşması için muhasebe 

standartlarına önem vermelidirler. 

          

14. Yeni TTK ile, kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık için işletmeler 

sınıflandırılarak, her bir sınıf açısından 

farklı bir muhasebe düzeni getirilmesi 

kurumsal yönetimin uygulanmasına 

katkı sağlayacaktır. 

          

15. Muhasebe manipülasyonları ve 

finansal raporlama hilelerinin azaltılması 

muhasebe meslek mensuplarının 

muhasebe standartlarını uygulamaları ile 

sağlanacaktır. 

          

16. Kurumsal yönetim ilkelerinden 

şeffaflık ve kamuyu aydınlatma 

doğrudan muhasebe uygulamaları ile 

ilişkilidir. 
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17. Yeni Türk Ticaret Kanununun muhasebe meslek mensuplarına muhasebe 

standartlarına uyma zorunluluğu getirmesi kurumsal yönetim anlayışını 

geliştirir mi? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 

 

18. Yeni TTK ile bağımsız denetim yetkisi verilen Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanlı meslek mensupları,  kurumsal 

yönetimin uygulanmasına katkı sağlar mı? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 

 

19. Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim kavramına önem 

vermeleri finansal tablolara olan güvenin artmasını sağlar mı? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 

 

20. Muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğini dikkate almaları kurumsal 

yönetim uygulamalarına katkı sağlar mı? 

1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 

 

21. Muhasebe meslek mensupları ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata 

geçirilmesi arasında güçlü bir bağ vardır.  

1.(…) Evet             2.(…) Hayır            3. (…) Fikrim Yok 
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D. Muhasebecilerin Kurumsal Yönetim Konusundaki Sorumlulukları 

(Katılım derecenizi (“X” işareti ile) belirtiniz.) 

 

  1 2 3 4 5 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

22. Muhasebe meslek mensupları, 

kurumsal yönetimin uygulanmasına 

yönelik muhasebe uygulamalarında 

kullanılan bilginin niteliğine ve 

güvenilirliğine dikkat etmelidir. 

          

23. Kurumsal yönetim anlayışına 

işlerlik kazandırmak muhasebe meslek 

mensuplarının sosyal 

sorumluluğundadır. 

          

24. Muhasebe meslek mensupları 

kurumsal yönetim uygulamalarını güçlü 

bir finansal bilgi ve raporlama sistemi ile 

desteklemelidir. 

          

25. Kurumsal yönetimin eş zamanlı bir 

biçimde kamunun kullanımına 

sunulmasında, muhasebe meslek 

mensuplarının sorumlulukları vardır. 

          

26. Kurumsal yönetim sisteminin 

uygulanabilirliği, muhasebe meslek 

mensuplarının muhasebe ilkelerine ve 

yayınlanmış muhasebe standartlarına 

uygun hareket etmeleri ile mümkündür. 

          

27. Şirketlerin kurumsal yönetim 

uygulamalarında muhasebe meslek 

mensuplarının temel sorumluluğu, 

bilgileri gerçeğe uygun hazırlamak ve 

ilgililerin kullanımına sunmaktır. 
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  1 2 3 4 5 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

28. Yönetimin sorumluluklarını yerine 

getirmeleri ve işletme performansı 

hakkında yatırımcılara bağımsız bilgiler 

sunma işlevi muhasebe sistemine aittir. 

          

 

29.  Muhasebe meslek mensubu olarak sorumluluklarınızı yerine getirirken 

dikkate aldıklarınızı önem derecesini belirtiniz. 

(1- önemli değil, 2- az önemli, 3- kısmen önemli, 4- önemli, 5- çok 

önemli) 

a) Muhasebe standartları .................................. [     ] 

b) Muhasebe bilgi sistemi ................................. [     ] 

c) Meslek etiği .................................................. [     ] 

d) Kurumsal yönetim ilkeleri............................ [     ] 

e) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ........ [     ] 

 

30. Kurumsal yönetim hakkında düşünceleriniz varsa lütfen belirtiniz. 

 

 


