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GİRİŞ 

Son onbeş yirmi yıllık bir zaman diliminde uluslar arası şirketlerde yaşanan 

büyük çaplı yönetici suistimalleriyle meydana gelen şirket iflasları yönetim 

uygulamalarının sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Bu şirket iflaslarının özellikle 

gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip olan Amerika’da olması, Enron ve Arthur 

Anderson gibi Hisse Senetleri Borsaya Kote edilmiş şirketlerle geniş halk kitlelerini 

ilgilendirmesi bu işe yönelik önemi arttırmıştır. Şirket yönetimlerinde 

kurumsallaşmanın olması ve kurumsal yönetimin tüm şirket yapısında uygulanması 

gereği ortaya çıkmıştır. 

Kurumsal yönetim kavramı ilk olarak İngiltere’de “kurumsal yönetimin mali 

görünümü” konusunu görüşmek üzere Sir Adrian Cadbury başkanlığında toplanan “The 

Committee on the Financal Aspects of Corporate Governance” adlı komite tarafından 

hazırlanan ve doktrinde “Cadbury Report” olarak anılan 1992 tarihli rapor ile gündeme 

gelmiştir. Adrian Cadbury, 1999 yılında Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora 

yazdığı ön sözle Kurumsal Yönetim kavramının gelişmesine de katkıda bulunmuştur. 

Kurumsal Yönetim, OECD ülkeleri arasında farklılık gösterse de, 1999 yılında 

Kurumsal Yönetim İlkeleri olarak tek bir uygulama kabul edilmiştir. Bu ilkeler 

yatırımcılar, şirketler, yerel ve merkezi yönetim ve diğer menfaat sahipleri tarafından 

bir referans haline gelmiş ve Financial Stability Forum bu prensipleri sağlıklı bir 

finansal sistemin 12 ana unsurundan biri olarak göstermiştir. Bu gelişme ile birlikte 

uluslar arası yatırımcılar şirketlerin finansal performansı yanında hatta şirketlere ek 

prim ödemesini kabullenerek kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini de gözetir 

hale gelmişlerdir. Bu durum OECD üyesi ülkeler ve diğer pek çok ülkede “code”, 

“codex”, “principles” adı altında halka açık şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri 

belirlenmesini sağlamıştır. OECD tarafından 2002 yılında yayınlamış olan ilkeler icra 

vekilleri güdümünde OECD Steering Group on Corporate Governance tarafından 

yeniden gözden geçirilmiş ve 2004 yılında gözden geçirilmiş hali yayımlanmıştır. 

Basel Komitesi tarafından “Bankacılık Organizasyonları için Kurumsal 

Yönetimin Geliştirilmesi” adlı doküman yayınlanmıştır. Böylece bankaların OECD 

Kurumsal Yönetim İlkeleri içinde taşıdığı önemin vurgulanması sağlanmıştır.  
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Amerika’da ise yaşanan büyük çaplı şirket iflaslarından sonra bir dizi önlem 

alınmış ve nihayet Enron gibi şirketlerde muhasebe teknikleri kullanılarak iflasa 

sürüklenmesinin önüne geçmek için ve bağımsız denetim şirketlerinin suistimallerinin 

de bitmesini sağlamak için 2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasası çıkarılmıştır. Amerikan 

Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu (SEC) tarafından da yapılan düzenlemelerle 

Amerika’da muhasebe düzenlemeleri yapılmış ve halka açık anonim şirketler bir 

disiplin altına alınmıştır. 

Türkiye uygulaması açısından ise başta halka açık şirketler özellikle Hisse 

Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirketlerde, özel sektörde ve kamu alanında faaliyet 

gösteren tüm anonim şirketlerde uygulanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

tarafından Temmuz 2003’te kurumsal yönetim ilkeleri belirlenmiş ve uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu ilkeler zorunluluk değil şirket yönetimlerinde bir isteğe bağlı 

uygulamadır. Fakat Hisse Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirketlerde bu uygulamaya 

geçmekle birlikte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketler 

arasından tercih sebebi olmaktadırlar. 

Uluslar arası alanda meydana gelen şirket yönetimindeki gelişmeler ve 

Türkiye’deki şirketlerinde bu gelişmeler ışığında kurumsal yönetimi uygulamadaki 

etkinlikleri son yaşanan krizler bazında değerlendirilecektir. Özellikle Tasarruf 

Mevduatı ve Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen bankalarla birlikte geniş halk 

kitlelerine yayılan hisse senetlerinin küçük yatırımcıya verdiği zararın karşılanmasının 

ve küçük yatırımcıyı korunmasında güçlü bir mekanizmanın olması gerektiği , bunun da 

kurumsal yönetimle olacağı ve bunun en önemli unsurlarından olan denetim 

uygulamaları özellikle uluslar arası şirketlerinde batmasında en etkin şekilde kullanılan 

bağımsız denetimin çalıştırılmasının kurumsal yönetim kapsamında etkinliğinin 

sorgulanması bu tezin amacını oluşturmaktadır. 

Tezin birinci bölümünde, ülkemiz açısından da yeni bir kavram olan kurumsal 

yönetimin tarihçesi ve günümüze gelene kadarki geçirmiş olduğu evreler, bu kavramın 

ortaya çıkmasındaki sorunlar, altında yatan ilkeler, önemi ve uluslar arası alanda 

gelişimi ve genel kabul görmüş OECD prensipleri ışığında kurumsal yönetim 

uygulamaları ve bu ilkelerin açıklanmasına yer verilmiştir. Bununla birlikte ülkelerde 

uygulanan kurumsal yönetim sistemleri ve bu sistemlerin karşılaştırılması da çalışmada 
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yer almıştır. Kurumsal yönetim sisteminin çıkmasında önemli rol oynayan büyük 

şirketler Enron ve Parmalat gibi şirketlerin iflaslarına da yer verilecektir. Son olarak da 

ülkemizde SPK tarafından 2003 Temmuzunda çıkarılan kurumsal yönetim prensipleri 

ışığında Türkiye değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme de özellikle hisse 

senetleri borsaya kote edilmiş şirketleri ve kurumsal yönetim sisteminde önemli yere 

sahip olan bankaları yer almaktadır. 

Kurumsal yönetim uygulamalarında önemli yere sahip olan denetim 

mekanizmaları sistemin iyi işlemesinin başlıca nedenlerindendir. Şirketlerin denetim 

çeşitleri içerisinde öncelikle hissedarların ve şirket çalışanlarının denetiminin birincil 

olarak gelmektedir. Bununla birlikte şirket yönetimini denetlemek üzere kurulan iç 

denetim kurulları da denetim içerisinde yer almaktadır. Müşterilerin şirketlerin mal ve 

hizmetlerini tercihle denetimi, tedarikçilerin ise lojistik destek sağlamakla denetimi, 

sendikalarında şirketlerin çalışanlarıyla bir güç odağı olmasıyla denetimi gelmektedir. 

Bunlarla birlikte rakiplerin, hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer bakanlıklar 

ile denetimi, SPK gibi üst kurullarla denetim yapılmaktadır. Yerel yönetimlerle birlikte 

sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle çevrenin korunmasına yönelik baskı yapmasıyla 

denetim yapılmaktadır. Son olarak medyanın şirketler üzerinde kamuoyu oluşturarak 

denetimi ikinci bölümün konusunu oluşturmaktadır. 

Tezdeki son bölüm ise ikinci bölüm dışında kalan ve şirketlerin güvenilirliğinin 

sorgulanmasında büyük öneme sahip bağımsız denetim yer almaktadır. Bağımsız 

denetim şirketlerin finansal tablolarının kamuya açıklanma standartlarını 

oluşturmaktadır. Böylece hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde, şirket 

tercihleri bu mali tablolardaki durum değerlendirmesi yapılarak gerçekleşmektedir. 

Özellikle uluslar arası büyük çaplı şirketlerin bağımsız denetimden geçmiş mali 

raporlarının gerçekleri yansıtması, dürüst ve güvenilir olması menfaat sahipleri 

tarafından son derece önemli bir konudur. Çünkü bu şirketlerde meydana gelen iflaslar 

tüm dünya coğrafyasında geniş yatırımcı kitlesini ve diğer menfaat sahiplerini yakından 

ilgilendirmektedir. Kurumsal Yönetimle birlikte bağımsız denetimi güvenilir bir şekilde 

yapılmış şirketlerin, yatırımcılar tarafından ek prim ödemeleriyle daha çok tercih edilir 

hale gelmektedirler. Bu durumda şirketlerin ileriye yönelik ikincil hatta üçüncül kuşak 

şirket yönetimlerinin olmasına olanak sağlamakta ve şirketlerin uzun süreli yaşamlarına 

katkıda bulunmaktadır. 
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1. KURUMSAL YÖNETİM 

1.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı 

“Kurumsal Yönetim” kavram olarak İngilizce “Corporate Governance” 

teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Tanım olarak ise üzerinde anlaşılan bir ortak 

tanım yoktur. Farklı kurum ve otoriteler kendi görev ve ilgi alanlarına göre tanım 

yapmaktadırlar. Bu durum, kurumsal yönetim konusunda yapılan tanımlarla kurumların 

bu konuya bakış açılarını da ortaya koymaktadır. Kurumsal yönetime ilişkin tanımlar ve 

yayınlayanlar Tablo–1’de yer verilmiştir.1 

Tablo–1 Kurumsal Yönetime İlişkin Tanımlar 

ÜLKE/ 
ÖRGÜT YAYINLAYAN TANIM 

OECD OECD Bir şirketin yürütülmesinde ve kontrolünde 
kullanılan içsel araçlar 

Belçika Şirketler Federasyonu 
(Federation of Companies) 

Yönetim ve icranın organizasyonu 

Belçika Brussel Menkul Kıymetler Borsası ve 
Bankacılık ve Finans Komisyonunun 
İkili Kodu (Dual Code of the Brussels 
Stock Exchange and the Banking and 
Finance Commission) 

Bir şirketin yönetimi bağlamında şirketin 
yönetim organı, sahipleri ve şirketin faaliyet 
ve durumundan doğrudan etkilenen diğer 
menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri 
düzenleyen ilke ve yapılar 

Danimarka Nǿrby Raporu ve Önerileri (Nǿrby 
Report & Recommendations) 

Bir şirketin yönetim ve kontrolüne ilişkin 
uygulanan kurallar 

İngiltere Cadbury Report Bir işletmenin yönetim ve kontrolüne ilişkin 
sistem 

Hollanda 
Emeklilik Fonları Bakımından 
Kurumsal Yönetim Araştırma Vakfı El 
kitabı ve Rehberi  

Bir şirketin yönetimi ve yönetim organının 
denetimine ilişkin yöntemler  

Kurumsal yönetimi en geniş olarak yukarıdaki tabloya göre OECD tarafından 

yapıldığına kabul edebiliriz. Diğer taraftan yazarlar tarafından yapılan kurumsal 

yönetim tanımları ise şöyledir; 

                                                 
1 Weil, Gotshal&Manges LLP, Comparative Matrix of Corporate Governance Codes Relevant to the 
Auropean Union and Its Member States, 2002, ss.11–20 
http://ec.europa.eu/internal_market/companydocs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part3_en.pdf 
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Dimsdale ve Prevezer, kurumsal yönetimin, anonim ortaklıkların işleyişine ve 

özellikle İngiltere’de ortaklık yönetimi ile pay sahipleri arasındaki ilişkilere ilişkin bir 

usul olduğunu belirtmektedir.2 

Wolfensohn, kurumsal yönetimin hukuki niteliğine ve temel ilkelerine ağırlık 

vererek kurumsal yönetimin, anonim ortaklık içindeki adalet, şeffaflık ve hesap verme 

sorumluluğu kavramlarının geliştirilmesi ile ilgili olduğunu ifade etmektedir.3 

Shleifer ve Vishny, kurumsal yönetime münhasıran sağladığı fayda ve iktisadi 

bir bakış açısı ile yaklaşmakta ve anonim ortaklıklara mali kaynak sağlayan kişilerin bu 

yatırımlarından belli bir getiri elde etmeleri hususunda kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlayacak yolların tespitinin kurumsal yönetimin kapsamını teşkil 

ettiğini belirtmektedir.4 

Gregory ve Lillien, kurumsal yönetimin geniş ve dar olmak üzere iki görünüm 

şeklinin bulunduğunu dile getirerek, bu terimin geniş açıdan, anonim ortaklığın 

kendisine dışarıdan sermaye çekmesine ve faaliyetlerini verimli bir şekilde icra 

etmesine imkan veren ve böylelikle pay sahipleri dışındaki ilgililerin ve genel olarak 

toplumun menfaatlerine de saygı gösterirken uzun dönemde ortaklık paylarının 

ekonomik değerinin artmasını sağlayan kanun, tüzük ve ihtiyarı özel sektör 

uygulamalarının karışımını, dar anlamıyla ise sadece yönetim kurulunun, müdürlerin ve 

pay sahiplerinin rollerini ve icraatlarını açıkladığını belirtmektedir.5 

Ülkemizde yapılan kurumsal yönetim tanımlarına bakılırsa; 

Şehirli: “Kurumsal yönetim (Corporate Governance) anlayışı, anonim 

ortaklıkların idaresinde ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay sahiplerine dağıtma ana 

unsuru ve amacını taşıyan geleneksel yapıların yanında, pay sahipleri dahil tüm menfaat 

                                                 
2 Nicholas H. DİMSDALE-Martha PREVEZER, “Preface”, Capital Markets and Corporate 
Governance, Oxford, Clarendon Press, 1994, s.VI. 
3 James WOLFENSOHN, What is Corporate Governance, 20.05.2006 
http:// www.encycogov.com/WhatIsGorpGov.asp 
4 Andrei SHLEIFER-Robert W. VISHNY, “A Survey of Corporate Governance”, The Journal of 
Finance, LII/2,1997, s.737, 20.05.2006, http:// www.encycogov.com/WhatIsGorpGov.asp 
5 Holly J. GREGORY-Jason R LILLIEN, Corporate Governance and the Role of the Board of 
Directors, Great Britain, Egon Zehnder International, 2000, s.11 



 6

sahiplerinin haklarının korunmasını ve bu çerçevede söz konusu menfaat grupları 

arasındaki ilişkilerin kurallarının düzenlenmesini hedefleyen bir kavramıdır.”6 

Hacımahmutoğlu, Anglo-Sakson sistemi açısından yaptığı değerlendirmede, 

kurumsal yönetimin anonim ortaklık içinde kararların nasıl alınacağını veya kontrolün 

ortaklık içindeki taraflar arasında nasıl bölünmesi gerektiğini tayin edeceğini 

belirtmektedir.7 

Şenver: “kurumsal yönetim, şirketlerin kendi sorumluluklarının bilincinde olarak 

şirketin devamlılığını sağlayacak, ortakların elde ettiği değerlere karşı şirketin değerini 

artırabilecek ve bunu yaparken de ilişkide olduğu kurum ve kişilerle olan ilişkilerini etik 

değerlere uygun prensipler çerçevesinde yürütebilecek bir yapıdır.”8 

Sak: “kurumsal yönetim, yöneticilerin verdiği kararlardan çıkarları 

etkilenebilecek olanların, yöneticileri kontrol ederek, onları hep doğru kararlar almaya 

sevk etmeye imkan tanıyan, keyfilikten uzak, kurallara dayalı “kurumsal” bir şirket 

yönetimi anlaşılmaktadır.”9 

TÜSİAD tarafından yapılan tanıma göre ise kurumsal yönetim (Corporate 

Governance), 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 sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait 

olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına ekonomik 

değer yaratmasına imkan tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları 

ifade etmektedir.10 

Yukarıda yapılan tanımları göz önüne alarak kurumsal yönetimi bir de biz 

tanımlayacak olursak, bir şirketin ana hedeflerine ulaşması için; hissedarlarının 

haklarını koruyan, küçük yatırımcıların haklarını da en üst seviyede gözeterek karar 

alan, kredi veren kesimin (buna tahvil sahipleri dahil) müşterilerin, tedarikçilerin 

                                                 
6 Kübra ŞEHİRLİ, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara, 1999, s.2 
7 Sibel HACIMAHMUTOĞLU, The System of Corporate Governance: A Turkish Perspective, 
International and Comparative Corporate Law Journal, 2000/1, s.310 
8 Bülent ŞENVER, Türkiye’de ve Dünyada Yönetişim, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3, 
2002, http:// www.tide.org.tr  
9 Güven SAK, Corporate Governance, Görüş Dergisi, Kasım 2000, s.56 
10 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, 
TS/ŞİR/02–192/2002, s.3 
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korunmasını ön plana çıkaran, işçilerin ve sendikaların haklarını koruyup yönetim de 

söz sahibi olmasını sağlayan, devlet, hükümet ve yerel yönetimlerle sürekli iletişim 

içinde olan, medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı olan ve şirketin ikincil ve 

üçüncül kuşaklara sağlıklı bir şekilde devrini sağlayan bir yönetim kurulu odaklı 

yönetim şeklidir. Şirketler hissedarlardan ayrı bir tüzel kişilik olduklarından karar alma 

mekanizması şirket yönetim kurullarıdır. Bu durum da, yönetim kurulunca bu 

düzenlemelerin yapılması ve uygulanması durumunu ortaya koymaktadır. 

Klasik şirket yönetiminde, şirketler hissedarların vermiş oldukları temsil 

yetkisine dayanarak yönetim kurulu ve şirket yönetimi tarafından idare edilmekteydi. 

Bu içsel bir yönetim mekanizmasıydı. Modern şirket yönetimi anlayışında yönetim içsel 

ve dışsal faktörlerin etkisindedir. Modern yaklaşımda, düzenleyici otoriteler, piyasalar 

ve mali sektör tarafından ortaya konulan dışsal baskılar çerçevesinde işleyen 

yönetimleri ifade etmektedir. Şirket yönetiminde klasik anlayış tabloda içsel başlığı 

altında yer alan yönetim yapısını temsil etmektedir. Modern şirket yönetimi olan 

kurumsal yönetim ise, hem dışsal hem de içsel başlığı altında gösterilmektedir.11 

 kurumsal yönetim ise hem dışsal hem içsel başlığı altında gösterilmektedir. 

 
                                                 
11 Patrick MCCOLGAN, Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature 
From a UK Perspective, 2001, s.3, http://accfinweb.account.strath.ac.uk/wps/Journal.pdf 
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1.2. Kurumsal Yönetimin Tarihçesi ve Gelişimi 

Kurumsal yönetim olarak kabul edebileceğimiz sistemin gelişimi yüzyıllar 

öncesine kadar dayanmaktadır. Tarihte ilk yönetim başarısızlığı olarak kabul 

edebileceğimiz olay 1700’lü yıllarda İngiltere’de olan South Sea Bubble olayıdır. Bu tür 

başarısızlıklar genelde mali yapıları zayıf olan bankalarla olmaktadır. Günümüze 

gelmeden önce dünyadaki ilk küreselleşme olarak diyebileceğimiz yıllar 1860’lı 

yıllardır. 1860’larda hem ticari entegrasyon, hem finansal entegrasyon çerçevesinde 

böyle bir küreselleşme dünyada görülmüştür. Bu durumun uzantısı olarak 1929 yılında 

borsada hisse senetleri fiyatlarının birden düşmesiyle bir kriz oluşmuş ve Amerikan iş 

hukuku değiştirilmiştir. 1970’lere gelindiğinde ise dünyada yaşanan krizler ve 

darboğazlarla birlikte Amerika’da bankalar aracılığıyla birlikte ikinci kriz yaşanmış, 

İngiltere’de tasarruflar ve krediler birden çöküntüye uğramıştır. Böylece kurumsal 

yönetim uygulamaları başarısız birkaç şirketle noktalanmıştır. Bunlara Barings Bankası 

ve Mirror Grubun emekli sandığındaki fonuna el atan Maxwell Grubun çöküşü örnek 

verilebilir. Genellikle işin ehli olunmamasından, sahtekarlıktan ve suiistimalden 

kaynaklanan her bir kriz ya da büyük işletme başarısızlığı gelişmiş kurumsal yönetim 

sistemine katılan yeni unsurlar ile karşılanmaya çalışılmaktadır.12 

Kurumsal yönetim kuralları ve normları başarılı piyasa ekonomilerinin en 

önemli unsurlarındandır. Kurumsal yönetimin değişik şekillerde tanımlanması 

mümkünken, kurumsal yönetim genellikle sınırlı sorumlu işletme biçimindeki ticari bir 

teşebbüs tarafından yönetilen ve kontrol edilen bir mekanizmayı içermektedir. Bu 

yöneticileri şirketin idare edilmesinden ve performansından sorumlu tutan bir 

mekanizmayı da kapsamaktadır. Kurumsal yönetim, her ne kadar ilgisi bulunsa da, 

şirket idaresi ile şirket sorumluluğundan ayrı şeyler olup birbirleriyle karıştırılmaması 

gereken kavramlardır.13 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde kurumsal yönetimin gelişimine ilişkin 

duyulan yeni ilgi ile kurumsal yönetimdeki gelişmeler, 1990’ların başında İngiltere’de 

borsada işlem gören bazı işletmelerin başarısızlığa uğramasına ve birkaç mali skandala 

                                                 
12 Sir Adrian CADBURY, Corporate Governance: A Framework for Implementation, 1999, s.1 
http://www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/docs/gcgfbooklet.pdf 
13 Weil Gotshal/Manges LLP, Comparative Matrix of Corporate Governance Codes Relevant to the 
European Union and Its Member States, 2002 s.8, 
http://ec.europa.eu/internal_market/companydocs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part3_en.pdf 
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dayanmaktadır. Şirketlerin performansında ve finansal raporlamalarında yaşanan 

problemlerin sebeplerine ilişkin ortaya konulan görüşler, bu problemlere katkısı olan 

yönetim kurulu üyelerinin şirketi denetlemede ve gözetlemede yetersizlikleri ile şirket 

yatırımcısından gelen değişime yönelik baskı sonucunda 1992 yılında, Cadbury raporu 

yayımlanmıştır.14 

1991’den 1997’ye kadar, on adet kanun AB üyesi ülkelerde bu çalışmaya paralel 

olarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunların yarısından fazlası (altı tanesi) İngiltere’de 

yayımlanmıştır. 1998 yılında ise, kanunların yayımlanmasına ilişkin ilgi AB üyesi 

ülkelerde artış göstermiş ve sadece o sene içerisinde yedi kanun yayımlanmıştır. Bir 

diğer yedi kanun ise 1999 yılında, altı kanun ise 2000 yılında yayımlanmıştır. Bir tanesi 

halen taslak olmakla birlikte 5 yeni kanun 2001 yılında yayımlanmıştır.15 

Uzakdoğu Asya’da Asya Kaplanları olarak bilinen ve başta Güney Kore olmak 

üzere ekonomik büyüme 1990’larda gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan bu piyasalarda 

hızlı bir ekonomik büyüme olmuştur. 1997’ye gelindiğinde ise yabancı sermayenin 

ülkeleri terk etmesiyle birlikte büyük bir mali sıkıntı çıkmış ve çöküntü başlamıştır. Bu 

yıllarda OECD’nin Kurumsal Yönetime İlişkin İş Sektörü Tavsiye Grubu tarafından 

hazırlanan “Kurumsal Yönetim: Global Piyasalarda Artan Rekabet ve Sermayeye 

Erişim” başlıklı etkileyici rapor ve OECD’nin 1999 yılında yayımladığı Kurumsal 

Yönetimle ilgili İlkelerle hem Asya ülkelerinde hem de Avrupa’da hızla bu konuda 

kanunlar yayımlanmaya başlanmıştır. 

1990’larda büyük Amerikan şirketlerinde yaşanan büyük çaplı iflaslarla ve halka 

açık ve özellikle hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerin hissedarlarıyla geniş 

halk kitlelerine kadar yayılan bu durum Amerikan mali piyasaların güvenilirliğini 

sarsmıştır. Özellikle şirket iflasları muhasebe teknikleri kullanılarak mali tablolar 

üzerinde yapılan hilelerle olması ve Amerika’nın büyük bağımsız denetim 

kuruluşlarından olan Arthur Anderson’un da iflasıyla sonuçlanan şirket hayatı yeni bir 

yönetimi sorgular hale gelmiştir. Kurumsal yönetim bu ihtiyacın bir sonucu olarak, 

Amerika’da varlık göstermiştir. 

                                                 
14 Weil, s.8 
15 Weil, s.8 
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Amerika’da 2002 yılında Sarbanes-Oxley yasası muhasebe ve denetim 

uygulamalarını disiplin altına almak için çıkarılmıştır. Bu yasa kapsamında bağımsız 

denetçilerin rolü, bağımsızlıkları ve denetim komitesi ile olan ilişkileri üzerinde önemle 

durulmuştur. Bununla birlikte Amerikan Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu’nun (SEC) 

bu konuda düzenlemeleri olmuştur. Böylece Amerika gibi büyük sermaye yapısına 

sahip ve küreselleşmenin bir sonucu olarak tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilenmesi 

ile sonuçlanabilecek bir durumun önüne geçilmiş olunmaktadır. 

Öte yandan, Avrupa Birliği tek bir iç piyasanın oluşturulması amacına yönelik 

olarak ortak bir şirketler hukuku oluşturma çalışmalarını başlatmış ve bu çalışma 

sonucunda The High Level Group of Law Experts tarafından AB Komisyonuna yapılan 

“A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe” adlı raporlamanın 

üçüncü bölümde kurumsal yönetime yer verilmiştir.16 

Günümüze gelene kadar kurumsal yönetim, yaşanan krizlerle birlikte değişime 

uğramış ve dünya kurumsal yönetim uygulamalını birbirine yaklaştırmıştır. Amerika’da 

kurumsal yönetim yasalarla sıkı bir disiplin altına alınmıştır. Bununla birlikte birçok 

ülkede bu uygulamaların kanuni bir zorunluluktan çok isteğe bağlı olması durumu “uy 

ya da açıkla”17ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Böylece şirketler, ülkelerin yayınladığı 

veya kabul edilen OECD ilkeleri gibi ilkelere uygun olarak şirketlerinin yönetildiğini 

açıklamaktadırlar. Bu durum her ne kadar zorunluluk olmasa da hisse senetleri borsaya 

kote edilmiş şirketler açısından önem kazanmaktadır. Çünkü artık yatırımcılar bir 

şirketin hisse senetlerini almadan o şirketin güvenilirliğini araştırmaktadırlar. Bu 

durumu en kolay belirleme araçlarından biri de kurumsal yönetim uygulamasıdır. 

Böylece şirketlerin güvenilir ve şeffaf oldukları kabul edilerek bu şirketlerin hisseleri 

alınabilir olacaktır. Şirketlerin kurumsal yönetime geçişle birlikte katlandıkları ek 

maliyetlere paralel olarak yatırımcılar ek prim vermeye hazır olduklarından, şirketlerin 

bu yükü de izole edilmiş olmaktadır. Kurumsal yönetim, tarihi gelişimini sürdürdüğü 

gibi bundan sonra da şirketlerde meydana gelen gelişme ve değişmelerle birlikte 

gelişmeye devam edecektir. 

 

                                                 
16 The European Federation of Accountants, Discussion Paper on The Financial Reporting and 
Auditing Aspect of Corporate Governance, July 2003, http://www.accaglobal.com 
17 Comply or explain 
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1.3. Kurumsal Yönetimin Temel İlkeleri 

Kurumsal yönetim anlayışı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu durum 

ortak bir kurumsal yönetimin oluşmadığının göstergesidir. Zaten böyle bir durumun 

oluşması da gerekmemektedir. Çünkü her ülkenin yasal düzenlemeleri, gelenekleri ve 

işletme kültürleri farklılık göstermektedir. Kurumsal yönetimin temel ilkelerinin 

gelişmesinde, uluslar arası örgütlerin yapmış olduğu çalışmalar ve belirlediği ilkeler 

önemli bir yere sahiptir. Özellikle başta OECD, IASC, BIS, IOSCO, WTO, ILO ve 

Dünya Bankası gibi örgütler buna örnektir. Bu örgütler kendi iç bünyelerindeki uzman 

kurullar aracılığıyla kurumsal yönetimin temel ilkelerini geliştirmek ve böylece uluslar 

arası mali piyasaların gelişimine katkıda bulunmak için çalışmaktadırlar. Bu kurulların 

hazırladığı raporlar söz konusu örgütlerin güvenilirliği ve tarafsızlığının etkisiyle birçok 

ülkede uygulamaya başlanan kurumsal yönetim temel ilkelerine ışık tutmuştur. Bu 

örgütlerin hazırlamış oldukları kurallar dört ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar 

dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk temel ilkeleridir.18 Bu ilkelerden 

dürüstlük ilkesi, adil yönetim ilkesi olarak Tuzcu tarafından ele alınmıştır.19 

1.3.1. Dürüstlük İlkesi (Fairness-integrity) 

Dürüstlük ilkesi azınlık ve yabancı pay sahipleri de dahil olmak üzere tüm pay 

sahiplerinin kanunen veya esas sözleşme ile tanınan haklarının gerekli ve yeterli bir 

şekilde korunmasını ve ortaklığa herhangi bir yoldan kaynak sağlayanlar ile ortaklık 

arasındaki sözleşmelerin hukuka uygun bir şekilde uygulanmasının teminini ifade 

eder.20 

Dürüstlük ilkesi uyarınca ortaklık yönetimi tüm menfaat gruplarına eşit şekilde 

davranmalıdır. Hatta hissedarların içinde bulunduğu gruplar içinde bile menfaatleri 

etkilenebilecek olanlara karşı eşit davranılmalıdır. Böylece grupların güveni sağlanacak 

ve şirketlerin devamlılığı da garanti altına alınmış olunacaktır. Burada söz ettiğimiz 

somut dürüstlük olduğundan uygulayıcıların istismarının olmaması ve ahlak kurallarına 

uyması gereklidir. Teknik anlamda eşit (adil) işlem ilkesi ve pay sahibi haklarının 

                                                 
18 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s.50-
59 
19 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB 100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, s.25 
20 Paslı, s.52 
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korunmasına verilen önem, söz konusu kurumsal yönetim ilkesinin yansıması 

niteliğindedir.21 

Azınlık pay sahiplerinin korunmasına yönelik olarak, ortaklık yönetiminde 

bulunan, daha geniş bir ifade ile içeride bulunan kişilerin yolsuz işlemlerinin, 

piyasalardaki fırsat eşitliğini bozucu eylemlerin yasaklanması, tüm pay sahiplerine 

makul sınırlar içinde zararlarını telafi edebilme imkanının verilmesi, yatırımcıların aktif 

bir şekilde ortaklık yönetimine katılmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılması ve 

özellikle ortaklık işleyişi içinde belli kişilerin menfaatlerinin ön plana alınmasının 

önlenmesine yönelik girişimler, bu ilkenin yerleşmesi için gereken başlıca 

hususlarıdır.22 

1.3.2. Şeffaflık İlkesi ( Transparency-openess-disclosure ) 

Şeffaflık ilkesi şirketlerin sır olarak kabul edilen hususları hariç olmak üzere, 

mali durumu, performansı, üst düzey yöneticilerle ilgili bilgileri ve bir bilginin 

açıklanmadığında menfaat gruplarının zarara uğrama durumunun ortaya çıkması halini 

anlatır. Küreselleşme ile birlikte bilginin kesin ve doğru olması önemini bir kat daha 

arttırmıştır. Böylece uluslar arası yatırımcılar kendi yatırım yapacağı ülkeleri ve 

şirketleri daha rahat ve güvenilir olarak seçmektedirler. Ayrıca şirkete kredi veren kişi 

ve kuruluşlarda şirketin mali durumu, yönetimi ve performansına göre kredi 

vereceklerdir. Çalışma Grubu raporunda şeffaflık tanımı “mevcut durum, karar ve 

faaliyetler hakkındaki bilginin ulaşılabilir, somut ve anlaşılır olması süreci” olarak 

yapılmıştır.23 Florini tarafından da şeffaflık “kuruluşlarca, kendilerinin 

değerlendirilmelerine yönelik ilgili bilginin serbest bırakılması” olarak tanımlanmıştır.24 

                                                 
21 Holly J GREGORY, The Globalisation of Corporate Governance, Kurumsal Yönetim: Türkiye’de İş 
Hayatının Değişen Çehresi Konferansı (TÜSİAD), İstanbul, 2002, s.11 
22 Millstein Report, Corporate Governance-Improving Competitiveness and Access to Capital in 
Global Markets, Paris, OECD publications,1998, ss. 20–21 
23 Working Group, Report of The Working Group on Transparency and Accountability, Washington: 
International Money Fond, 1998, www.imf.org/external/np/g22/taarep.pdf 
24 Ann. M. FLORINI, Does The Invisible Hand Need A Transparent Glove? The Politics Of 
Transparency, Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, 28–30 April, 
1999, s.42 
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OECD şeffaflık ilkesini; zamanında, eksiksiz ve doğru olarak, finansal durum, 

performans, ortaklık yapısı ve yönetim de dahil olmak üzere şirketle ilgili tüm önemli 

konularda kamuya açıklama yapılması şeklinde açıklamaktadır.25 

Commonwealth Working Group tarafından Finansal Sektörde Kurumsal 

Yönetim adlı çalışmada, sağlıklı bir kurumsal yönetimin gerekli tamamlayıcı bir 

unsurunun da şirketler ve finansal kuruluşlar için finansal bilgilerin kamuya açıklanması 

yükümlülüğü kapsamında yapılan uygulamalar olduğu belirtilmiştir. Yönetim kurulu 

üyeleri ve üst düzey yönetimin hesap verebilirliğinin güçlendirilmesinin ve risk 

yönetimini teşvik etmenin bir aracı olarak finansal bilgilerin kamuya açıklanması 

önemli bir gereksinimdir. Ayrıca bu bilgiler piyasa katılımcıları ve performansı iyi 

olmayan veya koruyucu standartları kabul edilebilir düzeyde karşılamayan finansal 

kuruluşlar üzerinde uygun piyasa disiplini sağlayan özellikle bankaların büyük 

kreditörleri, finansal haberleri sunanlar, analizciler ve derecelendirme kuruluşları içinde 

gerekli olduğu görülmektedir.26 

AB kamuya açıklamayı kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından biri olarak 

değerlendirmektedir. 27 

Basel Komite yayınladığı "Banka Şeffaflığının Artırılması" konulu dokümanda, 

bankada şeffaflığın olmaması halinde, yaptıkları işlemler ve performansları bakımından 

yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin hesap verebilirliğini sağlamanın zor olacağını 

belirtmiş ve şeffaflığın güvenilir kurumsal yönetim uygulanmalarını güçlendireceği 

açıklanmıştır.28 

1.3.3. Hesap Verilebilirlik İlkesi (Accountability)29 

Hesap verilebilirlik, Millstein Raporunda, yönetimin işlevini ve 

sorumluluklarının açıklanması, hissedar ve yöneticilerin taleplerinin sıraya koyulmasını 

                                                 
25 OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, s.49, www.oecd.org 
26 Commonwealth Working Group, Corporate Governance in the Financial Sector, Kasım 2000, 
www.thecommonwealth.org./Templates/Internal.asp?NodeID=35247 
27 The High Level Group of Company Law Experts, Report of the High Level Group of Company Law 
Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels, 4 November 
2002, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/presscomm-group_en.pdf 
28 BIS, Enhancing Bank Transparency, September 1998, http://www.bis.org/publ/bcbs41.pdf 
29PASLI (s.55, 2004) eserinde hesap verilebilirlik yerine “iç sorumluluk” terimini kullanmıştır. Çalışmada 
genel kabul görmüş olan “hesap verilebilirlik” terimi kullanılmıştır.  
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güvence altına alacak gönüllü çabaların desteklenmesi ve nesnel kararlar alındığının 

yönetim kurulları tarafından izlenmesidir denilmektedir.30 

Hesap verilebilirlik, şirket yönetim kurulu ve idari yöneticilerin şirket 

faaliyetleri ve aldıkları kararlar ile ilgili hissedarlar tarafından sorgulanmasını sağlar. 

Çünkü yönetim kurulunda yer alan kişilerle hissedarların menfaatleri her zaman için 

aynı olmaz. Hesap verilebilirliğin sağlanması açısından yönetim kurulunun görev ve 

sorumlulukları açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.  

Hesap verilebilirlik ilkesi, şirket yönetiminin yapmış oldukları uygulamalarla 

ilgili olduğundan yönetim sıkı olarak denetlenmelidir. Bunun yöntemleri olarak başta 

genel kurullar gelmektedir. Yılda bir olağan yapılan ve gerektiği durumlarda olağanüstü 

yapılan toplantılarla yönetimin yapmış olduğu faaliyetleri kontrol etme imkanı vardır. 

Bununla birlikte iç ve dış denetimlerle şirket denetime tutulmakta ve tutulan raporlar 

sonucuna göre yönetimin başarısı ve ibrası gerçekleşmektedir. Basel Komitesi banka 

organizasyonu içinde hesap verilebilirliği yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukların 

en az üst düzey yönetiminki kadar açıkça tanımlanması olarak görmektedir.31 

1.3.4. Sorumluluk İlkesi (Responsibility)32 

Sorumluluk, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan White Paper 

çalışmasında doğruları teşvik eden ve yanlışları cezalandıran bir kontrol yöntemidir. 

Yönetimin temel sorumluluğu kuruma, doğru hedefler koymak ve bunları uygulamaktır 

şeklinde tanımlamıştır. 33Sorumluluk ilkesi, şirketin kanunlara ve toplumsal değerleri 

yansıtan düzenlemelere uygunluğunu güvence altına almaktır.34 

Sorumluluk Tuzcu’nun eserinde “Şirketle ilgili olarak alınan kararlar ve 

gerçekleştirilen uygulamalar hakkında şeffaf olunması, bu düzenlemelere ilişkin 

uygulamalar hakkında kamunun aydınlatılması kadar, yapılanların sorumluluğunun da 

üstlenilmesi gerekmektedir. Yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamayacak bir şirket 

                                                 
30 Millstein Report, Corporate Governance-Improving Competitiveness and Access to Capital in 
Global Markets, Paris, OECD publications, 1998, s.3 
31 BIS (1998), Enhancing Bank Transparency, September 1998, http://www.bis.org./publ/bcbs41.pdf  
32 PASLI (s.57, 2004) eserinde “dış sorumluluk” kelimesini kullanmıştır. Çalışmada genel kabul görmüş 
“sorumluluk” terimi kullanılmıştır. 
33 White Paper, Enhancing Democracy: A White Paper on Governance In The European Union, 
European Commission, 2003, http://ec.europa.eu/governance/white_paper/index_en.htm 
34 Millstein Report, s.3 
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yönetiminin tüm kişi ve grupların beklentilerini dengeleyecek bir biçimde davranması 

beklenemez” şeklinde açıklanmıştır.35 Paslı tarafından “bu ilke anonim ortaklık tüzel 

kişiliğinin ve bu bağlamda ortaklık yöneticilerinin anonim ortaklığın dışında kalan 

ancak ortaklık işleyişinden etkilenen tüm ilgililerin de menfaatlerini karar alma 

sürecinde göz önüne almalarını, onlara da bazı haklar tanınmasını, bu menfaat grupları 

ile sıkı işbirliği içine girilmesini ifade eder” denilmektedir.36 Jonathan Charckham diğer 

menfaat sahiplerinin çıkarlarının yönetim kurulları tarafından dikkate alınmadığı 

bankalarda başarı beklenemeyeceğini ifade etmiştir.37 

Sorumluluk ilkesiyle, şirketler nasıl hissedarlara karşı bir hesap verebilirlik 

anlamında yasal çerçevede düzenleme yapılmışsa, hissedarlar dışında kalan ve İngilizce 

stakeholders olarak tanımlanan tüm ilgili menfaat sahiplerinin de çıkarlarını da 

düşünerek karar almasını ifade etmektedir. Bu ilkeyle şirketler sosyal olarak topluma 

katkılar yaparak, şirketlerin sürdürülebilir bir şekilde performanslarını arttırmaları 

hedeflenmiştir.  

Şirketler, bu ilkeyle ticari bir olgu olmakla beraber sosyal çevreyle bağlantılı bir 

organizasyon içine girmektedirler. Örneğin, çevreye duyarlı ve çevre dostu bir şirketin 

performansı daha da artacaktır. Çünkü çevre kirliliği önemli bir sorun olduğundan bunu 

önlemeye yönelik şirket faaliyetleri varsa (Atık su arıtma sistemi, baca filtresi gibi) ve 

çevreyi desteklemeye kaynak ayılırlarsa, şirketin çalışması kamuoyu tarafından 

desteklenecek böylece şirket her ne kadar ek kaynak kullanmış olsa da, şirketin 

performansı artacaktır. Bununla birlikte eğitim, sanat ve spor gibi diğer alanlarda da 

şirket çalışanlarına, müşterilere, kredi verenlere, sivil toplum örgütleri ve diğer menfaat 

sahiplerine karşı hizmet vererek ve her alanda bu menfaat sahipleriyle işbirliği yapılırsa 

şirketin sunduğu mal veya hizmete talep artacak ve böylece uzun vade de ayakta kalma 

şansı yüksek olacaktır. 

 

                                                 
35 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı: İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004. s.25 
36 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s. 57 
37 Jonathan CHARCKHAM, Guidance for the Directors of Banks, Global Corporate Governance 
Forum, 1999, s.11, 
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/Focus_2_Guidance_for_Directors/$FILE/Focus_2_
Guidance_for_Directors_of_Banks.pdf 
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1.4. Kurumsal Yönetimin Önemi 

Son onbeş yirmi yıllık bir zaman diliminde meydana gelen büyük çaplı şirket 

iflasları ve hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerle birlikte geniş halk kitlelerini 

de yakından ilgilendirmesiyle şirket yönetimleri büyük önem kazanmıştır. Kurumsal 

yönetim bu dönemlerde tartışılan bir yönetim şekli olmuştur. Kurumsal yönetim 

konusunda meydana gelen olumlu gelişmeler gerek kamunun aydınlatılması ve 

muhasebe alanında yaşanan gelişmeler gerekse de yatırımcıların çabalarıyla olmuşsa da 

son yıllarda gözlemlenen asıl gelişim süreci bu konunun hukukçuların, düzenleşici 

otoritelerin, finans uzmanlarının ilgilendikleri bir konu olmaktan çıkıp her gün gazete 

sayfalarında yer alan, üniversitelerde ders olarak okutulan, toplumun her kesiminin 

ilgilendiği bir konu haline gelmesi ile olmuştur. O halde üzerinde durulması gereken 

husus neden kurumsal yönetimin bu kadar önem verilip sıkça tartışılan bir konu haline 

geldiğidir.38 

Shelton tarafından yine bu konuya açıklık getirilmiştir. Yönetim konusundaki 

tartışmaların nedeni, anonim ortaklıkların yönetiminde ve şirket kaynaklarının 

kullanımında karşı karşıya kalınan başarısızlıktır. Diğer neden ise, gelişmiş ve 

gelişmekte olan piyasalarda son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerdir.39 Bununla birlikte 

Emerginig Markets Committee raporunda da belirtildiği gibi, kurumsal yönetim 

anlayışının gelişmemesi ve iyi işlememesi, küçük ortakların zamanında yeterli ve doğru 

bilgiye ulaşamamaları ve dolandırılmaları krizde ciddi boyutlarda etkin olmuştur.40 

Ayrıca, kriz zamanlarında küçük yatırımcıların daha fazla etkilenmeleri ile daha sonraki 

aşamalarda sermaye piyasalarına yatırım yapmalarını zorlaştırıcı bir neden olmaktadır. 

Tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk ilkelerinin sağladığı imkanlarla anonim 

ortaklıklar ilk ortaya çıktıklarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatı etkileyen, büyük 

imkanlar yaratın, büyük başarılar yanında aynı derece büyük skandal ve yıkıntılara da 

yol açan kuruluşlar olmuşlardır.41 Bu skandallar şirketlerin yöneticileri ile denetçilerinin 

yapmış oldukları usulsüzlüklerle olmuştur. Milyarlarca dolarlarla ifade edilen bu 

                                                 
38 Joanna R. SHELTON, The Importance of Governance In The Modern Economy, New Corporate 
Governance for The Global Company International Conference, Brussels, 1998, s.1 
39 Shelton, s.2 
40 Emerginig Markets Committee Report, Causes, Effects and Regulatory Implications of Financial 
and Economic Tirbulance in Emerginig Markets-Interim Report, IOSCO Publishing, 1998, s. 26 
41 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2005, s.209 
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iflasların maliyeti borsalar aracılığıyla geniş halk kitlelerine hissedarlıkla yayılmış ve 

yönetimlerin bu başarısızlıkları kurumsal yönetimin önemini ön plana çıkartmıştır. 

Büyük şirket skandallarına, başka en gelişmiş sermaye piyasalarından olan Amerika’da 

Enron ve WorldCom ve Avrupa’nın Enron’u olarak bilinen İtalyan Parmalat şirketlerini 

örnek olarak verebiliriz. 

Başarılı bir kurumsal yönetim anlayışı özel sektörü, dolayısıyla ortaklıkların 

performansını etkiler ve bunların sonucunda da iktisadi kalkınmayı sağlar.42 Tüm 

dünyada özel sektöre güvenin artmasıyla birlikte kurumsal yönetimin kalitesi hususu 

kanunlara uygunluğunun ve kamu güveninin oluşturulması ve tutunması açısından 

giderek daha önemli hale gelmektedir. Başarılı kurumsal yönetim uygulamaları sadece 

kaynakların boşa harcanmamasını sağlayan iyi bir muhafız olarak değil, aynı zamanda 

birçok ülkede talep edilen finansal şeffaflığın, ortaklıkların kontrol edilebilirliğinin ve 

yatırımcıların korunmasının da garantisi olarak görülmektedir.43Bu nedenle gerek kamu 

sektörü gerekse özel sektör, yatırımcıların güvenini koruyabilmek amacıyla daha yüksek 

kamuyu aydınlatma standartları kadar başarılı kurumsal yönetim anlayışının şartlarını 

da oluşturmak ve geliştirmek durumundadır. Şeffaflığın ve kontrol edilebilirliğin 

geliştirilmesi, hükümet ve düzenleyici otoriteler ile kamuya ait diğer ortaklıkların kilit 

noktalardaki yöneticilerinden, özel sektör yönetim kurulu üyelerine, denetçilerine, 

finansal kurumlardaki üst düzey yöneticiler ve idareye kadar ekonominin her kesimini 

ilgilendirdiğinden, bu uğraş içindeki en can alıcı noktalardır. Bu sürecin hükümetlerin 

ve finans otoritelerinin denetiminde sürdürülmesi gerekmektedir.44 

Kurumsal yönetimin önemi artıkça birçok ülkede çeşitli organizasyonlar 

kurulmaya başlanmıştır. Kurulmuş olan bu organizasyonlar, araştırma ve çalışmalarını 

sürdürmektedir. Örnek verecek olursak Rusya’da Yatırımcı Koruma Birliği45 tarafından 

“Corporate Governance in Russia” adı altında bir site (www.corp-gov.org) kurulmuştur. 

Yatırımcılar diğer menfaat sahipleri adına hareket etmek üzere, 40’a yakın finansal ve 

aracı kuruluşlar ile yatırım fonları tarafından kurulan Asian Corporate Governance 

                                                 
42 Andrew STONE ve diğerleri, The Business Environment and Corporate Governance: 
Strengthening Incentives Development Department, The World Bank Group Press, 1998, s.2 
43 Joanna R. SHELTON, The Importance of Governance In The Modern Economy, New Corporate 
Governance for The Global Company International Conference, Brussels, 1998, s.2 
44 Emerginig Markets Committee Report, Causes, Effects and Regulatory Implications of Financial 
and Economic Tirbulance in Emerginig Markets-Interim Report, IOSCO Yayınları, 1998, s.72 
45 The Investor Protection Association 
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Association (www.acga-asia.org) ise Asya’da kurumsal yönetimi geliştirme amacıyla 

çalışmaktadır. Avrupa Birliğinde ise kurumsal yönetimi geliştirmek, akademik 

çalışmalar yapmak ve kurumsal yönetim alanında işbirliği yapmak üzere European 

Corporate Governance Institute (www.ecgi.org), ülkemizde de dünyadaki kurumsal 

yönetim uygulamalarıyla entegre olmak ve gelişmeleri yakından takip edip bu konudaki 

gelişmeleri kamuoyuna aktarmak üzere Kurumsal Yönetim Derneği (www.tkyd.org) 

kurulmuştur. 

Üniversitelerde akademik bir program olarak kurumsal yönetimi ele almaya 

başlamıştır. Bunlar arasında; 

• Centre for Corporate Governance Research, Birmingham University, UK 

• Center for Corporate governance. Tuck School of Business, USA 

• Corporate Governance Center, Kennesaw State University, USA 

• Weinberg Center for Corporate Governance at the University of 

Delaware, USA vardır. 

Kurumsal yönetimin önemini vurgulayan bir başka rapor ise, Avrupa Birliğinde 

tek bir iç piyasa oluşturmaya yönelik olarak ortak bir şirketler hukuku oluşturma 

çalışması olan ve The High Level Group of Law Experts tarafından AB Komisyonuna 

yapılan “A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe” tur. Bu 

raporun üçüncü bölümünde kurumsal yönetime yer verilmiştir. 

Şehirli araştırma raporunda, kurumsal yönetimin önemine ilişkin olarak: “Ne 

kadar önemli olursa olsun, bu etmenler tek başlarına kurumsal yönetimin bu derece 

dikkat çekmesini, ses getirmesini ve geniş bir tabana yayılmasını açıklayamamaktadır. 

Kurumsal yönetim kapsamında ilgilenilen meseleler hakkında son dönemlerde oluşmuş 

bu ilginin sebebi, gelişmiş ya da modern ekonomiler olarak tabir edilen ülkelerin 

ekonomilerinde yaşanan, son derce önemli, temel gelişmeler ile dolaylı olarak 

bağlantılıdır. Bu gelişmeler “yönetim” sorularının temel yapısını değiştirmemekle 

birlikte, kurumsal yönetim meselesini çok farklı alanlara taşıyarak, modern 

ekonomilerde ve toplumun tamamında çok daha önemli olmasını sağlamışlardır. Bu 

çerçevede, modern ekonomilerde kurumsal yönetimin öneminin artmasına neden olan 
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gelişmeler, özel sektörün artan rolü, ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan 

bağlılıklarının artması ve ortaklıkların içinde bulundukları yeni rekabet şartları olarak 

sıralanabilmektedir.”46 açıklamasını yapmaktadır. Kurumsal yönetim, önemi ölçüsünde 

gelişmeye devam etmekte ve şirket yönetimlerini disipline etmektedir. 

1.5. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 1999 yılında icra vekilleri tarafından kabul 

edilmiş ve bu tarihten sonra başta yatırımcılar, şirketler ve diğer menfaat sahipleri bu 

ilkelerle yakından ilgilenmiş ve kendilerine referans edinmişlerdir. Financial Stability 

Forum bu ilkeleri sağlıklı bir finansal sistemin 12 ana unsurundan bir olarak 

göstermiştir. 

OECD tarafından bu ilkeler 2002 yılında icra vekilleri kontrolünde OECD 

Steering Group on Corporate Governance tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve 2004 

yılında gözden geçirilmiş hali yayımlanmıştır. OECD kurumsal yönetimi, beş bölüm 

olarak el almıştır. Bunlar; “Hissedarların Hakları”, “Hissedarların Eşit İşleme Tabi 

Tutulmaları”, “Kurumsal Yönetimde Diğer Menfaat Sahiplerinin Rolü”, “Kamuyu 

Aydınlatma ve Şeffaflık” ve “Yönetim Kurulunun Sorumluluğu” dur. 

OECD tarafından getirilen bu ilkeler mecburi olmayan standartlar ve iyi 

uygulamalar olarak önerilmiştir. Bu ilkelerin ülkeler için bir rehber olarak alınabileceği 

ve her ülke koşulları gözetilerek uyarlanabileceği belirtilmiştir. Çünkü her ülkenin 

hukuk sistemi ve mevcut şartları farklı olabileceğinden, ilkeler her bir ülke için uygun 

olamayabilir. Bu ilkelerin suç sayılan faaliyetleri ortadan kaldırmayacağı ancak, bu 

ilkelere kural veya düzenleme olarak yapılacak uyarlamaların bu tür davranışların 

icrasını zorlaştıracağı açıklanmıştır.47 Ek-1’de OECD Kurumsal Yönetim İlkelerine yer 

verilmiştir. 

1.6. Kurumsal Yönetim Modelleri ve Karşılaştırılmaları  

Kurumsal yönetim uygulamaları ülkelerin hukuki düzenlemelerindeki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ülkelerdeki hukuk düzenlemeleri, piyasa yapılarına, 

hedeflerine, geleneklerine ve sosyal yapılarındaki farklılıklarına göre belirlenmektedir. 

                                                 
46 Kübra ŞEHİRLİ, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu 1999, s.12 
47 OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, www.oecd.org 
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Bu durumda her ülkenin veya belli ülke topluluklarının kurumsal yönetim konusunda 

farklı modeller benimsemelerini sağlamaktadır. Bu kadar farklı kurumsal yönetim 

olmalarına karşılık genelde kabul gören iki temel sistem vardır. Bunlardan birincisi, en 

gelişmiş sermaye piyasalarından olan ve hisse senedi kültürünün gelişmiş olduğu 

Amerika ve İngiltere’de şekillenen “Anglo-Sakson Sistemi”, diğeri ise esas olarak 

bankaların hakimiyetinde olan ve ortakların gözetiminin bankalar tarafından yapıldığı 

“Alman Sistemi” olarak da bilinen ve Japonya’da da uygulanan “Kıta Avrupası 

Sistemi”dir. 

Söz konusu bu iki kurumsal yönetim sistemi, kurumsallaşmanın yaygınlaşması 

açısından son derece başarılı olmaktadır. Bununla beraber Anglo-Sakson Sistemine 

sahip Amerika ve İngiltere’de en etkin ve gelişmiş sermaye piyasalarının olduğu bunun 

ise Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukuk sistemleri arasındaki farklılıklardan 

kaynaklandığı görüşü hakimdir. Anglo-Sakson hukuk sisteminin alt yapılarının güçlü 

olmasının yanı sıra bunun uygulanabilir olması da önemli diğer bir konudur. Yasal 

düzenlemelerin uygulanabilirliği ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle paralellik 

göstermektedir. Bu iki sistem arasındaki farklılığın hukuk sistemlerinden değil de 

sermaye piyasalarının yapılarındaki farklılıktan olduğunu savunan uzmanlar da 

bulunmaktadır. 

1.6.1. Kurumsal Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması  

Anglo-Sakson Sistemi, Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından “Kurumsal 

Yönetimin Hissedar Modeli” olarak, Kıta Avrupası Sistemi ise “Kurumsal Yönetimin 

Paydaş Modeli” olarak anlam bulmuştur.48 

Anglo-Sakson Sisteminde yönetim tek bir kuruldan oluşmaktadır. Genel kurul 

tarafından seçilmiş olan bu kurul hem yönetim hem de gözetim faaliyetlerini birlikte 

sürdürmektedir.49 Şirketlerin mali tablo ve raporlarını belli aralıklarla denetleyecek bir 

bağımsız denetçi genel kurul kararıyla belirlenir. Ayrıca hissedarlara ortaklığın mali 

                                                 
48 Economic Commission for Europe, Economic Survey of Europe, Corporate Governance in The ECE 
Region, Issue 1, 2003, ss.103–110 
49 Euroshareholders Corporate Governance Guidelines, 2000, s.7, 
http://www.ecgi.org/codes/documents/european_shareholders.pdf 
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durumlarıyla ilgili olarak bilgi verir ve onlara tavsiyede bulunur.50 Paslı, bu denetçileri 

“hesap denetçisi” olarak vasıflandırmıştır.51 

Yönetim kurulu oluşturulduktan sonra kendi aralarından bir başkan seçer ve 

kurul üyeleri kurula sunulan tüm bilgi ve belgeleri inceleme hakkına sahiptir. Bu 

sistemde bir zorunluluk olmamasına rağmen yönetim icrai yetkisi olanlar (executive 

director) ve olmayanlar (non-executive) olarak ayrılabilir. Şirketin işleyişinden icrai 

yetkiye sahip olan kurul sorumludur. Bu kurul işleyiş hakkında diğer üyelere günlük 

rapor vermek zorundadırlar. İcrai yetkisi olmayan üyeler ise şirketin gözetiminden 

sorumludur. 

Kıta Avrupası Sisteminde ise yönetim ikili bir yapıya sahiptir. Bunlar “Yürütme 

Kurulu (management board)” ve “Gözetim Kurulu (supervisory board)” dur. Burada 

genel kurulu tarafından seçilen kurul, gözetim kuruludur. Yürütme kurulunun seçilmesi 

ve ücretlerinin belirlenmesi ise gözetim kurul tarafından yapılmaktadır. Bu sistem de, 

bir kişi yürütme veya gözetim kurullarından ancak birinde görev alabilirler. Yürütme 

kurulu tarafından şirketin işleyişi sağlanmakta ve günlük raporlar gözetim kuruluna 

verilmektedirler. Şirket ortaklığı için önemli konularda yürütme kurulu, gözetim 

kurulunu derhal bilgilendirmek zorundadır. Şirket genel kuruluna karşı sorumlu kurul 

gözetim kurulu olduğundan hissedarlar gözetim kurulunda temsil edilmektedirler. Eğer 

şirketlerin önemli konularda gözetim kurulunun onayının alınması isteniyorsa bunun 

için şirketlerin esas sözleşmelerine hüküm konulması gerekmektedir.  

Kıta Avrupası Sisteminin bir başka önemli tarafı ise çalışan işçilerinde gözetim 

kurulunda temsil edilebilmeleridir. Bu durumda başkan genel kurul tarafından seçilmiş 

olan üyeler arasından belirlenir. İşçilerin gözetim kurulanda yer almalarıyla birlikte pay 

sahiplerinin yanında işçilerinin de menfaatleri düşünülmekte ve gelecekte şirket 

stratejilerinin belirlenmesinde rol oynayabilmektedirler. 

Mülkiyet açısından Anglo-Sakson Sistemine baktığımızda, Amerika ve 

İngiltere’de gelişmiş bir sermaye piyasası bulunduğundan şirket paylarının mülkiyetini 

daha çok bireysel yatırımcılarla geniş halk kitlelerine yayılmıştır. Bu sistemde anonim 

                                                 
50 Stephen GRIFFIN, Company Law-Fundamental Principles, second edition, London, Financial Times 
Pitman Publishing, 1996, s.221 
51 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s.38 
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ortaklıklar borsalar aracılığıyla halka arz edilmişler ve şirketlerin halka açıklık oranı 

%70’lere varabilmektedir. Bu oranda şirketlerin halka açık olmaları mülkiyetin dağınık 

olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu sistemde şirket, hissedarlar aracılığıyla öz 

sermaye sağlama yoluyla finanse edilirler. Bu yüzden daha çok bireysel yatırımcının 

korunması yoluna gidilmelidir. Bankaların bu sistemdeki yeri ise, şirketlere finansman 

sağlamaları öz sermaye olarak değil borç verme yoluyla olmaktadır. 

Dağınık mülkiyet yapısı, pay sahiplerinin yönetime katılma isteklerini de 

azaltmaktadır. Piyasalarda çok etkin olan kurumsal yatırımcılar genellikle kısa dönem 

düşündüklerinden yatırımlarının karşılığını hemen almak istemektedirler. Anonim 

ortaklıklar piyasalardan fon arz etmek için kurumsal yatırımcılara ihtiyaçları 

olduklarından yönetimde kısa vadeli düşünüp şirketin borsa fiyatı ile ilgilenmeleri 

gerekir. Çünkü başarı değeri borsa fiyatıyla ölçülmektedir. 

Kıta Avrupası Sisteminde ise mülkiyet daha çok toplu olmaktadır. Bu sistem 

banka hakimiyetinde olduğundan anonim ortaklıklarda, pay sahipleri daha yüksek bir 

oranda paylara sahiptirler. Alman sisteminde bireysel yatırımcıların önemi azdır. 

Şirketler kaynak bulmada bankaları kullanırlar ve bu durum da kullandıkları kaynaklar 

borç olması yerine verilen kaynak şirketlere finansman sağlar ve aynı zamanda o 

şirketlerin ortağı da olmaktadırlar. 

Kıta Avrupası Sisteminde, bankaların etkisi ile stratejik kararlarda kısa vadeli 

düşünmek yerine uzun vadeli düşünülmektedir. Bu durum pay sahipleri, ortaklık 

yönetimi, bankalar ve işçiler yani yönetim ilgili herkes tarafından paylaşılmaktadır. 

Çünkü şirket yönetiminde söz sahibi olan bu aktörler, şirketle uzun vadeli ve sabit bir 

ilişki içindedirler.52  

Hisse senedi kültürü gelişmiş olan Anglo-Sakson Sisteminde sermaye piyasaları 

etkin ve derinliği olan bir yapıya sahiptir. Bu durumda şirketler etkili bir sermaye 

piyasası kontrolü altında bulunmaktadırlar. Örnek verecek olursak, şirket ortaklıkları dış 

güçler veya azınlık tarafından ele geçirilmek ve kontrolü sağlama çabaları 

olabilmektedir. Bu duruma yönetimi ele geçirme (takeover) denilmektedir. Ele geçirme 

                                                 
52 Stilpon NESTOR ve John K THOMPSON, Corporate Governance Paterns In OECD Economies: Is 
Convergence Under Way?, Corporate Governance In Asia-A Comparative Perspective, OECD 
publications, 2001, s.24 
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işlemi şirket hisselerinin o günkü piyasa değerinin üstünde bir fiyat vererek satın 

alınması yoluyla olmaktadır. Fakat verilmiş olan hisse fiyatı, yönetimin düşük 

performansından kaynaklanmakta ve eğer şirket iyi yönetilmiş olsaydı verilmiş olan 

hisse fiyatı bugünkü gerçek fiyat olacaktı. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi piyasa 

güçleriyle el değiştiren yönetim ancak gelişmiş sermaye piyasaları olan ülkelerde 

görülebilecek bir durumdur. Bir başka örnekte ise, şirket yönetimi piyasalardan kaynak 

toplama yoluna gittiklerinde şirket için en uygun borçlanmayı sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Sermaye piyasaları bu durumda yönetimin performansını kısıtlayıcı bir 

rol oynamaktadırlar. Yöneticilere bedelsiz hisse senedi verilmesi, belli bir fiyattan hisse 

senedi alma hakkı verilmesi ve ödüllendirme de hissedarlar ve yöneticiler arasındaki 

menfaat çatışmasını azaltmaya yönelik olarak kullanılabilecek diğer bir piyasa 

mekanizması aracıdır. 

Kıta Avrupası Sisteminde denetim Anglo-Sakson sistemindeki piyasa 

mekanizmaları yoluyla değil de şirket ortaklıklarının içsel denetimi ile olmaktadır. Bu 

sistemde yönetim ikili bir yapıya sahip olduğundan, hissedarların temsil edildiği 

gözetim kurulu, yönetim kurulunu denetler. Ayrıca bankalarında bu sistemde ağırlığı 

olduğundan bankaların denetimi de diğer bir yöntemdir. Şirket ortaklıkları finansman 

teminini bankalar aracılığı ile yapmaktadırlar. Bankalar vermiş oldukları bu krediler 

karşılığında ya şirketlerin hissedarı olurlar veya şirket alacaklısı durumunda olurlar. Her 

iki durumda da şirketlerin yönetim kurullarında temsil edilerek kararlarda söz sahibi 

olurlar. Böylece bankalar şirket ortağı olsun ya da olmasın şirketlerin denetimini yapmış 

olmaktadırlar. Bu ülkelerde pay sahipleri, özellikle da bankalar, hoşnutsuzluklarının 

paylarını satarak ortaklıktan ayrılmak yerine, bilhassa oy haklarının kullanarak, 

yapılmış olan idari hatanın düzeltilmesi yönünde çabalayarak göstermektedirler.53 

Anglo-Sakson Sisteminde kurumsal yönetimin odak noktası, şirketin üç temel 

bileşeni olan hissedarlar, yönetim kurulları ve şirket yönetimi arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi olarak ortaya çıkmaktadır.54 Bu sistemin merkezindeyse hissedarlar yer 

almaktadır. Anonim ortaklıklarda yöneticiler, hissedarların haklarını ön planda tutarak 

karlarını maksimize etmek için çalışmalıdırlar. Yöneticiler temel amaçları olan mal ve 

hizmetleri en iyi şekilde üretmelidirler. Friedman’ a göre sosyal sorumluluğa sahip bir 
                                                 
53 Sibel HACIMAHMUTOĞLU, The System of Corporate Governance: A Turkish Perspective, 
International and Comparative Corporate Law Journal, 2000/1, s.315 
54 Robert MONKS ve Nell MINOW, Corporate Governance, Oxford, Blackwell Publishers, 1995, s.87 
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yönetim anlayışını, özgür bir toplumun temellerini zayıflatan bir neden olarak 

görmektedir.55 

Kıta Avrupası Sisteminde ise hissedarların yanında diğer menfaat sahipleri olan 

müşteriler, çalışanlar, sendikalar, yerel ve merkezi yönetim, tedarikçiler ve sivil toplum 

kuruluşlarının da menfaatleri dikkate alınmaktadır. Bu sistemde anonim ortaklıkların 

amacının sadece kar elde etmek olmadığı bunun yanında şirketlerin sosyal 

sorumluluğunun da olduğu ifade edilmektedir. Anonim ortaklıklarda yönetimin hedefi, 

uzun vadeye yayılmış olarak şirketin değerinin arttırılması olmalıdır. Bu durumu 

hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin de beklentilerini dikkate alarak 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası Sisteminde kurumsal yönetimin iç ve dış yapısı 

şekil-1’de gösterilmiştir. Burada sistemlerde yer alan ve sistemin özünü oluşturan 

gruplar yer almaktadır. 

Şekil-1’e göre, kurumsal yönetim bir taraftan şirket üst yönetiminin şirket 

amaçlarına uygun olarak yapılandırılmasını amaçlamakta, diğer bir deyişle söz konusu 

taraflar arasında denge kurmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan ise, dış üçgenin tarafları 

arasında bir güçler dengesi oluşturulmaya çalışılmaktadır.56 Bu bağlamda, kurumsal 

yönetim iç kurumsal yönetim ve dış kurumsal yönetim olarak bir ayrıma tabi 

olmaktadır. Bunlardan ilki, sermaye şirketi içerisindeki güçler arasındaki çıkar 

çatışmalarıyla ilgiliyken ikincisi şirket dışındaki oyuncuları, piyasa güçlerini diğer bir 

deyişle şirket üzerinde şu ya da bu şekilde kontrol gücü olan grupları içermektedir.57 

 

 

 

 

                                                 
55 Milton FRIEDMAN, Capitalism And Freedom, Chicago, The University of Chicago Press, 1962, 
s.133 
56 Hasan PULAŞLI, Corporate Governance Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara, Banka 
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2003, s.3 
57 Pulaşlı, s.3 
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Kaynak: Hasan PULAŞLI, Corporate Governance, Anonim Şirket Yönetiminde Yeni 
Model, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2003, s:2 

1.7. Enron Skandalı 

Anonim ortaklıklarda yaşanan muhasebe usulsüzlükleri ve yönetici 

suistimalleriyle ortaya çıkan şirket iflasları kurumsal yönetimin ortaya çıkmasında ve 

gelişiminde önemli rol oynamıştır. Yaşanan bu iflaslar, hisse senetleri borsada işlem 

gören şirketlerle geniş yatırımcı kitlelerinin zarar görmesine neden olmuştur. Bununla 

birlikte kredi verenler ve tedarikçiler gibi menfaat sahipleri de bu şirketlerle iflas 

edebilmekte ve çalışan işçilerde işlerini kaybetmektedir.  

Yatırımcılar bu olumsuz gelişmeler karşısında şirketlere ve denetim otoritelerine 

karşı güvenlerini kaybetmekte ve bu durumda yatırımcıların yatırım yapmalarını 

güçleştirici rol oynamaktadır. Piyasalar bu durumdan son derece etkilenmekte ve 

şirketlerin fon sağlama maliyetleri artmakta ve hisse senetlerinin değeri düşmektedir. 

Dolayısıyla da meydana gelen bu skandallarla ekonomi etkilenmektedir. 

 

YÖNETİM 

YÖNETİCİ DENETÇİLER 

ŞİRKET

HİSSEDARLAR DİĞER ÇIKAR GRUPLARI 

Şekil–1: Kurumsal Yönetim İç ve Dış Yapısı
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Şirket skandallarıyla birlikte piyasaların tepkisi de oluşmaktadır. Bu durum var 

olan hukuk yapılarının değişmesine yol açmakta ve böylece bir daha bu tür olayların 

yaşanmasının önüne geçilmek istenmektedir. Yaşanan son skandallardan olan Enron 

skandalı bu tür olayların yaşanmasını engellemeye yönelik olarak Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) Sarbanes-Oxley Yasası çıkarılmıştır. 

Enron şirketi 2 Aralık 2001’e iflasını açıklamıştır. Bu şirket halka açık ABD’de 

yedinci büyük şirketti. İflasla birlikte Wall Street’te yatırım yapan binlerce Amerikalı 

yatırımcıyı etkilemiş ve ülke de büyük bir şok yaşanmıştır. Binlerce Enron çalışanı 

işlerini ve emeklilik tasarruflarını kaybetmişler, hissedarlar açısından ise hisseleri 

değersiz bir hale gelmiştir. Dünya çapında yüzlerce, belki de binlerce işletme Enron için 

oluşturulan iflas masasından bu şirkete borç olarak verdikleri dolar için cent almayı 

beklemektedir.58 

Bu durumu araştırmak üzere ABD senatosunda bir alt komite oluşturulmuş ve 

bu komite Enron hakkında geniş bir araştırma yapmış ve 7 Mayıs 2002’de bir açıklama 

yapılmıştır. Bu açıklamada Enron’un iflasında yönetim kurulunun sorumluluğuna 

maddeler halinde yer verilmiştir.59 Bunlar; 

1.Güvene dayalı işlemlerde hata: Yönetim kurulu üyelerinin, çok sayıda 

yaptıkları bilanço dışı işlemleri ve yönetime sağlanan ücret ve diğer menfaatler 

nedeniyle Enron’un iflasında sorumlulukları bulunmaktadır. 

2.Çok riskli muhasebeleştirme: Yönetim kurul üyeleri çok riskli 

muhasebeleştirme uygulamalarına izin vermişlerdir. 

3.Uygun olmayan çıkar çatışmaları: Açıkça var olan çıkar çatışmaların 

rağmen, yönetim kurulu Enron’un mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısının60 

LJM Özel Menkul Kıymet Fonu ile ilişki kurmasına, faaliyetlerinin devam ettirmesine 

ve Enron’un üzerinden kar sağlamasına izin vermiştir. 

                                                 
58 United States Senate, The Role of The Board of Directors In Enron’s Collapse: Report Prepared 
by The Permanent Subcommittee on Investigations of The Committee on Governmental Affairs, 
July 8, 2002, s.1, http://www.senate.gov/gov_affairs/070702enronreport.pdf 
59 United States Senate, s.3 
60 Chief Financial officers 
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4.Çok fazla bilanço dışı işlem: Yönetim kurulu tarafından, şirketin mali 

tablolarının olduğundan daha iyi görünmesi için milyarlarca dolarlık işlem muhasebe 

kaydı dışında tutulmuştur. 

5.Aşırı ücret ve diğer ödemeler: Yönetim kurulu, şirket yöneticilerine aşırı 

ücret ve diğer ödemeler yapılmasını onaylamıştır. Aynı zamanda yönetim kurulu 

başkanı Kenneth Lay’in şirketin kendisine tahsis ettiği milyonlarca dolarlık kişisel kredi 

limitini kötüye kullanmasını engellememiş ve izlememiştir. 

6.Bağımsızlığın eksikliği: Yönetim kurulu, bağımsız denetçi olarak görev yapan 

Andersen’in iç denetim ve danışmanlık hizmetleri vermesi nedeniyle bağımsız 

denetçinin bağımsız kalmasını sağlayamamıştır. 

Bu bulgulara dayanarak Komite bazı önerilerde bulunmuştur.61Bunlardan ilki 

“Gözetim ve denetimin güçlendirilmesi”dir. Bu durum genel kabul görmüş muhasebe 

kurallarına uyarak, çok riskli muhasebeleştirme uygulamalarının yasaklanmasıyla, üst 

düzey yöneticilerin kurmuş olduğu ve işlettiği şirketlerle işlem yapmanın 

yasaklanmasıyla, aşırı maaş ve diğer ödemelerin önlenmesiyle ve bağımsız denetçinin 

şirkete iç denetim ve danışmanlık hizmeti vermesi yasaklanarak olmalıdır. İkincisi ise 

“Bağımsızlığın güçlendirilmesi”dir. Bu durum da, halka açık şirketlerde bağımsız 

üyenin, denetim komitesinin ve bağımsız denetçinin şartlarını güçlendirmekle, 

olmalıdır. 

1.8. Parmalat Skandalı 

2001 yılında yaşanan Enron skandalı tarihe en büyük şirket skandallarından biri 

olarak geçmiştir. 2003 yılının son günlerinde meydana gelen ve “Avrupa’nın Enron”u 

olarak kabul edilen Parmalat skandalı da iş dünyasını etkileyen önemli diğer olaydır.  

Parmalat şirketi, 1961’de Calisto Tanzi tarafından ve bir aile şirketi olarak 

kurulmuştur. Süt üretim şirketiyken büyüyerek yılda 7,6 milyar Euroluk ciroya ulaşarak 

İtalya’nın en büyük gruplarından birisi olmuştur. Bankalar tarafından da yıllar boyunca 

zorlu fakat karlı operasyonları sebebiyle de bir o kadar da çekici bir müşteri olmuştu. 

                                                 
61 United States Senate, The Role of The Board of Directors In Enron’s Collapse: Report Prepared 
by The Permanent Subcommittee on Investigations of The Committee on Governmental Affairs, 
July 8, 2002, s.4, http://www.senate.gov/gov_affairs/070702enronreport.pdf 
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Şirketin bilançolarının yeteri kadar açık ve anlaşılır olmaması bu durumu 

açıklamaktadır. Şirketin, özellikle offshore iştiraklerini de kullanıp karmaşık yapılar 

kurarak opsiyon ve swap gibi bilanço dışı türev ürünlerini sık kullanma isteği bu 

zorluğu daha da arttırıyordu. Fakat şirket, bankaların karlı operasyonları sebebiyle 

yıllarca piyasalardan bir yaptırımla karşı karşıya kalmamış ve borçlanma konusunda bir 

sorun yaşamamıştı. 

Parmalat’la ilgili olarak piyasalarda ilk ciddi soru işareti Parmalat’ın Şubat 

2003’te 500 milyon Euroluk bono ihracını piyasalardaki olumsuz şartları öne sürerek 

vazgeçmesi olmuştur. Kasım 2003’te şirketin Cayman Adaları’nda kurulu Epicurum 

fonunda 500 milyon Euroluk bir katılımının olmasının ortaya çıkması Parmalat’ın 

yatırımcılarının parasını spekülatif işlerde kullandığı şüpheleri nedeniyle piyasaları daha 

da tedirgin eden bir gelişme oldu. Firma piyasalarda güveni tekrar sağlamak için bu 

fondaki katılımını likide edeceğini açıklamasına rağmen, önce grubun finans 

direktörünün istifası piyasaları sarstı; daha sonra da bu paranın fondan tahsil 

edilememesi üzerine 150 milyon Euroluk bir bono itfasının gerçekleştirilememesi 

firmayı iflasın eşiğine getirdi. Büyük miktardaki bu bono elden çıkarması kurumsal 

yatırımcılar tarafından şirkete olan güvensizlikten dolayı yapılmaktaydı. Şeffaf bir 

piyasada böyle büyük bir elden çıkarma genelde bono fiyatlarına yansımakta ve 

yatırımcılara şirketin borç ödeyebilirliğine dair mesaj vermektedir.62 

Bu durum karşısında kriz yönetim uzmanı Enrico Bondi danışman olarak 

görevlendirildi. Bunun üzerinden bir hafta geçmeden Parmalat’ın kurucusu ve sahibi 

Tanzi yönetim kurulu başkanlığı ve CEO görevinden istifa edince bu görevlere de 

atandı. Bu durumların ardından başlatılan soruşturmalar durumun vahimliğini de gözler 

önüne sermekteydi. Bank of America, Parmalat’ın Cayman Adaları’ndaki iştiraki 

Bonlat’ın kendi mali denetim şirketi Grant Thornton’a Bank of America antetli bir 

belgeyle beyan ettiği 3.9 milyar Euroluk bir banka hesabı olmadığını açıklarken, 

Parmalat’ın borçlarının da bilançoda belirtilenden daha yüksek olduğu anlaşıldı. Ayrıca, 

Tanzi’nin aileye ait turizm şirketi olan Parmatour’un zararını kapatmak için 500 milyon 

Euroluk bir parayı Parmalat hesaplarından aktardığını kabul etmesi de ayrı bir olaydır. 

Parmalat’ın iflasını üç başlık halinde açıklayabiliriz. 

                                                 
62 Burak PİRGAİP, Parmalat Olayının Gösterdikleri; IOSCO Tarafından Benimsenen Yol Haritası 
ve SPK, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara, 2005, s.42 
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1.8.1.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 

Parmalat iflas ettiği dönemde Milan Borsası’nda işlem görmekteydi. Parmalat’ın 

yönetim kurulu sekiz üyeden oluşmaktaydı. Bunların üçü bağımsız üyeydi. Bu 

bağlamda Parmalat İtalyan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılandırılmış 

görünmektedir. İtalya’da Kıta Avrupası Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsediğinden 

ikili yönetim sistemini benimsemiştir. İtalya’da borsada işlem gören şirketler de, 

yönetim kurulları icrai sorumluluğu olanlar ve olmayanlar olarak yapılandırılmıştır. 

Buna göre, icracı olmayan üyelerin sayısının alınacak kararlarda ağırlık oluşturacak 

ölçüde tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu üyelerin yeterli sayıda bir kısmı ise 

bağımsız üye olarak atanmalıdır. Bağımsız üyeler, kendi veya üçüncü bir taraf adına 

işletme, iştirakler, icrada görevli yöneticiler veya hakim ortaklarla hiçbir şekilde iş 

ilişkisine girmeyen; işletme üzerinde kontrol veya önemli derecede etki sağlayan 

miktarda hisse senedi sahibi olmayan ve icrada görevli yöneticiler ile daha önce 

belirtilen şekilde iş ve ortaklık ilişkisine giren taraflarla ailevi münasebeti bulunmayan 

üyelerdir.63 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görevleri ortakların haklarını korumak 

olmasına rağmen yaşanan şirket skandalları, bu üyelerin bağımsızlıklarını 

koruyamadıklarını göstermektedir. Bağımsız üyelerin şirket tarafından atanmaları ve 

yönetim kurulu ile yöneticiler arasındaki yakın ilişkiler bu üyelerin bağımsız 

kalmalarını engelleyen nedenlerdir. 

1.8.2.Bağımsız Denetim Şirketleri 

Parmalat şirketler grubunun 1999 yılından itibaren baş mali denetçisi 

Deloitte&Touche’dı. Bu tarihten önceki denetçisi ise olan Grant Thornton grubun 

denetimini devretmiş olmasına rağmen hala Bonlat’ın da aralarında bulunduğu 19 kadar 

mali denetiminden sorumluydu. Özellikle Grant Thornton’un nasıl olupta 3,9 milyar 

Euroluk bir hesabı kontrol etmemiş olması önemli bir eksiklikti. Parmalat 

bilançolarında yüksek miktarda nakit ve menkul kıymet görünmesine rağmen 

piyasalardan sürekli borçlanmaya gitmesinin denetlenmemesi bir başka eksiklikti. 

                                                 
63 Borsa Italiana, Corporate Governance Code, Committee for the Corporate Governance of Listed 
Companies, 2002, 
http://www.borsaitalia.it/marcati/homepage/regolamentieistruzioni/corporategovernance/corporategovern
ance/corporategovernance.html 
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CONSOB64 tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 2004 yılı sonunda 

Parmalat yönetim kurulu bir basın açıklamasıyla 2003 yılında bağımsız denetimden 

geçmiş şirket mali tablolarında aktiflerin 3.95 milyar euro tutarında fazla gösterildiğini 

kamuya açıklamıştır. Yine yapılan incelemelerde bankalara olan borçların ve ilişkili 

taraf işlemlerinin de sahih bir şekilde raporlanmadığı anlaşılmıştır. Bu hileli işlerden 

dolayı CONSOB Parmalat aleyhine dava açmış ve bağımsız denetçileri ise denetim 

çalışmalarındaki kusurları nedeniyle sorgulamıştır. 

1.8.3. Bankalar ve Derecelendirme Kuruluşları 

Parmalat skandalının diğer tarafında bankalar durmaktadır. Parmalat’ın piyasaya 

borcunun yaklaşık 10 milyar Euro civarında olduğu tahmin edilmekte ve bunun büyük 

bir kısmının bono ihracından kaynaklanmaktadır. Birçok yatırım bankasının piyasaya 

sürülen bu milyarlarca Euroluk tahvillerin altına imza atmaları bankaların güvenilirliği 

konusunda tereddütler olmasına neden olmaktadır. Bununla beraber bazı bankaların 

“müşteri ilişkisi” kavramını daha ileriye taşıdıkları görülmektedir. 

Eğer yatırım bankaları esas olarak bir gıda şirketi olan Parmalat’ın offshore 

iştiraklerine para transferini mümkün kılacak finansal ürünlerin yapılandırmasına bu 

kadar istekli olmasaydı, Parmalat’ın yatırımcılarının parasıyla spekülasyon yapma şansı 

çok daha az olacaktı. Ayrıca Parmalat’a kredi veren yatırım bankalarından bazıları, 

Parmalat’ın mali yapısının bozulduğunu fark ederek vermiş oldukları kredileri 

kurtarmak için Parmalat şirketine baskı yaparak bono çıkarması sağlanmış ve böylece 

kendi riskini ortadan kaldırarak bono sahiplerine bilerek riski yaymışlardır.65 

Ayrıca derecelendirme kuruluşlarından Standard&Poors’un (S&P) Parmalat’ı 

skandal ortaya çıkana kadar BBB- (Investment Grade) değerlendirmesi ve bunun, 

yatırımcıların Parmalat’a olan güvenini arttıran bir unsur olmuştur. Derecelendirme 

kuruluşunun, şirketin bilançosundaki aktif büyüklüklerin yeterli olmasına rağmen bu 

kadar borçlanmasını dikkate almayıp şirket notunda bir değişiklik yapmaması, 

yatırımcıların büyük bir zarar uğramasına neden olmuştur. 

                                                 
64 Commissione Nazionale Per Le Societa e La Borsa, 2004 
http://www.consob.it/mainen/index.html?mode=gfx 
65 Burak PİRGAİP, Parmalat Olayının Gösterdikleri; IOSCO Tarafından Benimsenen Yol Haritası 
ve SPK, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara,2005, s.46 
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1.9. Türkiye’de Kurumsal Yönetim 

Uluslar arası piyasalarda yaşanan büyük skandallar, yönetici suistimallerinin bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak ülkeler kendi 

yatırımcılarını korumak için bir dizi tedbirler almışlardır. 1990’lardan itibaren yönetim 

anlayışında başlayan değişmelerle kurumsal yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. 

Kurumsal yönetim, ülkelerin borsalarının ve sermaye piyasalarının düzgün işlemesi için 

gerekli bir yönetim şeklidir. Ayrıca anonim ortaklıkların hissedarlar tarafından tercih 

edilebilir bir konuma gelmeleri ve hatta ek prim yükünü bile kabul etmeleri yine 

kurumsal yönetimin başarılı bir sonucudur. Bununla beraber hissedarlar dışındaki diğer 

menfaat gruplarının haklarının korunması da kurumsal yönetimin diğer bir iyi 

sonucudur. 

Yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışından 

etkilenmiştir. Türkiye’de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan büyük krizler ve batan 

bankalar, şirket yönetimlerinin ciddi olarak sorgulanmasını gerektirmekteydi. Özellikle 

1998–2000 arasında TMSF’ye devredilen birçok banka büyük holdinglerin elindeydi 

(Yaşarbank-Yaşar Grubu, EGS Bank EGS Holding gibi). Bu banka yönetimlerinin, 

banka sahiplerinin şirketlerini finanse etmeleri ve verdikleri kredilerin geri alınamaması 

batık kredileri beraberinde getirmiş ve bu durum likit sıkıntısı çeken bankaların 

iflaslarıyla sonuçlanmıştı. 

Türkiye, uzun yıllar enflasyonla birlikte yaşamaya alışmış ve bunun doğal 

sonucu olarak fiyatlar genel düzeyi sürekli artış göstermiştir. Yaşanan enflasyon iki 

rakamlı hatta bazen üç rakamlı seviyelere ulaşması bankaların mevduat faizlerini de bu 

dengede tutmasını gerektirmekteydi. Bankalar toplamış oldukları mevduatları ve 

yurtdışından sağladıkları kredileri kamuya borç olarak vermekteydiler. Çünkü uzun 

yıllardır kamunun finansmanı bu şekilde sağlanmaktaydı. Son yıllarda kamu disiplini ve 

enflasyonla mücadelenin olumlu bir sonucu olarak enflasyonda yaşanan düşüşler 

faizlerin de düşmesini sağlamıştır Fakat 19 Şubat 2001’de yaşanan siyasal krizle döviz 

krizine neden olmuştur. 

2000 Kasım ayındaki yaşanan krizle hassas olan piyasalar 2001 Şubatındaki bu 

durumla TL pozisyonundan dövize geçişe başlamıştır. Artan döviz talebiyle beraber 

Merkez Bankası’nın 16 Şubattaki döviz rezervi 27 milyar 943 milyon dolar 
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seviyesinden 19 Şubatta 22 milyar 581 milyona inmiştir. Bu durum karşısında 

Türkiye’de bir süredir uygulanan döviz çıpası sisteminin uygulaması bırakılmış ve 

dalgalı kur sistemine geçilmiştir. Dalgalı kur sistemine geçiş kararından sonra dolar 688 

bin TL’den 962 bin TL’ye yükselmiştir. Artan döviz talebini yüksek faizle durdurulmak 

istenince bankalar arası gecelik en yüksek faiz %50’den %6.200’lere çıkmıştır. Daha 

sonra hızla düşerek %103’lere inmiştir. 16 Şubat 2001 tarihinde borsa endeksi 10169 

iken 19 Şubatta bu değer 8683’e inmiştir Bununla beraber bankalarda yaşanan açık 

döviz pozisyonları da devalüasyonla beraber büyük bir açığın doğmasına neden 

olmuştur. Çünkü bankalar, yurtdışından aldıkları döviz cinsinden kredileri TL’ye 

çevirip iç piyasaya ve kamuya kredi olarak vermişlerdi. Fakat artan döviz kuruyla 

beraber açık pozisyonlarını kapatamadıklarından bu bankalar batmıştır. 

Batan bankalarla birlikte büyük bir mevduat alacaklısı ortaya çıktı ve bu 

bankalar TMSF’ye devredildi. Batık bankaların borçları yapılandırılarak ödemeleri 

başladı. Batık bankaların borçları için IMF ile stand-by anlaşmaları yapıldı ve 50 milyar 

dolarlık bir kredi sağlandı. Bu devletin büyük bir yük altına girmesi demektir. Kötü 

yönetilmiş bir sektörün Türkiye’ye maliyeti milyarlarca dolarlarla ifade edilmektedir. 

Bu kadar büyük bir skandal gelişmiş piyasalarda çok daha vahim sonuçlar verebilirdi. 

Türkiye’de yönetici suistimallerinden kaynaklanan bu büyük skandallar beraberinde 

sermaye piyasalarında düzenlemelerin yapılmasını gündeme getirdi. Öncelikle 

piyasaların düzene girmesi için yeni kanunlar çıkarılmış veya var olan kanunlarda 

değişiklik yapılmıştır. Kurulan üst kurullarla denetimler yapılmaya başlanmıştır. Bunlar 

arasında BDDK ve EPDK gibi üst kurullar vardır. 

1.9.1. TÜSİAD Kurumsal Yönetim Kodu 

Türkiye’de ilk olarak kurumsal yönetim alanında TÜSİAD Haziran 2000’de 

OECD ilkelerinin çevirisini yaptırmıştır.66 Daha sonra bir kod olarak kurumsal yönetim 

ilkeleri kendisi tarafından 2 Eylül 2002’de “TÜSİAD Kurumsal Yönetim En İyi 

Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” adı altında yayınlanmıştır. 

TÜSİAD’ın Şirket İşleri Komisyonu altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim 

Çalışma Grubu tarafından bir yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu çalışma, 

anonim şirketlerin yönetici suistimallerinden kaynaklanan iflasları sebebiyle yönetim 
                                                 
66 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yayın No: TÜSİAD-T/2000–06–285, 2000, 
http://www.tusiad.org/00.htm 
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kurullarının oluşumu, bağımsızlığı ve gündemleri gibi konular üzerinde odaklandığı 

düşünülmektedir. 

TÜSİAD tarafından yapılan kurumsal yönetim tanımında “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 

sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine 

saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkan tanıyan 

her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları ifade etmektedir.” denilmektedir. 

Ayrıca kurumsal yönetim için evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri de adillik, 

hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk olarak kabul etmiş ve hedeflerini de kurumun 

en yüksek performansı göstermesini, en karlı, en başarılı ve rekabetçi olması olarak 

belirlemiştir.67 

1.9.2. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 

SPK tarafından da dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak Temmuz 2003’te 

kurumsal yönetim ilkeleri yayımlanmıştır.68 SPK, uluslar arası finans sisteminin içinde 

yer almayan bir sermaye piyasasının, ülkenin ekonomik kalkınmasına yeterince katkı 

sağlayamayacağının bilincinde olarak, başta halka açık şirketler olmak üzere, özel 

sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketler tarafından uygulanabilecek 

kurumsal yönetim ilkeleri belirlemiştir.69 

SPK kurumsal yönetim ilkeleri dört bölüm olarak yayınlanmıştır. Birinci 

bölümünde pay sahipleri, ikinci bölümünde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, üçüncü 

bölümünde menfaat sahipleri ve dördüncü bölümünde yönetim kurulu başlıklar halinde 

incelenmiştir. SPK tarafından hazırlanan bu ilkeler, ülkemiz koşulları da dikkate 

alınarak “OECD kurumsal yönetim ilkeleri” paralelinde hazırlanmıştır. Bununla beraber 

dünyada benimsenmiş ve tavsiye edilen genel esaslarda göz önünde bulundurulmuştur.70 

SPK tarafından hazırlanan kurumsal yönetim ilkelerinde ana prensipler “uygula, 

uygulamıyorsan açıkla” prensibidir. Bu ilkeler mevcut düzenlemelere herhangi bir 
                                                 
67 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, 
TS/ŞİR/02–192/2002, s.3, http://www.tusiad.org/02.htm 
68 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Ankara, Temmuz 2003, http://www.spk.gov.tr 
69 SPK, önsöz 
70 SPK, s.4 
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istisna teşkil etmemektedir. Yani halka açık anonim şirketlerin mevzuat ile belirlenen 

yükümlülükleri aynen devam etmektedir. Bununla birlikte, ilkeler mevcut 

düzenlemelerin ilerisinde prensipler içerdiğinden, mevcut mevzuatta ve uygulamada 

kurumsal yönetim konusunda oluşan eksikliği gidermek ve boşluğu doldurmak amacına 

yönelik olarak hazırlanmış ve günün koşullarına uyum sağlamasını teminen periyodik 

olarak gözden geçirilmesi benimsenmiştir.71 Amerika’da şirket skandalları neticesinde 

2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasasının çıkarılması ve OECD’nin 2004 yılında kendi 

hazırladığı ilkeleri gözden geçirmesi, SPK’nın uygulamasının yerindeliğini 

göstermektedir.  

Bununla beraber ülkemizde SPK tarafından hazırlanan bu ilkeler her ne kadar 

bir düzenleme ve denetleme kurulu tarafından hazırlansa da zorunluluk olmayan 

ilkelerdir. Fakat bu ilkeler, halka açık anonim ortaklıklara özelliklede hisse senetleri 

borsaya kote edilmiş şirketlere yol gösterici ve kurumsal yönetimi uygulamalarına ve 

kurumsal yönetimin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek ilkelerdir. Bu ilkelerin 

şirketler tarafından zorunluluk hissedilerek uygulanması ise yatırımcıların yatırım 

tercihi ile paralellik göstermektedir. Çünkü kurumsal yönetim ilkelerini benimseyip 

uygulamayan şirketler tercih sebebi olmaktadır. Özellikle borsa da işlem gören 

şirketlerin hisse satışı kurumsal yönetim ilkelerine uyan şirketlerde yoğunlaşmaktadır. 

Bununla beraber yatırımcılar bu şirketlere ek prim ödemeyi bile kabul etmektedirler. 

Kurumsal yönetim uygulaması olmayan şirketlerde yatırımcılar yönetimden 

kaynaklanan bir sorun yaşadıklarında ellerindeki hisselerini satarlar. İngilizce “exit” 

denen bu uygulama, borsada işlem gören şirketlerde hissedarların 

memnuniyetsizliklerini göstermesidir. Borsadaki şirketler bu durumla karşılaşmamak 

için iyi bir yönetim ve iyi bir performans göstermek zorundadırlar. Günümüzde 

şirketlerin bu durumu, yatırımcıların temel gösterge olarak kabul ettiği kurumsal 

yönetim ile sağlaması mümkündür. 

1.9.3. İMKB’de Kurumsal Yönetim 

İMKB Yönetim Kurulu’nun 23.02.2005 tarihli toplantısında; kurumsal yönetim 

ilkelerini uygulayan şirketlerin dahil olacağı Kurumsal Yönetim Endeksinin, kurumsal 

yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa'ya bildirilmesi 
                                                 
71 SPK, s.4 



 35

halinde Borsa Günlük Bülteni'nde yapılan duyurudan 1 hafta sonra hesaplanmaya 

başlanmasına, karar vermiştir72. Böylece yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri, 

kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde şirketlerin performanslarını takip etmeleri daha 

da kolaylaşmış olacaktır. 

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde, borsa tarafından endekse alınma işlemi, 

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 senetleri derecelendirme 

notunun Borsa’ya bildirildiği günü takip eden iş gününde gerçekleşir, denilmektedir.73 

İMKB’de Kurumsal Yönetim Endeksine alınabilme şartlarını, şirketler yerine 

getiremediğinden dolayı Endeks hesaplaması yapılamamıştır. Ülkemizde kurumsal 

yönetimin yaygınlaştırılabilmesi için şirket yönetimlerinin kurumsal yönetim 

çerçevesinde gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. 

1.9.4. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’de Türkiye’deki kurumsal yönetim 

sisteminin geliştirilmesi için kurulan bir dernektir. Dernek tarafından kurumsal 

yönetimin ana amacının: “şirket yönetiminin hissedar ve hak sahiplerinin beklentilerini 

tatmin edecek şekilde faaliyet göstermesinin sağlanması ve Kurumsal yönetimi, 

kurumların yönetimine ve kontrollerine yönelik sistemleri kapsayan bir üst yapı” olarak 

belirtmiştir.74 

Dernek misyonunu, Türkiye'de özel kuruluşlar ve kamu kurumlarınca ana 

ilkeleriyle benimsenmesi, yerleşmesi ve doğru uygulanması için önderlik ve yol 

göstericilik yapmak ve Türkiye'de sürekli gündemde kalması için, en temel sorunlardan 

başlayarak en güncel ve çağdaş uygulamaları kurumların yönetimlerine ve paydaşlarına 

tanıtmak olarak75 ve vizyonunu da, ülkemiz kurumlarının yüksek performanslı, 

rekabetçi, iyi yönetilen ve paydaşlarına en fazla artı değer katan kurumlar haline 

                                                 
72 İMKB, Kurumsal Yönetim Endeksi, 2006, http://www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsal_yönetim.htm 
73 İMKB, Kurumsal Yönetim Endeksi, 2006, 
http//www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsal_yönetim.htm/Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralı 
74 TKYD, Kurumsal Yönetim, 2006, http://www.tkyd.org/read.asp?ID=1 
75 TKYD, Kurumsal Yönetim, 2006, http://www.tkyd.org/read.asp?ID=2 
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gelmesi; ve bu doğrultuda çağdaş ekonomilerce benimsenmiş objektif finansal ve 

finansal olmayan performans ölçütlerini kullanarak, ülkemizdeki kurumların 

gelişmesine ve devamlılığına katkıda bulunmak olarak belirlemiştir.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 TKYD, Kurumsal Yönetim, 2006,  http://www.tkyd.org/read.asp?ID=3 
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2. KURUMSAL YÖNETİMDE DENETİM KURULU’NUN VE MENFAAT 

SAHİPLERİNİN DENETİMİ 

Uluslar arası piyasalarda yönetici suistimalleriyle yaşanan büyük şirket 

skandalları, denetim sistemlerinin sorgulanmasını da gündeme getirmiştir. Çünkü 

denetim sistemleri, şirketlerin açıklarını kapatmak için kullanılmaktaydı. Özellikle 

Amerika’da yaşanan Enron skandalı ve Avrupa’nın Enron’u olarak kabul edilen 

Parmalat Şirketi’de denetim noksanlığından dolayı, geniş kitlelerinin büyük zarar 

görmelerine neden olmuştur. 

Türkiye’de ise özellikle 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ve 

yaşanan banka skandalları denetim uygulamalarında değişikliğe gidilmesi gerekliliğini 

ortaya koymuştur. Hisse senetleri borsaya kote edilmiş bazı şirketlerin de bu dönemde 

işlemleri durdurulmuş ve TMSF’ye geçmiştir. Genellikle aile şirketi olan bankaların 

TMSF’ye devrinin hissedarlar ve diğer menfaat grupları açısından, şirketler ve sermaye 

piyasalarına olan güvenlerini sarsmıştır. Bu durum karşısında halka açık şirketlerde, 

denetim düzenlemeleri gözden geçirilmiş ve denetim sistemini güçlendirici yasal alt 

yapı oluşturulmuştur.  

Kurumsal yönetim çerçevesinde bağımsız denetim dışında kalan denetim 

uygulamalarını sırasıyla denetim komitesi, hissedarlar, şirket çalışanları, müşteriler, 

tedarikçiler, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve 

medya olarak inceleyeceğiz. 

2.1. Denetim Komitesi 

OECD ilkelerinden IV/B’de, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesinde bilginin 

denetleme standartlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır.77 

Bununla beraber, menfaat çatışmalarının yaşandığı alanlarla ilgili olarak birçok ülkenin 

kurumsal yönetime ilişkin ilke ve kurallarında “denetim komitesi”nin kurulması da 

önerilmektedir. Özellikle denetim komitesi bazı ülkelerde mevzuat içerisinde 

düzenlenerek zorunluluk haline getirilmiştir. Bu ülkelere örnek olarak ABD ve Kanada 

verilebilir. 

                                                 
77 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s. 18 
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2.1.1. Denetim Komitesinin Yapısı 

Denetim komitesi biri başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşmalı ve başkanı 

da dahil komite üyelerinin çoğunluğu bağımsız üye niteliğini taşımalıdır.78 Komitede 

icraî faaliyetlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 

başkanı79 görev almamalıdır. Komite üyelerine ücret olarak yapılacak ödemeler, 

yönetim kurulu üyeliğinin getirdiği itibara uygun olmalı ve üyelerin bağımsızlığını 

zedelemeyecek gelirlerden oluşmalı ve üyelerinin bağımsız veya icradan bağımsız üye 

olduklarına ilişkin bilgileri kamuya açıklanmalıdır. Yönetim kurulu, denetim 

komitesine, görev ve sorumluluklarına uygun kaynaklar tahsis etmeli ve görev ve 

sorumluluklarına uygun yetkiler devretmelidir.80 Denetim komitesi üyelerinin muhasebe 

ve mali tablo analizi hakkında yeterli bilgi seviyesine, iç denetim konusunda bilgi ve 

deneyime sahip olmalı ve ihtisas gerektiren konularda bu üyelerden danışmanlık 

sağlayabilmelidir. Denetim komitesinin görev, sorumluluk ve yetkileri ile çalışma usul 

ve esasları açık bir şekilde yönetim kurulunca bir iç düzenleme olarak oluşturmalıdır. 81 

TÜSİAD’a göre Denetleme komitesinin yapısı en az üç üyeden oluşmalıdır. Bu 

komitenin başkanı ve üyelerinin çoğunluğu bağımsız üyelerden seçilmelidir. Bu üyeler 

mutlaka yeterli derecede finansman, muhasebe ve temel olarak şirketler mevzuatından 

haberdar olmalıdır.82 ve SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinde de 

finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini teminen 

denetimden sorumlu komite kurulur denilmektedir.83 

2.1.2. Denetim Komitesinin Görevleri 

İyi bir kurumsal yönetimin sağlanması bakımından denetim komitesinin görev 

ve sorumlulukları aşağıdaki unsurları içermelidir. 

 Anonim ortaklıkların iç denetim fonksiyonunu izlemek ve değerlendirmek, iç 

denetimin mevzuat ve iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmediğini gözetmek. Bu kapsamda iç denetim elemanlarının kendisine karşı hesap 
                                                 
78 Sir Robert SMITH, Audit Committees Combined Code Guidance, January 2003, s.6 
79 Smith, s.6 
80 Smith, s.8 
81 Smith, s.9 
82 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, 
TS/ŞİR/02–192/2002, s.14 
83 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Ankara, Temmuz 2003, s.52, http://www.spk.gov.tr 
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verebilirliğini sağlamalı, iç denetim elemanlarının doğrudan yönetim kurulu başkanına 

ve kendisine ulaşabilmesini temin etmeli, yıllık denetim planlarını incelemeli, dönemsel 

olarak denetim sonuçlarını almalı, iç denetim bulguları karşısında yönetimin 

sorumluluğunu yerine getirmesini takip etmeli, iç denetim birimi başkanı ile yılda en az 

bir defa yönetimin bulunmadığı bir ortamda toplantı yapmalı, iç denetimin risk yönetim 

sistemlerindeki etkinliğini değerlendirmelidir. 

 İç denetim birimi başkanının atanmasını ve görevden alınmasını onaylamak,84 

 İç denetim elemanları ile iç kontrol elemanlarının bağımsızlığını gözetmek, 

 Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereklerine göre yerine 

getirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla yapılmasına ihtiyaç 

duyulan uygulamalar konusunda bu işler ile görevli icracı üst düzey yönetim, iç denetim 

ve bağımsız denetçiler ile toplantılar yapmak ve toplantı sonucunda konu hakkındaki 

görüş ve değerlendirmeleri içeren değerlendirme notlarını çıkararak bunların 

muhafazasını sağlamak, 

 Denetim komitesinin görev ve sorumlulukları kapsamında icra edilen 

faaliyetler konusunda yönetim kuruluna ve yıllık olağan genel kurul toplantılarında 

üyelere rapor sunmak, 

 Denetim komitesi başkanı seviyesinde genel kurul toplantılarında hazır 

bulunmak ve denetim komitesinin görev ve sorumluluğunu ilgilendiren konularda 

toplantı başkanı aracılığıyla gelen soruları cevaplamaktır.85 

Denetim komitesinin bağımsız denetim kuruluşları ve denetçileri bakımından 

görev ve sorumlulukları en azından aşağıdaki hususları içermelidir: 

 Bağımsız denetim kuruluşu seçiminde, bağımsız denetim kuruluşunun 

uygunluğu konusunda ön onay vermek, 

 Denetçinin bağımsızlığını ve denetim firmasının iç politika ve 

uygulamalarının güvenilir olup olmadığını, niteliklerini ve uzmanlığını, etkinliğini ve 

kaynaklarını değerlendirmek, 
                                                 
84 Smith, s.12 
85 Smith, s.17 
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 Bağımsız denetçinin çalışmalarındaki performansını düzenli olarak gözden 

geçirmek,86 

 Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçi ile birlikte, denetimin sonuçlarını, 

yıllık ve üçer aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanları, denetim raporunu ve 

bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları tartışmak, 

 Bağımsız denetçi ile mali tabloların; bankanın mali durumunu, yapılan işlerin 

sonuçlarını ve bankanın nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ile mali 

tabloların çeşitli mevzuatlarla belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını tartışmaktır.87 

2.1.3. Türkiye’de Denetim Komitesi 

Anonim ortaklıklar iktisadi hayatın en etkin ve hakim kuruluşlarıdır. Küçük 

tasarrufların birleşerek sermaye birikimini sağlaması ve toplum isteklerini dikkate 

alarak yatırımların yapılmasını sağlar. Anonim ortaklıklar, ortaklardan, sermaye 

piyasası müşterilerinden, ortaklıkla ticari münasebete girişen veya girişecek olan 

kimselerden, işçi ve memurlardan, vergi alacaklısı ve topluma daha iyi bir hayat 

sağlama yükümünü yüklenmiş devletten oluşan büyük bir sosyal topluluğu 

ilgilendirmektedir. Bu toplum, anonim ortaklıkların başarılı işleyişinden 

yararlanabildiği gibi, başarısızlığından ve kötü idaresinden de olumsuz yönde 

etkilenebilmekte ve zarar görebilmektedir. Bu nedenledir ki devlet, anonim ortaklıkları, 

kuruluşuna girişilmesinden, sicilden silinmesine kadar adım adım önemle denetlemekte, 

aktif müdahale veya düzenleme yolu ile olmak üzere, iki tür devlet denetimini, iç 

denetim yolu ile de pekiştirmektedir.88 

TTK m. 337’ye göre her anonim ortaklıkta zorunlu bir denetleme organı 

bulunmalıdır. Yokluğu fesih sebebi olmaktadır. Denetçiler, genel kurul tarafından en 

çok üç yıllığına seçilirler. TTK m. 350’ye göre genel kurul denetçileri her zaman 

azledebilir. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, TTK.’da her hangi bir özel durum 

olmadığına göre bu durumda, denetçilerin azilleri ağırlaştırılmış karar alma yoluyla 

                                                 
86 Smith, s.13 
87 Smith, s.14 
88 Hayri DOMANİÇ, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, İstanbul, Temel Yayınları TTK Şerhi 
II, 1988, s.122 
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olmalıdır. TTK m. 353’deki genel görevler ve 354-357’de sayılan özel görev ve yetkiler 

değerlendirildiğinde Türk sisteminde denetçilerin yönetim kurulunun üstünde, geniş 

idare ve hesap kontrolü yetkisine sahip oldukları görülmektedir.89 Bununla beraber TTK 

m.358’de denetçilerin görevlerini yerine getirirken özen gösterme ve sadakat borcu 

vardır. Denetçiler görevlerini yaparken öğrendikleri hususları, yani ortaklığın ticari 

sırlarını, pay sahiplerine de diğer kişilere de açıklamamak yükümü altındadır. 

Denetçiler kanunla verilen bu görevleri yerine getirirken ticari ve mali 

muhasebede uzman olmaları gerekmektedir.90 Bununla beraber kanundaki görev ve 

yetkilerin, denetçilerin ehliyet ve çalışma tarzı ile dengeli bir tarzda düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu yapılırken sermaye piyasası ihtiyaçları ve halka açılan ortaklıkların 

özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.91 Nitelikli denetçi istihdamı, ancak kanuni bir 

zorunluluk olması durumunda çözümlenebilecek bir durumdur. 

2.2. Hissedarların Denetimi 

Anonim ortaklıkların temelinde hisse kavramı vardır. Bu hisselerin sahipleri 

olan hissedarlar şirketin sahibidir. Hissedarlar bir araya gelerek oluşturdukları bu 

ortaklıkla ülke ekonomisine büyük katkılar yapmaktadırlar. Çünkü küçük yatırımcıların 

yapamadıklarını bir araya gelerek ekonomik anlamda bir ortaklık oluşturarak 

yapmaktadırlar. Böylece ülke ekonomisine ekonomik katma değer katmaktadırlar. 

Ayrıca, hissedarlar anonim ortaklığın finansman yükünün bir kısmını da aldıkları hisse 

senetlerine verdikleri bedelle karşılamaktadırlar. 

Hissedarlar bir bedel olarak ödeyerek aldıkları hisseler karşılığında, hem 

hisselerin değerinin artmasını hem de kar elde etmeyi beklemektedirler. Bunun doğal 

sonucu olarak anonim ortaklıkların yapmış oldukları faaliyetleri yakından 

izlemektedirler. Çünkü borç verenlerin aksine, sağladıkları sermayeyi ortaklığın kötü 

yönetimi sonucu kaybetme riski vardır. Hisse senedi almak garanti bir yatırım aracı 

olmadığından kazancın yanında kötü uygulamalarla kaybetme durumu da söz 

konusudur. Bu durum, menfaat sahipleri içerisinde en riskli gruplardan birinin 

hissedarlar olduğunu da göstermektedir.  

                                                 
89 Kübra ŞEHİRLİ, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu 1999, s.23 
90 Oğuz İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, İstanbul, Yasa Yayınları No:57, 1989, s.271 
91 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2005, ss.316–318 
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Hissedarların kurumsal yönetimde taşıdığı önem OECD kurumsal yönetim 

ilkeleri çerçevesinde I. bölümde hissedar hakları başlığı altında yer almıştır.92 Bu 

bölümün başında “kurumsal yönetim hissedarların haklarını korumalıdır.” 

denilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde kurumsal yönetim uygulanan anonim 

ortaklıklarda hissedarlar korunmalıdır. Özellikle Anglo-Sakson sisteminde hissedarların 

özel bir önemi vardır. Çünkü bu sistemde, anonim ortaklıkların hisseleri geniş bir tabana 

yayılmıştır. Bu yüzden hissedarlık önemli bir durum olduğundan korunması daha çok 

önemli olmuştur. 

Anonim ortaklıklarda şirketler, hissedarların sürekli kontrolü altındadır. 

Özellikle hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde, kurumsal yönetim anlayışını 

beğenmeyen hissedarlar şirket hisselerini satarak ortaklıktan çıkarlar. İngilizce “exit” 

denen bu durum, yönetimin performansını beğenmeyen daha çok küçük ortakların 

kullandığı bir yoldur.93 Böylece satış baskı altında olabilecek bir anonim ortaklık zorda 

kalabilecek ve bu durumu düzeltebilmek için hissedarlarında görüşleri alınarak yönetim 

şekillenecektir. Bununla beraber bazı yatırımcılar ortaklıktan çıkmak yerine yönetimi 

düzelmek için kalırlar. Bu duruma Kıta Avrupası sisteminde karşılaşıyoruz. Bu sistemde 

bankalar anonim ortaklıklara vermiş oldukları borçları kredi şeklinde değil de ortaklığa 

hissedarlık yoluyla katılım şeklinde olabilmektedir. Böylece yönetimdeki aksaklıkları 

düzeltmek için çıkış yapmak yerine yönetime katılımla var olan aksaklığı düzeltme 

yoluna giderler. 

Hissedarların bir başka denetleme gücü ise genel kurullar aracılığı ile 

olmaktadır. Hissedarlar olağan veya olağanüstü genel kurullarla yönetimi ve ortaklık 

gidişini denetlerler. Anonim ortaklıklarda, yönetim kurulunun şekillendiği yer olan 

genel kurulda kullandıkları oyla yönetim üzerinde baskı unsuru olmaktadırlar. Özellikle 

anonim ortaklık için önemli kararlarda hissedarların onayının alınması önemli bir 

denetim unsurudur. Bu önemli kararların başında ortaklığın kuruluş sözleşmesinde 

değişikliğe gidilmesi, yeni hisse çıkartılması ve ortaklığın gerçekte el değiştirmesi gibi 

kararlar vardır. Bunun yanında, hisse oranı yüksek olan hissedarlar kendi lehlerine bir 

durum oluşturabilirler. Bunu önlemek için de birikimli oy sisteminin kullanılması 

faydalı olacaktır. 

                                                 
92 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.10 
93 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s.30 
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2.2.1. Türkiye’de Hissedarların Denetimi 

Ülkemizde kurumsal yönetim alanında yaşanan olumlu gelişmeler çerçevesinde 

İMKB’de işlem gören şirketlerin bir kurumsal yönetim endeksi oluşturulmuştur.94 Bu 

durum kurumsal yönetim ilkelerinin uygulandığı şirketlerin belirlenmesi açısından 

olumlu bir gelişmedir. Yatırımcılar hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde 

yatırımlarını yaparken bu durumu göz önüne alarak yapar hale gelmişlerdir. 

Yatırımcılar beğenmedikleri şirket yönetimlerinden dolayı hisse almamakta ve şirketlere 

verdikleri mesajlarla yönetimlerini düzeltmelerini sağlamaktadırlar. Bu durumun önemi, 

şirketlerin borsaya kote edilmiş hisselerinin oranları yükseldikçe daha da artacaktır. 

Kurumsal yönetim uygulamaları kapsamında yapılan İMKB–100 araştırmasında 

şirketlere, menfaat grupları hakkında 85 tane soru sorulmuştur. Bu şirketler sınai, mali 

ve hizmet sektörü toplamı olan tüm sektörler ortalamasıdır. Hissedarlar hakkında 

sorulmuş olan sorular ve verdikleri cevaplar bir tablo halinde verilmiştir.95 Tablo–3’de 

sırasıyla sorulmuş olan 15. soruya cevap olarak şirketlerin tamamı genel kurullarda tüm 

pay sahiplerinin eşit olarak görüş bildireceğini belirtmektedir. 16.sorunun cevabında 

genel kurullar dışında pay sahipleriyle iletişimi sağlamak amacıyla özel bir birim 

oluşturma eğiliminin %54 olduğu görülmektedir. 17. sorunun cevabı, azınlık pay 

sahiplerinin yönetim kurlarına temsilci gönderebilme imkanı araştırmaya katılan 

şirketlerin %41’inde uygulamaya konulan bir yönetim uygulamasıdır. 18. sorunun 

cevabı ise, şirketlerin %41 oranında imtiyazlı hisse uygulaması kararını almasıdır. 19. 

sorunun cevabında, kar dağıtımında %15 oranında imtiyazlı hisse uygulamasının 

olduğudur. 20. sorunun cevabında, şirketlerin %88’i tüm pay sahiplerinin şirketle ilgili 

olarak eşit bilgi alma ve inceleme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. 21. sorunun 

cevabı ise, bölünme, birleşme, üst düzey yönetici ataması gibi önemli karalarda genel 

kurul kararının aranması oranı %60 ve 22. sorunun cevabında, İMKB, SPK ve diğer 

yasal düzenlemelere bağlı olarak bilgi verme dışında şirketler tarafından gönüllü 

bilgilendirme oranı %49’dur. Yapılan araştırmada hissedarların denetimini sağlamada 

İMKB–100 şirketlerinin kurumsal yönetim çerçevesinde hareket etmeye başladığını 

göstermektedir. 

                                                 
94 İMKB, Kurumsal Yönetim Endeksi, 2006, http://www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsal_yönetim.htm 
95 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, ss.120–122 
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Tablo–3 Hisse Sahiplerine Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

TÜM SEKTÖRLER 
SORU 

NO EVET HAYIR 
15 %100 %0 
16 %54 %46 
17 %41 %59 
18 %41 %59 
19 %15 %85 
20 %88 %12 
21 %60 %40 
22 %49 %51 

2.2.2. Kurumsal Yönetimde Hissedarların Temel Hakları 

OECD kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde I/A maddesinde hissedarların 

temel hissedarlık hakları olarak yer almıştır.96 Hissedarların temel haklarının içerisinde, 

bireysel olarak tek başına kullanabilecekleri haklarıyla birlikte diğer hissedarlarla 

kullanabilecekleri hakları vardır. Hissedarların temel hakları, mülkiyet tescil 

yöntemlerini güvence altına alma hakkı, hisselerini devir ve temlik hakkı, şirket 

hakkında zamanında ve düzenli olarak açıklayıcı bilgi edinme hakkı, genel kurul 

toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkı, yönetim kurulu üyelerini seçme ve azletme 

hakkı ile şirketlerin karından pay alma hakkıdır. 

2.2.2.1. Mülkiyet Tescil Yöntemlerini Güvence Altına Alma Hakkı 

Şirketlerde kimin pay sahibi olduğunu gösteren belgeler hisse senetleridir ve bu 

sebepten dolayıdır ki, hisse senetlerinin kime ait olduğunu gösteren kayıtların güvenli 

olarak tutulması önemli bir konudur. Şirket kayıtlarında hisse senetleri kimlere aitse 

şirketin mülkiyeti de bu hisse senedi sahiplerine aittir. Türk hukuk sisteminde de, TTK 

m. 409/3’de bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse 

senetlerinin çıkarılamayacağı ve usulüne göre çıkarılmış olan hamiline yazılı hisse 

senetlerinin devrini TTK m. 415’de teslim ile yapılacağını ve tescil veya deftere kayıt 

gibi herhangi bir şart öngörülmemiştir.97 Bununla beraber TTK m.326’da yönetim 

kuruluna pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanlarıyla ikametgahlarının ve 

                                                 
96 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.10 
97 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2005, s.568 
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sermaye borcuna mahsuben yapılmış olan ödemelerin yazılacağı bir pay sahipleri 

defterinin tutulmasını mecburi tutmuştur. Pay sahipliği defterinde nama yazılı hisse 

senedi sahipleri yer almaktadır. Çünkü TTK m. 417’de şirketlerde nama yazılı hisse 

senedi sahiplerini ad, soyadı ve adresleriyle bir pay defterine kaydedileceği ve TTK m. 

416’da ise devir olunmuş nama yazılı hisse senetlerinin şirkete karşı ancak pay defterine 

kayıtla hüküm ifade edeceğini belirtmektedir. Bununla beraber TTK m. 411’de, nama 

yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılacak olan ilmühaberler de nama 

yazılı olması, çıkarılacak olan ilmühaberlerin de nama yazılı hisse senetleri gibi pay 

defterine kaydedilmesi ve devrinin de nama yazılı hisse senetlerinin hükümlerine 

uyulması gerektiği belirtilmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan şirketlerde, SPKn.’nun 10/A maddesinde 

sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi başlığı altında, TTK m. 417’de 

ortaklıkların pay defterine kayıtta, ilgililerin başvurusuna gerek kalmadan Merkezi 

Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtların esas alınacağı 

belirtilmiştir. Böylelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun tutacağı kayıtlar, şirketlerin TTK 

kapsamında tutmuş oldukları pay defterlerinin önüne geçmiştir. Çünkü Merkezi Kayıt 

Kuruluşu tarafından tutulan kayıtlara göre belirlenen kişi, şirketlerin pay defterinde 

yazılı olmasa bile devir konusunda meşru malik sayılabilecektir.98 

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bakanlar Kurulu kararıyla kuruluş, faaliyet, çalışma ve 

denetimleri çıkarılacak olan bir yönetmelikle oluşturulmuştur. Bununla beraber Merkezi 

Kayıt Kuruluşu, SPK’nın gözetim ve denetimi altında faaliyet sürdürmektedir. 

Kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde ülkemizde yasal mevzuat hissedarların 

hissedarlık haklarını kayıt altına alarak korumaktadır. Özellikle SPKn’na tabi şirketlerde 

yasal mevzuatla Merkezi Kayıt Kuruluşu’nca hissedarların kayıtlarının tutulması bir 

güvence olmaktadır. İMKB’de işlem gören şirketlerde de bu kanun uygulanacağından 

dolayı menfaat sahiplerinden olan hissedarların hakları da korunmuş olacaktır. Böylece 

hissedarlar şirketlere güvenle yatırım yapabileceklerdir. 

 

 

                                                 
98 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s. 67 
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2.2.2.2. Hisselerin Devri ve Temlik Hakkı 

Kurumsal yönetim çerçevesinde şirketlerde tüm hissedarların hisselerini ister 

senede bağlansın isterse bağlanmasın serbestçe devredilebilmesi durumu hissedarların 

hisselerini devir ve temlik hakkını oluşturmaktadır. Bu hak, anonim ortaklıklara özgü ve 

nispi müktesep bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu hakkı güçsüzleştiren yani mutlak 

müktesep hak olarak kabul edilmesini engelleyen durum, doktrinde “bağlam” olarak 

anılan ve esas sözleşmede yer alıp nama yazılı hisselerin devrini kısıtlayan veya 

tamamen kısıtlayan hükümlerdir.99 

TTK m. 405’de şirketlerde hisse senetlerinin devrinin şirket onayına bağlı 

olduğu durumları saymaktadır. Bununla beraber TTK m. 418’de, hisse senetlerinin 

devrinin esas sözleşmede sayılan durumlarda pay defterine kaydedilmeyeceği 

belirtilmektedir. Hatta esas sözleşmede olması durumunda sebep gösterilmeksizin bile 

pay defterine kayıt yapılmama olabilmektedir. OECD kurumsal yönetim ilkelerinde 

payların serbestçe devredilmesi esasken ülkemizde TTK hükümleri açısından bu durum 

şirket esas sözleşmesiyle ya kısıtlanmakta ya da tamamen yasaklanmaktadır. Şirket esas 

sözleşmesiyle kısıtlanan durumlarda, ancak esas sözleşme hükümlerine uyulması 

durumunda devir gerçekleşebilmektedir. Bununla beraber şirket esas sözleşmesinde, 

nama yazılı hisse senedinin devrinin yasaklanabileceği hatta hisse senedinin 

mülkiyetinin dahi karşı tarafa geçemeyeceği yer alabilmektedir. Bu tür bir yasaklama 

pay sahiplerinin paylarını serbestçe devredilmesi haklarına açıkça aykırılık oluşturmakta 

ve TTK’ daki bu düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan şirketlerde kurumsal yönetim 

çerçevesinde TTK’ da yaşanan sıkıntılar giderilmiştir. Seri:I, No:26 sayılı tebliğin 5. 

maddesinde, hisse senetleri daha önce halka arz edilmemiş anonim ortaklıklarda, pay 

sahiplerinin sahip oldukları hisse senetlerini halka arz edebilmektedir. Bununla beraber 

İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 9/A maddesinde, anonim ortaklığın esas 

sözleşmesinin, menkul kıymetlerinin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya hisse senedi 

sahibinin haklarının kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi, söz konusu anonim 

ortaklığın menkul kıymetlerinin İMKB kotuna alınması için gereken şartlardan birisidir. 

Böylece hissedarlar paylarını devretmede bir problemle karşılaşmamaktadırlar. 

                                                 
99 Hasan PULAŞLI, Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri, Ankara, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, 1992, s.111 
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2.2.2.3. Bilgi Edinme Hakkı 

OECD kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde menfaat sahiplerinden olan 

hissedarlar şirketlerden, yatırımlarına yön vermek için bilgi alma hakkına sahiptir. 

Hissedarlar bu haklarını bizzat veya yetkili temsilcileri aracılığı ile kullanabilirler. 

Hissedarlar özellikle genel kurul toplantılarında bilgi verilmesini isteyebilir. Böylece 

hissedarlar kendi istekleriyle bilgi edinme haklarını kullanmış olurlar. Bununla beraber 

hissedarlar kendileri istemeseler bile kendilerine sunulan bilgilerde vardır. Bu bilgiler 

şirket yönetim kurullarınca hissedarlara sunulmaktadır.100 Hissedarların bilgi edinme 

hakkı OECD ilkelerinden kamuyu aydınlatma ilkesiyle de ilgisi vardır. Çünkü 

şirketlerin gizli olmayan bilgiler dışındaki bilgileri hissedarlara sunması, kamuyu 

aydınlatmaya yönelik bir faaliyettir. 

TTK’ nın genel kurul ile ilgili bölümünün ikinci kısmı malumat alma hakkı 

olarak düzenlenmiştir. TTK m. 362’de, kar-zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor ve karın 

nasıl dağıtılacağına ilişkin teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte 

yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısından en az on beş gün öncesinden 

itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulundurulması gerekmektedir. Bunlardan kar-

zarar hesabı, bilanço ve yönetim kurulu yıllık raporu genel kurul toplantı tarihinden 

itibaren bir yıl süreyle pay sahiplerinin emrine amade bulundurulacaktır. Her pay 

sahibinin masrafı ortaklığı ait olmak üzere kar-zarar hesabı ve bilançonun bir suretini 

almaya hakkı vardır denilmektedir. Anılan vesikaların emre amade durumda olduğu 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunur. Esas sözleşmede başka bir yol 

öngörülmüşse, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine bu yolla da durum bildirilebilir. 

Pay defterine kayıtlı bulunan nama yazılı hisse sahiplerine ayrıca tebligat yapılacağı 

belirtilmiştir. TTK m. 363’de ise pay sahiplerinin, şüpheli görüldükleri noktalarda 

denetçileri uyarmak ve gerektiğinde bilgilendirme isteyebileceklerini belirtmiştir.  

TTK’ da bu konudaki sınırlı düzenlemelerin giderilmesi için kurumsal yönetim 

çerçevesinde yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sermeye Piyasası Kanunu’na 

tabi şirketlerde ise bu durum hem Kanun hem de SPK tebliğleriyle düzenlenmeye 

çalışılmıştır. SPKn’ nun kamunun aydınlatılmasında özel durumlar başlığı altında 

m16/A’ da halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak 
                                                 
100 Arslan KAYA, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Ankara, 
BTHAE yayınları, 2001, s.52 
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amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunulabileceğini ve SPK tarafından kamuyu 

aydınlatmada ve küçük yatırımcıyı korumak için düzenleme yapılabilmektedir. Bununla 

beraber aynı maddede genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin %10’nu ve fazlasına 

sahip ortakların kamuyu aydınlatmada istenilen bilgileri vermek zorundadırlar. Bu 

durumda şirketle ilgili tüm menfaat gruplarını da ilgilendiren bir bilgilendirilme 

olmaktadır. Böylece kamuyu aydınlatma kapsamında hissedarlarda yatırımlarına yön 

vermede açıklanacak bilgileri kullanmaktadır. 

Halka arzlarda, hissedarların bilgi almaları da sağlanmıştır. Kamuyu aydınlatma 

ilkesi çerçevesinde şirketlerde SPK tarafından yapılan inceleme sonucunda 

açıklamaların yeterli olduğu ve gerçeği dürüst biçimde yansıtarak halkın istismarına yol 

açmayacağı sonucuna varılırsa başvuru konusu sermaye piyasası araçları SPK kaydına 

alınır ve SPK tarafından onaylanmış izahname, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesinde ilan olunur. Bu konu ile ilgili SPK tebliğleri ve maddeleri ise, Seri:I, 

N:26 sayılı Tebliğin m. 17, Seri:II, N:13 sayılı Tebliğin m. 4/a, Seri:III, N:19 sayılı 

Tebliğin m. 9/2 maddelerini sayabiliriz. Kurumsal yönetim çerçevesinde Sermaye 

Piyasası Kanunu kapsamındaki şirketler OECD ilkelerine uyum sağlamış olmaktadır. 

2.2.2.4. Genel Kurula Katılma ve Oy Kullanma Hakkı 

Şirket hissedarları kural olarak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılma 

hakkına sahiptir. Bununla beraber hissedarlar genel kurulda oy kullanma hakkına da 

sahiptir. Hissedarlar için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı mutlak müktesep, 

vazgeçilmez ve bertaraf edilemez niteliktedir. TTK m. 385/2’de müktesep hakları; 

kanun veya esas sözleşme hükümlerine göre yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına 

tabi olmayan yahut yönetim kurulunun toplantılarına iştirak hakkından doğan, hususiyle 

üyelik, oy kullanmak, iptal davası açmak, kar payı almak ve tasfiye neticesine iştirak 

etmek gibi haklar olarak saymıştır. TTK m. 360/1’de ise, oy kullanma hakkına sahip 

olan pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi 

pay sahibi olan veya şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça pay sahibi 

olmayan üçüncü şahıslarca da kullandırabileceği yer almıştır. Bu durum da, tüm pay 

sahiplerinin genel kurala katılma hakkının bulunduğu ve genel kurulun diğer pay 

sahipliği haklarının da esasen kullanılma yeri olduğu belirtilmiştir. 
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Genel kurula katılma hakkı, oy kullanma hakkından yoksun olan pay sahiplerine 

dahi tanınan bir haktır. Genel kurula katılma hakkına sahip olan hissedarın bu hakkını 

kullanabilmesi için makul bir süre önceden ve usulüne uygun olarak genel kurula 

çağırılması ve gündemin ilan ve tebliğ edilmesi gerekmektedir. Çünkü hissedarlar genel 

kurula katılma ve oy kullanma hakkını makul bir süre önceden genel kurul çağrısını 

aldığı zaman kullanabilir. Hissedarlar genel kurulda müzakerelere katılma ve öneride 

bulunabilmeleri için genel kurul çağrısını inceleyebilmelidir. 

Hissedarların oy kullanma hakkı, en geniş olarak yönetime katılımı sağlayan ve 

yönetimi seçme hakkını verin bir haktır. Hissedarlar genel kurulda oy kullanarak 

şirketin yönetim kuruluna hisseleri nispetinde şekil vermektedirler. Yönetim kuruluda 

TTK m. 336/4 gereğince genel kurul kararlarını uygulamak zorundadır. TTK m. 373/1 

uyarınca her pay, sahibine en az bir oy hakkı vermektedir. Yani hissedarın genel 

kurulda oy kullanabilmesi için bir hissenin olması yeterlidir. Bir paya birden fazla oy 

hakkı verilmesi olan imtiyazlı oy hakkı esas sözleşmede yer olması durumunda 

olabilecek bir durumdur. 

Sermeye Piyasası Kanunu’na tabi şirketlerde de, TTK hükümleri uyarınca pay 

sahiplerinin sahip oldukları pay sayısına bakılmaksızın genel kurul toplantılarına 

katılma hakları vardır. Bu hak kazanılmış bir hak olup vazgeçilmez ve bertaraf edilemez 

niteliktedir. Bununla beraber SPKn’nun da oydan yoksun paylar başlığı altında m. 

14/A’da anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla, kar payı 

imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden 

hisse senetlerini halka arz edebilirler, denilmektedir. Seri:I, N:30 sayılı tebliğin 17. 

maddesinde anonim ortaklıklarda, esas sözleşmede hüküm bulunmak şartıyla, oydan 

yoksun hisse senetlerinin sahiplerinin genel kurula katılabileceklerini ve oylamalardan 

önce görüşlerini açıklayabileceklerini belirtmiştir. SPKn’nun da ve SPK tebliğinde 

oydan yoksun hisselerle ilgili maddelerinde şart olarak getirilmiş olan anonim 

ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması durumu kurumsal yönetim 

uygulamalarıyla bağdaşmayan bir durumdur. SPKn ve SPK tebliğinde bu şartın 

çıkartılması uygun olacaktır. 
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2.2.2.5. Yönetim Kurulu Üyelerini Seçme ve Azletme Hakkı 

Şirketlerde yönetim kurullarının üyelerini seçme ve azletme hakkı genel 

kurullarda hissedarlara verilmiş olan bir yetkidir. Ülkemizde anonim ortaklıklar da üç 

tane kanuni organ bulunmaktadır. Bunlar, genel kurul, yönetim kurulu ve denetçilerdir. 

TTK m. 312/1’de genel kurul tarafından en az üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu 

seçileceğini belirtmektedir. Bununla beraber TTK m. 347/2’de ise, denetçilerin yine 

genel kurul tarafından pay sahibi olan veya olmayanlar arasından en çük üç yıllığına 

seçilirler. Eğer murakıplar birden çok ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olması gerekmektedir. TTK 312 ve 347’de genel kurul tarafından seçme hakkı 

devredilemez bir haktır. Yönetim kurulunu seçme hakkı, pay sahiplerinin bireysel 

olarak değil de genel kurulda birlikte kullandıkları bir haktır. Böylece yönetim kurulu 

pay sahiplerinin oylarıyla seçilmektedir. Pay sahiplerinden en çok oy alanlar yönetim 

kuruluna seçilmektedir. 

TTK m. 372’de genel kurulun toplanma şartları yer almaktadır. TTK m. 

378/1’de ise, alınacak olan kararların oy çokluğuyla alınacağını belirtmektedir. Yönetim 

kurulu, TTK 372 ve 378/1 uyarınca genel kurula katılan pay sahipleri tarafından 

seçilirler. Burada OECD ilkeleri çerçevesinde hissedarların yönetim kurulu üyelerini 

seçme hakkı, genel kurulda yer alan pay sahiplerinin iradesiyle yönetim kurulu üyelerini 

seçmeleri durumudur. Bununla beraber pay sahiplerinin bu yetkisinin başkalarına 

devredilememesi ve sadece pay sahiplerince bu yetkinin kullanılması OECD ilkelerinde 

istenen durumdur. 

Hissedarlar tarafından genel kurulda seçilmiş olan yönetim kurulları yine genel 

kurulda hissedarların oylarıyla azledilme durumları da vardır. TTK m. 316’da yönetim 

kurul üyelerinin genel kurulda hissedarlar tarafından her zaman için alınabileceğini ve 

alınmış olan yönetim kurulu üyelerinin tazminat isteme haklarının olmadığını da 

belirtmektedir. Bununla beraber denetçiler içinde TTK m. 350’de, genel kurulda 

hissedarların her zaman için denetçileri azletme yetkisinin olduğunu ve azledilen 

denetçilerin ise tazminat isteme haklarının olmadığını belirtmektedir. 

Sermeye Piyasası Kanunu’na tabi şirketlerde de, TTK hükümleri uyarınca 

hissedarlar şirketlerde yönetim kurulunu seçme ve azletme yetkilerine sahiptir. Bununla 

beraber hissedarlarca genel kurulda yönetim kurulunun seçilmesinde adaletin 
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sağlanması ve küçük pay sahiplerinin korunması için SPKn’ nunun 22/v maddesinde 

birikimli oy sisteminin uygulanmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 

SPK’nın görevlerinin sıralandığı 22. maddede, Kanuna tabi anonim ortaklıkların genel 

kurullarında yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin kararlarda her bir 

üyelik için kullanılacak oy hakkının, kısmen veya tamamen bir veya birkaç üyenin 

seçiminde birikimli olarak kullanılabilmesi yöntemine ilişkin düzenlemeleri yapmak, 

diyerek birikimli oy sistemiyle ilgili düzenlemeleri belirtmektedir. 

SPKn’nın 22/v maddesine dayanarak çıkartılan Seri:IV, N:29 sayılı tebliğin 2. 

maddesinde buna işaret edilmektedir. Aynı tebliğin 5/3. maddesinde ise, birikimli oy 

sisteminin uygulanabilmesi için şirket esas sözleşmesinde açık hüküm olması şartı 

getirilmiştir. Yine tebliğin ortaklıkların yükümlülükleri başlığı altındaki 6/A 

maddesinde, oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye 

seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmelerinin 

mümkün olduğu yönünde açık bir hükme yer verilmesinin gerektiği ve 6/E maddesinde, 

yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunması halinde, 

kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanmak kaydıyla, toplam üye sayısının üçte 

birinin, aday gösterme imtiyazına sahip grubun önerisine bağlı olmaksızın genel kurulda 

gösterilecek adaylar arasından seçim yapılmasına olanak veren hükmün bulunması 

gerektiğidir. Tebliğin 9/1. maddesinde ise, Birikimli oy kullanacak kişi, genel kurul 

tarihinden en az iki iş günü önce, birikimli oy kullanma isteğini ortaklığa yazılı olarak 

bildirmek zorunda olduğu belirtilmektedir. SPK’nın çıkarmış olduğu bu tebliğde de yine 

şirket esas sözleşmesinde açık olarak hüküm olması şartıyla birikimli oy sisteminin 

kullanılacağı belirtilmiştir. Kurumsal yönetim açısından uygun olamayan bu durumun 

SPK’ ca düzeltilmesi uygun olacaktır. 

2.2.2.6. Kar Payı Hakkı 

Şirket karından pay alma hakkı, hissedarların anonim ortaklıkların dağıtılabilir 

karına katılma hakkını ifade etmektedir. OECD ilkelerinde belirtilmek istenen kardan 

pay alma hakkı bu durumu belirtmektedir. Ülkemizde kar payı dağıtımı ile ilgili olarak 

temel düzenleme TTK’ da düzenlenmiştir. TTK m. 455’de her pay sahibi, kanun ve esas 

sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan safi kazanca, payı 

oranında iştirak hakkına haizdir, denilmektedir. Bu madde hükmü doğrultusunda pay 
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sahipleri kendi payları oranında pay alma hakları vardır. Yine bu maddedeki hakkın 

nispi müktesep hak olduğu savunulmaktadır. Gerekçe olarak, safi karın tamamı pay 

sahiplerine dağıtılamayacağı, böyle bir zorunluluğunun olmadığı gibi safi kardan 

ayrılması gerekli bazı yedek akçeler ve ödenmesi icap eden paralar, aksi yönde bir 

zorunluluğunun oluşturulduğu belirtilmiştir.101 

TTK m. 385/2’de sayılan müktesep hakların içerisinde yer alan kar payı alma 

hakkı kanun koyucu tarafından da vazgeçilmez bir hak olarak belirtmiştir. Bununla 

beraber TTK m. 470’de, kar payının ancak safi kardan ve bu amaç için ayrılmış olan 

yedek akçelerden dağıtılabileceği belirtilmektedir. Kanun koyuca her ne kadar kar payı 

almanın bir hak olduğunu belirtse de, hissedarların ancak safi kar olması durumunda kar 

payı alabileceğini de belirtmiştir. Safi karda, bilanço karından varsa geçmiş dönem 

zararları düşülerek bulunan karı ifade etmektedir. Elde edilmiş olan safi karın hepsi yine 

pay sahiplerine dağıtılmamaktadır. Öncelikle TTK m. 466’da olduğu gibi kanuni yedek 

akçe ayrılmak zorundadır. Bununla beraber TTK m. 467 ve 468’de ise, ayrılması 

gereken yedek akçeler yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin de TTK m. 472’ye 

göre safi kardan pay alma hakkı vardır. TTK’ daki tüm bu maddeler hissedarların 

şirketten alacakları olan kar payı hakkını sınırlayıcı etkenlerdir. TTK m. 401 ise, 

imtiyazlı hisse senetlerine verilecek olan kar payları ile ilgilidir. Bu madde de imtiyazlı 

hisse senedi sahiplerine kardan daha fazla pay verilebilmektedir. Bu durumda imtiyazlı 

hisse senedi sahibi olmayan hissedarların, şirketten alacakları kar payı daha da 

düşecektir. 

Hissedarların kar payı almasını etkileyen en önemli sebep olarak esas 

sözleşmede yeri olmamasına rağmen genel kurul ve yönetim kurulunca ayrılacak olan 

yedek akçelerdir. TTK m. 469/2’de, genel kurul tarafından şirketin devamlı inkişafı 

veya mümkün mertebe istikrarlı kar payı dağıtımını temin bakımından uygun ve faydalı 

olduğu takdirde kar payının tespiti sırasında kanun ve esas sözleşmede belirtilenlerden 

başka yedek akçelerin ayrılmasına ve hadlerinin arttırılmasına karar verilebilir. Yine 

TTK’ nın gizli yedek akçe başlığı altında m. 458’de yönetim kurulu tarafından, şirket 

işlerinin devamlı inkişafını veyahut mümkün mertebe istikrarlı kar payları dağıtılmasını 

temin bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde, gizli yedek akçe ayrılabileceğini 

                                                 
101 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2005, s.454 
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belirtmektedir. TTK’ nın bu maddeleriyle hissedarların şirketten kar payı almaları 

zorlaştırılmaktadır. Özellikle kar payı dağıtılmak istenmeyen durumlarda yasal 

çerçevede işlem yapılarak karın dağıtımı engellenebilir. Kurumsal yönetim anlayışında 

TTK’ daki bu durum düzeltilmeli ve anonim ortaklığın sahipleri olan hissedarlara kar 

pay alma hakkı güvence altına alınmalıdır. Bununla beraber, yönetim kurulunun 

ayıracağı gizli akçe, kurumsal yönetimde menfaat sahiplerinden olan çalışanları olum 

yönde etkileyebilecek olan bir durumdur. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler açısından kurumsal yönetim 

çerçevesinde kar payı hakkını düzenleyen mevzuat daha ayrıntılıdır. SPKn m. 15/1’de 

halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının 

gösterilmesi zorunludur denilmektedir ve temettü oranının SPK tarafından tebliğlerle 

belirlenecek oranlardan az olamayacağı belirtilmektedir. Bununla beraber SPK 

tarafından temettü dağıtım zorunluluğu, kaldırılabilecek veya ertelenebilecektedir. 

Kanun koyucu bu madde ile kural olarak hissedarlara dağıtılması zorunlu olan, asgari 

bir kar payı oranının belirlenmesini sağlamıştır. Seri:IV, N: 27 sayılı tebliğin 4/1 

maddesinde hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık şirketlerde birinci 

temettü dağıtımı ve 5/1’de ise hisse senetleri borsada işlem gören halka açık şirketlerde 

birinci temettü dağıtımı yer almıştır. Buna göre her iki maddede, ortaklıkların esas 

sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesinin zorunlu olduğu ve ortaklıkların 

birinci temettü tutarı, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek 

akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 

kalan dağıtılabilir karın %20’sinden az olamaz, denilmektedir. 

Seri:IV, N:27 sayılı tebliğin 5/3. maddesinde hisse senetleri borsada işlem gören 

halka açık şirketlerde birinci temettünün, a bendinde tamamen nakit dağıtabileceğini, b 

bendinde hisse senedi biçiminde dağıtabileceğini ve c bendinde ise, belli oranda nakit 

belli oranda hisse senedi olarak dağıtarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma şeklinde 

olabileceğini belirtmiştir. Yine aynı maddenin d bendinde ise, şirketlerin genel 

kurullarınca temettünün nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde 

bırakma, konusunda serbest olduklarını belirtmiştir. Tebliğin d bendi kural olarak pay 

sahiplerine temettü dağıtma zorunluluğunu hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketler 

için isteğe bağlı hale getirmiştir. 
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Seri:IV, N:27 sayılı tebliğin 8. maddede, temettü dağıtımında imtiyaz, dağıtılabilir 

karın, birinci temettü dağıtıldıktan sonraki kısmı için tanınabileceğini ve Yasa hükmü 

ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senedi sahipleri için belirlenen kar payı 

nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, 

ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, 

kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem 

ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara 

kar payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği belirtilmiştir. Kar payı dağıtımı ile ilgili 

olarak, kurumsal yönetim çerçevesinde, TTK’ da ve SPKn’ da yeterli düzenleme vardır. 

SPKn’ da ise TTK’ ya oranla daha ayrıntılı bir düzenleme olmuştur. 

2.2.3. Kurumsal Yönetimde Azınlık Hissedar Hakları 

Kurumsal yönetim çerçevesinde azınlık hissedarların haklarının korunması da 

önemli bir konu olmaktadır. Azınlık hissedarları şirketteki payları az olduklarından 

dolayı genel kurulda, hem yönetim kuruluna üye seçiminde hem de oylama yapılan 

diğer gündem konularında söz sahibi olmamaktadır. Büyük hissedarlar genel kurulu 

yönlendirmekte ve kendi istekleri doğrultusunda kararlar alınmaktadır. Bu durum 

özellikle hisse senetleri borsaya kote edilmiş olan şirketlerde büyük sıkıntılara neden 

olmaktadır. Bir şirkete yatırım yapmak isteyen menfaat sahipleri, şirketin yönetiminden 

diğer tüm işlere kadar şeffaflık istemektedirler. Böylece yatırımlarının sonucunu almayı 

ve kar elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Bunun olabilmesi için her ne kadar bir şirkette 

küçük hissedar olsalar da yönetimde söz sahibi olmak ve şirket hakkında karar vermek 

istemektedirler. 

Azınlık haklarının korunması ve azınlık pay sahiplerinin, şirketlerin yönetim 

kurullarında söz sahibi olunması için geliştirilmiş olan bir sistem vardır. Bu sistem 

“birikimli oy” sistemidir. Anglo-Sakson sisteminde olan Amerika’da ve çeşitli ülkelerde 

yapılan örnek araştırmada ülkelerin içindeki şirketlerin %16’sının, yönetim kurulu 

üyeleri birikimli oy kullanma hakkı ile seçilmektedir.102 Birikimli oy sisteminde, 

örneğin, 20 payı olan bir pay sahibi genel kurulda yönetim kurullarının seçiminde, üç 

kişilik yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı seçmek için 20’şer payını 

                                                 
102 Kübra ŞEHİRLİ, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, 1999, s.33 
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kullanmak yerine, toplam oyu olan 60’ı tek bir yönetim kurulu üyesini seçmek için 

kullanabilir. Böylece küçük hissedarlar daha etkin olabilecekler ve kendilerini en iyi 

biçimde temsil edeceğini düşündükleri yöneticileri seçebileceklerdir. 

Ülkemiz mevzuatında kurumsal yönetim çerçevesinde azınlık haklarının 

korunması için, TTK’ da yeterli bir düzenleme bulunmamaktadır. TTK’ da azınlık 

haklarıyla ilgili düzenlemeleri olumsuz azınlık hakları ve olumlu azınlık hakları olarak 

ikiye ayırabiliriz.103 Olumsuz azınlık hakları, azınlığın menfi oy kullanarak kararın 

oluşmasına engel olduğu hallerdir. Bu haklar TTK m. 388/2 ve 388/3’de düzenlenmiştir. 

Bununla beraber TTK’ da gerçek anlamda olumsuz azınlık hakkını, m. 310’da 

düzenlemiştir. Bu madde kuruluştan dolayı sorumlu olanların sulh ve ibralarına 

ilişkindir. 

Olumlu azınlık haklarında ise, azınlığın Kanunun kendisine hak tanıdığı 

hususlarda somut bir talepte bulunması söz konusudur. Bunlardan birincisi, azınlığın 

yönetim kurulu üyeleri (ve denetçiler) aleyhine dava açılmasını talep hakkıdır. Yönetim 

Kurulu aleyhine dava açmaya yetkili organ Genel Kurul’dur. TTK m. 341’de Genel 

Kurul için bu konuda alacağı karar için özel bir yeter sayısı aranmamıştır. Genel 

Kurul’da yöneticiler aleyhine dava açılmasına veya açılmamasına adi çoğunlukla karar 

verilir. Ancak Genel Kurul’da davaya lüzum görülmese dahi, azınlık bu davanın 

açılması yönünde oy kullandığı takdirde, ortaklık tarafından bir ay içinde açılması 

gerekir. Davanın kaybedilmesi halinde ise, azınlık ortaklığı karşı sorumlu olmaktadır 

(TTK m341/2). İkinci olumlu azınlık hakkı ise, bilanço müzakerelerinin ertelenmesi 

talep hakkıdır. Bu hak, TTK m. 377 düzenlenmiştir. Üçüncü olumlu azınlık hakkı ise, 

özel denetçi atanması istemi hakkıdır. Bu hak da, TTK m. 348’de düzenlenmiştir. 

Dördüncü olumlu azınlık hakkı olarak ise, denetçilere şikayet hakkı gelmektedir. Bu 

hak da, TTK m.356’da düzenlenmiştir. Son olumlu azınlık hakkı olarak ise, genel 

kurulu toplantıya çağırma veya gündeme madde eklenmesini isteme hakkı gelmektedir. 

Bu hak da, TTK m. 366’da düzenlenmiştir. 

TTK m. 290’da, her pay sahibinin bir oy hakkının olduğu ve kararların mevcut 

oyların çoğunluğu ile alınacağını belirtmiştir. Burada birikimli oyla ilgili bir düzenleme 
                                                 
103 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2005, ss.754–758, Türk Ticaret Kanunu’nda esas sermayenin %10’na sahip olan paydaşlar azınlık 
olarak kabul edilmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’nda ise, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda bu oran 
esas sermayenin % 5’ine düşürülmüştür. 
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bulunmamakta ve büyük pay sahibi olanların ve genel kurula katılmış olan pay 

sahiplerinin çokluğu ile kararların alınacağı belirtilmiştir. Bu durum kurumsal 

yönetimde azınlık haklarının korunması için yeterli bir madde değildir. TTK m. 312’de 

yer alan yönetim kurulunun seçilmesi de yine m. 290’na göre yapılmakta ve oy 

çokluğuyla tek tek yönetim kurulu üyeleri seçilmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler açısından azınlık haklarının korunması 

için kurumsal yönetim çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır. SPKn’ da SPK’nın görev 

ve yetkileri başlığı altında m. 22/v’de kanuna tabi anonim ortaklıkların genel 

kurullarında yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin kararlarda her bir 

üyelik için kullanılacak oy hakkının, kısmen veya tamamen bir veya birkaç üyenin 

seçiminde birikimli olarak kullanılabilmesi yöntemine ilişkin düzenlemeleri yapmak 

olarak belirtmekte ve şirketlerde “birikimli oy” kullanılmasına imkan vermektedir. 

SPKn’nun bu madde hükmüne dayanılarak çıkarılmış olan Seri:IV, N:29 sayılı 

tebliğin 5/3’te birikimli oy sisteminin kullanabilmesi için şirket ana sözleşmesinde açık 

hükmün olması gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı tebliğin 5/1. maddesinde ise, birikimli 

oy kullanma yönteminin kapsamını, genel kurula katılan kişinin yönetim kurulu ve 

denetim kurulu üyeliği seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil 

sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak yönetim kurulu ve 

denetim kurulu üye sayısının çarpılması suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan 

birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla daya bölünerek 

kullanılabilen oy kullanma yöntemi olarak belirlemiştir. 

Tebliğin 6/a maddesinde, oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin yönetim ve 

denetim kurulu üye seçiminde kullanılabilmesi, 6/b’de, ortaklık yönetim ve denetim 

kurulu üye sayısının, sabit bir rakam olarak belirlenmesi, 6/c’de, yönetim ve denetim 

kurulu üyelerinin aynı genel kurulda seçilmesi, 6/d’de, yönetim ve denetim kurulu üye 

seçiminde oy hakkında imtiyaz tanıyan hükümlerin bulunmaması ve 6/e’de ise, 

Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunması halinde 

toplam üye sayısının üçte birinin, aday gösterme imtiyazına sahip grubun önerisine 

bağlı olmaksızın genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçim yapılmasına olanak 

veren hüküm bulunması, gerekmektedir, denilmektedir. 
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Tebliğin 9. maddesinde, birikimli oy kullanacakların yükümlülükleri başlığı 

altında, birikimli oy kullanacak kişi, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce, 

birikimli oy kullanma isteğini ortaklığa yazılı olarak bildirmek zorundadır, denilerek 

birikimli oy kullanacakların bir disiplin içerisinde oy kullanımın sağlanması 

amaçlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nda her ne kadar azınlık pay sahiplerinin 

hakları korunmaya çalışılsa da, birikimli oy kullanılabilmesi için getirilen şirket ana 

sözleşmesinde açık hüküm bulunması şartının kaldırılması yerinde olacaktır. Böylece 

kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde, ülkemizde SPKn’na tabi şirketlerde, özellikle 

hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketler açısından “birikimli oy” sisteminin 

kullanılması azınlık haklarının korunması açısından önemli bir düzenlemedir. 

2.3. Şirket Çalışanlarının Denetimi 

OECD kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde III/C maddesinde “kurumsal 

yönetim menfaat sahiplerinin ortaklık performansını artırıcı katılım şekillerine imkan 

sağlamalıdır.” denilmektedir.104 Şirket çalışanları, anonim ortaklıkların yönetiminden 

etkilenen menfaat gruplarının başında gelmektedir. Bununla beraber çalışanlarda 

ortaklık için vazgeçilmez bir önemdedir. Şirket çalışanları çalışmaları karşılığında 

beklentileri, belirli ve düzenli bir ücret ve sosyal faaliyettir. Çalışanların bu 

beklentilerini karşılamak için uygun bir iş ortamının olması, şirket içi eğitim ve sosyal 

güvenlik konusunda düzenlemelerin yapılmış olması gerekir.  

Kıta Avrupası sisteminde, gözetim kurulunda, şirket çalışanlarını temsilen üye 

bulundurulmaktadır.105 Böylece çalışanlar ortaklık yönetiminde söz sahibi olmakta ve 

beklentilerini kolaylıkla aktarabilmektedirler. Bununla beraber yönetimin yaptığı işleri 

denetleme imkanı artmaktadır. Bu durum da çalışanların kurumsal yönetim anlayışında 

ne derece önemli olduğunu göstermektedir. 

Şirket çalışanları, kurumsal yönetim kapsamında yapmış oldukları denetimlerin 

başında Kıta Avrupası sisteminde olduğu gibi gözetim kurulunda kullandıkları oylarla 

verilen kararları etkilemekle olmaktadır. Bununla beraber, çalışanlar ortaklığın 

gidişinden memnun olmadıkları zaman ve istekleri yerine gelmezse, iş yavaşlatma veya 

işten ayrılma gibi yollara başvurabilmektedirler. Özellikle toplu olarak çalışanların 

                                                 
104 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
105 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s.39 



 58

yaptıkları grevler anonim ortaklıkları zor durumda bırakmakta ve bazen de ortaklıkta 

telafisi mümkün olmayan zararlar açabilmektedir. 

Ülkemizde kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde çalışanların denetimi, 

özellikle toplu iş sözleşmeleri yapıldığı zaman öne çıkmaktadır. Çünkü çalışanların ve 

onların taraf oldukları sendikaların toplu iş sözleşmeleri sırasında elleri güçlü olmakta 

ve yönetime baskı yapmaktadırlar. Bu durum da yönetimin çalışanlara karşı daha uygun 

bir çalışma ortamı ve daha fazla ücret vermesini temin etmektedir. Bununla beraber 

çalışanların yönetimin çalışmalarında yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında işi 

yavaşlatma ve işten ayrılma gibi yollara da başvurmaktadırlar. Bu durum, özellikle işten 

ayrılma hallerinde kalifiye çalışansa işlerin aksamasına neden olmaktadır. Yönetimin, 

işin aksamasıyla şirketin zarara uğrama durumuna karşılık çalışanlara kurumsal yönetim 

çerçevesinde davranması ve çalışanların denetim yollarına başvurarak iletmek 

istedikleri durumları dikkate almak durumundadır. Şirketin çalışanlarına İş Kanunu ve 

diğer kanunlarda belirtilmiş haklarını vermeli hatta kurumsal yönetimde var olması 

gereken ve şirketin çalışanlarının performansını arttırıcı düzenlemeleri de yapması 

gerekmektedir.  

Ülkemizde çalışanların performansını arttırıcı ve böylece çalışanlar tarafından 

denetimin sağlanmasına yönelik şirket yönetimlerinin yapmış oldukları faaliyetlerinin 

sorgulandığı bir anket yapılmıştır.106 İMKB–100 şirketlerinin katıldığı bu ankette 

çalışanların durumlarını kurumsal yönetim çerçevesinde ortaya koyan toplam on iki 

soru sorulmuştur. Ankete sınai, mali ve hizmetler sektörünün İMKB–100 sıralamasında 

işlem gören şirketleri katılmıştır. Bu sektörlerin toplamından oluşan bir genel anket 

sonucu ortaya çıkmıştır. Anketin ikinci sorusundan on üçüncü sorusuna kadar olan bu 

sorular ve alınan cevaplar Tablo–4’de yer almıştır. 

Anketin ikinci sorusu,çalışma koşulların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 

yürütülmekte midir?, üçüncü sorusu, çalışanların geliştirilmesine yönelik programlar 

uygulanmakta mıdır?, dördüncü sorusu, çalışanlara yönelik kariyer planlaması 

yapılmakta mıdır?, beşinci sorusu çalışanlara yönelik vakıf veya sandık uygulamaları 

bulunmakta mıdır?, altıncı sorusu çalışanlara yönelik hisse senedi edindirme 

uygulamaları bulunmakta mıdır?, yedinci sorusu çalışanlar üst yönetim toplantılarında 
                                                 
106 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, ss.117–120 
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temsilci bulundurabilmekte midir?, sekizinci sorusu, çalışanlara ücret dışı yan ödeme ve 

sosyal haklar tanınmakta mıdır?, dokuzuncu sorusu işletme ile ilgili kararların 

alınmasında çalışanların görüşlerine başvurulmakta mıdır?, onuncu sorusu çalışanlar 

için kar dağıtımına yönelik bir düzenleme yapılmış mıdır?, on birinci sorusu personel 

alımı ve terfi etmeye ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiş midir?, on ikinci sorusu 

şirketteki görev tanımları, yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenip yazılı hale getirilmiş 

midir? ve on üçüncü sorusunda ise çalışanlar işletme faaliyetleri hakkında 

bilgilendirilmekte midir? 

Yukarıdaki sorulardan da anlaşılacağı üzere İMKB–100 şirketlerinin çalışanlara 

sağladıkları ortamın kurumsal yönetimle ne kadar paralellik gösterdiği ve nihayetinde 

çalışanların denetiminin sağlanmasında şirketlerin yapmış oldukları çalışmalar 

ülkemizin kurumsal yönetimde nerde olduğunun bir göstergesi niteliğinde olmaktadır. 

Sorulmuş olan sorulara beklenen cevap ise “evet” cevabıdır. Bu sorular içinde yedinci 

soruya verilen cevap hala ülkemizde kurumsal yönetim anlayışının oturmadığını ve bu 

anlayışa göre uygulamaların gelişmediğini göstermektedir. Çünkü yedinci soruda 

çalışanların üst yönetim toplantılarında temsilci bulundurabilmekte midir? diye 

sorulmuş ve alınan cevapların sadece %28’i evet demiştir. Bu durum her ne kadar kötü 

değilse bile hisse senetleri borsaya kote edilmiş ve İMKB–100 içerisinde yer alan 

şirketlerde bile istenen seviyede olmadığını göstermektedir.  

Çalışanların öneminin arttığı Kıta Avrupası sisteminde çalışanların gözetim 

kurullarında yer alması sağlanmaktadır. Bu duruma baktığımızda ülkemizde çalışanların 

yönetimde bu kadar az oranda temsil edilmeleri Kıta Avrupası sisteminin ülkemizde 

yerleşmediğini öne sürebiliriz. Bu durumu destekleyici olarak ülkemizde hem Kıta 

Avrupası hem de Anglo-Sakson sisteminin tam olarak uygulanmadığını ve bu 

sistemlerin arasında bir uygulamanın olduğu söylenmektedir.107 

Çalışanlarla ilgili olarak yukarıda yapılan değerlendirme karşılığında diğer 

sorulara verilen cevaplar kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde bakıldığında ise 

şirketlerin sağladıkları olanakların kurumsal yönetimi destekler tarzda olduğu 

görülmektedir. Böylece şirketler, çalışanlarını kurumsal yönetim sistemi içerisinde 

                                                 
107 Sibel HACIMAHMUTOĞLU, “The System of Corporate Governance: A Turkish Perspective”, 
International and Comparative Corporate Law Journal, 2000/1, s.330 
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çalıştırmaya başlamışlardır. Bu durum yönetimin bir başarısı olmakta ve şirketin piyasa 

değerini arttırıcı bir rol üstlenmektedir.  

Tablo–4 Çalışanlara Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

TÜM SEKTÖRLER 
SORU 

NO EVET HAYIR 
2 %97 %3 
3 %98 %2 
4 %98 %2 
5 %39 %61 
6 %14 %86 
7 %28 %72 
8 %91 %9 
9 %76 %24 
10 %31 %69 
11 %79 %21 
12 %90 %10 
13 %95 %5 

2.4. Müşterilerin (Tüketicilerin) Denetimi 

OECD ilkelerinden III/A, III/B ve III/C ilkelerinde ilgililerle ilgili bölümünde 

kurumsal yönetimin ilgililerin kanunen korunması gerektiği, gerektiği durumlarda 

tazminat elde etmeleri imkanına sahip olmalarını ve katılım açısından performanslarının 

arttırılması gerektiği vurgulanmaktadır.108 Müşterilerin kurumsal yönetimde şirket 

açısından önemli bir yeri olduğundan müşterilerle ilişkileri güçlendirme yoluna 

gidilmelidir. Çünkü klasik pazarlama anlayışının bittiği günümüzde artan rekabetle 

birlikte müşteri memnuniyeti öne çıkmış ve müşterilerin istekleri doğrultusunda şirket 

politikaları şekillenmeye başlamıştır. Yeni piyasa koşullarında şirketler üretimlerini 

sürdürebilmek ve geniş toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı 

sorumluluklar üstlenmişlerdir. Böyle bir yaklaşım, müşterilerle kısa dönemli değişim ve 

ilişkilere odaklanmak yerine toplumsal etkiler konusuna vurgu yapmaktadır.109 

                                                 
108 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13  
109 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, s.73 
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Bu değişim müşteri odaklı ve uzun dönemde şirket karlılığını esas alan modern 

pazarlama anlayışının da ötesinde bir gelişimi temsil etmektedir.110 Modern piyasa 

anlayışında müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının yanı sıra kaliteli mal ve hizmet sunumu 

de önem kazanmıştır. Kurumsal yönetim çerçevesinde müşteriler önemli bir menfaat 

grubudur. Çünkü müşterilerin yönetimin performansının ölçülmesinde önemli bir yeri 

vardır. Memnun bir müşteri kitlesi, yönetim kurulunun sergilemiş olduğu yönetimi 

değerlendirmede en büyük araçlardan birisidir. Bunu bilen yönetim kurulu müşteri 

odaklı bir tutum sergilemekte ve müşterilerin memnuniyetini maksimize edebilmek için 

yönetim tekniklerini kullanmaktadırlar. 

Müşterilerin kurumsal yönetim anlayışı içerisinde denetimi, öncelikle üretilen 

mal ve hizmeti satın alıp almama noktasında olmaktadır. Çünkü müşteriler memnuniyet 

karşısında o şirketin ürettiği mal ve hizmeti satın almaktadırlar. Müşterilerin satın alma 

noktasını etkileyen bir diğer unsur ise üretilen malın belli standartlarda olması ve 

üretilen mala belli bir garanti verilebilmesidir. Üretilen malın garantisi Türkiye için 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgeli Avrupa için CE belgeli gibi belgelerle ve 

üretilen malların üzerlerinde olmasıyla sağlanmaktadır. Müşteriler bu işaretleri 

görmedikleri malları satın almamakta ve şirketleri oluşturulmuş olan bu standartlarda 

üretim yapmaya zorlamaktadırlar. 

Müşteriler şirketlerden, ürettikleri malların arıza vermelerine karşılık belli bir yıl 

ücretsiz bakım ve onarımlarının yapılmasını istemektedirler. Bu durumda da şirketler 

bir yıl, üç yıl ve hatta yedi yıla kadar bu garantiyi vermekte ve müşterilerin 

memnuniyeti sağlanmaktadır. Müşterilerin bir başka yönetim şekli ise, kurumsal 

yönetim anlayışını benimsememiş, çevreyi kirleten bir yapı içerisinde şirket üretimini 

yapıyorsa müşteriler yine bu şirketlerinin ürettikleri malları almamaktadır. Bununla 

beraber hayvanlar üzerinde denenmiş olan ürünler veya hayvanların katledilerek satışa 

sunulan ürünlerde müşteri denetiminden geçememekte ve ürünler satılamamaktadır. 

Müşteriler bunların yanı sıra aynı ürünü üreten şirketler arasındaki durumu 

ürünün fiyatı ile denetim yapar. Aynı mal veya hizmete sunan şirketlerin fiyat 

politikaları da müşterilerin denetimi altındadır. Böylelikle müşteriler şirketler arasından 

tercihlerini yapmakta ve bu şirketlerin bir adım daha önde olmalarını sağlamaktadırlar. 

                                                 
110 İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, İstanbul, Türkmen Kitapevi, 1998, s.11 
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Fiyatların yanı sıra müşteriler ürünle ilgili karşılaştıkları sorunlarının çözümünde 

şirketlerin sergiledikleri davranışlarda önemli bir diğer konudur. Bunu yaparlarken 

şirketler halkla ilişkiler bölümlerinden yararlanmalıdırlar. Müşterilerin ürün ile ilgili 

sorun ve şikayetlerini ne kadar hızlı cevaplandıracak olan şirketlerin tercih edilebilirliği 

de o derece artacaktır. 

Ülkemizde müşterilerin şirketler üzerinde denetimini sağlayabileceği etkin bir 

sistem olarak il ve ilçe merkezlerinde kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 

vardır. Bu heyetler 23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı kanunla kurulmuşlardır. Bu kanun 

amacını, “ekonominin gereklerine ve yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 

güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, 

çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemler almak ve tüketicilerin 

kendilerinin koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 

oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmeye ilişkin hususları 

düzenlemektir” diyerek açıklamaktadır. Bu kanunun yönetmeliğinde de illerde Sanayi 

ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur başkanlığında beş kişiden oluşan 

bir heyet ve ilçelerde de Kaymakamın başkanlığında veya görevlendireceği bir memur 

tarafından beş kişilik bir kurul olarak toplanmaktadır. Tüketiciler başvuru tarihinden 

itibaren bir ay içerisinde cevap alabilmekte ve bu kurullarca verilen kararlar üç gün 

içerisinde taraflara tebliğ edilmektedir. Bu heyetlerce alınan kararlar, şikayet konusu 

olan durumla sınırlı tutulmuştur. Bu kanun ve bu kanunla ilgili çıkarılan yönetmelik, 

müşterilerin şirketleri denetlemede kullandıkları önemli bir denetim mekanizmasıdır. 

Müşteriler bu kanunun dışında yine sergiledikleri alım kararlarıyla şirket 

üzerinde denetim gerçekleştirmektedirler. Özellikle piyasada bulunan ve TSE 

standartlarına uymayan kalitesiz ürünlere karşı bir tutum sergilenmektedir. Bu durum 

özellikle hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde önemlidir. Çünkü müşterisinin 

memnun olması demek satışlarının yolunda gittiğinin bir göstergesidir. Bu durum 

şirketin piyasa değerine yansımakta ve yatırımcılar açısından tercih edilebilir bir 

pozisyonda olmaktadır. Bununla beraber mevcut müşterilerin memnun olması 

gelecekteki yani potansiyel müşterileri de etkilemekte ve müşteri portföyü 

genişlemektedir. 
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Kurumsal yönetim konusunda İMKB–100 şirketlerinin katıldığı ankette, 

müşteriler ile ilgili üç tane soru sorulmuştur. Bu sorular anketin 40, 41 ve 42 sorularıdır 

ve sınai, mali ve hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere sorulmuştur. Bu 

sektörlerin toplamı olarak tüm sektörler tablosu oluşturulmuştur. 40. soruda, işletme 

müşterileri üst yönetimde temsilci bulundurabilmekte midir?, 41. soruda, 

müşterilerinizin işletmeyle iletişim kurabilecekleri bir irtibat bürosu bulunmakta mıdır? 

ve 42. soruda da, üretilen mal veya hizmetlerle ilgili olarak müşteri şikayetleri 

işletmeniz için ne derece önemlidir? diye sorulmuştur. Anketin 40. ve 41. sorulara 

verilen cevapların evet olması beklenmekte ve 42. sorunun cevabı da çok önemli olarak 

beklenmektedir.111 Tablo–5’te sonuçlar gösterilmiştir. Bu üç soru içerisinde en dikkat 

çekici olanı ise %2 gibi çok düşük seviyede olan 41. soruya verilen cevaptır. 

Müşterilerin işletmeyle iletişim kurabilecekleri bir irtibat bürosunun %2 gibi bir 

seviyede olması kurumsal yönetim açısından çok önemli olan menfaat gruplarından 

müşterilere verilen önemi göstermektedir. Bu durum ülkemizde kurumsal yönetimde 

müşterilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Tablo–5 Müşterilere Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 
40 %91 %9 

41 %2 %98 

42 %75 %25 

 

2.5. Tedarikçilerin Denetimi 

OECD ilkeleri arasında III bölümde ilgililerin rolü bölümünde yerini bulan 

tedarikçiler112 şirketlerin önemli bir diğer menfaat grubudur. Şirketlerin güvenilir 

hammadde temininde tedarikçilere büyük iş düşmektedir. Bununla beraber yarı mamul 

ve mamul üretiminde de tedarikçilerin malzeme temini gerekmektedir. Şirketlerin 

tedarikçilerle olan yakın ilişkisi sadece üretim sürecinde olmamakta ve bu durum 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden itibaren başlamaktadır. 

                                                 
111 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, ss.125–126 
112 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
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Tedarikçiler, şirketlerin faaliyet alanlarıyla doğrudan etkili olduklarından 

ürettikleri malların kaliteli olabilmesi için kaliteli, güvenilir ve sürekli bir tedarik 

sistemi sunmalıdır. Tedarikçilerin sundukları bu hizmetin fiyat ve miktar bakımından da 

şirketin faaliyetlerini destekleyici bir şekilde olmalıdır. Çünkü şirketler tam rekabet 

piyasalarında rekabet edebilmek ve bu piyasa da tutunabilmek için sattıkları ürünlerin 

fiyatlarını rakip şirketlerle rekabet edilebilir bir seviye de belirlemeleri gerekmektedir. 

Tedarikçiler şirketlerin bu rekabet edebilmelerine sağladıkları miktar ve fiyat 

avantajıyla katkıda bulunmaktadırlar.  

Kurumsal yönetim çerçevesinde tedarikçilerin yapmış oldukları denetim, 

şirketlerin tedarikleri noktasında olmaktadır. Bu şirketlerin son derece hayati bir öneme 

sahip durumudur. Çünkü şirketlerin başarısı ve sürekliliği için gerekli olan hammadde, 

yarı mamul ve mamul malların teminini tedarikçiler yerine getirmektedir. Şirket 

yönetimiyle anlaşamayan veya tedarikçilerin istediği gibi bir yönetim sergilemeyen 

şirketlerde tedarikçiler sevkiyatlarını yavaşlatma veya durdurma noktasına 

getirebilmekte ve bu durum şirketleri zor durumda bırakmaktadır. Hatta uzun süren 

tedarikçi problemleri sonucu yetiştirilemeyen üretim neticesinde şirketler iflas etme 

riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.  

Gelişmiş piyasalarda, özellikle uluslar arası şirketlerde büyüklükleri oranında 

tedarikçilerle işbirliği yapmaktadırlar. Bu durum tedarikçilerin piyasalar açısından 

önemini ortaya koymaktadır. Yaşanabilecek bir aksaklık şirketlerin üretim planlarını 

bozabilmekte ve büyük zararlara yol açabilmektedir. Özellikle hisse senetleri borsada 

işlem gören şirketlerde tedarikçilerle yaşanabilecek olumsuzluk üretime yansımakta ve 

şirketlerin itibarını zedelemektedir. Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında müşteri 

kitleleri etkilenmekte ve şirketlerin satışları düşmektedir. Bu durum karşısında 

şirketlerin hisse senetleri fiyatları etkilenmekte ve yatırımcılar için bu şirketler karlı 

olmaktan çıkabilmektedir. 

Anglo-Sakson kurumsal yönetim sistemi, Amerika ve İngiltere gibi sermaye 

piyasaları gelişmiş olan ve uluslar arası şirketleri fazla olan ülkelerde uygulanmaktadır. 

Bu sistemde kurumsal yönetimi benimseyen şirketler büyük çaplı olduklarından 

tedarikçilerle ilişkileri de daha fazla olmaktadır. Şirketlerin rekabet edebilmesi ve 

güvenilirliğinin tesisi için tedarikçilerle yönetimin iyi bir ilişkisi gerekir. Böylece 
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şirketlerin gelecekteki belirsizliklerin bir kısmını giderebilecektir. Bu şirketlerin hem 

hisselerinin değerlerini olumlu olarak etkilemekte hem de yönetimin iyi bir performans 

sergilediğini göstermektedir. Bu durumun da Anglo-Sakson sisteminde tedarikçilerin 

yerinin önemli olduğuna işaret etmektedir. 

Ülkemizde sermaye piyasaları gelişmemiş olduğundan büyük çaplı şirketlerin 

sayısı azdır. Özellikle bu şirketler hisse senetlerini İMKB’ye kote ettirerek borsada 

işlem görmektedirler. Tedarikçilerin en çok ticari ilişkiye girdikleri şirketler bu şirketler 

olmaktadır. Bu durum da tedarikçilerle özellikle borsada işlem gören şirketlerin yakın 

temasta olduğunu göstermektedir. Tedarikçiler, bu şirketler üzerinde önemli bir denetim 

unsuru olmaktadır. Çünkü şirketlere malzeme tedarikinde bulunan bu tedarikçiler 

yaşanabilecek bir olumsuzlukta temini kesebilecek ve şirketleri zor durumda 

bırakabileceklerdir. Bunun yanında borsada işlem gördüklerinden yaşanabilecek olan 

bir olumsuzluk şirketlerin hisse fiyatlarına yansıyabilmekte ve şirketlerin piyasa 

fiyatlarının düşmesine neden olabilecektir. Görüldüğü gibi şirketlerde yaşanabilecek bu 

belirsizliklerin önüne geçebilmek için tedarikçilerle ilişkilerin iyi tutulması yönetimin 

ve şirketin lehine olacaktır. Böylece kurumsal yönetimi uygulayan şirketlerde, 

şirketlerin güvenilirliği sağlanmakta ve hisse senetlerinin değeri korunmaktadır.  

Kurumsal yönetimin uygulamasında tedarikçilere yönelik yapılan İMKB–100 

anketinde, şirketlere yönelik dört tane soru sorulmuştur.113 Bu sorular anketin 44., 45., 

46. ve 51. sorularıdır. Bu soruların hepsinin beklenen cevabı evettir. Anketin 44. sorusu, 

ürün tasarımı ve geliştirme vb. konularda tedarikçilerle işbirliğine gidilmekte midir?, 

45. sorusu, işletmeniz ile tedarikçileriniz arasında iletişimi sağlayacak bir bilgisayar ağı 

bulunmakta mıdır?, 46. sorusunda, tedarikçilerinizle ortak kalite yönetim programları 

yürütülmekte midir? ve 51. sorusunda ise tedarikçilerinizle olan iş ilişkilerinizde 

önceliğin yerel tedarikçilere verilmesi yönünde bir işletme politikanız mevcut mudur? 

sorularıdır. Bu sorular borsada sınai, mali ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 

şirketlerde uygulanmış bir ankettir. Tablo–6’da tüm sektörlerin ortalaması verilmiştir. 

Sorulmuş olan soruların değerlendirilmesinde tedarikçiler konusunda şirketlerin 

kurumsal yönetim çerçevesinde iyi bir performans gösterdikleri değerlendirilebilir. 

Özellikle ürün tasarımı ve geliştirmesi konusunda sorulan 44. soruya verilen evet cevabı 

                                                 
113 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, ss.126–127 
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%87 gibi yüksek bir oranda olması şirketlerin tedarikçilerle iyi bir ticari ilişki içinde 

olduğunu ve şirketlerin dolaylı da olsa tedarikçilerin denetimi altında olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo–6 Tedarikçilere Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 

44 %87 %13 

45 %51 %49 

46 %58 %42 

51 %43 %57 

 

2.6. Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi 

Kurumsal yönetim çerçevesinde OECD ilkelerinin III. bölümünde yerini bulan 

sivil toplum kuruluşları114 şirketin menfaat grupları içerisinde yer alan ve şirket karşıtı 

olarak görülme eğilimi olan grubudur. Sivil toplum kuruluşları şirketlerin amaçlarına 

ulaşmasında engel olabilecek ve kaynaklarını kullanmada verimini düşürebilecek bir 

menfaat grubudur. Şirketlerin amacının kurumsal yönetimde sadece kar elde etmek 

olmadığı ve sosyal çevreyle de ilişkili olarak faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. 

Bu durum bazen şirketlerin üretim programlarına yansımaktadır. Çünkü çevreye zarar 

verebilecek ürünlerin üretimlerinin yapılması sivil toplum kuruluşları tarafından 

istenmemektedir. Böyle olunca da ürünlerin üretimleri aksamakta ya da hiç 

yapılamamaktadır.  

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yönetim çerçevesinde denetimi, çevreye 

zarar veren veya tüketicilerin aleyhine olabilecek olan her türlü konuda şirketlerin 

üretimlerine karşılık kamuoyu oluşturma ve protestolarla olmaktadır. Bu durum 

karşısında şirketler üretimlerine yön vermekte ve üretim politikalarını bu menfaat 

grubunun yönlendirmelerine göre yapmaktadır. Şirketler üretim politikalarını 

belirlerken iki tarafında kazandığı stratejiler belirlemesi oldukça zor bir durumdur. 

Bundan dolayı sivil toplum kuruluşlarının önem verdiği konulara karşı şirket yönetimi 

                                                 
114 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
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karar verirken fayda ve zararlarını düşünmek durumunda kalmaktadır. Uygun olmayan 

düzenlemeleri azaltmanın en iyi yollarından biri toplumsal değerler olduğu ve bunu 

dikkate alan bir yönetim anlayışının sergilenmesinden geçtiği vurgulanmaktadır.115 

Şirketler sivil toplum kuruluşları tarafından özellikle çevre kirliliğine ve doğal 

kaynakların kullanımına karşı denetime tutulmaktadır. Bu denetimde, şirketlerin 

üretimlerinde çevreyi kirletici sistemler kullanıp kullanmadıklarını denetlemektedir. Bu 

denetim neticesinde şirketler eğer üretimleri sırasında bacalardan çıkan dumanı filtre 

etmeden doğaya veriyorlarsa bundan sonra filtre sistemi takarak üretimlerini 

sürdürmekte ve üretim sonucunda katı ve sıvı atıkların uygun bir şekilde doğaya 

bırakılmakta ve katı atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Bununla beraber şirketlerin hayvanlar üzerinde deneyip üretimini yaptığı ürünler ve ya 

hayvanların derilerinden yapılan ürünler de bu kuruluşlar tarafından kamuoyu oluşturup 

denetlenmekte ve bu durum karşısında şirketler bu üretimlerini yapamamaktadır. Ayrıca 

tüketicilerin şirketlerle karşılaştıkları sorunlarda da kamuoyu oluşturmak ve 

protestolarla o şirketin ürünlerini satın almamakla bu kuruluşlar denetim 

yapmaktadırlar. Bu durumda göstermektedir ki sivil toplum kuruluşlarının denetimi, 

toplumsal olarak fayda sağlamaktadır. Bununla beraber şirketlerde kurumsal yönetimin 

geliştirilmesinde bu denetimin katkısı büyüktür. 

Şirketler, sivil toplum kuruluşları tarafından sürekli denetim baskısı altında 

üretimlerini yaptıklarından dolayı bu üretim düzenlemelerini yaparlarken sadece şirket 

karı değil de toplumsal faydayı da dikkate alırlar. Bu durum her ne kadar ilave bir 

maliyet getirse de ürettiklerini satabilmek ve toplumla barışık olarak üçüncül ve 

dördüncül kuşaklara şirketlerini aktarabilmek için yapmak durumundadırlar. Şirketler 

yaptıkları bu düzenlemelerle birlikte gelecekte üretimlerini yapabilmek için de sivil 

toplum kuruluşları ile üretimlerinde karşı karşıya gelebileceklerini de düşünerek 

kendileri bu durum karşısında gerekli düzenlemeleri yapmakta ve sivil toplum 

kuruluşlarının gelecekte yapabilecekleri denetimi kendi içerisinde çözme yoluna 

gitmektedirler. Böylece sorunların çözümlerini de kendileri yapmaktadır. 

Kurumsal yönetim bu konuda da şirketlerin kendi kendine sorunlar karşısında 

çözüm önerileri geliştiren bir ortama kavuşturmaktadır. Bunun yararı ise şirketlerin 
                                                 
115 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, s.78 
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toplumsal değerlerle çatışmalarının engellenmesinde yardımcı olmaktadır. Çünkü bu 

menfaat grupları dolaylı da olsa toplumun geniş kesimlerini temsil yeteneğine sahip 

olan kuruluşlardır. Bundan dolayıdır ki, bazı şirketler bu menfaat gruplarının üyelerini 

strateji belirleme süreçlerine kurul üyesi veya danışman olarak dahil etmektedirler.116 

Bu tür katılımlar şirket için yapılacak olan stratejilerin engellenmesini de 

azaltabilecektir. Bununla beraber şirket üzerinde devlet ve sivil toplum kuruluşları 

tarafından yapılabilecek baskıları da bu katılımlarla beraber engellenebilecektir.  

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde sivil toplum kuruluşları 

tarafından yapılan denetimlerin önemi daha büyüktür. Çünkü şirketlerde meydana gelen 

üretim ve diğer sorunlar piyasalara çok kısa bir sürede iletilmekte ve bu olumsuzluklar 

şirketlerin hisse fiyatlarına olumsuz olarak yansıyabilmektedir. Sivil toplum 

kuruluşlarıyla sorunlu olan şirketler üretimlerinde sorunlar yaşayabilmekte ve bu durum 

karşısında da satışlarında düşmeler olmaktadır. Bu, piyasalar tarafından olumlu 

karşılanmayan bir durumudur ve çevreye zarar veren üretim sürecinin olduğu 

düşünülerek şirket mallarını almamaya gidilebilmektedir. Hisse fiyatlarının hassas 

olduğu ve yaşanan olumsuzlukların anlık olarak piyasalara yansıdığı düşünülürse, 

borsada işlem gören şirketler sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gitmekte ve böylece 

de yatırımcıların olumlu olarak etkilemesiyle şirketlerin kurumsal yönetim çerçevesinde 

varlıklarının sürmesi sağlanmaktadır.  

Günümüzde artan rekabetle birlikte şirketler tüketicilerin beğenisine yeni mal ve 

hizmetler sunmaktadırlar. Bunu sunarken de sivil toplum kuruluşlarının istekleri ön 

planda olabilmektedir. Bu durum yeni mal ve hizmet geliştirmede araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarının katkılarının olduğunu 

göstermektedir. Çevre konusunda yapılan bilgilendirmeler tüketiciler açısından dikkate 

alınan bir durumdur. Tüketicilerin farklı pazar koşullarında kendi sosyo-ekonomik 

durumlarının homojen olmamasından dolayı da farklı ürün ve pazarlama stratejilerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilen bu ürünler sivil toplum kuruluşları tarafından 

etkilenen tüketiciler tarafından satın alındığından çevreye zarar vermeyen ve kabul 

edilebilir ürünler olmak durumundadırlar. Yukarıda bahsedildiği gibi eğer şirketler sivil 

toplum kuruluşlarından danışman veya kurul üyesi olarak kişilerin şirkette yer almasını 

                                                 
116 J.S. HARRISON ve J.H. CARON, Managing and Partnering With External Stakeholders, 
Academy of Management Executive, May 1996, Vol. 10, Issue 2, s.46 
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sağlarsa üretim konusunda bir sorun yaşamazlar ve bu durum da satışlarına 

yansıyabilecektir. Böylelikle şirketlerin üzerindeki denetimin ekonomik anlamda katma 

değer sağladığı ve tüketicilerin beğenileri de dikkate alınarak yeni mal ve hizmetler 

geliştirildiği söylenebilir. 

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının denetimi son yıllarda artarak devam 

etmektedir. Çevreye verilen önemin ve duyarlılığın artmasıyla birlikte doğaya zarar 

verilmesi durumunda şirketlerin karşısında durulmakta ve faaliyetleri protesto 

edilmektedir. Özellikle çevrenin kirlenmesine neden olacak üretimlerin durdurulmaları 

sağlanmaktadır. Bununla beraber doğal hayatın korunması ve hayvanların korunması 

noktasında sivil toplum kuruluşlarının hassasiyetleri de şirketlerin üretimlerini 

etkilemekte ve şirketlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden üretimlerine kadar 

olan süreçlerini belirleyici olmaktadır. Artan sivil toplum kuruluşlarının denetimleri 

ülkemizde de şirketler açısından eğitici olmakta ve kurumsal yönetim çerçevesinde 

şirket için sadece karın olmadığı ve menfaat gruplarını da gözeterek faaliyetlerini 

sürdürmeleri gerektiği öne çıkmaktadır.  

İMKB’de işlem gören şirketler açısından sivil toplum kuruluşlarının denetimi 

daha önemlidir. Çünkü var olabilecek bir sorun şirket hisselerine çok kısa bir sürede 

yansıyabilmekte ve bu durum da yatırımcıları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Bundan dolayı şirketler sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gitmeleri gerekmektedir. 

Bunu ülkemizde işler duruma getirebilmek içinde yönetim kurullarına sivil toplum 

kuruluşlarından temsilci bulundurabilme imkanı getirilmelidir. Böylece sivil toplum 

kuruluşları şirket kararlarında söz sahibi olabilecekler ve doğayı olumsuz yönde 

etkileyebilecek faaliyetlere karar verilmesini engelleyebileceklerdir. Bu durum da 

kurumsal yönetimin ülkemizde yaygınlaştırılmasında önemli bir katkı sağlayabilecektir. 

Kurumsal yönetim çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak yapılan 

İMKB–100 anketinde şirketlere üç tane soru sorulmuştur. Bu sorular mali, sınai ve 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sorulmuştur.117 Tablo–7’de bu sektörlerin 

tümünün vermiş olduğu cevapların ortalaması verilmiştir. Sorulmuş olan bu sorular 

anketin 69, 70 ve71. sorularıdır. Bu sorulara verilen cevapların hepsinin evet olması 

beklenmektedir. Anketin 69. sorusu, sivil toplum örgütleriyle iletişimi sağlamak 
                                                 
117 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
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amacıyla kurulmuş bir birim bulunmakta mıdır?, 70. sorusu, sivil toplum kurulularına 

işletme politika ve uygulamaları hakkında bilgi akışı sağlanmakta mıdır? ve 71. sorusu 

ise, çeşitli işletme politika ve uygulamaları yüzünden sivil toplum örgütlerinin 

tepkisiyle karşılaşılmış mıdır? diye sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar da 69. 

soru da istenen cevap %43’te kalmıştır. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi 

sağlamaya önem veren şirketlerin çok olmadığı görülmektedir. Bu durum şirketlerin 

hala kurumsal yönetim konusuna gereken önemin verilmediğini göstermektedir. 

Bununla birlikte 70. soruya verilen cevapta da işletme politika ve uygulamaları 

hakkında bilgiyi %36 gibi az bir şirketin sivil toplum kuruluşlarına verdikleri 

görülmektedir. Buna rağmen 71. soruya verilen cevap ilginçtir. Çünkü 71. soruya 

sadece %7 gibi bir evet cevabı verilmiştir. Bu da göstermektedir ki, çeşitli işletme 

politika ve uygulamaları yüzünden sivil toplum kuruluşlarının tepkisiyle şirketler 

karşılaşmamaktadır. Bu durum şirketlerin çevreye zararsız bir üretim yaptıkları 

anlamına gelmemektedir. 

Sivil toplum kuruluşları şirketle iletişim kuramadıklarından dolayı üretim 

konusunda bilgi sahibi olamadıklarından şirketlerin denetimlerini tam olarak 

yapamamakta ve şirketleri bu konuda serbest bırakmaktadırlar. Bu da göstermektedir ki, 

sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini arttırmalılar ve kurumsal yönetime uygun olarak 

da şirketlerin denetimlerini yapmalıdırlar. Böylelikle de hem tüketiciler aldıkları 

ürünlerin çevreye zarar vermediğini bilmekte hem de şirketler stratejilerini çevre 

faktörünü de dikkate alarak yapmaktadırlar. Böyle bir durumda kurumsal yönetimi 

uygulayan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de istenen bir durumdur. Böylece kurumsal 

yönetim sistemi tabana yayılıp hem şirketlerin devamlılığını sağlamakta hem de piyasa 

değerleri artmaktadır. 

Tablo–7 Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 

69 %43 %57 

70 %36 %64 

71 %7 %93 
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2.7. Sendikaların Denetimi 

Kurumsal yönetim çerçevesinde OECD ilkelerinin III. bölümünde yer alan 

sendikalar118 diğer bir menfaat grubudur. Sendikalar sivil toplum kuruluşları gibi şirket 

üzerinde baskı yapan ve şirketi sürekli denetim altında tutan diğer bir menfaat grubudur. 

Sendikalar çalışanların haklarının korunmasını ve çalışanlarla şirket yönetimi arasında 

iletişim kurulmasını sağlayan ve demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsurudur. 

Kurumsal yönetim sistemlerinden olan Kıta Avrupası sisteminde çalışanların yönetimde 

yer alması sağlandığından dolayı çalışanlar bu sistemde daha öne çıkmaktadır.119 Bu 

sistemde çalışanların haklarının verilmesi ve rahat bir çalışma ortamın sağlanması ile 

ücret rejiminin çalışanlar tarafından kabul edilir olması da önemli olan konulardandır. 

Sendikaların bu sistemde etkin olarak rol almakta ve çalışanların haklarını koruduğu 

söylenebilir. Şirketlerin sendikalarla işbirliğine giderek çalışanların standartlarını 

yükseltme yoluna gitmektedirler. Bunu yaparlarken de her ne kadar ilave maliyetler 

üstlenmek zorunda kalsalar da kurumsal yönetimin gereği olarak buna katlanmakta ve 

böylece şirketin tek amacının kar elde etmek olmadığını göstermektedirler.  

Sendikalar kurumsal yönetimin diğer bir sistemi olan Anglo-Sakson sisteminde 

de önemli bir menfaat grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Amerika’da 

gelişmiş sermaye piyasalarıyla birlikte çalışanların çokluğu ve bu çalışanların 

oluşturduğu sendikalar etkin olarak çalışmaktadır. Bu sendikaların üyelerin çok olması 

bunların bütçelerinin de büyük olmasını sağlamıştır. Milyon dolarlarla ifade 

edilebilecek olan bu bütçelerle şirketler üzerinde baskı unsuru olmakta ve istediklerini 

alabilmektedirler. Bu sistemde şirketler Kıta Avrupası sistemine göre daha az bir 

işbirliği yoluna gittikleri söylenebilir. Sendikaların şirketlerle pazarlıklar sonucu 

çalışanlara hak sağlamaktadır. 

Sendikaların şirketleri kurumsal yönetim de denetimi, şirketlerin çalışanlarını 

etkileyerek istenmeyen durumlarda çalışanlara iş bırakma veya iş yavaşlatma gibi 

durumları yaptırabilme güçleriyle olmaktadır. Şirketler çalışanlarıyla belli aralıklarla 

sözleşme imzalamaktadırlar. Bu durum genelde bir veya iki yıllık süreçler halinde 

olmaktadır. Sendikalar çalışanlarla ilgili olarak çalışanların haklarını korumak için 

şirketlerle anlaşma yoluna gitmektedir. Şirketlerde yönetimden kaynaklanan bir sorun 
                                                 
118 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
119 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, s.40 
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veya şirketlerin genel gidişiyle ilgili olarak var olan sorun karşısında sendikalar 

çalışanların haklarını korumak için gerekli denetim mekanizmalarını kullanarak 

çalışanların mağdur olmasını önlemeye çalışırlar. Bu denetim mekanizmaları başta adli 

makamları harekete geçirmek, çalışanlara grev yaptırmak ve medya ile işbirliği yaparak 

kamuoyu oluşturmaktır. Şirketler bu denetimle birlikte çalışanların haklarını vermek 

konusunda daha anlayışlı olmaları sağlanmaktadır.  

Değişen piyasa şartlarıyla birlikte kurumsal yönetim sistemlerinin birbirine 

yaklaşmaya başlamıştır. Bununla beraber sendikaların bir menfaat grubu olarak 

şirketlerin karşısında değil de yanında yer alan bir menfaat grubu olarak kabul edilmeye 

başlanmıştır. Böylece sendikalar verimlilik ve karlılık artışında şirketlere destek veren 

bir menfaat grubu olarak algılanmaya başlanmıştır. Çünkü temelde hem şirket hem de 

sendikalar çalışanların memnuniyetini sağlama yönünde birleşmektedirler. Verim artışı 

da çalışanlarının beklentilerini karşılamakla olmaktadır. Bu beklentiler eğitim, sağlık ve 

ücrettir. Çalışanlarında menfaat grubu olduğu kurumsal yönetimde bu beklentilerin 

karşılanması çalışanlarda motivasyon sağlayacak ve performanslarının artmasını 

sağlayacaktır. Özellikle çalışanlara baktığımızda farklı ülkelerde aynı işte farklı 

performans göstermektedirler. Saat başına üretim miktarlarının değiştiği farklı ülkelerde 

çalışanlara verilen önemden kaynaklandığı ve çalışanların klasik anlayıştaki gibi 

makinenin bir parçası olma düşüncesinin değiştiğidir. Sendikaların çalışanlardaki bu 

değişim üzerinde katkısı büyüktür. 

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde sendikaların rolü daha önemlidir. 

Çünkü sendikaların denetiminden kaynaklanabilecek bir sorun üretimlerini çalışanlar 

yoluyla direkt etkileyebilecek ve bu durum karşısında piyasalarda oluşabilecek olumsuz 

bir hava hisse fiyatlarına yansıyabilecek ve şirketleri zor durumda bırakabilecektir. 

Borsa da işlem gören şirketler sendikalarla işbirliği yolunu seçmelidirler. Böylece 

üretimdeki verimliliği arttırabilecekler ve bu da hisse senetleri fiyatlarıyla şirketin 

piyasa değerini olumlu olarak etkileyecektir. Bu durum şirket yönetimleri tarafından 

istenen ve şirketlerin varlığını sürdürmesinde etken olan bir durumdur. 

Şirketler faaliyetlerini bir sinerji etkisiyle gerçekleştirecektir. Bu sinerjide 

sendikaların etkili bir rolü vardır. Çünkü çalışanlar üretimi ve şirketlerin tüm 

faaliyetlerini direkt etkilediğinden dolayı sendikanın desteğinden yoksun olmaları 
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durumunda etkin olarak çalışamayacaklardır. Sendikalar aracılığıyla çalışanlar ve 

şirketler arasında yapılan adil ve bağımsız ortak anlaşmalar yoluyla sendikalar şirket 

faaliyetlerinin belirli bir düzen içinde yürütülebilmesine imkan tanır. Çalışanlarla şirket 

arasında ilişkilerin yazılı ve sözlü sözleşmelere bağlanması durumu tarafların 

faaliyetlerini güven içerisinde ve belirli kurallar hiyerarşisinde yürütmelerine yardımcı 

olmaktadır. 120 

Ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarında şirketler sendikaların etkin 

denetimi altındadır. Sendikalar çalışanların haklarını korumak için şirketlerle pazarlık 

yapmakta ve istediklerini alamayınca da ellerindeki koz olarak da grev yoluna 

gitmektedirler. Ülkemizde sendikalarla ilgili kanun 05.05.1983 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 07.05.1983 tarih ve 18040 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun birinci maddesinde amacının, 

çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve 

geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile 

konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemek 

olarak belirlemiştir. Sendikalar kanununda, işverenler için sendikaların kurulması da 

mümkündür. Grev durumunda işverenlerde lokavt yolunu kullanabilmekte ve işçileri 

işten çıkarabilmektedirler. Bu durum pek tercih edilmeyen bir durumdur. Daha çok 

çalışanların kurdukları sendikalar aktif durumundadırlar. 

Şirketlerin sendikalarla olan ilişkileri iyi olması durumunda hem şirketlerin 

performansları artacak hem de çalışanların istekleri yerine gelmiş olacaktır. Ülkemizde 

kurumsal yönetim çerçevesinde sendikalar şirketlerle etkileşim içine girerek birlikte 

ortak eğitim programları geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bununla 

beraber bazı şirketler yönetim kurullarında sendika temsilcilerine yer vererek stratejik 

planlama ve çalışanların sorunları gibi konularda sendikaların görüş ve desteğinden 

yararlanmaktadır.121 

İMKB’de işlem gören şirketler için sendikalar işbirliğine gidilmesi gereken bir 

menfaat grubudur. Çalışanların performanslarında artışın meydana gelebilmesi için 

                                                 
120 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, s.75 
121 İnan ÖZALP, İşletmelerde Paydaş (Stakeholders) Kavramı Paydaşların Yönetimi, Arçelik ve 
Tusaş’ta Yapılan Bir Uygulama, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, 24–26 Mayıs 
2001, s.7 
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sendikalarla işbirliği yapılmalıdır. Özellikle eğitim konusunda yapılacak işbirliği 

şirketlerin performanslarını arttırıcı bir rol oynayabilecektir. Bununla beraber sağlık ve 

ücret konusunda yapılacak işbirliği de önemli diğer konulardır. Böylece çalışanların 

hakları da korunmuş olacaktır. Bu durum da şirketlerin üretimlerini arttırıcı olacak ve 

artan üretimin şirketin hisselerine olumlu etki yaparak değerlerini yükseltecektir. 

Kurumsal yönetim çerçevesinde İMKB–100 şirketlerine sendikalarla ilgili 

olarak dört tane soru sorulmuştur.122 Bu sorular anketin 47, 48, 49 ve 50. sorularıdır. 

Mali, sınai ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sorulmuş olan bu sorular 

Tablo–8’de tüm sektörler ortalaması olarak verilmiştir. Sorulmuş olan bütün sorulara 

beklenen cevap evettir. Anketin 47. sorusu, çalışanlarınız içinde bir sendikaya üye 

olanlar bulunmakta mıdır?, 48. sorusu, sendika temsilcilerine üst yönetim 

toplantılarında yer verilmekte midir?, 49. sorusu, işletme faaliyetleri hakkında 

sendikalara bilgi akışı sağlanmakta mıdır? ve 50. sorusu ise tedarikçilerinizle olan iş 

ilişkilerinizde önceliğin yerel tedarikçilere verilmesi yönünde bir işletme politikanız 

mevcut mudur? diye sorulmuştur. Ankette en çok dikkat çeken soru ise 48. sorudur. 48. 

soruda sendikalara üst yönetim toplantılarında yer veren şirketler sadece %11’dir. Bu 

durumda şirketlerin sendikaların denetimlerini istemediklerini göstermektedir. 

Kurumsal yönetim anlayışı içerisinde bu durumun şirketler tarafından arttırılması 

gerekmektedir. 

Tablo–8 Sendikalara Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 

47 %47 %53 

48 %11 %89 

49 %59 %41 

50 %74 %26 

 

 

 
                                                 
122Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, ss. 127–128  
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2.8. Yerel Yönetimlerin Denetimi 

Kurumsal yönetim çerçevesinde OECD ilkelerinin III. bölümünde yer alan yerel 

yönetimler123 şirketlerin bulundukları coğrafyada sürekli olarak iletişim içerisinde 

bulunmak zorunda olduğu bir menfaat grubudur. Çünkü yerel yönetimler yasal 

mevzuatı uyguladıklarından şirketler bunlara uymak zorundadırlar. Bu durum süreklilik 

gerektirdiğinden dolayıdır ki şirketler yerel yönetimlerle sürekli iletişim ve etkileşim 

içerisindedirler. Yerel yönetimler, özellikle merkezi yönetimin yerel yönetimleri 

ilgilendiren kanunlarını ve kendi meclislerinin çıkarmış olduğu yasal düzenlemeleri 

uygulamak durumundadırlar. Bu durum ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bazı 

ülkelerde merkezi yönetimin güçlü olmasıyla, merkezi yönetimin yerel yönetimlerle 

ilgili çıkardığı kanunları yerel yönetimler uygular ve yerel yönetimlere tasarruf hakkını 

pek vermezler. Bazı ülkelerde ise, güçlü yerel yönetimler vardır ve bunlar kendi kanun 

ve düzenlemelerini kendileri çıkarıp uygulamaktadırlar. 

Yerel yönetimler kurumsal yönetimde denetimlerini, daha şirketin kuruluşundan 

faaliyetlerini yerine getirmelerine kadar yapmaktadırlar. Özellikle yerel yönetimlerin 

sorumluluk sınırları içerisinde kalan yerlerde şirket kurulmak isteniyorsa başta inşaat 

ruhsatının alınması gerekmektedir. Bununla beraber çalışma ruhsatı da faaliyet 

göstermeye başlanmadan önce alınması gerekmektedir. Yerel yönetimler şirketlerin 

belli bir düzen içerisinde faaliyet göstermeleri için bazen de belli bir bölge tespit 

etmektedirler. Bu sayede hem altyapı maliyetlerini düşürmekte hem de şehir içerisinde 

görüntü kirliliğini önlemektedirler. Çevre konusunda şirketlerin yerel yönetimlerce 

denetimi de bir diğer denetim şeklidir. Burada şirketlerin atıklarını doğaya bırakırlarken 

gerekli olan altyapı tesislerini kurup kurmadıklarını kontrol ederler. Böylece çevrenin 

korunmasına yerel yönetimlerde katkıda bulunmuş olurlar. Yerel yönetimler şirketleri 

sağlık konusunda ve işyeri güvenliği konusunda da denetlemektedirler. Böylece yapılan 

denetim sonucu çalışanların uygun iş ortamlarında çalışıp çalışmadıklarını tespit etmiş 

olmaktadırlar.  

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde yerel yönetimlerle işbirliği daha 

önemli olmaktadır. Kurumsal yönetim çerçevesinde gelişmiş sermaye piyasalarıyla var 

olan büyük çaplı şirketlerin yerel yönetimlerle de ilişkileri daha fazla olmaktadır. Yerel 

                                                 
123 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
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yönetimlerle bu büyük şirketler faaliyetlerinin her aşamasında iletişim içerisinde olmak 

durumundadırlar. Yerel yönetimlerle yaşanabilecek bir sorun direkt olarak şirketleri 

etkileyebilecektir. Yerel yönetimlerin denetimi sonucu var olan bir eksiklikte şirketler 

büyük miktarda para cezaları ve eksiklik tamamlanana kadar geçici bir süreyle kapanma 

cezaları alabilirler. Bu cezalar kamuoyunun hassas olduğu çevreyle ilgili durumlarda 

daha ağır olmaktadır. 

Yerel yönetimler güçlü bir düzenlemeyle kurulmuşsa şirketler üzerindeki 

denetimleri daha etkili olmakta ve şirketlerin kurallara uymalarını sağlamaktadırlar. 

Borsadaki şirketlerin yerel yönetimlerle olan bu ilişkileri piyasalar tarafından da takip 

edilmektedir. Çünkü şirketler büyümek için yatırım yapmak durumundadırlar. Yatırım 

yapılacak yerler için yerel yönetimlerden olumlu görüş alınması ve denetimlerinden 

geçmeleri gerekmektedir. Yatırımlarda çıkabilecek olan sorunlar şirketlerin büyüme 

politikalarını etkileyecek ve şirketlerin karlılıklarını düşürebilecektir. Bu durumda 

şirketlerin hisse fiyatlarına yansıyabilecek ve yatırımcılar bu durumdan 

etkilenebilecektir. 

Ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarında şirketler yerel yönetimlerle 

ilişkilerini sıkı tutmaları gerekmektedir. Yerel yönetimler derken ülkemizde iki tane 

kurum vardır. Bunlar şehir ve ilçe merkezlerinde kurulmuş olan belediyeler ve 

belediyelerin sınırları dışında kalan yerlerde ise il özel idareleridir. Şirketler 

kuruluşlarından faaliyetlerini sürdürmelerine kadar olan tüm süreçte bu iki yerel 

yönetim ile ilişkili olmak durumundadırlar. Özellikle, şirketler kuruluşları itibariyle 

altyapı ve pazarlara yakınlık bakımından belediye olan yerlerde kurulduklarından 

belediye ile ilişkileri fazla olmaktadır. Bununla beraber belediyelerin denetimleri bu 

ölçüde etkili ve fazla olmaktadır. 

Şirketlerin belediyeler üzerinde denetimi belediye kanununu olan1580 sayılı 

1930 tarihli kanunla başlamıştır. Bu kanun 03.07.2005 tarihinde TBMM tarafından 

değiştirilerek kabul edilmiş ve 13.07.2005 tarih ve 25874 tarihli Resmi Gazetede 5393 

sayılı Belediye Kanunu olarak yayınlanmıştır. Bu kanunda değişen günlük şartlarda göz 

önüne alınarak düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle şirketlerin çeşitli iş kollarında 

faaliyet göstermeye başlaması, sayılarının ve büyüklüklerinin artmasıyla birlikte yeni 

düzenlemeler denetlemek için yapılmalıydı. Belediye kanununun birinci maddesi olan 
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amacı kısmında bu kanun, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir demektedir. 

Kanunun üçüncü bölüm başlığı altında belediyenin görev yetki ve 

sorumluluklarını belirlemiştir. Bu bölümün alt başlığında, belediyenin yetkileri ve 

imtiyazlarına yer verilmiş ve 15. maddesinin b bendinde, kanunların belediyeye verdiği 

yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, 

kanunlarda belirtilen cezaları vermek olarak belirlemiştir. Bu madde şirketlerin 

faaliyetlerinde uymaları gerekli olan kuralları belirler ve belediyenin denetimi sonucu 

verilecek olan cezaları kapsamaktadır. Kanunun 15. maddesinin c bendinde ise, gerçek 

ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek, e bendinde ise, müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri 

suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için 

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 

veya işlettirmek ve g bendinde ise, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, 

geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 

yaptırmak olarak saymıştır. Kanundan da anlaşıldığı üzere belediyeler şirketlerin 

kuruluşundan itibaren denetimlerini yapmakta ve faaliyetlerini sürdürürken de bu 

denetimlerini sürdürmektedirler. 

Yerel yönetimlerden bir diğeri olan il özel idareleri de ülkemizde 

Cumhuriyet’ten önceki 1908 yılında çıkarılmış olan İl Özel İdaresi Kanunu ile 

kurulmuştur. Bu kanun günümüz şartları göz önüne alınarak 22.02.2005 tarihli kanunla 

değiştirilmiştir. 04.03.2005 tarih ve 25745 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 1. maddesinde kanununu amacını il özel idaresinin 

kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir demektedir. Kanunun 5. maddesinde, görev alanının il sınırları 

olduğunu belirtmektedir. İl özel idareleri, her ne kadar il sınırlarında faaliyet gösterse 

de, faaliyetlerini belediye sınırları dışında kalan köylerde yoğunlaştırmıştır. 

Kanunun üçüncü bölümünün il özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları 

bölümünde 7. maddesinin a bendinde, kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine 

getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için 

kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, b bendinde kanunların il 
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özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve g bendinde de, 

belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek olarak saymıştır. İl özel idarelerinin denetimi de 

belediyeler gibi şirketlerin kuruluşundan itibaren başlamakta ve faaliyetlerini 

sürdürürken de devam etmektedirler. 

İMKB’de hisseleri kote edilmiş ve işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim 

çerçevesinde yerel yönetimlerle ilişkileri daha önemlidir. Şirketler kuruluşlarından 

itibaren yerel yönetimler olan belediyeler ve il özel idareleriyle ilişki halindedir. 

Şirketler kuruluşlarından itibaren inşaat ruhsatından çalışma ruhsatına kadar yerel 

yönetimlerden izin almak durumundadırlar. Bununla beraber faaliyetlerinde altyapıdan 

atıklarını imhasına kadar olan süreçte de yerel yönetimlerin denetimi altındadır. Yerel 

yönetimler bu denetimleri yaparlarken kamuoyunun da desteğiyle birlikte şirketlerin 

eksik veya hatalı durumlarında kanunlar çerçevesinde cezalar vermektedirler. Bu durum 

büyüklüğüne göre şirketleri etkileyebilmekte ve bu durum da şirketlerin hisse 

senetlerine yansıyabilmekte ve yatırımcıları etkileyebilmektedir. 

İMKB–100 şirketlerine yapılan bir ankette kurumsal yönetim çerçevesinde dört 

tane soru sorulmuştur.124 Bu sorular anketin 52, 53, 54 ve 55. sorularıdır. Bu sorular 

sınai, mali ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sorulmuştur. Tablo–9’da bu 

sektörlerin ortalaması verilmiştir. Sorulmuş olan bu sorulara beklenen cevap evettir. 

Anketin 52. sorusu, yerel yönetimlerle ortak strateji belirleme, birlikte karar alma vb, bir 

işletme politikanız mevcut mudur?, 53. sorusu ise, yerel yönetimlerle karşılıklı iletişimi 

sağlayacak sürekli bir bilgi akış sistemi mevcut mudur?, 54. sorusu ise, yerel 

yönetimlere karşılıksız olarak bilgi ve uzman personel desteği sağlanmakta mıdır? ve 

55. sorusu ise, yerel yönetimleri desteklemek amacıyla mali yardımda bulunulmakta 

mıdır? diye sorulmuştur. Tüm sektörler ortalamasına bakıldığında, kurumsal yönetim 

anlayışı içerisinde şirketler yerel yönetimlerle ilişkilerin istenen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Özellikle bu anketin 52. sorusunda yerel yönetimlerle birlikte karar alma 

oranının %23’te kaldığı görülmektedir. Bu anketten de anlaşıldığı üzere kurumsal 

yönetimin yaygınlaşması için tüm şirketlerin yerel yönetimlerle işbirliğine gitmesi ve 

                                                 
124 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, ss. 128–129 
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yerel yönetimlerin de yapacağı denetimlerle de bu yaygınlaştırmayı desteklemesi 

gerekmektedir. 

Tablo–9 Yerel Yönetimlere Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 

52 %23 %77 

53 %20 %80 

54 %26 %74 

55 %30 %70 

 

2.9. Merkezi Yönetimlerin Denetimi 

Kurumsal yönetim çerçevesinde OECD ilkelerinin III. bölümünde yer alan 

merkezi yönetim125 şirketlerin en çok etkilendiği menfaat grubudur. Merkezi yönetim 

yapmış olduğu uygulamalarla piyasalarda genel düzenleyici olduklarından dolayı tüm 

şirketler bundan etkilenmekte ve kuruluşlarından faaliyetlerini sürdürmelerine kadar 

merkezi yönetimin kontrolü ve denetimi altında olmaktadırlar. Bununla beraber merkezi 

yönetimler piyasalara ticari faaliyette bulunan ve devlet eliyle işletilen şirketlerle 

girmişlerdir. Bu durum günümüz anlayışı ve kurumsal yönetime uymadığından, 

ekonomik ve üretken olmayan hantal bir yapı olduğundan hem merkezi yönetim 

tarafından terk edilmiş hem de piyasalar tarafından olumlu karşılanmayan bir durum 

olmuştur. Şirketler belirli bir yasa ve hukuk düzeni içinde, bu düzenin gereklerini yerine 

getirecek biçimde kurulurlar ve yine bu düzen içinde faaliyetlerini yerine getirirler.126 

Şirketlerin bu düzeni sağlayan merkezi yönetimlerdir. Merkezi yönetim denildiğinde, 

demokratik toplumlarda bir tüzel kişilik olarak devlet ve seçimle iş başına gelen 

hükümetten oluşmaktadır.  

Merkezi yönetimler kurumsal yönetim anlayışı içerisinde çıkardıkları ve 

çıkaracakları kanun ve diğer yasal mevzuatla şirketler ve piyasalar üzerinde direkt 

etkiye sahiptirler. Bununla birlikte merkezi yönetimler ellerindeki denetim 

mekanizmalarını da, piyasaların düzenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak 
                                                 
125 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
126 Tamer MÜFTÜOĞLU, İşletme iktisadı, Ankara, Turhan Kitapevi, 1989, s.32 
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için işletirler. Kurumsal yönetimde de artık piyasalar ve şirketler merkezi yönetimin bir 

işveren olarak piyasalarda faaliyet göstermesini istememektedir. Çünkü hem bu 

işletmeler özel teşebbüs işletmelerine göre devlet eliyle korunmakta ve bu durumda 

rekabeti engellemekte hem de bu işletmeler siyasi bir kontrol sisteminden kurtulmuş 

olmaktadır. Bunun yerine merkezi yönetimin piyasalarda, serbest piyasa şartlarına 

uyarak, rekabet ortamının sağlanması ve doğruluk içerisinde piyasalara yön verilmesi 

istenmektedir. Bunları yaparlarken de sıkı ve sürekli bir denetim mekanizmasının 

kurulması ve piyasaların altyapısının oluşması içinde günün koşullarına uygun olarak 

değişikliklerin yasal düzenlemelerle desteklenmesi istenmektedir. 

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde merkezi yönetimlerle ilişkilerin 

iyi düzeyde tutulması gerekmektedir. Çünkü merkezi yönetimler, ellerindeki kanuni 

mevzuat ve denetimle şirketleri direkt etkilemekte ve bu durum karşısında da ortaya 

çıkabilecek bir olumsuzluk şirketin piyasadaki durumunu etkileyebilecektir. Merkezi 

yönetimler aynı zamanda siyasi otoritelerdir. Şirketlerle bu siyasi otoriteler arasında 

çıkabilecek bir olumsuzlukta yasal mevzuatla bu şirketlerin üzerine gidilebilecek ve 

iflasa kadar gidebilecek olan bir süreç başlayabilecektir. Hatta bu şirketlerin iflas 

edebilmesi için ellerindeki yasal gücüde işletip yeni kanunlar çıkarabilecek ve 

uygulayabileceklerdir. Şirketler bu olumsuzluklar karşısında hisse değerleri düşebilecek 

ve hatta bu şirketlerin borsada işlem görmeleri durdurulabilecektir. Bunun tam terside, 

şirketlerin merkezi yönetimle işbirliği yaparak kurumsal yönetim anlayışı içerisinde 

yasal mevzuata uyarak, tüm menfaat gruplarının haklarına saygılı olarak iş yapan ve bu 

yasal zorunlulukla beraber şirket yönetim kurulunun da bir takım gönüllü düzenlemeler 

yaparak faaliyetlerini sürdürmeleridir. Böylece ekonomik anlamda sağlanan katma 

değer ve ülkenin büyüme oranı artacaktır. Bu durum da bireylerin refahını arttırıcı 

olacaktır. 

2.9.1. Türkiye’de Merkezi Yönetimlerinin Denetimi 

Ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarında şirketler merkezi yönetimlerle 

iyi ilişkiler içerisinde olmalıdırlar. Çünkü merkezi yönetimler kanun yapma yetkisini 

elinde bulunduran ve şirketlerle birlikte piyasaları direkt etkileme gücü olan bir menfaat 

grubudur. Bu durum karşısında da şirketler yasal mevzuata uyarak kurulmakta ve 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bununla beraber de şirketler uluslar arası hukuk 



 81

kurallarının merkezi yönetimler tarafından kabul edilmesiyle birlikte iç hukuk 

kurallarımızın bir parçası olmakta ve bu kurallara da uymak zorunda kalmaktadırlar. 

Şirketler hayatta kalabilmek için bu yasal mevzuatların tümüne uymaları gerektiğinden 

dolayıdır ki, merkezi yönetime iyi ilişkiler kurmalıdır. 

Merkezi yönetim kavramı içerisinde kamu kurumları, hükümet ve TBMM 

gelmektedir. Meclis kanunlar çıkarmak yoluyla piyasaları ve şirketleri kontrol etmekte 

ve denetimi sağlamaktadır. Hükümet ise, meclise kanunların çıkarılması için tasarılar 

vermekte ve hükümete mensup milletvekilleri yoluyla kanunların çıkarılmasını 

sağlamaktadır. Hükümetin elinde böyle bir güç olduğundan dolayı piyasaları ve 

şirketleri çok rahat etkileyebilmekte ve ekonomik şartlara göre düzenlemeler 

yapmaktadır. Kamu kurumları olarak da başta kurulmuş olan üst kurullar ve düzenleyici 

kurullar gelmekte ve şirketler bu kurumların da denetimi altında olmaktadırlar. 

2.9.1.1. Bakanlıklar Tarafından Şirketlerin Denetimi 

Şirketler merkezi yönetim içerisinde etkili olarak bazı bakanlık kuruluşlarının 

denetimi altındadırlar. Bu bakanlıklar Sanayi ve Ticaret, Maliye, Çevre ve Orman ile 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını sayabiliriz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu 18.01.1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 1. maddesinde amacı kısmında, 

a) Ülkenin sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre 

tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler 

doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik 

etmek, b) Milli kalkınma plan ve programları doğrultusunda, iç ticaret hizmetlerine 

ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bu politikalar 

doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak 

için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları 

düzenlemektir, demektedir. Kanunun 2. maddesinde Bakanlığın görevleri kısmının a 

bendinde, günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının 

belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin 

hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve 

hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili kuruluşlar 

arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak, b bendinde, ülke şartlarına uygun 
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teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı kurum ve 

kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri 

arasında teknolojik entegrasyonu temin etmek için gereken tedbirleri tespit etmek ve 

uygulanmasını sağlamak, d bendinde, sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin 

vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el 

sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, 

organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün 

faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, g bendinde, sanayi mamullerinin standartlarını 

hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin veya tespit etmek ve kalite kontrolünü 

yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek, j 

bendinde, iç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip 

etmek ve iç piyasayı denetlemek, k bendinde, şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve 

bunları denetlemek ve p bendinde ise, sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına 

yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla inceleme, araştırma ve düzenlemelerde 

bulunmak olarak saymıştır. Görüldüğü üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı piyasaların ve 

şirketlerin denetimini yaparak kurumsal yönetim çerçevesinde düzeni sağlamaktadır. 

Maliye Bakanlığı tarafından da şirketler denetim yapılmaktadır. Bu Bakanlığın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 14.12.1983 tarih ve 

18251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Bakanlık tarafından da teftiş kurulu, 

hesap uzmanları kurulu ve vergi denetmenleri ile denetim yapılmaktadır. Bunların 

yapmış olduğu denetimler muhasebe denetimleri olmakta ve kayıt dışılığı önlemeye 

yönelik bir denetim yapmaktadırlar. Bu denetim kurulları ile yapılan denetimlere ek 

olarak şirketleri kara paranın önünü kesmek için mali suçları araştırma kurulu da 

denetlemektedir. Görüldüğü üzere, şirketler Maliye Bakanlığı’nın sıkı ve sürekli 

denetimi altında bulunmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından da şirketler denetlenmektedir. Bu 

Bakanlık tarafından çıkarılan ve 15.04.2004 tarihinde 25434 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan yönetmeliğin 6. maddesinin görevleri bölümünün a bendinde, çevrenin 

korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, Bakanlıkların 

mevzuatlarında belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak diyerek çevrenin 

korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu korumayı yaparlarken de çevreyi 
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faaliyetleriyle en çok etkileyen şirketleri denetlemektedirler. Bu denetim sırasında, 

suların kirlenmesini önlemek, katı atıkların doğaya verilme koşulları, yaban hayatın 

korunması ve orman alanlarının korunması konularına dikkat edilmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da şirketleri denetlemekte olan bir diğer 

Bakanlıktır. Bu Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 01.03.1985 tarih ve 

18681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda Bakanlığın görevlerinin 

sayıldığı 2. maddesinin b bendinde, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik 

icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, 

değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve 

tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya 

hazırlatmak ve c bendinde ise, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis 

kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, 

iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, 

bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek demektedir. Bu bakanlığın enerji ile ilgili 

olarak doğalgaz şirketlerinden elektrik şirketlerine kadar olan tüm enerji kaynaklarında 

düzenleme ve denetleme yetkisi vardır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler 

bu bakanlık tarafından denetlenmekte ve faaliyetleri izlenmektedir. 

2.9.1.2. Kamu Kurumları Tarafından Şirketlerin Denetimi 

Kamu kurumlarından düzenleme ve denetleme kurumları olarak da, BDDK; 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK); Rekabet Kurulu ve SPK’ yı gösterebiliriz. 

BDDK, 31.12.2005 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat 

Yönetmeliğinin üçüncü bölümünün yedinci maddesinde kurulun görev ve yetkileri 

sayılmıştır. Denetimle ilgili olarak da 7. maddesinin a bendinde, düzenlemek ve 

denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası ilke ve standartlarla 

uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak ve h bendinde ise, kanun ve 

ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların mensupları 

hakkında adlî ceza uygulanması için suç duyurusunda bulunulmasına ve/veya bu 

kuruluşlar hakkında Kanunda öngörülen idarî para cezalarının uygulanmasına karar 

vermek olarak denetime ilişkin göreve ve yetkilerini saymıştır. BDDK bankacılık 

sektöründe düzenleme ve denetleme yetkisine sahiptir. Kurumsal yönetimde ülkemizde 

BDDK önemli bir yere sahiptir. Çünkü son yıllarda yaşanan ekonomik krizler 
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bankalardan kaynaklanmaktaydı. Bankaların iflasları ve TMSF’ye devriyle birlikte 

bankalara olan güven sarsılmıştır. Bankaların mali bir disiplin içerisinde ve güvenilir bir 

şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için kurulmuş olan BDDK etkin bir şekilde 

düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yerine getirmesi gerekmektedir. 

EPDK’da piyasalarda ve şirketler üzerinde denetime sahiptir. 19.01.2002 tarihli 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmelikte EPDK’ya ikinci bölümde yer verilmiştir. Yönetmeliğin 8. 

maddesinde göreve ve yetkilerinde, Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat ile 

kendisine verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Kurul, uygun bulduğu konularda 

Başkanlığı görevlendirebilir veya yetkilendirebilir, denilmektedir. EPDK kurumsal 

yönetim çerçevesinde, enerji sektöründe elektrik ve doğal gaz piyasalarında kanunlarla 

kendisine verilmiş olan yetkileri kullanarak şirketleri ve piyasaları denetlemekte ve 

sektörün düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 

Rekabet Kurulu’da şirketleri denetleyen diğer bir üst kuruldur. 23.05.1997 tarihli 

Rekabet Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Rekabet 

Kurulu’na ikinci bölümde yer verilmiştir. Yönetmeliğin 14. maddesinde Kurul’un görev 

ve yetkilerine yer verilmiştir. Denetimle ilgili olarak 14. maddenin A-a bendinde, 

Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında, re'sen veya kendisine 

intikal eden başvurular üzerine, doğrudan soruşturma açılmasına veya soruşturma 

açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar vermek; 

ön araştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde soruşturma açılmasına 

veya açılmamasına karar vermek, B-a bendinde, Kanunda yasaklanan faaliyetler ve 

hukuki işlemler hakkında, başvuru üzerine veya re'sen inceleme, araştırma ve 

soruşturma yapmak; Kanunda düzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi 

üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp, bundan sorumlu olanlara 

idari para cezası uygulamak ve M bendinde ise, 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirlenen 

gelirlerin toplanmasına ilişkin karar almak ve düzenlemelerde bulunmak, denilmektedir. 

Rekabet kurulu, piyasaları ve şirketleri kanunlar çerçevesinde denetleyerek düzeni ve 

güvenilirliği tesis etmektedir. Rekabet Kurulu ayrıca kurumsal yönetimde, menfaat 

sahiplerinden olan müşterilerin (tüketiciler) haklarını da koruyan bir Kurul’dur. Kurul 
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tüketicilerden gelen şikayetleri de değerlendirip şirketleri denetlemekte ve sonuçta da 

şirketlerin kanunlara uygun faaliyet göstermelerini sağlamaktadır. 

SPK tarafından kurumsal yönetim çerçevesinde piyasalar ve şirketler 

denetlenmektedir. 24.06.1982 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve 

Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 9. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve 

Yetkileri belirlenmiştir. 9. maddenin 1-a bendinde denetim başlığı altında, menkul 

kıymetleri halka arz edilen ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde 

ya da bu kuruluşlardan gelen periyodik bildirimler üzerinden merkezde, bu kuruluşların 

faaliyetlerini mevzuat ve mali bünye açısından denetlemek, olarak yer vermiştir. SPK 

piyasalar ve şirketler üzerinde yaptırım yetkisi olduğundan dolayı şirketlerin kurumsal 

yönetim konusunda bilgilendirilmelerini ve bu ilkelerin uygulanmasını sağlamak için 

Temmuz 2003’de Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni çıkarmışlardır. Şubat 2005’te ise 

düzeltilmiş olarak tekrar yayınlamışlardır. 

SPK’nın kurumsal yönetime bu kadar önem vermesinin sebebi olarak, denetim 

fonksiyonunu da kullanarak şirketlerin kurumsal yönetime gerektiği önemi vermesini 

sağlamak ve gelişmiş sermaye piyasaları olan ülkelerle rekabet edebilir bir ülke 

olabilmek ve ülkemizdeki şirketlerin, cari piyasa değerlerinin düşüklüğünü gören 

yabancı uluslar arası büyük şirketlere ucuz olarak satışının yapılmasını önlemek olarak 

söyleyebiliriz. Çünkü uluslar arası şirketler kendi ülkelerinden daha avantajlı bir yatırım 

imkanı bulmaları durumunda diğer ülkelerde yatırım yapmakta ve karlarını maksimize 

etmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizdeki fırsatları gören uluslar arası şirketler düşük 

maliyetli şirketleri satın alarak ülkemiz piyasalarına girmektedirler. Şirketlerin düşük 

bedelle yabancı şirketlere satışları ileri de piyasalar açısından yeni problemlerin ortaya 

çıkmasına neden olabilecektir SPK kurumsal yönetimi yaygınlaştırmaya çalışmakla 

şirketlerin piyasa değerlerinin artmasına katkıda bulunmakta ve şirketlerin düşük 

değerden satışlarını dolaylı olarak önlemektedir. 

İMKB–100 şirketlerine yapılan bir ankette kurumsal yönetim çerçevesinde dört 

tane soru sorulmuştur.127 Bu sorular anketin 58, 59, 60 ve 61. sorularıdır. Bu sorular 

sınai, mali ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sorulmuştur. Tablo–10’da 

bu sektörlerin ortalaması verilmiştir. Sorulmuş olan bu sorulara beklenen cevap evettir. 
                                                 
127 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, s.130 
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Anketin 58. sorusu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinizi düzenleyen özel bir 

bölüm bulunmakta mıdır?, 59. sorusu, işletmeniz kendi uzmanlık alanıyla ilgili 

konularda, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik toplantı,panel vb. faaliyetler 

düzenlenmekte midir?, 60. sorusu, kamu kurumlarına bilgi ve yetişmiş insan desteği 

sağlanmakta mıdır? ve 61. sorusu ise, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak yardım 

programları hazırlanmakta mıdır? diye sorulmuştur. Tüm sorulara genelde baktığımızda 

verilmiş olan cevaplar istenen düzeyde değildir. Özellikle 61. soruya verilen evet cevabı 

%34 gibi istenen düzeyde olmaması, şirketlerin kurumsal yönetim konusunda istenildiği 

gibi işbirliğine gidilmediği görülmektedir. Kurumsal yönetimde merkezi yönetiminde 

denetimini de hesaba katarsak şirketlerin merkezi yönetimlerle işbirliğine gitmeleri 

şirketler için daha faydalı olacağı görülmektedir. 

Tablo–10 Merkezi Yönetimlere Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 

58 %38 %62 

59 %64 %36 

60 %28 %72 

61 %34 %66 

 

2.10. Medyanın Denetimi 

Kurumsal yönetim çerçevesinde OECD ilkelerinin III. bölümünde yer alan 

medya128 şirketlerin iyi ilişkiler içerisinde olması gereken bir menfaat grubudur. 

Günümüz teknolojisinde kitle iletişim araçlarıyla geniş bir halk kitlesine ulaşmak 

mümkün olmaktadır. Bununla birlikte bu iletişim araçları, küreselleşmeyle tüm 

ülkelerde etkisini gösterebilmekte ve istenmeyen bir durumun propagandası geniş bir 

tabana yayılabilmektedir. Medya elindeki imkanlarla geniş bir halk kitlesine ulaşma 

imkanına sahiptir. Bu imkanlar bazen görsel olarak gazete ve dergi olabilmekte ve 

bazen de hem görsel hem de işitsel olarak televizyonlar olabilmektedir. Günümüzde 

herkesin kullanmış olduğu bu medya hizmetleri aracılığı ile bilgilendirilme olmaktadır. 

                                                 
128 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.13 
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Medya elindeki güç ile çok kısa bir sürede haber olarak kitlelere duyurabilmekte ve 

kamuoyu oluşturarak bu kitleleri etkileyebilmektedir. 

Medyanın denetimi olarak, elindeki gücü kullanarak geniş halk kitlelerini 

etkilemesini ve kamuoyu oluşturarak istediğini yaptırabilmesini söyleyebiliriz. Özellikle 

kurumsal yönetimin yaygınlaşmış olduğu Anglo-Sakson sistemde, büyük çaplı 

şirketlerin varlığı ile birlikte büyük medya kuruluşları da vardır. Bu medya kuruluşları 

şirketler üzerindeki denetimleriyle bir baskı unsuru oluşturmakta ve şirketlerin kurallara 

uymalarını sağlamaktadırlar. Medya denetimleriyle sadece şirketlerin olumsuz 

taraflarını değil olumlu taraflarını da haber yapmaktadır. Böylece kurumsal yönetim 

anlayışına uygun hareket eden şirketler, piyasada faaliyet gösteren diğer şirketlere göre 

avantajlı duruma geçecektirler. 

Menfaat gruplarından birisi olan medya ile şirketler iyi bir ilişki içerisinde 

olmak durumundadırlar. Şirketler ürettiklerini satabilmek için reklama başvurmak 

durumundadırlar. Etkili bir reklam kampanyası ile şirketler piyasada rakiplerine göre 

satışlarda önde olmak isterler. Etkili reklamın başında da medyaya verilen reklam 

gelmektedir. Özellikle televizyon aracılığı ile geniş tüketici kitlesine ulaşma imkanı 

vardır. Şirketler bu gücü bildiklerinden dolayı medyaya reklam vermekte ve medyanın 

hitap ettiği okuyucu veya izleyici kitlesini etkilemeye çalışmaktadırlar. Böylece reklam 

veren şirketlerin olumlu haberleri de yine medyada yer alarak şirketlerin satışlarına 

yansıması sağlanmaktadır. Medyayı iyi kullanan şirketler hem medyanın denetimini 

kendi lehine çevirirler hem de şirketin faaliyetleri konusunda tüketicileri bilinçlendirmiş 

olurlar. 

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketler için medyanın denetimi daha 

önemli olmaktadır. Çünkü medya, şirketler hakkındaki gelişmeleri kısa bir sürede hatta 

televizyon aracılığı ile canlı yayında haber olarak vermekte ve bu durum da şirketleri 

etkileyebilmektedir. Medyanın denetimi sonucu şirkteler de olumsuz bir durum ortaya 

çıkması durumunda şirketler zor durumda kalabilmekte ve şirketlerin borsada hisse 

senetlerinin değeri düşebilmektedir. Bu da yatırımcıları etkileyen bir durumdur. Borsa 

da yer alan şirketler diğer şirketlere göre daha çok reklam yapmak durumundadırlar. 

Bunun nedeni olarak, şirketlerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamak ve yatırımcılara da 

kendi şirketlerine yatırım yapmalarını teşvik etmektir. Reklamla şirketlerde oluşabilecek 
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ek maliyeti şirketlerdeki üretimin büyük ölçekli olmasıyla ve verimliliğin artışıyla 

giderebileceklerdir. 

Ülkemizde medya şirketleri etkileyebilecek bir menfaat grubudur. Medya 

faaliyetlerini 26.06.2004 tarihli Basın Kanunu çerçevesinde sürdürmektedir. Şirketler 

medya ile yakın ve iyi ilişkiler içerisindedirler. Şirketler kendilerini tüketicilere 

duyurmak için medya ile işbirliği yapmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte her 

ailenin evine kadar ulaşabilen medya, tüketicileri bilgilendirme ve bilinçlendirme 

konusunda önemli bir yere sahiptir. Medyanın denetimi de, şirketlerin faaliyetlerini 

etkilemekte ve kamuoyu baskısını göze alamayan şirketler medyanın istediği gibi 

hareket etmektedirler.  

İMKB’de faaliyet gösteren şirketler içinde medya önemli bir menfaat grubudur. 

Medyada şirketler hakkında çıkabilecek olan olumsuz bir haber şirketleri 

etkileyebilecek ve bazen de telafisi zor durumların olmasına neden olabilecektir. 

Yapılmış olan haberin asılsız olması durumunda bile şirketler o medya kuruluşu 

hakkında yasal yollara başvursa da, bu başvurunun sonucu geç alınacağından dolayı 

şirketlerin itibarı zedelenebilecektir. Borsadaki şirketler medya kuruluşlarına ne kadar 

yakın olurlarsa kendileri hakkında olumlu haberde o kadar çok yapılabilecektir. 

Şirketler böylece hem kendi ürettikleri ürünlerin tanıtımını iyi yapabilecek hem de 

rakiplerine karşı avantajlı duruma geçeceklerdir. Şirketler tanıtımlarının yapılması 

içinde medyada çıkacak olan haberlerinin yanında reklamda vereceklerdir. Reklamla 

şirketler itibar ve güven kazanacaklar ve tüketiciler tarafından tercih sebebi 

olabileceklerdir. 

İMKB–100 şirketlerine yapılan bir ankette kurumsal yönetim çerçevesinde üç 

tane soru sorulmuştur.129 Bu sorular anketin 62., 63. ve 64. sorularıdır. Bu sorular sınai, 

mali ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sorulmuştur. Tablo–11’de bu 

sektörlerin ortalaması verilmiştir. Sorulmuş olan bu sorulara beklenen cevap evettir. 

Anketin 62. sorusu, medya ile ilişkilerinizi düzenlemek amacıyla özel bir birim 

oluşturulmuş mudur?, 63. sorusu, işletmenizde halkla ilişkiler departmanı bulunmakta 

mıdır? ve 64. sorusu ise, işletme uygulamalarınız hakkında medyaya bilgi akışı 

sağlanmakta mıdır? diye sorulmuştur. Sorulmuş olan soruların cevaplarına bakıldığında 
                                                 
129 Arcan TUZCU, Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB–100 Örneği, Ankara, 
Turhan Kitapevi, 2004, s.130 
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istenilen düzeyde olumlu cevapla alındığını görmekteyiz. Özellikle 64. soruya verilen 

%78 gibi yüksek oranda evet cevabı, şirketlerin medyaya düzenli bir şeklide işletme 

uygulamaları hakkında bilgi verdiklerini göstermektedir. Bu durum da kurumsal 

yönetimin ilkelerinden birisi olan, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesine uyan bir 

durumdur. Böylece menfaat sahipleri şirketler hakkında sağlıklı ve düzenli bilgi 

alabilmekte ve şirketler hakkındaki değerlendirmelerini de doğru olarak 

yapabilmektedirler. Kurumsal yönetim çerçevesinde şirketler medya ile iyi ilişkiler 

içerisinde olduklarını ve bir menfaat grubu olarak medyaya gerekli önemin verildiği 

görülmektedir. Verilmiş olan olumlu cevapların bu kadar yüksek çıkmasının bir nedeni 

olarak da, medyanın yapmış olduğu denetimlere şirketlerce olumlu cevap verilmesinden 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo–11 Medyaya Yönelik Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Tüm Sektörler 

Soru No Evet Hayır 

62 %74 %26 

63 %74 %26 

64 %78 %22 
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3. KURUMSAL YÖNETİMDE BAĞIMSIZ DENETİM 

3.1. Bağımsız Denetimin Önemi 

Son onbeş yirmi yıllık bir zaman diliminde daha çok yönetici suistimalleriyle 

büyük çaplı şirket iflasları meydana gelmiştir. Özellikle bu iflaslar gelişmiş sermaye 

piyasalarında yaşanmış olması bu duruma daha çok önem verilmesine neden olmuştur. 

İflas etmiş olan şirketler, hisse senetleri borsaya kote edilmiş ve borsada işlem gören 

şirketler olmasıyla da geniş tabanlı bir yatırımcı kitlesine sahip bulunmaktaydılar. 

Yatırımcılar şirketlerin hisselerini satın alarak şirketlere ortak olmakta ve bu işlem 

sonucunda da kar elde etmeyi beklemekteydiler. Yatırımcılar bu şirketlerin durumları 

hakkında ise, bağımsız denetimden geçmiş olan ve güvenilir olarak kabul ettikleri mali 

tablolar aracılığı ile bilgi almaktaydılar. Fakat bu tablolar şirketlerin gerçek durumlarını 

yansıtmamaktaydı. Bunu bilmeyen yatırımcılar bağımsız denetim kuruluşlarının 

denetiminden geçmiş olan mali tablolardaki bilgilere dayanarak yatırımlarını yapmaya 

devam etmişler ve sonunda da şirketlerin iflaslarıyla sonuçlanan bir durumla da 

yatırımlarını kaybetmişlerdir. 

Yaşanmış olan şirket skandallarında bağımsız denetimin hatalarının bulunduğu 

bazı durumlar vardır. Bu hatalar ya birlikte olabilmekte ya da tek olarak yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisi, şirket yöneticilerinin içerisinde olduğu ve bağımsız denetçilerin 

denetlemesine rağmen bulamadığı yolsuzluklar, ikinci olarak, şirket yöneticilerinin ve 

bağımsız denetim kuruluşlarının içerisinde olduğu durumlarda yaşanan yolsuzluklardır. 

Bu yolsuzluklar yapılırken genel kabul görmüş olan denetim standartları ihlal edilmekte 

ve gerçeği yansıtmayan mali tablolar hazırlanmaktadır. Son olarak ise, bağımsız 

denetçilerin düşük performanslarından kaynaklanan ve mali tablolardaki tutarsızlıkları 

tespit edememelerinden kaynaklanan durumlarda meydana gelen hatalardır. 

Yatırımcılar piyasalarda oluşan bu olumsuz durumla birlikte piyasalara olan 

güvenleri sarsılmış ve tekrar yatırım yapma konusunda büyük tereddütler yaşamaya 

başlamışlardır. Yaşanan bu gerçekler karşısında yatırımcıları borsada tekrar yatırım 

yapmaya başlatabilmek için şirketlerin gerçek durumlarını yansıtan ve güvenilir 

bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş olan mali tabloların yatırımcılara 

sunulmasıyla mümkündür. Bağımsız denetim kuruluşlarının önemi bu tabloların 

hazırlanmasında ortaya çıkmaktadır. 
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3.2. Bağımsız Denetim Kavramı 

Bağımsız denetim, bilanço ve kar-zarar hesabı gibi mali tablolar aracılığı ile 

şirketlerin durumlarını ortaya koyan bir denetim şeklidir. Bağımsız denetim kuruluşu bu 

denetimi yaparken iç kontrol sistemini başlıca denetim kanıtları arasında 

değerlendirebilir ve şirketlerin mali durum ve faaliyet sonuçları üzerinde görüş 

belirtebilir.130 Şirketlerin bağımsız denetimden geçmiş olan mali tabloları bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından kamu yararına tasdik edilmekte ve muhasebe standartları 

konusunda yanlış uygulamaları önleyici rol oynamaktadır. Bu durum, kurumsal yönetim 

anlayışının etkin bir şekilde işlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla beraber 

bağımsız denetim kuruluşları, denetim sırasında elde ettikleri bilgileri şirketlerin 

denetimden sorumlu birimleriyle paylaşarak bu birimlerin daha sağlıklı bir şekilde 

çalışmalarını sağlayabilmektedir. 

Kurumsal yönetim çerçevesinde, bağımsız denetim kuruluşlarının denetimlerinin 

güvenilirliği ve hissedarlara karşı hesap verme sorumluluklarını arttırmaya çalışılmıştır. 

Bağımsız denetim kuruluşları denetimden geçmiş olan tüm mali tabloların 

güvenilirliğini ve tüm menfaat gruplarının kendilerini güven içerisinde hissetmelerini 

sağlamalıdır. Bu durum da ancak denetimin ortaklıkla ilgisi olmayan, özellikle denetim 

kanıtlarını toplamada, değerlendirmede ve muhasebe alanında uzman kişiler tarafından 

yapılmasıyla sağlanabilir. Bununla beraber uluslar arası denetim standartlarının 

uygulanması ve denetim bağımsızlığının geliştirilmesi de bağımsız denetim 

kuruluşlarının güvenilirliğini arttıracaktır. 

Anglo-Sakson sistemi içerisinde yer alan Amerika’da meydana gelen şirket 

skandallarının özellikle bağımsız denetimden geçmiş olan mali tablolar kullanılarak 

yapılması, bu ülkede bağımsız denetim kuruluşlarına olan güveni sarsmıştır. Bu 

durumun ortaya çıkmasında 2 Aralık 2001’deki Enron skandalının rolü büyüktür. Enron 

Amerika’da hisse senetleri borsaya kote edilmiş ve borsada işlem gören en büyük 

şirketlerden biriydi. Bu şirkete hisse senedi alarak yatırım yapmış büyük bir yatırımcı 

kitlesi vardı. Bu şirketin bağımsız denetim kuruluşu Arthur Anderson idi. Enron 

milyarlarca dolar olan açığını bağımsız denetçisi aracılığıyla yayınlanmış olan mali 

raporlarına yansıttırmadı. Bu muhasebe hilesi kullanarak yayınlanmış olan mali 
                                                 
130 W. Holmes ARTHUR-S. Overmyer WAYNE, Muhasebe Denetimi, Standartları ve Yöntemleri, 
Bilimsel Yayınlar Derneği Yayınları No:5, Ankara, 1975, s.124 
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raporlarda bir açık bulamayan yatırımcılar yatırımlarını yapmaya devam etmişlerdir. 

Enron skandalı ortaya çıktığında ise, mali raporların gerçeği yansıtmadığı ve anlaşmalı 

olarak bağımsız denetim kuruluşu olan Arthur Anderson’un raporları yayınladığı ortaya 

çıkmıştır. Enron skandalıyla beraber de Arthur Anderson’da iflas etmiştir. 

OECD’nin yayınlamış olduğu ilkelerin IV. bölümünde131 Kamuyu Aydınlatma 

ve Şeffaflık başlığı altında IV-C’de, finansal tabloların hazırlanış ve sunumunda 

ortaklık dışından, tarafsız bir şekilde kontrolün sağlanabilmesi için bağımsız bir denetçi 

tarafından yılda en az bir defa bağımsız denetimden geçirilmelidir denilmektedir. Bu 

çerçevede OECD ülkeleri bağımsız denetimden beklenen yararının sağlanabilmesi için 

şirket ortaklığı dışında uzman kişilerce bağımsız denetimin yapılması için çeşitli 

önlemler almışlardır. Şirketlerin hem denetçilik hem de denetçilik dışı hizmetlerinden 

dolayı denetçilere ödedikleri ücret düzeylerinin kamuya açıklanma zorunluluğu, 

denetçilerin zorunlu rotasyonlarının sağlanması ve denetçilerin kalite denetimlerinin 

başka denetçiler tarafından yapılması, bu ülkelerde bağımsız denetim için alınan 

tedbirlerdir.132 

3.2.1. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Gözetimi 

Bağımsız denetim sisteminde düzenleyici bir otorite veya başka bir kuruluş 

tarafından gözetilmesi bağımsız denetim sürecinin güvenilir ve dürüst bir şekilde 

işlemesini sağlayan bir faaliyet olarak görülebilmektedir. Kurumsal yönetimin 

uygulandığı gelişmiş sermaye piyasaları olan bazı ülkelerde bu faaliyet meslek örgütleri 

tarafından yerine getirilmektedir. İtalya’da CONSOB, bağımsız denetim firmalarının 

faaliyetlerini denetlemek ve bağımsızlık ve mesleki yeterlilik standartlarının 

uygulanmasını gözetlemek üzere yetkilendirilmiştir. Bununla beraber özellikle Anglo-

Sakson sisteminin uygulandığı ülkelerde yaşanmış şirket skandalları ışığında bağımsız 

denetçilerin gözetimi yeniden ele alınmaktadır. Amerika’da halka açık şirketlerde 

yaşanmış olan büyük çaplı skandallardan sonra 2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasası 

çıkartılmış ve denetim standartlarının oluşturulması ile görevli olarak Halka Açık 

Şirketler Muhasebe Denetim Kurulu (PCAOB) kurulmuştur. Kurulmuş olan bu 

Kurul’un yanında uluslar arası denetim standartlarını belirleyen Uluslar arası Muhasebe 

                                                 
131 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.14 
132 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, 
ss.188–193 
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Federasyonu (IFAC)’da, kendi standardını belirleme sürecinde kamu menfaatini 

gözetim altında tutması için PIOB’u kurmuştur.133 

Kuralları iyi işletilebilen ve etkili bir şekilde kurulmuş olan bağımsız denetim 

sistemi bile suistimalleri, yollusuzlukları ve şirket yönetimiyle birlik olan bağımsız 

denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetim başarısızlıklarını 

önleyemeyebilmektedir. Etkili bir bağımsız denetim sistemini kurumsal yönetim 

anlayışı içerisinde etkin bir gözetim sistemiyle desteklenmesi durumunda hem bağımsız 

denetim sisteminin caydırıcılığı olacak hem de yapılmış olan usulsüzlüklerin tespitine 

olanak sağlayacaktır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarının gözetimi ile ilgili bir başka konu ise, bağımsız 

denetim kuruluşlarının uluslar arası düzeyde örgütlenmeleri durumudur. Tek bir ünvan 

altında, faaliyet göstermiş oldukları ülkelerin çeşitli mevzuatları çerçevesinde kurulan 

şirketlerden oluşmaktadır. Bu şirketler kendi aralarında sürekli bir bilgi ve diğer 

kaynakların paylaşımını yapmakta ve bazı şirketler de bağımsız denetim kuruluşlarına 

bağlı tüm uluslar arası şirketleri kapsayan kalite kontrolünde bulunmaktadırlar. Bununla 

beraber uluslar arası düzeyde yapılan bu kalite kontrol çalışmaları, uluslar arası 

bağımsız denetim kuruluşuna bağlı faaliyet gösteren firmanın faaliyet gösterdiği ülke 

mevzuatına bağlı olması, firmaların bu denetim kuruluşuna dahil olan bir üye şirketin 

başarısızlığının yükleyeceği sorumluluğu sınırlamak istemesi gibi nedenlerden dolayı 

bazı kısıtlamalara maruz kalabilmektedir. 

Gerçek anlamda kurulacak ve faaliyet gösterecek bir uluslar arası bağımsız 

denetim kuruluşu kalite konusunda yaşanacak olan problemleri de engelleyebilecektir. 

Bununla birlikte ulusal ve uluslar arası düzenleyici ve gözetleyici otoritelerin kendi 

aralarında yapacakları işbirliği ile de tüm uluslar arası bağımsız denetim kuruluşlarını 

etkin bir şekilde denetleyebilmelerinin sağlanması son derece önemli bir konudur. 

Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslar arası Örgütü (IOSCO) tarafından bu konu ile 

ilgili olarak önemli çalışmaları vardır.134 Bunlardan Teknik Komite tarafından Ekim 

2002’de yayımlanan “Bağımsız Denetçilerin Gözetilmesine İlişkin İlkeler” raporunda 

geniş bir şekilde konuya yer verilmiştir. 

                                                 
133 IFAC, Kurumsal Yönetim, s.1, http://www.ifac.org/downloads/inauguration_of_PIOB.pdf 
134 IOSCO Teknik Komite Açıklaması, Principles for Auditor Oversight, Ekim 2002, ss.3–4, 
http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD134.pdf. 
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3.2.2. Denetçi Dönüşümü 

Bağımsız denetim kuruluşları, birçok ülkede yaşanan şirket skandallarından 

sonra bağımsızlığının garanti edilmesi yönünde çalışmalar olmuştur. Bununla beraber 

bağımsız denetim kuruluşlarının denetledikleri şirketlerle aşırı yakınlaşmanın önlenmesi 

için zorunlu denetçi dönüşümü uygulaması benimsenmiş ve bununla beraberde 

çalışmalar başlatılmıştır. Denetçi dönüşümü, denetim dışı hizmetlere getirilen 

sınırlamalarla birlikte uygulandığında, bağımsız denetim kuruluşlarının denetim yaptığı 

yakın bir müşterisi olan şirketleri gücendirmemek ve ilişkilerini iyi tutmak için denetim 

sonucu bulunabilecek muhtemel usulsüzlükleri görmezden gelmesine neden olabilecek 

menfaat çatışmalarını önleyici bir sistem olarak görülmektedir. 

Anglo-Sakson sisteminde yer alan Amerika’da 2002 yılında çıkartılan Sarbanes-

Oxley Yasasıyla birlikte denetçi dönüşümü konusunda sıkı bir düzenleme getirilmiştir. 

Bu düzenleme zorunlu olarak uygulanacak olup gerek denetimden asıl sorumlu ortak 

gerekse denetimin incelenmesinden sorumlu ortak beş yılda bir rotasyona tabi 

tutulmaktadır. Kıta Avrupası sisteminde yer alan ülkelerin bazılarında zorunlu denetçi 

dönüşümü olmakla birlikte bazılarında bu isteğe bağlı olmaktadır. İtalya’da bağımsız 

denetçi dönüşümü İtalyan mevzuatında 9 yılda bir olmaktadır. 

Avrupa’nın Enron’u olarak kabul edilen Parmalat’ta yaşanan skandalda 

bağımsız denetim kuruluşlarının da payı vardır. Bununla beraber İtalya kanunlarında, 

çokuluslu şirketlerin denetiminde denetçi dönüşümünün sadece İtalyan şirketlerinde 

mecburi tutulması Parmalat olayında, Parmalat şirketinin yurtdışı iştiraklerinin denetçi 

dönüşümünü kapsam dışında tutmuştur. Parmalat’ın usulsüzlüklerini gizleyen Grant 

Thornton bağımsız denetim şirketi yerini İtalya’da 1999 yılında yerini Deloitte&Touche 

bağımsız denetim şirketine bırakmıştır. Fakat İtalya dışında denetçi dönüşümü kanun 

kapsamında olmadığı için Parmalat’ın yurtdışı iştiraklerinin denetimini Grant Thornton 

bağımsız denetim şirketi yapmaya devam etmiştir.135 

 

 

                                                 
135 Burak PİRGAİP, Parmalat Olayının Gösterdikleri; IOSCO Tarafından Benimsenen Yol Haritası 
ve SPK, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara, 2005, ss.22–23 
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3.2.3. Uluslar arası Şirketlerin Bağımsız Denetim Yapısı 

Uluslar arası şirketler birden fazla ülkede faaliyet gösterdiklerinden dolayı bu 

şirketlerin mali tablolarının denetimi, faaliyet gösterdikleri ülkelerin kanuni mevzuatları 

çerçevesinde ruhsatlı olarak denetim yapan bağımsız denetim kuruluşlarının denetimi 

altındadırlar. Uluslar arası şirketler aynı gruba ait şirketler olmalarına ve tek bir 

kurumsal yapı altında birleşmelerine rağmen hukuken ayrı tüzel kişilikleri olan 

şirketlerdir. Uluslar arası şirketlerde ana ortaklığın mali tablolarının konsolide olarak 

bağımsız denetiminde, ana ortaklığın mali tablolarında farklı bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından denetlenmiş olan bilgilerin olacağı açıktır. Bu durumun sonucu 

olarak ana ortaklığın bağımsız denetimini yapan bağımsız denetim kuruluşu, fiilen 

denetim yapmamış olduğu şirketlere ait olan denetim bilgilerinin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini de dikkate alarak bir bütün olarak mali tablolar üzerinde bir karar vermek 

durumunda kalmaktadır. Ana ortaklığın denetçisi olarak bağımsız denetim yapan genel 

denetçi, uluslar arası şirketleri faaliyet gösterdiği ülke de denetleyen bağımsız denetim 

kuruluşlarının yapmış olduğu denetimlerin sonucunda düzenlemiş oldukları denetçi 

raporlarında bu denetçilerin yapmış oldukları hataları veya usulsüzlükleri 

belirleyemeyebilme riski ile karşı karşıya gelmektedir. 

Kurumsal yönetim anlayışı içerisinde bağımsız denetim standartlarını belirleyen 

ve üreten organlar, uluslar arası şirketlerin konsolide olarak bağımsız denetimindeki 

riskin ortadan kaldırılması için iki yaklaşım geliştirmişlerdir.136 Bunlardan ilki, 

şirketlerin ana ortaklık denetçisinin bir bütün olarak grubun mali bilgilerinin 

doğruluğundan sorumlu tutulmasıdır. İkinci yaklaşım ise, uluslar arası şirket grubundaki 

şirketlerin denetiminden sorumlu denetçilere kendi yaptıkları çalışmalarıyla sınırlı 

olmak üzere denetim sorumluluğunun devredilmesidir. 

Uluslar arası şirketlerin bağımsız denetimdeki bu yaklaşımların her birinin fayda 

ve zararları vardır. Bu yaklaşımların birincisinde, uluslar arası şirketler grubunun ana 

ortaklık denetçisinin iştirak denetçilerinin çalışmalarının kalitesine odaklanmasının 

teşvik etmektedir. Bu durum ana ortaklık denetçisinin grup şirketlerin faaliyet 

gösterdikleri ülke denetçilerini her zaman kontrol altında tutabilmesini ve gerekli 

olduğu zaman da uluslar arası şirketlerin, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki başarısız 
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bağımsız denetim kuruluşlarına denetimlerini teslim etmeleri durumunda bu uluslar 

arası şirketlerle sözleşme imzalamaktan imtina edebilmektedir. Bununla beraber ana 

ortaklık denetçisi, şirketlerin faaliyet gösterdiği ülkedeki yerel denetçisinin bu 

başarısızlık riskini azatlaya yönelik olarak katlandığı riske karşılık yüksek ücret 

talebinde bulunabilecektir. 

Ana ortaklık denetçisi, eğer uluslar arası şirketlerin faaliyet gösterdiği ülkede 

ruhsatlı olarak çalışan bağımsız denetim şubesi varsa bu denetim şubesinin o ülkede 

faaliyet gösteren şirketin bağımsız denetimini talep edebilir. Böyle bir durumda, o 

ülkede ruhsatlı olarak faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşları arasında rekabeti 

azaltabilecek ve sektördeki denetim ücretlerinin arttırabilecektir. Bununla beraber bütün 

sorumluluk ana ortaklık denetçisinde olmasına rağmen tüm grup şirketlerini fiilen 

denetlemediği için diğer ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin denetçilerinin yaptıkları 

çalışmaların kalitesinde ve yereldeki bu denetçilerin yerel denetim standartlarında 

yeterli önlemler alamayabilecektir. Bu durum karşısında da ana denetçinin yapmış 

olduğu denetimin kalitesi de etkilenebilmekte ve denetimin kalitesine olumsuz olarak 

yansıyabilmektedir. 

İkinci yaklaşım çerçevesinde ise ana denetçi fiilen denetlememiş olduğu diğer 

ülkelerdeki şirketlerin denetimlerinin sorumluluğunu yereldeki ruhsatlı şirketlere 

bıraktığı için denetim daha ucuza gelecektir. Bu durum da ise yatırımcılara yerel 

denetimin şirketlerin ana denetçisinin standartları kadar kaliteli olamayacağını 

bilgilendirilmesi ve uluslar arası şirketlerin mali tablolarının güvenilirliğini ilgilendiren 

bu bilgi nedeniyle oluşabilecek tereddütlerini hisse senedi fiyatına yansıtmalarının 

sağlanmaları gereklidir.137 

Yatırımcıların aydınlatılmasına yönelik bu zorunluluk şirketin iştiraklerini 

denetleyen firmaların kalitesini sıkı gözetim altında tutmasının teşvik edebilecektir. 

Bununla beraber sorumluluğunun fiili olarak denetim yapan kuruluşta olmasına rağmen 

yurtdışında iştirak faaliyetleri fazla olan bir ana şirketin mali tablolarındaki bilgilerin 

önemli bir kısmı bu ana şirketin denetçisi tarafından denetlenemeyecektir. Bu durumda 

yereldeki denetçilerin her ne kadar fiili olarak yaptıkları denetimden sorumlu 

tutulmalarına rağmen başarısızlıklarını ve suistimallerini kapatamamakta ve şirketlerin 
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ana denetçisinin genel koordinatörlüğündeki denetiminin kalitesini düşürmektedir. 

Ayrıca şirketlere yatırım yapan kişilerin denetim kalitesindeki bu farklılığının 

oluşturduğu belirsizlikleri şirketlerin hisse senedi fiyatına doğru bir şekilde yansıtıp 

yansıtamayacağı da ayrı da belirsizliktir. 

Uluslar arası şirketlerin bağımsız denetiminde, bağımsız denetim kuruluşlarının 

denetim standartlarının etkinliği de öne çıkan diğer bir konudur. Uluslar arası şirketlerde 

faaliyet gösterdikleri ülkelere göre birden fazla bağımsız denetim standartlarına tabi 

olabilmekte ve bu durumda oluşabilecek muhtemel bir usulsüzlüğün tespitini çok daha 

zorlaştırabilecektir. Bazı ülkelerde faaliyet gösteren yabancı ihraççılar veya yabancı 

iştirakleri olan yerli ihraççılar mali tablolarını kendi mevzuatlarına göre denetlettirmek 

zorundadırlar. Bu durum ülkeler arasındaki düzenleme farkından dolayı problem 

yaşatabilmektedir. Örneğin, bazı ülkelerde şirketlerin stok sayımına nezaret edilmesi, 

banka kayıtları ve alacakların teyit edilmesi gibi konular mecburidir. Buna karşın bu 

mecburiyetler diğer ülke standartlarında bulunmayabilmekte veya bunlar yerine başka 

usullere yer verilebilmektedir.138 Bundan dolayı, düzenleyici otoriteler yabancı denetim 

firmalarının çalışmalarını ulusal standart ve uygulamalara ne kadar uygun olup 

olmadığını etkin olarak gözetemeyebilmektedir. 

Düzenleyici otoriteler, bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılmış olan 

denetimin soncunda bu kuruluşların şirketleri denetimi sırasında kapsamlı bir denetim 

standardı uygulasalar bile ortaya çıkaramayacakları hilelerin olabileceğini 

düşünmektedirler. Bununla beraber mali usulsüzlüklerin tespitinde yargı yoluna 

gidilmesi halinde ise incelemeler uzun sürmekte ve bu incelemelerin maliyeti de yüksek 

olmaktadır. Uluslar arası şirketlerin denetiminde, denetim standartlarının güçlü olması 

durumunda bağımsız denetim kuruluşları tarafından, şirketlerce yapılmış olan hilelerin 

tespit edilmesi daha kolay olacağı genel kabul görmektedir. Bundan dolayı denetim 

standartlarını oluşturmakla görevli kuruluşlar tarafından, mevcut durum itibariyle ara ve 

yıllık mali tabloların denetimlerinde uluslar arası şirketlerce yapılmış olan hilelerin 

tespitine yönelik olarak yeni standartların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara devam 

edilmelidir. 
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3.3. Kurumsal Yönetimde Bağımsız Denetime İhtiyaç Duyulma Nedenleri 

3.3.1. Mali Bilginin İletilme İhtiyacı 

Günümüzde yaşanan ekonomik kalkınma ve küreselleşmeyle birlikte gelişmiş 

sermaye piyasalarında aile şirketlerinden binlerce işçinin çalıştırıldığı büyük ve çok 

uluslu şirketlere doğru bir büyüme göstermektedir. Böyle bir büyüme ise, bu büyük çok 

uluslu şirketlere kredi sağlayan kuruluşlarla birlikte binlerce küçük yatırımcıdan gelen 

mali kaynakların yönlendirilmesiyle olmaktadır. Şirketler büyümeleriyle birlikte, 

yönetimleri hissedar-mal sahipliği modelinden profesyonel yöneticilerden oluşan küçük 

gruplara geçmektedir.139 

Şirketlerde yaşanan büyüme sürecini, şirketlerin hisselerinin mülkiyet dağılımı 

ve yönetim fonksiyonlarının yapısı belirlemektedir. Kurumsal yönetim çerçevesinde 

yöneticiler şirkete fon sağlayıcı konumunda olan, hissedarlarına, tahvil sahiplerine ve 

kredi sağlayan bankalarına faaliyetlerinin mali yönünü bildirme ihtiyacı duymaktadırlar. 

Bu fon sağlayan piyasa aktörleri, şirketlerin mali raporlarının güvenilir kuruluşlarca 

denetlenip sonuçlarını bilmek istemektedirler. Çünkü şirketlere ya hisse senedi alarak 

ortak olmaktalar veya kredi sağlamaktadırlar. Yaptıkları bu işin sonunda da kar elde 

etmeyi beklemektedirler. Şirketlerin bu mali raporlarının denetimi, her ülkede ruhsatlı 

olarak faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmaktadır. Bununla 

beraber fon sağlayıcıları, yapılmış olan bu mali denetim raporlarında “kontrol edildi” 

veya “denetlendi” bilgisini de görmek istemektedirler. 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetim sonucunda, şirketlerin gerçek 

mali görünümü ortaya koyulmaktadır. Yaşanmış olan şirket skandallarında ise bağımsız 

denetim kuruluşlarıyla birlikte hareket eden şirket yönetimleri gerçek durumlarını 

saklamışlar ve fon sağlayanlara hatalı mali tablolar vermişlerdir. Kurumsal yönetim 

anlayışında şirketlerin, bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmiş mali tablo 

bilgilerinin gerçeği yansıtır bir biçimde iletilmeleri önemli bir konu olmaktadır. Bundan 

dolayı bağımsız denetim kuruluşlarının mali tabloları iletmesi konusunda gerçeği 

yansıtır bir şekilde hareket etmesini sağlayıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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3.3.2. Şirket Yönetimi İle Menfaat Sahipleri Arasındaki İletişimin Gözden 

Geçirilme İhtiyacı 

Kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde şirket yönetiminin menfaat sahiplerine 

sunmuş olduğu raporların “kontrol edilmesi” ile ilgili olarak üç tane soru akla 

gelmektedir.140 Bunlar: 

1- Raporlardaki bilgiler neden güvenilir olmayabilir? 

2- Raporları kullananlar için bilgilerin güvenilir olması neden bu kadar önemli 

olmaktadır? 

3- Raporları kullananlar bilgiyi neden kendileri denetlemezler? 

Sorulmuş olan bu soruların cevapları olarak beklentilerin çatışması, hatalı 

sonuçlar, uzaklık ve karışıklık olarak verebiliriz. 

3.3.2.1. Beklentilerin Çatışması 

Şirketlerin mali raporları yine kendi şirket yöneticileri tarafından hazırlanmakta 

ve hazırlanmış olan bu raporlar da bu yöneticilerin kendi performanslarına dayalı olarak 

hazırlanmaktadır. Hazırlanmış olan bu mali tabloların raporlarını kullanan menfaat 

grupları, kullanmış oldukları bu raporların şirketin mali performansını, pozisyonunu ve 

nakit akışını olabildiğince ortaya koymasını isterler. Böylelikle menfaat grupları şirket 

hakkında doğru karar verebilirler. Bununla beraber fon sağlayıcıları da şirket hakkında 

aldıkları bilgileri yorumlayarak yatırımlarına yön verirler. Özellikle hisse senetleri 

borsaya kote edilmiş şirketlerde bu durum öne çıkmaktadır. Çünkü yatırımcılar, şirketler 

hakkında bilgileri ancak kamuya açıklanmış olan mali raporlar aracılığı ile alabilmekte 

ve bu mali raporların incelenmesi sonucu da yatırımlarını yapmaktadırlar. 

Şirketler tarafından hazırlanmış olan bu mali raporlar yöneticilerin etkisiyle 

hazırlanmış olduklarından dolayı bu raporlar yöneticilerin istediklerini gösterir bir 

şekilde hazırlanma ihtimali vardır. Bunun nedeni, şirket yöneticilerinin 

performanslarının yüksek olduğunu göstermek veya yapılmış olan usulsüzlükleri 

gizlemektir. Böylece mali raporları hazırlayanlar ile kullanan menfaat sahipleri arasında 
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potansiyel olarak bir beklenti çatışması olduğu görülmektedir. Bundan dolayı şirketlerin 

mali tabloları güvenilir ve bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmelidir ki bu 

potansiyel çatışmaların önüne geçilebilsin. Bu durumun önüne geçebilecek olan kuruluş 

ise bağımsız denetim kuruluşudur. 

3.3.2.2. Hatalı Sonuçlar 

Şirket yöneticileri tarafından hazırlanmış olan bu mali raporlar, yöneticilerin 

performanslarına ve raporda bulunmasını istedikleri bilgilere göre hazırlandıklarından 

menfaat grupları tarafından kabul edilebilir mali tablolar olamamaktadır. Çünkü, 

özellikle hissedarlar, tahvil sahipleri ve bankalar şirketlere fon sağladıklarından dolayı 

şirketler hakkında gerçek ve güvenilir bilgilere ihtiyaçları vardır. Diğer menfaat 

sahipleri de aynı şekilde şirket hakkında gerçek ve güvenilir bilgileri elde etmelidirler ki 

kararlarını doğru bir şekilde verebilsinler. 

Hazırlanmış olan bu raporların güvenilirliğine göre hareket edebilecek olan 

menfaat sahipleri sonuçta ciddi bir mali kayıpla karşılaşabilirler. Bundan dolayı menfaat 

sahipleri hazırlanmış olan mali raporlar bilgilerine dayalı kararlar almadan önce 

bilgilerin güvenilir ve gerçekçi olup olmadığından emin olmak istemektedirler.141 

Menfaat sahipleri bu durum karşısında şirketler hakkındaki kararlarını, şirketlerin mali 

tablolarının belirli aralıklara bağımsız denetimden geçmiş olması durumunda 

verebilmektedir. 

3.3.2.3. Uzaklık 

Şirketlerin mali raporlarını kullanan menfaat grupları yasal, fiziksel ve 

ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak, bu mali raporlardaki bilgilerin güvenilirliğini 

doğrulamayabilirler. Bir şirketin büyük hissedarları olsalar bile bu hissedarların, bazı 

şirket defter ve kayıtlarına ulaşma hakları yasal olarak olmayabilir. Gizlilik ilkesi gereği 

ve yasal mevzuat uyarınca tüm hissedarlara eşit davranılması gerektiğinden dolayı bu 

yasal düzenlemeler yapılmaktadır. OECD ilkelerinin II-A bölümünde yer alan pay 

sahiplerine eşit işleme tabi tutulmaları gereği olarak, kurumsal yönetimin şirkette 

payları ne kadar olursa olsun hissedarlara eşit davranılması gerektiğini ortaya 
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koymaktadır. Bununla beraber OECD ilkelerinden II-B’de142 ise içeriden öğrenenlerin 

ticaretini yasaklamıştır. Bu ilke çerçevesinde bütün pay sahipleri, yönetim kurulu 

üyeleri, idareciler ve ortaklık yönetimini kontrol altında tutan pay sahipleri ya da 

imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimseler tarafından 

yapılabilecek hilekarlıklara, bu kişilerin kendileri adına yaptıkları alım-satımlara ve 

içerden öğrenenlere karşı korunmalıdır. Şirketlerde bilgi edinme konumunda olanların 

elde ettikleri bilgileri haksız kazanç sağlamak için kendileri veya üçüncü kişilere 

kullandırmaları durumunda hukuki sorumlulukları da doğmaktadır.143 

Hissedarlarla şirketlerin kurulmuş olduğu merkezler arasında fiziki olarak da 

uzaklıklar olabilir. Özellikle halka açık şirketlerde bu durum olmaktadır. Halka açık 

şirketlerden ise hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde ise hissedarlar farklı 

yerleşim yerlerinde bulunabilmektedir. Uluslar arası büyük şirketler için bu durum daha 

da komplikedir. Çünkü yatırımcılar farklı ülkelerdeki şirketlere yatırım amacıyla fon 

sağlayıp hisse senedi almaktadırlar. Fakat aradaki fiziki uzaklıktan dolayı şirketteki 

bilgilere kolay ulaşamamaktadır. Bu durum karşısında ise yatırım yapmaları ancak 

kamuya açıklanmış olan güvenilir ve gerçek mali raporların incelenmesiyle olmaktadır. 

Bununla beraber diğer menfaat grupları içinde fiziki uzaklık geçerlidir. Aynı şekilde 

şirketle ilgili olan menfaat grupları da fiziki uzaklıktan dolayı şirketten güvenilir 

bilgileri alamayabilirler. 

Ekonomik anlamda da menfaat grupları, şirketler hakkındaki bilgileri kontrol 

edebilmek için gerekli olan zaman ve harcamaları yapamayabilirler. Özellikle küçük 

yatırımcılar fon sağlama bakımından küçük miktarlı yatırım yaptıklarından dolayı 

şirketler hakkında bilgileri elde etmeleri hem zor olmakta hem de harcamaları fazla 

olmaktadır. Bundan dolayı küçük yatırımcılar daha çok büyük yatırımcıları takip 

etmekte ve kamuya açıklanmış olan bilgilerle yetinmektedirler. 

Şirketlerin mali tabloların elde edilmesinde karşılaşılan yasal, fiziki ve 

ekonomik faktörlerden dolayı menfaat sahipleri güvenilir ve gerçekleri yansıtacak olan 

bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Şirketler hakkındaki bilgileri doğru bir şekilde kamuya 

açıklayacak olan bu sistem ise bağımsız denetim sistemidir. Bağımsız denetim 
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kuruluşlarının yapmış oldukları denetimin kamuya açıklanması ile tüm menfaat 

sahipleri şirketler hakkındaki güvenilir ve gerçek bilgilere ulaşabilecek ve bu bilgiler 

ışığında hareket edeceklerdir. Görüldüğü gibi bağımsız denetim uzaklık kavramında da 

önemli bir yere sahiptir. 

3.3.2.4. Karışıklık 

Şirketler büyüdükçe tutmaları gereken kayıtlar ve raporlar doğru orantılı olarak 

artmaktadır. Özellikle son yıllarda ekonomik kayıtlar ve bunları işleyen muhasebe 

sistemleri çok karışık bir hale gelmiştir. Muhasebe sistemlerinde meydana gelen bu 

değişimlerin bir sonucu olarak da elde edilmiş olan muhasebe bilgilerine ve mali rapor 

sonuçlarına hata karışma olasılığı da artmaktadır. Çok uluslu şirketlerde bu durum daha 

çok öne çıkmaktadır. Çünkü bu şirketler birçok ülkede faaliyet gösterdiklerinden dolayı 

tüm şirketlerin muhasebesinin düzenli olarak tutulması ve gerçeği yansıtması zor bir 

durumdur. 

Kurumsal yönetim çerçevesinde menfaat sahiplerinin şirketle ilgili karar 

vermeleri için düzgün işleyen bir kayıt sisteminin varlığından söz etmek gerekir. Bu 

durum hissedarlar, tahvil sahipleri ve bankalar için daha büyük bir öneme sahiptir. 

Çünkü şirketlere fon sağlayıcıları olduklarından dolayı düzgün işleyen bir muhasebe 

sisteminin olmaması durumunda yatırımlarına yön vermekte zorlanacaklardır. Diğer 

menfaat sahipleri de çalışanlar ve alacaklılar başta olmak üzere şirket hakkında karar 

verirlerken muhasebe kayıtlarına bakmaktadırlar. Bunun nedeni olarak, düzgün 

tutulmuş olan muhasebe kayıtları şirketlerin gerçek durumları hakkında bilgi 

vermektedir. 

Tüm menfaat grupları şirketlerin yapmış oldukları işleri, kayıtları, raporları ve 

muhasebe sistemini inceleyip denetleyecek bir güvenilir kuruluşa ihtiyaç 

duymaktadırlar. 144 Yapılacak bu denetim de, şirketler hakkında menfaat grupları 

tarafından karar verileceği için gerekli ehliyet ve bilgiye sahip olan bağımsız ve kalifiye 

denetmenler tarafından yapılmalıdır. Bu denetimi yapacak olan da bağımsız denetim 

kuruluşlarıdır. Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetim sonucunda şirketlerin 

muhasebe sistemleri denetlenmekte, karışık olan bu muhasebe sistemlerindeki varsa 
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noksanlıkları ortaya konmakta ve mali raporları kamuya açıklanmaktadır. Böylelikle 

menfaat grupları, şirketler hakkındaki kararlarını doğru olarak verebileceklerdir. 

3.4. Kurumsal Yönetimde Bağımsız Denetimin Sağladığı Faydalar 

Kurumsal yönetim anlayışı içerisinde bağımsız denetim kuruluşlarınca 

şirketlerin denetimlerinin yapılması gerektiği tüm menfaat grupları tarafından kabul 

edilen bir durumdur. Günümüzde şirketler, aile şirketleri olmaktan çıkmışlardır. 

Şirketler aile şirketleri şeklindeyken şirket mülkiyeti elinde olan aynı zamanda da 

yönetim fonksiyonunu da yürütmekteydi. Kurumsal yönetimle birlikte şirketlerde 

mülkiyet ve yönetimin ayrıldığı bir yapı ortaya çıkmıştır. Yönetim fonksiyonu 

profesyonel yöneticiler tarafından yerine getirilmektedir. 

Yöneticiler tarafından hazırlanan mali raporlar şirket politikalarına ve yönetimin 

istekleri doğrultusunda hazırlanmakta olduğundan, menfaat gruplarının güvenilir ve 

gerçekçi olarak bilgi almalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum yöneticilerle menfaat 

grupları arasında beklenti çatışmasına neden olmakta ve hazırlanmış olan bu mali rapor 

kullanıcıları durumunda olan menfaat sahiplerinin bilgileri değerlendirmede yetersiz 

kalmaktadırlar. Bağımsız denetim kuruluşları, menfaat sahiplerine mali rapor bilgilerini 

değerlendirmede yardımcı olmakta ve fayda sağlamaktadır. Bununla beraber 

denetmenler, mali raporların kalite ve güvenirliğine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca 

yönetici ve çalışanlara, denetim sürecinde ortaya çıkan yapıcı gözlemler sağlayıp iş, 

büyük pazarlar ve devlet sektörünün etkili işleyişine de katkı sağlamaktadır.145 

Bağımsız denetimin sağladığı faydaları mali rapor kullanıcıları, denetlenenler ve bir 

bütün olarak toplum açısından değerlendirilecektir. 

3.4.1. Mali Rapor Kullanıcılarına Faydası 

Bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan denetim sonucunda şirketlerin 

muhasebe sistemleri denetimden geçmektedir. Bu durum da, şirket yönetimlerinin 

sağlamış oldukları mali bilgilerin güvenilirliğini ortaya koymaktadır. Bağımsız denetim 

kuruluşlarınca hazırlanmış olan bu mali raporların değeri de hem menfaat sahipleri için 

hem de diğer kullanıcılar için güvenilir ve gerçekçi olmasıyla ölçülmektedir. Bağımsız 

                                                 
145 Auditing Practices Board (APB), What Is Auditing, The Auditor’s Code, London: APB, 1996, s.8 



 104

denetim kuruluşlarınca hazırlanmış olan mali raporların güvenilirliği, bir denetimin 

sağladığı üç kontrol şeklinden ortaya çıkmaktadır. 

3.4.1.1. Önleyici Kontrol 

Şirketler tarafından anonim ortaklığa ait mali raporlar belirli aralıklarla 

hazırlanmaktadır. Bu mali raporları hazırlayanlar, hazırlamış oldukları bu raporların 

bağımsız denetçilerce denetlenebileceğini bildikleri zaman daha dikkatli 

davranacaklardır. Kurumsal yönetimde, uygulamalarıyla menfaat sahiplerini etkileyen 

yönetim kurulları, kendilerince hazırlanmış olan bu mali raporlara daha çok özen 

göstermelidirler. Bağımsız denetim kuruluşları gelecekte menfaat sahiplerini, mali 

raporlardaki hatalardan dolayı olumsuz olarak etkileyebilecek olan durumlara karşı 

önleyici bir hizmet vermektedir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenebileceğini 

bilen şirket çalışanları, hazırlayacakları mali raporlarda ekstra dikkat edecekler ve en 

azından oluşabilecek olan hataların bir kısmını önleyebileceklerdir.146 

3.4.1.2. Ortaya Çıkaran Kontrol 

Hazırlanmış olan mali raporlar kamuya açıklanmadan önce son bir kontrolden 

geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü şirket yönetiminin hazırlamış olduğu mali raporlarda 

hata ihtimali vardır. Bu hatalar şirket yöneticilerinin art niyetinden olmasa bile gözden 

kaçmış olabilirler. Bununla beraber bu hatalar şirket yöneticilerinin düşük 

performansından da kaynaklanabilir. Yapılmış olan bu hatalar menfaat gruplarını 

etkilemekte ve menfaat gruplarının karar vermelerini zorlaştırmaktadır. Bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından ise şirketlerin hazırlamış oldukları mali raporlar 

denetimden geçirilmekte ve gözden kaçmış olan hatalar bulunmaktadır. Bulunmuş olan 

bu hatalar yöneticilerle paylaşılmakta ve şirketin gerçek durumu ortaya çıkmaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmış olan denetim sonucunda, şirketler tarafından 

mali raporlarda yapılmış olan bu hatalar yayınlanmadan önce düzeltilmiş olmaktadır. 

3.4.1.3. Raporlandıran Kontrol 

Şirketlerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenen mali raporlarında maddi 

hatanın bulunması durumunda şirket yönetimine bildirimde bulunulmaktadır. Şirketler 
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bazen bağımsız denetim kuruluşlarının belirlediği hataları düzeltmek istemezler. 

Bağımsız denetim kuruluşları denetim raporlarını bu hatalı raporları değiştirmek 

suretiyle kamuya açıklarlar. Menfaat grupları açıklanmış olan bu raporlara bakarak 

karar verdiklerinden, bağımsız denetim kuruluşlarının şirketler için hazırlamış oldukları 

raporların doğruyu yansıtmasını ve şirketlerdeki hataların nedenlerini göstererek 

açıklamalarını isterler. Bu yolla menfaat grupları ve diğer mali rapor kullanıcıları 

bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda, şirketlerin hazırlamış olduğu 

mali raporların güvenilir bilgiler içermediğinin farkına varırlar ve şirkete yapacakları 

yatırımları ile şirket hakkındaki kararlarını bu duruma göre gözden geçirirler. 

Anglo-Sakson sisteminde yer alan İngiltere’de, 1989 tarihli Şirketler Yasası’nda 

şirketin mali raporlarını hazırlayanlar hakkında herhangi bir düzenleme ve standart 

getirmezken bağımsız denetçiler için “uygun niteliklere sahip” ve “kayıtlı” olmalıdır 

demektedir. Bu da göstermektedir ki, her ne kadar mali raporları hazırlayanların kalifiye 

bir muhasebeci olması gerekiyorsa da bağımsız denetçilerin kalifiye, yetkili ve 

deneyimli bir profesyonel olması gerekmektedir. Böylece İngiliz Parlamentosu 

bağımsız denetim sistemi kullanılarak mali raporların güvenilir olduğuna dair garanti 

vererek veya güvenilir olmadıklarını belirteni bir uyarıda bulunmaktadır. Menfaat 

sahipleri ve diğer mali rapor kullanıcıları arasından özellikle bu sistemde hissedarlar ön 

plana çıkmaktadır. Parlamento’nun, kurumsal yönetim çerçevesinde hissedarların 

korunmalarını istediklerinden dolayı bu uyarıda bulundukları görülmektedir.147 

3.4.2. Denetlenenlere Faydası 

Bağımsız denetim kuruluşları, kurumsal yönetim çerçevesinde şirketlere yapmış 

oldukları denetimleri sırasında şirketlerin organizasyonlarının işleyişini, muhasebe 

sistemlerini ve mali sistemlerini tüm yönleriyle incelemiş olurlar. Böylece şirket 

hakkında geniş bir bilgiye sahip olurlar. Bununla beraber bağımsız denetim yapan 

denetmen, denetim yaptıkları şirketlerde şirketlerin günlük işleyişinden ayrı, bağımsız 

ve nesnel bir kişi olarak şirketlere gelen, kalifiye ve deneyimli bir birey olmaktadır. Bu 

faktörler bağımsız denetim kuruluşlarını, şirketlerde iyileştirme yapılabilecek olan 

yerleri gözlemleme fırsatı veren ideal bir pozisyona getirmektedir. Bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından şirketlerde yapılan denetimde, şirketlerin iç kontrol sistemini 
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güçlendirmede, muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı 

olmakta ve vergi, yatırım ile mali planlama gibi konularda da tavsiyelerde 

bulunabilmektedir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetim sırasında 

şirketlere sağlanmış olan bu ek hizmetler denetlenen durumunda olan şirketler için 

önemli bir durumdur. Bu konu hakkında Anderson’un dediği gibi: “Birçok durumda 

denetimi yönetimin gözünde ekonomik bir paket haline getiren bu ikincil hizmetlerin 

varlığıdır. Profesyonel bir denetmen, sorumluluklarını denetlenen mali raporların 

kullanıcılarına vicdanlı bir şekilde açıklarken, müşterisine yardın etme olanakları 

konusunda uyanık davranmalıdır.”148 

Şirketlere bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmış olan bu yardımlar şirketler 

için önemli ve değerli olmasına rağmen bağımsız denetim kuruluşlarının dikkat etmesi 

gereken potansiyel bir tehlike bulunmaktadır. Son yıllarda meydana gelen şirket 

skandalları, şirket yönetimleri ve bunların yapmış oldukları hileli raporları onaylayıp 

doğruluğunu tasdik eden bağımsız denetim kuruluşlarının beraber olmalarıyla meydana 

gelmiştir. Bağımsız denetim kuruluşlarının denetlemiş oldukları şirketlerin bu hileli 

mali raporlarını onaylayıp gerçeği yansıttığını kabul etmelerinin sebebi ise büyük çaplı 

şirketler olan müşterilerini kaybetmeme istekleridir. Bununla beraber bağımsız denetim 

kuruluşları büyük çaplı şirketlere danışmanlıkta yapmaktaydılar. Hem denetimden hem 

de danışmanlıktan dolayı ciddi miktarda ücret almaktaydılar. Bundan dolayı şirketlerin 

hatalı mali raporlarına göz yummak durumunda kalmışlar ve şirketleri yeteri kadar 

eleştirememişlerdir. 

Amerika’da Enron şirketi ve İtalya’da Avrupa’nın Enron’u olarak kabul edilen 

Parmalat şirketindeki suistimaller şirket yönetim kurullarıyla beraber hareket eden 

bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmış ve borsada işlem görmeleriyle büyük bir 

yatırımcı kitlesiyle beraber diğer menfaat sahiplerinin zarar görmesine neden 

olmuşlardır. Kurumsal yönetim çerçevesinde denetlenen olan şirketlere bağımsız 

denetim kuruluşlarının denetim dışında sunacakları hizmetleri bir disiplin altına almıştır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarının bazı ülkelerde denetim dışındaki hizmetleri 

yasaklanmış ve bazı ülkelerde de yapacakları danışmanlık işleri için önceden izin alma 

şartı getirilmiştir. Anglo-Sakson sisteminde olan Amerika’da Enron skandalından sonra 

çıkartılan 2002 tarihli Sarbanes-Oxley Yasası’nda, denetçiler tarafından denetim 
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müşterilerine sunulan denetim ve denetim dışındaki hizmetler için şirketlerin denetim 

komitesinden ön izin alma şartını getirmiştir. 

3.4.3. Toplum Açısından Faydaları 

Kurumsal yönetim çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan 

denetimin, toplum açısından iki şekilde faydası vardır. Bunlar mali pazarların düzgün 

işleyişiyle ilgili olan ve şirket yönetimlerince sağlanan şirket kaynaklarının güvenliği ile 

ilgili olan faydalarıdır. 

3.4.3.1. Mali Pazarların Düzgün İşleyişindeki Faydaları 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetimler mali piyasaların düzgün 

işleyişine yardım etmektedir. Sağlanan bu yardımların yararlarını ve önemlerini Anglo-

Sakson sisteminde yer alan Amerika’da, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 

Baş Saymanı Turner’ın açıklamasında: “ Bugün Amerika’da, yaklaşık olar her iki 

yetişkinden biri birikimlerini ya doğrudan olarak bireysel hisse senedi satın alarak ya da 

dolaylı olarak karşılıklı bir fon veya emeklilik planlarıyla yatırım sayesinde, borsa 

pazarlarına yatırmaktadır. Bu yatırımlar, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki şirketlere 

trilyonlarca dolar sermaye sağlamaktadır. Amerika’daki şirketlerin yönetimlerince 

hazırlanan mali raporların ve defterlerin incelenmesi dışarıdan gelen bir denetmene veya 

bağımsız üçüncü bir kişiye güvenmektedir.”149 diyerek şirketlerin bağımsız bir üçüncü 

kişi tarafından denetlendiğini belirtmektedir. 

Amerika’da borsada işlem gören şirketlerin bağımsız denetim kuruluşlarınca 

denetlenmesi, mali piyasalar açısından güven veren bir durum olarak algılanmaktadır. 

Amerika’da bulunan her iki yetişkinden birinin birikimlerini yatırıma yönlendirmekte 

ve sağlanan kaynaklar da tüm dünya şirketlerini fonlamakta kullanılmaktadır. 

Şirketlerin fonlanmasında, yatırımcılar için şirketlerin güvenilirliğini ve gerçek 

durumunu ortaya koyacak olan bağımsız denetim kuruluşlarıdır. Böylece mali piyasalar, 

bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla düzenlenmekte ve düzgün işlemektedir. 

Anglo-Sakson sisteminde yer alan Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş piyasaları 

olan ülkelerde yatırımların sürekliliği, ekonominin ve mali piyasalara doğrudan veya 
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dolaylı olarak yatırım yapanların refahı için gerekli olmaktadır. Mali piyasalardaki 

yatırımların sürekliliği, yatırımcıların kararlarını vermek üzere temel olarak aldığı 

bilgilerin güvenilirliğine bağlıdır. Bu güvenin sağlanması bağımsız denetim 

kuruluşlarının denetimiyle olmaktadır. Doğrudan yatırım yapan yatırımcılarla birlikte 

dolaylı yatırım yapan yatırımcılar da bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı mali 

raporlardan faydalanmaktadır. Böylece toplumun mali piyasalarda doğrudan veya 

dolaylı olarak yatırım yapan üyeleri, bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış oldukları 

mali denetim raporlarından faydalanmaktadırlar. 

3.4.3.2. Şirket Kaynaklarının Güvenilirliğinde Yönetimlerce Sağlanan 

Faydaları 

Toplumda bulunan yatırımcı bireyler ve gruplar mali, kişisel veya mali olmayan 

kaynakları şirketlere doğru kaydırmaktadırlar. Böylece şirketler gittikçe büyümektedir. 

Günümüzde büyük ulusal ve uluslar arası şirketler bütün toplumların hayatlarına 

egemen olup refahı kontrol ederler ve ayrıca da genel olarak toplum üzerinde büyük bir 

etkileri vardır. Özellikle gelişmiş olan sermaye piyasalarında bu şirketler büyük bir güç 

merkezi olmakta ve menfaat sahiplerinin haklarının korunmasında suistimaller 

yaşanmaktadır. Toplum bu gücün muhtemel suistimalini önlemek için kontrol 

mekanizmaları ve bilançolar oluşturmuştur.  

Şirketlerin kurumsal yönetimde yöneticilerinden kaynaklanacak olan 

suistimalleri olabilmektedir. Yöneticilerin şirketlerin kaynaklarını kullanmalarında 

kendilerine verilmiş olan gücü kötüye kullanmalarını önlemek için kontrol 

mekanizmaları geliştirildiği gibi kendilerine emanet edilmiş olan kaynakların doğru 

kullanımlarından dolayı yine şirketlere karşı sorumludurlar. Bu kaynak sorumluluğu 

çerçevesinde özellikle şirket yöneticilerinden beklenenler olarak kaynak kullanımlarını 

gösteren ve herkes tarafından ulaşılabilecek yıllık mali raporlar hazırlanması ile 

hazırlanmış olan bu mali raporların bağımsız bir denetçi tarafından incelenmesinin 

sağlanmasıdır.150 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetim, menfaat gruplarından olan 

hissedarlar, kredi sağlayanlar, alacaklılar, çalışanlar, kaynak sağlayanlar ve müşteriler 
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gibi toplumdaki çeşitli grupların kaynaklarını kullanıp kontrol eden şirket 

yönetimlerinin kaynak sorumluluğunu güven altına alma sürecinde bütünleyici bir unsur 

olmaktadır. Bununla beraber şirket yönetimlerine kaynak sağlayan veya bir şekilde 

şirket yönetiminin kararlarından etkilenen herkesin, bağımsız denetimin bir parçası 

olarak kaynak sorumluluğu süreciyle bir ilgisi vardır. Böylece, şirketler tarafından 

hazırlanmış olan mali raporlara inanırlık kazandırarak mali rapor kullanıcılarının 

haklarını korumaya ve denetlenen kuruluşlara yardımcı hizmetler sağlamaya ek olarak 

ve şirketlerin kaynak sorumluluğu sürecinde toplumsal bir kontrol sağlayarak bütünüyle 

toplum adına değer kazandırmış olur. 

3.5. Sarbanes-Oxley Yasası 

Anglo-Sakson sisteminde yer alan Amerika’da yaşanmış olan büyük çaplı şirket 

skandalları Amerika ile birlikte tüm dünyayı etkilemiştir. Yaşanmış olan skandallar 

sistemin sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle hisse senetleri borsaya kote edilmiş 

olan Enron şirketinin batması sistemde bulunan açıkların şirket yöneticileri tarafından 

nasıl kullanıldığını ortaya koymuştur. Enron yöneticileri şirketin bağımsız denetçisi 

durumunda olan Arthur Anderson ile işbirliği yaparak şirketin bağımsız denetimden 

geçmiş olan mali tablolarının raporlarında şirketin gerçek durumunu yansıtmayan 

bilgilerin yer almasını sağlamışlardır. Böylece kamuya açıklanan mali tabloların doğru 

olduğunu kabul ederek hareket eden menfaat grupları büyük bir zarara uğratılmıştır. Bu 

durum da, Anglo-Sakson sisteminde önemli olan hissedarlar başta olmak üzere şirketle 

ilgili olan tüm menfaat gruplarının sisteme olan güvenini sarsmıştır. Özellikle bu 

sistemde hissedarlar öne çıktığından dolayı şirketler için yatırımcı konumunda olan 

hissedarların borsaya olan güvenleri sarsılmış ve Amerika’da bulunan şirketler başta 

olmak üzere tüm dünya şirketlerine kaynak sağlayan konumunda olan yatırımcılar, 

borsadaki şirketlerin hisselerini alıp almama konusunda tereddüt yaşmaya 

başlamışlardır. 

Amerika’da bağımsız denetim kuruluşları kullanılarak yaşanmış olan skandallar, 

bağımsız denetim kuruluşlarının da sorgulamasını sağlamıştır. 1970’lerin sonlarından 

itibaren bağımsız denetim kuruluşları eleştirilmeye başlanmış ve bağımsız denetim 

kuruluşlarıyla Amerikan Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu (SEC) arasında ciddi 

mücadelelerin olmasına yol açmıştır. Bu mücadelenin son aşaması olarak Sarbanes-
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Oxley Yasası 2002 yılında çıkmış ve bu yasada bağımsız denetim mesleğini doğrudan 

etkileyen pek çok hüküm yer almıştır. 

Sarbanes-Oxley Yasası, halka açık şirketlerin denetimlerini yapan bağımsız 

denetim kuruluşlarının gözetimini, denetçi bağımsızlığının güçlendirilmesi, halka açık 

şirketlerin finansal raporlama sürecindeki kalite ve şeffaflığın arttırılması, şirket 

sorumluluğunun ve üst yönetim düzeyinde açıklama sorumluluğunun arttırılmasını 

amaçlayan pek çok hüküm içermektedir. Yeni bir açıklama sorumluluğu rejiminin 

kurduğu düşünülen Sarbanes-Oxley Yasası, hem şirketlerin sorumluluğu hem de 

mesleki düzeydeki kamusal sorumluluk açısından önemli dönüşümler oluşturacak 

niteliktedir.151 Yasa ile ilgili bir diğer görüşte ise, Yasa’nın oldukça kapsamlı ve 

karmaşık yapısının olduğunu ve zaman içerisinde yorumlayıcı rehberliği gerektirici bir 

özelliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır.152 

Sarbanes-Oxley Yasası’nın çıkmasında en önemli rollerden birini oynayan 

Enron skandalı, kamuoyunda iki ayrı nedenden dolayı büyük bir tepki toplamıştır. 

Bunlardan birincisi, skandalın sermaye piyasalarının en güçlü olduğu kabul edilen ve en 

iyi biçimde düzenlendiği düşünülen Amerika koşullarında meydana gelmesi ve bu 

durumun da her sermaye piyasasında karşılaşılabileceği olasılığının gündeme 

gelmesidir. İkincisi ise denetçilerin, kanıtların ortadan kaldırılması suçlaması nedeniyle 

cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları, büyük ölçüde ün zedelenmesine yol açmıştır 

ki, sonuçları şirketlerin parçalanmasına kadar varmıştır.153 Önemli bir reform niteliği 

olduğu kabul edilen Yasa kapsamında getirilen hükümlerin odak noktası, bağımsız 

denetçilerin gerçekten bağımsız olmalarını sağlayabilecek koşulları oluşturmaktır. 

Şirket skandallarıyla kurumsal yönetim konusunda olumsuz bir sınav veren 

Amerika’da 1933 ve 1934 tarihli Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu yalarından beri, 

yasama düzeyinde en kapsamlı şirket reformu sayılan Sarbanes-Oxley Yasası 

dürüstlüğü, şeffaflığı ve halka açık şirketlerin açıklama sorumluluğunu artırmak 

amacıyla yürürlüğe girmiştir. Yasa, muhasebe standartlarını oluşturma rolünü önceki 
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düzenlemelerde olduğu gibi Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’na (FASB) 

vermiştir. FASB’nin bu rolünü daha iyi yapabilmesi için kamusal finansman 

sağlanmasının gerektiğinden dolayı, Kurul’un finansal düzeydeki bağımsızlığının 

sağlanması gerçekleştirilmiştir. 

Halka açık şirketler Yasa ile birlikte iş yapmaları ve bağımsız denetim 

kuruluşlarınca yapılan bu işi denetleme biçimleri ciddi bir biçimde değiştirilirken, 

yaşanmış olan şirket skandallarıyla finansal piyasalara yönelik olarak oluşan 

güvensizliğin giderilmesi amaçlanmıştır.154 Yasa ile birlikte SEC tarafından atamaları 

ve gözetimi yapılacak ve farklı bir özel sektör düzenleyici yapısına doğru dönüşen yeni 

bir Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting 

Over-sight Board) kurulmuştur. Sarbanes-Oxley Yasası bağımsız denetim kuruluşları 

açısından geliştirdiği potansiyeli radikal bir dönüşüm olarak değil de var olan düzeni 

daha da incelten bir evrim olarak değerlendiren yaklaşımlarda söz konusudur.155 

Bağımsız denetim kuruluşlarının müşteri piyasaları, bağımsız denetim 

hizmetinin değerini doğru olarak veya uygun bir biçimde algılamaması ve bağımsız 

denetim hizmetine gerektiğinden çok daha az bir değer biçmesi, bağımsız denetim 

mesleğinin karşı karşıya olduğu en temel sorunlardan birisidir. Kurumsal yönetimde 

bağımsız denetimin yeri önemli olduğundan dolayı, şirketlere bağımsız denetim 

kuruluşlarınca verilen hizmetin bedelinin belirlenmesi konusunda bir düzenlemenin 

yapılması gerekmektedir. Yasa’nın bu temel sorunun çözümüne yönelik olarak bir 

düzenleme getirmediğinden dolayı kurumsal yönetim çerçevesinde sorunun daha da 

derinleşeceğine yönelik olarak kaygılar da ileri sürülmektedir.156 Yasa’nın bu kaygıları 

giderci yönde değiştirilmesi uygun olacaktır. 

3.5.1. Sarbanes-Oxley Yasası ve Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetim, şirketlerin durumlarını ortaya koymada kullanılan ve menfaat 

grupları ile kamuoyunun dikkate aldığı ve şirketler hakkındaki düşüncelerini yayınlanan 

raporlara göre şekillendirdiği bir sistemdir. Bu özelliğinden dolayı bağımsız denetim 
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uygulanmaya başlandığı günden itibaren en çok tartışılan ve farklı düzenlemelere konu 

olan bir alandır. Bağımsız denetimle ilgili sadece Amerika özelinde değil uluslar arası 

düzeyde tartışmalar olmakta ve bununla beraberde konu ile ilgili düzenlemeler 

gerçekleşmektedir. Bağımsız denetimle ilgili olarak kurumsal yönetim çerçevesinde 

hükümetlerin düzenleyici birimleri tarafından uygulamalar geliştirilmekle birlikte 

bağımsız denetim meslek örgütleri de bu uygulamalara karşılık direnç göstermekte ve 

bu uygulamalarla mücadele etmektedirler. 

Amerika’da Sarbanes-Oxley Yasası çıkmadan önce bağımsız denetim 

kuruluşları denetim faaliyetinin yanı sıra şirketlere danışmanlık hizmeti de vermekteydi. 

Meydana gelen şirket skandallarında bağımsız denetim kuruluşlarının etkin rol 

oynadığından dolayı bu konuda bir düzenleme de getirmiştir. Yasa’da getirilen 

düzenlemelerin en önemli kısmını bağımsız denetim konusuna ayırmıştır. Bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından denetimden geçmiş olan şirketlere ait finansal tabloların 

gerçeği yansıtmadığı ve güvenilir olmadığından dolayı menfaat grupları ve diğer rapor 

kullanıcıları tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik güvensizlik oluşmuştur. 

Bu güvensizliğin temelinde ise, bağımsız denetim kuruluşu ile denetim müşterisi 

arasındaki ilişkinin yeterince bağımsız olmadığına yönelik yargı bulunmaktadır. 

SEC tarafından 22 Ocak 2003 tarihinde kabul edilen kurallar ve 2002 tarihli 

Sarbanes-Oxley Yasası, bağımsız denetim kuruluşları ile halka açık şirketler arasındaki 

ilişkileri büyük ölçüde sınırlandırmıştır.157 Bunun yanı sıra Yasa’da bağımsız denetim 

kuruluşlarının, denetim hizmeti vermedikleri halka açık şirketlere ve halka açık 

olmayan şirketlere denetim dışı hizmetler vermelerini sınırlandırmamıştır. Bununla 

beraber Yasa, bağımsız denetim kuruluşlarının denetim hizmeti verdiği halka açık 

şirketlerde bazı hizmetleri sunmalarını açıkça yasaklamıştır. Bunlar: 

 Borsada aracılık ve menkul kıymet hizmetleri, yatırım danışmanlığı ya 

da yatırım bankacılığı hizmetlerine, 

 İç denetimin dışarıdan sağlanması hizmetlerine, 

 Finansal bilgi sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesine, 

 Defter tutma ya da denetim müşterisinin muhasebe kayıtlarına ya da 

finansal tablolarına ilişkin diğer hizmetlere, 
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 Aktuarya hesaplarıyla ilgili hizmetlere, 

 Değer takdiri ya da değerleme hizmetleri, bu konuyla ilgili bir işleme 

ilişkin görüş bildiren raporların hazırlanmasına, 

 Yönetim işlevleri ya da insan kaynakları hizmetlerine, 

 Hukuki hizmetler ve denetimlerle ilişkisiz olan uzmanlık hizmetlerine, 

 Yeni Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun 

düzenlemelerle belirlediği diğer hizmetlerdir. 

Sarbanes-Oxley Yasası’nda söz konusu düzenlemeyle, bağımsız denetim 

kapsamı dışında kalan ve bağımsız denetim kuruluşları açısından temel çıkar çatışması 

kaynağı oluşturacak etkinlikleri ayrıntılandırarak belirlemeyi tercih ederek, denetçinin 

kendi yaptığı işi denetler duruma düşmesini önlemeyi amaçlamıştır.158 SEC’in Yasa 

çıkmadan önceki uygulamaları ile Yasa arasında bir uyum vardır. Yasa’da yasaklanmış 

bir hizmet olarak tanımlanmamış olan herhangi bir denetim dışı hizmetin, denetçi 

bağımsızlığını zedelemeden verilebilmesini bile bağımsız denetim müşterisinin denetim 

komitesinin ön izni koşuluna bağlamıştır. Bununla beraber, bağımsız denetim 

müşterisine yönelik denetim dışı hizmetlerin bütününe yönelik bir yasaklamanın, 

denetim şirketlerinin teknik anlamdaki uzmanlığını azaltacağı ve sonuçta da denetimin 

etkililiğini zedeleyeceğine ilişkin görüşler de bulunmaktadır. Daha önce bütün defter 

tutma etkinliklerini yasaklamak yerine, bazı sıra dışı ve acil durumlar için geçerli olmak 

üzere, bağımsız denetim dışında kalan bazı faaliyetlere SEC’in 2003 tarihli kurallarında 

izin vermiştir.159  

3.5.1.1. Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Ön İzin ve Rotasyon 

Sarbanes-Oxley Yasa’sında, bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetim 

müşterilerine sundukları denetim ve denetim dışında kalan bütün hizmetler için, 

şirketlerin denetim komitesinden ön izin alınması gerektirmektedir. Yasa’da bu ön izin 

şartı getirilerek bağımsız denetim kuruluşlarının denetim müşterilerine karşı 

bağımsızlıklarını sağlamayı amaçlamıştır. Böylece kurumsal yönetim çerçevesinde 

menfaat grupları ve mali rapor kullanıcıları, bağımsız denetim kuruluşlarınca kamuya 

açıklanmış olan mali raporlara olan güvenlerini sağlamaktadır. Yasanın ön izin koşulu 
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düzenlemesiyle, yetkilerini yönetime bile devredemeyen denetim komitelerini 

güçlendirerek, denetim sürecine ek bir gözetim evresi eklemeyi amaçladığı 

görülmektedir.160 

Yasa ile ruhsatlı bir bağımsız denetim kuruluşunun, önceden denetim 

komisyonundan ön izin alması koşuluyla, bağımsız denetim müşterilerine Yasa ile 

açıkça yasaklanmamış bazı denetim dışı hizmetleri vermesine olanak sağlamıştır. 

Yasadaki bu düzenleme, denetim komisyonlarının, denetim dışında kalan etkinliğin 

niteliğini kavramasını ve bu etkinliklerin bağımsızlığa ilişkin kaygılar uyandırıp 

uyandırmayacağını sorgulamasını gerektirmektedir.161 Yasa ile açıkça bir yasaklama 

getirilmeyen vergi hizmetlerinde ise, SEC’in bağımsızlık kuralı kapsamında risk 

oluşturmamaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarının rotasyonu ise, Sarbanes-Oxley Yasası’ndan 

birkaç yıl önceki bir zamanda SEC’in uygulamalarında, denetimden asıl sorumlu olan 

denetim ortağının rotasyonunu gerektiren kurallar olmasına rağmen, Yasa ile birlikte bu 

kurallara daha sıkı bir düzenleme getirilmiştir. Yapılan düzenlemede, gerek denetimden 

asıl sorumlu ortak gerekse denetimin incelenmesinden sorumlu ortak beş yılda bir 

rotasyona tutulmaktadır. 

3.5.1.2. Bağımsız Denetçilerin Denetim Komitesine Yapmaları Gereken 

Açıklamalar ve İstihdamı 

Sarbanes-Oxley Yasası spesifik bazı muhasebe konularını, şirketin denetim 

komisyonuyla tartışmalarını gerektirmektedir. Bu durum Yasa’nın genel amacıyla 

uyumlu olarak, şirketin yönetim kurulunun şirketin muhasebe uygulamalarına yönelik 

anlayışını ve sorumluluğunu doğrudan artırmayı hedeflemektedir.162 Yasa’ya göre, 

CEO’lar (Chief Executive Officer) ve CFO’lar (Chief Finance Officer) kişisel olarak, 

şirketlerin üçer aylık ve yıllık finansal raporlarında içeren bilgilerin yanlış ya da 

yanıltıcı olmadığını, şirketin finansal durumunu uygun bir biçimde gösterdiğini, şirkette 
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yeterli iç denetimin yapıldığını ve görevlilerin iç denetimdeki eksiklikleri bütünüyle 

denetçilere ve denetim komitesine açıkladıklarını onaylamalıdırlar.163 

Kurumsal yönetim çerçevesinde Anglo-Sakson sisteminde yer alan Amerika’da 

Sarbanes-Oxley Yasası ile birlikte Enron skandalıyla borsada meydana gelen endişeler 

giderilmeye çalışılmaktadır. Çünkü bağımsız denetim kuruluşları, yaşanmış olan şirket 

skandallarında etkin rol oynamışlardır. Halka açık şirketlerin mali raporlarını, menfaat 

sahiplerine ve diğer rapor kullanıcılarına sunulurken doğruluğunu ve güvenilirliğini 

onaylayan bağımsız denetim kuruluşları görevlerini tam olarak yerine getirmelidir. Yasa 

ile birlikte şirket yöneticilerine mali raporların belli aralıklarla bağımsız denetçilere ve 

denetim komitesine onaylatmaları gerekmektedir. 

Yasa’da söz konusu kişilerin, SEC’e periyodik olarak sunulması gereken 

finansal tabloların, SEC’in gereklerini bütünüyle karşıladığını ve raporlardaki bilgilerin, 

işin özüne ilişkin bütün yönlerden şirketin finansal durumunu ve faaliyet sonucuna 

uygun bir biçimde gösterdiğini garanti etmelerini gerektirmektedir.164 SEC’in bu 

uygulamalarıyla menfaat sahipleri ve diğer rapor kullanıcılarına bir güven vermek 

amaçlanmaktadır. Bu konudaki bir diğer konu ise, denetim firmasıyla sözleşme 

yapılması, ilişkinin sürdürülmesi ya da bitirilmesi konularında yetki olan tarafın 

yönetim değil de denetim komitesi oluşudur.165 

Yasa’da yine bağımsız denetim kuruluşlarıyla şirketler arasında yaşanacak olan 

çıkar çatışmalarına da düzenlemeler getirmiştir. Bağımsız denetim şirketlerinin, SEC’in 

uygulamalarında yer alan şirketlerin ve kontrolör olarak unvanları belirtilen üst düzey 

yöneticilerin (CEO, CAO (Chief Accounting Officer) ve CFO), bağımsız denetimin 

yapıldığı dönemden bir yıl öncesinde denetim ekiplerinde çalışmak üzere istihdam 

edilmesi durumunda, bu şirketlere denetim hizmeti verilmesini yasaklamaktadır. Buna 

rağmen kilit rolleri üstlenen muhasebe personelini sıklıkla bağımsız denetim 

kuruluşunun personeli arasından istihdam ettiği düşünüldüğünde söz konusu 

düzenlemenin ilginç sonuçları olacağı düşünülmektedir.166 
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Hem Yasa hem de buna bağlı olarak SEC uygulamaları, bağımsız denetim 

kuruluşları ile halka açık şirketler arasında bir düzenleme getirmektedir. Böylece 

kurumsal yönetimde, menfaat sahiplerinin hakları korunmaya çalışılmaktadır. Çünkü 

halka açık şirketlerde üst düzey yönetici olarak atanmış kişiler, şirketin bağımsız 

denetiminin yapıldığı dönemden bir yıl öncesinde denetim ekiplerinde yer almaları 

durumunda, bu şirketlere denetim hizmetinin verilmesini yasaklayarak bağımsızlığı öne 

çıkarmaktadır. Bu durumun olmasıyla birlikte bağımsız denetçilerin halka açık 

şirketlerde görev yapmaları bir disiplin altına alınarak menfaat gruplarının güven 

duymaları sağlanmaktadır. 

3.5.1.3. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu 

SEC’in gözetimine bağlı olan ve kar amacı gütmeden bir şirket statüsünde 

hareket eden Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun Yasa ile 

oluşturulması kamu muhasebeciliği mesleğini etkileyen önemli değişikliklerden 

birisidir. Sarbanes-Oxley Yasası’nın bu düzenlemesine kadar meslek örgütleri, gerek 

denetim sürecinin öz denetimi ve muhasebe-denetim standartlarının oluşturulması 

gerekse disiplin önlemlerinin alınması konularında belirleyici rol oynamaktaydılar.167 

Sarbanes-Oxley Yasası’nda Halka Açık Şirketler Gözetim Kurulu’nun 

oluşturduğu standartlar ve kararlara ilişkin gözetim ve yürütme yetkisini, nihai olarak 

SEC’e vermiştir. Gözetim Kurul beş üyeden oluşmakta ve SEC tarafından atanmaktadır. 

Gözetim Kurul’unun görevleri ise:168 

 Denetim raporlarını hazırlayacak kamu muhasebesi firmalarının tescil 

edilmesi, 

 Denetim, kalite kontrol, etik ve bağımsızlık standartları ile denetim 

raporlarını yayımlayacaklara yönelik diğer standartların oluşturulması, 

 Tescil edilmiş kamu muhasebeciliği firmalarını teftiş etmek, 
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 Tescil edilmiş kamu muhasebeciliği firmalarının ve bu firmalara bağlı 

kişilerin tetkiklerinin ve buna ilişkin disiplin işlemlerinin yapılması ve 

doğrulandığı takdirde uygun yaptırımların yürürlüğe koyulmasıdır. 

Gözetim kurulu, kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde menfaat 

sahiplerinin haklarını korunması için çalışmalar yapmaktadır. Gözetim Kurulu’nun 

yapmış olduğu bu çalışmaların finansmanı ise, hem halka açık şirketlerin hem de onları 

denetlemeye yetkili olan ruhsatlı bağımsız denetim şirketlerinin ödemekle yükümlü 

oldukları ücretlerle olmaktadır. Gözetim Kurulu, bağımsız denetim kuruluşlarını 

denetlemektedir. Bağımsız denetim kuruluşları, bir yılda yüzden fazla denetim 

yapmaları halinde Gözetim Kurulu’nca her yıl, yüzün altında denetim yaparlarsa her üç 

yılda bir Gözetim Kurulu’nun incelemesi altındadır. 

Gözetim kurulu, kuralların potansiyel ihlallerini soruşturmaya ve gerekli 

yaptırımları uygulamaya yetkili olup, inceleme yetkisi Amerika Sermaye Piyasası 

Kanunu çerçevesinde bağımsız denetim yapan yabancı bağımsız denetim kuruluşlarını 

da kapsamaktadır. Bununla beraber bu çerçevede faaliyet gösteren bir Amerikan 

şirketine bağımsız denetim raporu “hazırlayan ya da sağlayan” bir yabancı firma da 

Gözetim Kurulu’nun yetkisi altındadır. Ayrıca yabanca bir bağımsız denetim 

kuruluşunun bağımsız denetime ilişkin çalışma raporları, Gözetim Kurulu’nun isteği 

üzerine incelemeye sunulmak zorundadır.169 

3.5.1.4. SEC’in 2003 Tarihli Düzenlemesi 

Sarbanes-Oxley Yasası’nın bağımsız denetimle ilgili kısmı için, SEC tarafından 

çıkartılacak olan kuralların yayımlanması gerekmekteydi. SEC tarafından yapılan ilk 

düzenleme Aralık 2002 tarihinde yapılmış ve bu kurallar daha çok öneri niteliğinde 

olmuştur. Çıkarılmış olan bu tavsiye kurallarına piyasalardan eleştiriler gelmiş ve 

eleştirilerin değerlendirilmesi sonucunda 22 Ocak 2003 tarihinde bağımsızlık 

hükümlerini, daha önceki önerisine ilişkin bazı değişikliklerle, geçiş dönemi 

hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi koşuluyla, 6 Mayıs 2003 tarihinden itibaren 

etkili olmak üzere kabul etmişti. Yeni oluşturulan kurallar 28 Ocak 2003 tarihinde 

                                                 
169 Özgür Özmen UYSAL, Sarbanes-Oxley Yasası ve SEC Düzenlemeleri Açısından Bağımsız 
Denetim Olgusu, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül 2004, s.25 
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“Denetçi Bağımsızlığına İlişkin Olarak Komisyonun Gereklerinin Güçlendirilmesi” 

başlığı altında yayımlanmıştır.170 

Kurumsal yönetim çerçevesinde SEC’in çıkarmış olduğu bu kurallar bazı 

denetim dışı etkinlikleri yasaklamakta, bağımsız denetçilerle şirketler arasındaki çıkar 

çatışmalarını azaltmakta ve bağımsız denetim kuruluşlarının denetim komitelerine 

sunmaları gereken raporları genişleterek açıklığa kavuşturmaktadır. Sarbanes-Oxley 

Yasası ile uyumlu olarak denetçi bağımsızlığını güçlendirmek için SEC tarafından 

çıkarılan kurallar temelinde bağımsız denetim kuruluşlarınca bağımsız denetim 

müşterilerine sundukları hizmetler hakkında menfaat sahiplerine ek açıklamalar 

yapılması zorunluluğu getirmiştir. Böylece OECD ilkelerinin IV Bölümünde yer alan 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesiyle uyumlu olarak menfaat sahipleri ve diğer mali 

rapor kullanıcılarına bilgiler, doğru ve güvenilir bir şekilde aktarılmaktadır. Bu durumla 

da menfaat sahiplerinin hakları korunmuş olmaktadır. 

SEC’in öneri niteliğinde getirilmiş olduğu kurallara farklı kesimlerden gelen 

eleştiriler doğrultusunda bağımsız denetimin bütün unsurlarını yeniden gözden 

geçirmiştir.171 SEC’in bağımsızlık konusundaki görüşlerini üç temel ilkede 

toplayabiliriz. Birincisi, bağımsız denetçinin yönetim işlevini göremeyeceği ikincisi ise, 

bağımsız denetçinin kendi yapmış olduğu işleri denetleyemeyeceği ve üçüncüsü ise, 

bağımsız denetçinin, müşterisine yönelik olarak savunma hizmetlerini veremeyeceğidir. 

SEC tarafından kabul edilen değişiklikler şöyle özetlenebilir:172 

a) Bağımsız denetim kuruluşları, denetim müşterilerine yönelik olarak sınırlı 

koşullarda tanınan, iç denetim ve finansal bilgi sistemi hizmetlerinin 

sunulması istisnasının kaldırılması, 

b) Davalarda, düzenleyici ya da yönetsel işlemlerde, bir denetim müşterisinin 

çıkarlarını savunan hizmetlerin yasaklanması, 

c) Bağımsız denetim kuruluşları, denetim müşterilerine yönelik olarak acil 

durumlar ve dış yargılama altında defter tutma ve ilişkili hizmetlerin 

sunulması istisnasının kaldırılması, 

                                                 
170 Uysal, s.26 
171 Jared L. KOPEL, Accounting and Accountancy, Insights: The Corporate&Securities Law Adviser, 
May 2003, s.22 
172 F. Richter ROBERT, SEC Financial Reporting Requirements, Rennsylvania CPA Journal, Summer 
2003, s.11 
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d) Bağımsız denetim kuruluşlarına, eğer hizmetin sonuçları denetim 

prosedürlerine maruz kalmayacaksa belirli denetim dışı hizmetlerin 

sunulmasına izin verilmesi, 

e) Bir bağımsız denetime katılan ve koordinasyonu sağlayan asıl sorumlu 

denetim ortağının ve denetimin incelenmesinden sorumlu ortağın beş yıl 

sonra, diğer denetim ortaklarının yedi yıl sonra rotasyonunun istenmesi. 

Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun ilgili angajmanları her 

üç yılda bir incelemesi durumunda, ortak sayısı ondan az ve SEC’e tabi 

müşteri sayısı beşten az olan firmalar bunun bir istisnası olması, 

f) Bir bağımsız denetim ortağının başkanın, hissedarın ya da bir çalışanın 

geçen yıl bağımsız denetim ekibinde yer aldığı ve muhasebenin gözetimi 

rolüyle müşteri firmaya katıldığı denetimin yasaklanması, 

g) Bir bağımsız denetim ortağına, denetim müşterisine, denetim, inceleme ya da 

tasdik gibi hizmetler dışındaki angajmanlara girmesi dolayısıyla ödeme 

yapılmasının yasaklanması. Ortak sayısı ondan az ve SEC’e tabi müşteri 

sayısı beşten az olan firmalar bunun bir istisnası olması, 

h) Bağımsız denetim dışında kalan, yasanın ilgilenmediği önemsiz konular 

dışında sunulacak hizmetler için denetim komitesinin ön onayının istenmesi, 

i) Raporlanan yıllık raporların ve vekaletnamelerin denetim komitesi ön izin 

politikalarını, denetimle ilgili hizmetler de diğer hizmetleri içerecek biçimde, 

bağımsız denetçi tarafından geçmiş iki mali yıla ilişkin olarak faturalan 

toplam ücretleri ve denetim ücretlerinden başka ön izin koşuluna bağlı olarak 

yasanın ilgilenmediği önemsiz konular istisnasının uygulandığı her bir 

kategori için, hizmetin niteliğini ve ücretlerin yüzdesini göstermesinin 

istenmesi, 

j) Bağımsız denetim firmalarından, denetim komitelerini, kritik muhasebe 

politikaları, yönetimle tartışılan alternatif muhasebe uygulamaları ve firma 

ile yönetim arasında gerçekleşen yazılı iletişim hakkında bilgilendirilmesinin 

istenmesidir. 
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3.6. Türkiye’de Bağımsız Denetim 

Ülkemizde kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde bağımsız denetim 

kuruluşlarının disiplin altına alınması için düzenlemeler yapılmıştır. Gelişmiş sermaye 

piyasalarında bağımsız denetim kuruluşlarının da dahil olduğu şirket skandallarının 

meydana gelmesiyle, bu ülkelerde yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli hale 

getirmiştir. Özellikle Anglo-Sakson sisteminde yer alan Amerika’da Enron skandalıyla 

beraber mevcut bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği 

görülmüştür. Enron skandalından da önce mevcut düzenleme eleştirilmekteydi. Enron 

skandalıyla beraber Amerika’da bağımsız denetleme kuruluşlarıyla ilgili 2002 tarihli 

Sarbanes-Oxley Yasası çıkarılmıştır. Bu Yasa, bağımsız denetim kuruluşlarına ciddi 

ölçüde sınırlandırmalar getirmiş ve müşterileri konumunda olan şirketlerle bazı 

faaliyetler için ön izin alma şartı getirilmiştir. Bununla birlikte bazı faaliyetlerde 

yasaklanmıştır. Ülkemizde de değişen piyasa şartlarına göre bağımsız denetim 

kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeler de oluşturulmuştur. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) tabi anonim ortaklıkların bağımsız 

denetimiyle ilgili olarak 4.3.1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 

2499 Sayılı SPKn’nun 16, 22/d ve 22/e maddelerine dayanarak Seri X, N:16 sayılı 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ çıkarmıştır. Çıkarılan tebliğ 

günün şartlarına göre en sonuncusu 20.3.2003 tarihinde olmak üzere dört kez 

değiştirilmiştir. Bu tebliğ uyarınca bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetimini 

yaptıkları halka açık şirketlerin mali tablolarındaki bilgilerin doğruluğunu ve gerçeğe 

uygunluğunu denetçileri vasıtasıyla bağımsız denetim ilke ve kurallarına göre, defter, 

kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesinden ve inceleme sonucu tespit edilen 

sonuçların rapora bağlanmasından sorumludurlar. 

Halka açık şirketlerde iç denetim genellikle şirket ortakları hesabına, işlerin 

gidişinden ortaklara hesap vermek üzere yapılmaktadır. Kurumsal yönetim açısından 

düşünüldüğünde menfaat gruplarından olan hissedarların haklarının korunması için iç 

denetimin yapıldığı söylenebilir. Bununla beraber halka açık şirketlerde hissedarların 

çok olması ve ortaklar grubunun arz ettiği nitelik bakımından denetlemenin niteliği 
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sadece bir iç kontrol olmaktan çıkmakta ve ortaklık işlerinin gidişatını tarafsız olarak 

aksettirmeye yarayan bir faaliyet halini almaktadır.173 

İç denetimin hissedarların menfaatleri açısından ve dış denetimin ise, toplumun 

ekonomik düzeni ve özellikle de halka açık şirketlerde müstakbel hissedarların menfaati 

açısından yapılacağı şeklindeki ayırımın modern sistemlerde pek anlam taşımadığı ve 

zamanla da melez denetlemeye gidildiği görülmektedir. Özellikle son yıllarda işlerin 

gittikçe teknik bir şekil alması, şirketlerin genel kurulları tarafından hiçbir nitelik 

aranma zorunluluğu olmaksızın seçilen denetçileri yetersiz kılmaktadır. Bundan dolayı 

modern görüş içerisinde yapılacak olan bu denetimin, bir iç organ tarafından değil de 

dışarıdan çağırılacak ve teknik bilgi sahibi profesyonel denetçiler veya bu nitelikte 

hizmet veren kuruluşlar tarafından yapılması uygun bulunmaktadır.174 Bağımsız 

denetimle ilgili olarak SPK çıkarmış olduğu ve günün şartlarına göre değiştirdiği 

tebliğlerle, menfaat sahiplerinin haklarının korunması noktasında yaşanan sorunları 

çözmede önemli rol oynayacaktır. 

OECD kurumsal yönetim ilkeleri IV-C ‘de175 bağımsız denetimle ilgili olarak, 

finansal tabloların hazırlanış ve sunumunda ortaklık dışından, tarafsız bir şekilde 

kontrolün sağlanabilmesi için bağımsız bir denetçi tarafından yılda en az bir defa 

bağımsız denetimden geçirilmesi istenmiştir. Bağımsız denetimle birlikte halka açık 

şirketlerin mali tabloları incelenmekte, mali tablolarının doğruluğu ve gerçekleri 

yansıttığı tasdik edilmektedir. Böylece menfaat gruplarından hissedarlarla birlikte diğer 

menfaat grupları da kamuya açıklanmış olan bilgilerden yararlanmaktadır. Bağımsız 

denetimle, şirket yönetimlerinin iç denetimle sunmuş oldukları mali raporları dışarıdan 

bağımsız bir kişi tarafından kontrol edilmekte ve böylece OECD ilkeleri çerçevesinde 

kurumsal yönetime uygunluğu sağlanmış olmaktadır. 

Halka açık şirketlerde ve özellikle İMKB’de hisse senetleri kote edilmiş 

şirketlerde bağımsız denetimin rolü önemlidir. Şirketlerin hissedarları ile gelecekte 

hissedar olabilecek olan yatırımcılar için mali raporların önemi büyüktür. Böylece 

yatırım yapmak için gerekli olan bilgileri elde etmiş olmaktadırlar. Bununla beraber 

küçük yatırımcılar da şirketlere yatırım yapmak için bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. 
                                                 
173 Kübra ŞEHİRLİ, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, 1999, s.24 
174 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2005, s.311 
175 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s.14 
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Küçük yatırımcılar özellikle büyük yatırımcıların satın aldıkları hisselere yönelerek 

onları izlerler veya bağımsız denetim sonucu şirketlerin mali raporlarına göre yatırım 

kararı alırlar. Diğer menfaat grupları da borsada işlem gören şirketlerin bağımsız 

denetimden geçmiş olan mali tablolarına göre şirketler hakkında karar vermektedirler. 

TTK’ da anonim ortaklıkların hesap denetimi esas itibarıyla şirketlerin kanuni 

organlarından birisi olan denetçiler tarafından yapılmaktadır. TTK m. 353/c.1’de 

anonim ortaklığın iş ve muamelelerini denetleme görevini ifa etmesi gerekli olan 

denetçiler, aynı maddenin 1. bendi gereğince de yönetim kurulu üyeleri ile beraber 

bilançoyu denetlerler. Bununla beraber TTK m.354’de denetçilerin her yılsonunda 

anonim ortaklığın her yılsonunda ortaklığın durumuna ve yönetim kurulun faaliyetlerine 

ilişkin bir raporu genel kurula vermeleri öngörülmüştür. Anonim ortaklık genel kurulları 

da denetçilerden bu tür bir rapor alarak yönetim kurulları hakkında karar verirler. 

Halka açık şirketlerde, şirketle organik bağı olan ve genel kurul tarafından hiçbir 

uzmanlık şartı aranmadan seçilmiş olan denetçiler tarafından yapılmış olan hesap 

denetimi kurumsal yönetim anlayışı içerisinde menfaat sahiplerine güven vermeyen bir 

durumudur. TTK m.348’de şirketler açısından bu önemli eksiklik giderilmeye 

çalışılarak bilançonun gerçekliğini tahkik etmek için özel denetçi atanması prosedürü 

düzenlenmiş ve buna azınlık hakları arasında yer vermiştir.176 Her ne kadar bilançonun 

özel denetçi tarafından tetkiki sağlansa da özel denetçilere sadece tespit yetkisi 

verildiğinden dolayı fonksiyonel bir şekilde çalışmada ve bağımsız denetimi sağlamada 

eksiklikleri vardır. 

TTK’ da kurumsal yönetim çerçevesinde var olan eksiklikler sermaye piyasasına 

tabi olan anonim ortaklıklar için büyük ölçüde giderilmiş ve kurumsal yönetime uygun 

hale getirilmiştir. SPKn m. 16 uyarınca ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları 

düzenleyecekleri mali tabloları SPK tarafından belirlenen bağımsız denetim 

kuruluşlarına denetlettirmeleri gerekmektedir. Seri:X No:15 sayılı tebliğde bağımsız 

denetim kuruluşlarının isimleri verilmiş ve bu kuruluşların bağımsız denetim 

faaliyetlerini icra edecekleri belirtilmiştir. Tebliğde yerli ve yabancı tüm bağımsız 

denetim kuruluşları yer almıştır. 

                                                 
176 Ali PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2004, 
s.191 
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Ülkemizde halka açık şirketlerde yapılan bağımsız denetimlerin büyük bir 

çoğunluğu büyük denetim firmalarında yoğunlaşmıştır. Halka açık şirketlerin 

denetimlerinin %77’sinin en büyük 4 uluslar arası denetim şirketiyle anlaşmalı 

kuruluşlar tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. Bununla beraber bağımsız denetim 

sektöründe elde edilen toplam denetleme gelirinin önemli bir kısmının söz konusu 

kuruluşlara ait olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum, 4 büyük bağımsız denetim 

kuruluşunun, sektörde en karlı çalışan kuruluşların arasında ilk sıralarda yer almalarını 

sağlamıştır.177 

Bağımsız denetim kuruluşlarından gelirleri yüksek olanlar kendi personellerinin 

yetişmesi için mesleki eğitime yeterli kaynak ayırabilirler. Bununla beraber iç kontrol 

sistemlerini, denetim programlarını ve gerekli olan teknik donanımlarını geliştirerek 

kaliteli bir işgücüne sahip olabilirler. Diğer tarafta ise, küçük bağımsız denetim 

kuruluşları gelmektedir. Bunlar yeni düzenlemelere göre bağımsız denetim yapmakta 

zorlanacaklardır. Çünkü mesleki eğitime yeteri kadar kaynak ayıramayacaklarından 

dolayı çalışan personellerine yeteri kadar mesleki eğitimi veremeyeceklerdir. Diğer 

taraftan sermaye piyasamızda faaliyet gösteren uluslar arası bağımsız denetim 

kuruluşları da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar güncel düzenlemelere karşı daha kolay 

intibak edebilmekte ve yurtdışından denetim programları ile bilgisayar teknolojileri ithal 

edebilmektedirler. Bununla beraber yabancı bağımsız denetim kuruluşlarının ülkemiz 

mevzuatına uyum sağlamada bazen sorunlar çıkmaktadır. Dolayısıyla, standartların 

uygulanmasında muhasebe hatalarına sebebiyet verebilecek teknik problemlerle 

karşılaşılabilmektedir. Ayrıca bu uluslar arası denetim kuruluşlarından bazıları kendi 

içlerinde tüm grup şirketlerini kapsayan kalite kontrol çalışmalarında bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar özellikle gruba ait birden çok firmanın aynı şirketin mali tablolarına etki 

ediyor olması halinde ortaya çıkabilecek olan çıkar çatışmalarının önlenmesi 

gerekmektedir. Sayılan tüm problemlere karşı SPK tarafından önlem alınmalı ve gerekli 

olan yasal mevzuat çıkarılmalıdır. 

Sermaye piyasamızda bağımsız denetim kuruluşlarını düzenleyen en önemli 

tebliğ olan Seri:X, N:16 sayılı tebliğ m.3’te bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş 

şartları aranmaktadır. Bu şartlardan d maddesinde yer alan düzenlemede bağımsız 

                                                 
177 Burak PİRGAİP, Parmalat Olayının Gösterdikleri; IOSCO Tarafından Benimsenen Yol Haritası 
ve SPK, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu. Ankara, 2005, s.35 
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denetim kuruluşlarının sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet 

göstermesinin gerektiği vurgulanmaktadır. Bu madde ile Amerika’da yayımlanan 

Sarbanes-Oxley Yasası ile bir benzerlik vardır. Böylece ülkemizde de bağımsız denetim 

kuruluşları disiplin altına alınmış olmaktadır. Bununla beraber aynı tebliğin 7. 

maddesinde de bağımsız denetim kuruluşlarınca çalıştırılacak olan denetçilerde mesleki 

yeterlilik aranmaktadır ve 8. maddesinde de mesleki yeterliliğinin sağlanması ve 

geliştirilmesi için de mesleki eğitime önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 

durum kurumsal yönetim anlayışı içerisinde menfaat gruplarının haklarının 

korunmasında olumlu bir düzenlemedir. 

Bağımsız denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, müşteri şirketlerle olan 

ilişkilerinde bağımsızlığının korunmasını tebliğin 10. maddesi belirtmektedir. Yine 11. 

maddesi de bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları saymaktadır. Bağımsız denetim 

kuruluşlarının müşteri bulmak için reklam yapmalarının yasaklandığı madde ise tebliğin 

14. maddesidir. Bununla beraber bağımsız denetim kuruluşları müşterilerini 

denetledikleri zaman şirketle ilgili olarak ticari sırlar öğrenmektedirler. Bu edinilen 

sırların saklanma yükümlülüğü tebliğin 15. maddesinde yer almaktadır. Bu madde ile 

şirketler, dışarıdan yapılan denetim sonucunda öğrenilmiş olan ticari sırlarından dolayı 

zarara uğramalarının önüne geçilmiş olunmaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca, müşteri şirketlerinde sürekli, sınırlı ve özel 

denetim olmak üzere üç tane denetim yapılmaktadır. Seri:X, N:16 m. 19’da yer alan bu 

denetim şekilleriyle bağımsız denetimlerin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Bununla 

beraber bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak olan denetimlerin etkinliğinin 

sağlanması için bir plan dahilinde denetimin yapılması gerekmektedir. Tebliğin 25. 

maddesinde yer alan planlamayla iş ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. 

Bağımsız denetçiler şirketlerde denetim yaparlarken şirketlerin iç kontrol 

sistemlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğini de değerlendirmek durumundadırlar. 

Tebliğin 28. maddesinde denildiği gibi denetçiler, uygulayacağı denetim tekniklerinin 

türü, uygulama zamanı ve kapsamını belirlemek amacıyla, müşterilerin iç kontrol 

sistemlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğini değerlendirmek zorundadırlar. 

Bağımsız denetim kuruluşları yapacakları denetimlerde şirketlerin iç kontrol 

sistemlerini de denetlemekle kurumsal yönetim çerçevesinde menfaat sahiplerinin 
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haklarını korumaktadır. Tebliğin 28/B maddesinde ise, şirketlerin ve aracı kurumların 

yönetim kurulları, mali tablo ve raporların SPK’nın muhasebe standartları ile genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve 

gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 

sorumlu tutulmuştur. 

Bağımsız denetim kuruluşları denetimlerini yaparlarken Seri:X, N:16 sayılı 

tebliğin 31. maddesinde sayılan bağımsız denetim teknikleri kullanılarak şirketler 

hakkında kanıt toplayıp değerlendiririler. 29. madde de denetçi, bağımsız denetim 

programının yürütülmesi sırasında belirle denetim tekniklerini uygulayarak yeterli 

miktarda güvenilir denetim kanıtı toplar ve bunları değerlendirerek müşterilerinin mali 

tabloları hakkında görüşünü oluşturacağını belirtmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarını 

koruyacak olan tebliğin bir diğer maddesi ise 32. maddedir. Hata ve hile başlığı 

altındaki madde de, öncelikle hata ve hilelerin önlenmesinin şirketlerin sorumluluğunda 

olduğu vurgulanmaktadır. Bununla beraber hata ve hileler mali tablolar hakkındaki 

denetçi görüşünü etkileyebileceğinden, denetçinin de çalışmasını mali tablolar üzerinde 

önemli etkileri olabilecek hata ve hileleri ortaya çıkaracak şekilde planlamak ve 

yürütmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir. 

Bağımsız denetim kuruluşlarının çekilmesi başlığı altında tebliğin 37. 

maddesinde de, bağımsız denetim kuruluşunun, müşteri tarafından çalışma alanının 

önemli ölçüde sınırlandırılması nedeniyle mali tablolara ilişkin bilgi ve belgeleri elde 

edememesi halinde, yazılı gerekçe göstermek koşuluyla bağımsız denetim sözleşmesini 

SPK’dan görüş alarak sona erdirebileceğini belirtmiştir. SPK’nın tebliğde belirtmiş 

olduğu maddede her ne kadar bağımsız denetim kuruluşlarının belirli şartlarda 

çekilmesini öngörse de kurumsal yönetim çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarının 

çalışmalarını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmalıdırlar. Bununla beraber tebliğin 

45. maddesinde bağımsız denetim kuruluşlarının hukuki ve cezai sorumlulukları 

belirtilmiştir. 

Seri:X, N:16 sayılı tebliğin 35. maddesinde bağımsız denetim kuruluşlarının 

yapmış oldukları denetim sonucunda yazacakları raporların çeşitlerini belirtmektedir. 

Bağımsız denetim kuruluşları yapmış oldukları denetim sonucunda olumlu, olumsuz, 

şartlı veya görüş bildirmeyecek raporlar düzenlerler. Kurumsal yönetim açısından en 
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önemli rapor olumlu düzenlenen rapordur. Çünkü olumlu rapor, müşterinin mali dunum 

ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıttığı anlamına gelmektedir. Böylece menfaat 

sahipleri ve diğer mali rapor kullanıcıları şirket hakkında gerçek ve doğru bilgiler 

edinmiş olurlar ve şirketle ilgili kararlarını buna göre verirler. Diğer taraftan şartlı 

verilen raporda da, bir bütün olarak mali tabloların güvenirliliğini bozmayacak 

aykırılıkların var olduğu tespiti vardır. Bu raporlar da kurumsal yönetimde kabul 

edilebilecek raporlardır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen olumsuz raporda ise, müşterinin 

mali durum ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 

kurumsal yönetimde başta hissedarlar olmak üzere diğer menfaat gruplarını 

etkileyebilecek ve şirketlerle ilgili kararlarının alınmasını zorlaştıracaktır. Özellikle 

İMKB’de hisse senetleri kote edilmiş şirketlerde bu durum şirketlerin itibarını 

sarsabilecek ve bu da şirketlerin hisse değerine yansıyarak hisse senetlerinin fiyatlarının 

düşmesine neden olacaktır. Bununla beraber denetçinin ve müşterinin iradesi dışında 

oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir durumun var olması durumunda ve mali 

tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilememesi halinde, olumlu, olumsuz veya 

şartlı görüşlerden birine ulaşılamıyorsa görüş bildirmekten kaçınılacağı belirtilmektedir. 

Bağımsız denetim kuruluşlarınca görüş bildirilememesi durumu kurumsal yönetim 

açısından son derece riskli bir durumdur. Çünkü menfaat grupları şirketle ilgili 

kararlarını nasıl verebileceği soru işaretidir. SPK’nın şirketlerle ilgili görüş 

bildirilememe durumlarında, şirketlerin sorumlu olması halinde büyük cezalar 

vermelidir. Böylece menfaat sahiplerinin hakları korunmuş olacaktır. 
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4. SONUÇ 

Büyük sermaye piyasalarında son yıllarda büyük çaplı yönetici suistimalleriyle 

yaşanmış olan şirket skandallarıyla geniş yatırımcı kitlesi zarara uğratılmıştır. Bu 

durum, sermaye piyasalarına olan güvenin kaybolmasına neden olmuştur. Özellikle 

hisse senetleri borsaya kote edilmiş olan şirketlerde yaşanmış bu skandallarla, 

yatırımcıların tekrar borsadaki şirketlere yatırım konusunda bir güvensizlik meydana 

gelmiştir. Bununla beraber şirketlerde çalışanlar işlerini kaybetmişler, şirketlere kredi 

verenler, vermiş oldukları kredileri geri alamamışlar ve şirketlere hammadde sağlayan 

tedarikçilerde, sağlamış oldukları hizmet karşılığını alamamışlardır. Şirketlerle ilgili 

olan diğer menfaat sahipleri de yaşanmış olan bu şirket iflaslarından etkilenmişlerdir. 

Yönetici suistimalleriyle yaşanmış olan şirket iflaslarını önleyebilmek için 

geliştirilmiş olan yeni yönetim sistemler vardır. Kurumsal yönetim sistemi bu sistemler 

içerisinde en çok benimsenmiş olan sistemdir. Kurumsal yönetim başta şirket 

yönetimini kontrol etmekle birlikte şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamuyu aydınlatma 

konularına önem vermektedir. Kurumsal yönetimde hissedarlarla birlikte diğer menfaat 

sahiplerinin haklarının korunması da son derece önemli bir konudur. Diğer menfaat 

sahipleri çalışanlar, tedarikçiler kredi verenler, müşteriler, sendikalar, yerel ve merkezi 

yönetim, medya ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Hissedarlarla birlikte bu menfaat 

sahiplerinin haklarının şirket yönetiminde gözetilmesine ve denge sağlanmasına yönelik 

olarak uygulamalar yapılmalıdır. 

Şirketlerde yaşanan mülkiyet-kontrol çatışması hissedarlarla yönetimi her zaman 

için karşı karşıya getirmektedir. Hissedarlar şirketin mülkiyetine sahip olmalarına 

rağmen yönetimde yer almamakta ve kendilerini temsilen yönetim kurulu üyelerini 

genel kurul toplantılarında seçmektedirler. Seçilmiş olan üyeler şirketin yönetiminden 

sorumlu ve şirketi istedikleri biçimde kontrol edebilme yetkilerine sahip olduklarından 

dolayı hissedarlarla kontrol çatışmasına girebilmektedirler. Kurumsal yönetim anlayışı 

temelde bu sorunun çözümünü amaçlamaktadır. Bununla beraber özellikle hisse 

senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde, kurumsal yönetimde en önemli menfaat 

gruplarından biri olan hissedarlarla diğer menfaat sahiplerinin haklarının gözetilmesi 

için yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulunda diğer menfaat sahiplerini 

temsilen yönetim kurulu üyesinin bulunmasına yönelik olarak OECD tarafından 
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oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkeleri tüm ülkelerde referans olarak kabul 

edilmektedir. 

OECD tarafından 1999 yılında kurumsal yönetim konusunda ortak bir ilkeler 

yayınlanmış ve 2004 yılında gözden geçirilmiş hali ile tekrardan yayınlanmıştır. OECD, 

yayınlanmış olduğu bu ilkelerin her ülke tarafından kendi hukuk mevzuatına, kültürel ve 

ekonomik yapısına bağlı olarak hayata geçirilmesini önermekte ve kurumsal yönetim 

ilkelerinin şirketlerce uygulanması durumunda ülkenin ekonomik refahı üzerinde 

sağlayacağı katkılar üzerinde durmaktadır. OECD kurumsal yönetim ilkeleri 5 ana 

başlık halinde yayınlanmıştır. Tezimizin de konusu olan şirket yöneticilerinin 

suistimallerinden kaynaklanan şirket iflaslarının bir daha yaşanmaması için OECD 

ilkelerinin 5. bölümünde yönetim kurulunun sorumlulukları başlıklı bir ilke 

yayınlanmıştır. Burada yönetim kurulunun istediği şekilde karar alması yerine şirketle 

ilgili tüm dengeleri gözeterek karar alması sağlanmıştır. Böylece yönetim kurulunun 

hesap verme sorumluluğu arttırılmış ve objektif olarak karar verebilme yetenekleri 

sağlanmıştır. 

Kurumsal yönetimi benimsemiş olan ülkeler, her ne kadar kendi hukuk mevzuatı 

çerçevesinde bunu uygulasalar da kurumsal yönetim sistemleri ülkelerde birbirine 

yaklaşmaya başlamıştır. Tüm ülkelerin kurumsal yönetim çerçevesinde genelde 

benimsemiş oldukları iki sistem vardır. Bunlardan birincisi, özellikle sermaye 

piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde uygulanan Anglo-Sakson sistemidir. Bu sistem 

sürekli olarak uygulanan ülkelerce gelişmeye uğramaktadır. Amerika ve İngiltere bu 

sistemde yer alan ülkelerin başında gelmektedirler. Bu sistemde kurumsal yönetimde en 

önemli menfaat sahiplerinden olan hissedarlar ön plana çıkmaktadırlar. Çünkü bu 

sistemin uygulandığı ülkelerde güçlü bir şirket mülkiyeti söz konusudur. Şirket bir çok 

hissedarın mülkü konumundadır. Gelişmiş sermaye piyasalarına sahip olduklarında bu 

ülkelerdeki şirketler büyük çaplı şirketlerdir. Bununla beraber bu şirketlerden çoğu 

uluslar arası şirket konumundadır. Bu şirketlerde yaşanabilecek bir olumsuzluk birçok 

menfaat sahibini etkileyeceğinden dolayı sistem kendini sürekli yenilemelidir 

Kıta Avrupası sistemi, kurumsal yönetimin uygulandığı ülkelerce kabul edilmiş 

olan bir diğer sistemdir. Bu sistemde yer alan ülkelerin başında Almanya ve Japonya 

gelmektedir. Bu sistem Kıta Avrupası’nda uygulanmakta geliştirilmeye devam 
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etmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği şirketlerin yönetim kurulunda menfaat 

sahiplerinden olan çalışanların temsil edilebilmesidir. Böylece çalışanlar, şirketlerin 

yönetimlerinde söz sahibi olmaktadırlar. Bu durum şirketlerin, ikincil ve üçüncül kuşak 

olarak yaşayabilmelerine olanak sağlayabilmektedir. Çünkü şirketlerde çalışanların 

performansları, şirketlerin büyümelerinde ve yaşayabilmelerinde önemli bir konu 

olmaktadır. Bu sistemde ayrıca bankalarında önemi vardır. Bankaların şirketlere ortak 

olup olmadıklarına bakılmaksızın şirket yönetim kurullarında yer almaktadırlar. Hatta 

şirketler bankaları yönetim kurullarında yer almaları için davet etmektedirler. Böylece 

menfaat sahiplerinden olan çalışanlar ve bankalar aracılığı ile şirket yönetim 

kurullarında söz sahibi olunabilmekte ve yönetim kurulları denetlenmektedir. 

Amerika’da Enron skandalı ile birlikte son yıllarda kurumsal yönetimin 

gelişmesinde önemli adımlar atılmıştır. Enron uluslar arası bir şirket olarak faaliyet 

göstermekteyken şirket yöneticilerinin suistimallerinden kaynaklanan durumlarından 

dolayı şirket 2001 yılının sonunda iflas etmiştir. Yaşanan bu iflasa Enron’un bağımsız 

denetim kuruluşu olan Arthur Anderson’da katılmıştır. Arthur Anderson, Enron’u 

denetlemiş ve düzenlediği raporda mali tabloların gerçekleri yansıttığını onaylamıştır. 

Bu durum karşısında da menfaat sahipleri ve diğer mali rapor kullanıcıları Enron’la 

ilgili olarak bir tedbir almamışlardır. Bu skandalda bir bağımsız denetim kuruluşu yer 

aldığı için bağımsız denetim kuruluşlarını disiplin altına alabilmek için Amerika’da 

2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasası çıkartılmıştır. Böylece bağımsız denetim 

kuruluşları asli görevleri olan denetim dışındaki faaliyetlerde bulunmaları büyük ölçüde 

engellenmiştir. Bu durum Amerika ile birlikte tüm dünyadaki bağımsız denetim 

kuruluşlarının disiplin altına alınmasında olumlu bir gelişme olmuştur. 

Parmalat ise, Avrupa’nın Enron’u olarak kabul edilmektedir. Parmalat olayında 

da yine yöneticilerin suistimallerinden kaynaklanmış olan bir iflas söz konusudur. 

Burada off-shore bankalar kullanılarak Parmalat şirketi iflas ettirilmiştir. Bu olayda 

bankalar pasif olarak yer almışlardır. Çünkü bankalar, Parmalat’ın mali durumunun 

bozulduğunu fark etmişler ve şirkete kredi vermeyi durdurmuşlardır. Parmalat güçlü bir 

şirket olarak görüldüğünden İtalya’da ve tüm dünyada kredi derecelendirme 

kuruluşlarınca yatırım yapılabilir güvenlikte olan bir şirketti. Parmalat, bankalarca kredi 

verilmesi yerine yine bankalar aracılığı ile yatırımcılara tahvil ihracında bulundu. 

Bankalar bu ihraçla kendi kredilerini kurtarmışlardır. Fakat sonunda Parmalat iflas 
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edince yatırımcılar zarara uğramıştır. Kıta Avrupası sisteminde bankalara büyük işler 

düşmektedir. Bankalar İtalya’da kendilerine düşeni yapmadıklarından dolayı Parmalat 

iflas etmiş ve yatırımcılar yatırımlarını kaybetmiştir. 

Enron ve Parmalat gibi iki büyük şirketin iflaslarından anlaşılacağı gibi 

şirketlerin denetimi önemli bir konu arz etmektedir. Tez çalışmamızda bu konu üzerinde 

durulmuştur. Şirketler kendilerini denetim kurullarıyla her ülkenin kanunlarıyla 

denetlettirmektedir. Bununla beraber menfaat sahiplerinin denetimi kurumsal yönetimde 

önemli bir konu olmaktadır. Çünkü bir şirketten en fazla menfaate sahip olduklarından 

ve şirket iflasından en çok zarar göreceklerinden dolayı hem yasalarla hem de kamuoyu 

oluşturarak denetimlerini sürdürmektedir. Bir başka önemli konu ise bağımsız denetim 

kuruluşlarının denetimidir. Bu kuruluşlarca hazırlanmış olan raporlar son derece önemli 

olduklarından dolayı bu kuruluşların sıkı bir disiplinle denetimlerini yapmaları 

gerekmektedir. Çünkü menfaat sahipleri bu raporlara bakarak şirketle ilgili kararlar 

almaktadırlar. Özellikle bir şirketin hisse senetlerini almak isteyen yatırımcılar, şirketle 

ilgili kararlarını bu mali tablolara göre almaktadırlar. Bunun yanında kredi verenler ve 

tedarikçilerde bir menfaat sahibi olarak bu mali tabloları en çok kullananlardır. 

Tezin ikinci bölümünde denetim kurulu ve menfaat sahiplerinin denetimi 

üzerinde durulmuştur. Kurumsal yönetimde, şirketlerin yönetimlerinin şeffaf ve hesap 

verebilir olabilmesi için özellikle menfaat sahiplerince denetimin yapılması 

gerekmektedir. Bunun bir sonucu olarak da kurumsal yönetimde menfaat sahiplerinin 

denetimi önem kazanmıştır. Menfaat sahiplerince denetimin başında da hissedarların 

denetimi gelmektedir. 

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketler açısından, şirketlerin hisselerinin 

talep görebilmesi önemli bir konudur. Yatırımcı konumunda olan hissedarlar aynı 

sektörde faaliyet gösteren iyi bir şirketin hisse senetlerini alabilmektedirler. Bundan 

dolayıdır ki, hissedarlara yatırımlarını kara dönüştürebilecek şirket hisseleri 

gerekmektedir. Hissedarların denetimiyle birlikte şirketlerin yönetimleri bu doğrultuda 

şekillenmekte ve hissedarların kar elde edebilecekleri bir şirket yönetimi 

sergilenmektedir. Bir diğer menfaat grubu olan çalışanların denetimi de önemli bir 

denetim şeklidir. Kurumsal yönetim sistemlerinden Kıta Avrupası sisteminde, 

çalışanları temsilen yönetim kurulunda bir üye yer almaktadır. Yönetim kurulu hem bu 
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üye ile denetlenebilmekte hem de yönetim eğer iyi bir performans sergilemiyorsa 

çalışanların işi bırakma ve yavaşlatma gibi yöntemleriyle denetlenmektedir. 

Kurumsal yönetim çerçevesinde diğer menfaat sahiplerinden olan müşteriler, 

tedarikçiler, kredi verenler, yerel ve merkezi yönetim, sendikalar, sivil toplum örgütleri 

ve medyanın da yapmış olduğu denetimler önemlidir. Ülkemizde de menfaat 

sahiplerinin yapmış oldukları denetim önemli bir konu olmaktadır. Özellikle İMKB’de 

işlem gören şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları önemli hale gelmiştir. 

İMKB’nin kurumsal yönetim konusunda yapmış olduğu çalışmalardan birisi kurumsal 

yönetim endeksi oluşturulması olmuştur. Bu endekste yer alabilecek olan şirketler bir 

adım önde olabilecekler ve yatırımcılar tarafından tercih sebebi olabileceklerdir. Fakat 

Şubat 2005’te oluşturulmuş olan bu endekse alınan henüz olmamıştır. Çünkü gerekli 

olan şartları hiçbir şirket sağlayamamıştır. Türkiye’deki bu durum, kurumsal yönetim 

çerçevesinde önemli bir eksikliktir. Borsadaki şirketler el değiştirirken kurumsal 

yönetim ilkeleri tam olarak uygulanmadığından düşük fiyattan alıcı bulmaktadırlar. 

Özellikle bu durumu bilen yabancı yatırımcılar Türkiye’deki ucuz şirketleri satın 

almaktadırlar. 

Kurumsal yönetimde menfaat sahiplerince yapılmış olan denetimler sonucunda 

hem şirketlerin performansları artıyor hem de şirketlerin ikincil ve üçüncül kuşak olarak 

yaşayabilmeleri sağlanabilmektedir. Şirketlerin menfaat sahiplerinden olan yerel ve 

merkezi yönetimlerle iyi ilişkiler içerisinde olabilmesi, şirketlerin yatırım yaparak 

büyümelerine önemli katkılar sunmaktadır. Genel olarak tüm menfaat sahiplerinin 

şirketleri denetlemeleri önemli bir konu olmaktadır. 

Tezin üçüncü bölümünde ise kurumsal yönetimin en önemli denetim şekli olan 

bağımsız denetim yer almaktadır. Bağımsız denetim, şirket dışından olan kişilerin 

şirketlerin mali tablolarını denetleyerek kamuya açıklamada kullanılan bir yöntemdir. 

Şirket dışından bu işi meslek edinen kişilerce denetleme yapıldığından mali tabloların 

güvenilirliği daha fazla olmaktadır. Denetimden geçmiş mali tablolar da menfaat 

sahiplerince kullanıldıklarından dolayı bu tabloların doğru ve gerçekleri yansıtması son 

derece önemlidir. Sermaye piyasaları gelişmiş olan ülkelerde yaşanan şirketler 

iflaslarında yönetim kurulu üyelerinin yanında bağımsız denetim kuruluşları da yer 

almıştır. Bağımsız denetim kuruluşları şirketlere hem denetim hizmeti vermiş hem de 
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danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu kuruluşlarca şirketlerin mali durumları bilinmekteydi. 

Özellikle Enron skandalında bağımsız denetleme kuruluşu olan Arthur Anderson’un da 

yer almış olması bağımsız denetim kuruluşlarına olan güveni sarsmıştır. Kurumsal 

yönetimde bağımsız denetimin önemli bir yeri olduğundan dolayı bu kuruluşları disiplin 

altına alabilmek için Amerika’da 2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasası çıkarılmıştır. 

Böylece kuruluşlar sıkı bir disiplin altına alındıklarından dolayı yaşanabilecek olan 

şirket iflaslarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarının Amerika’da disiplin altına alınması durumu 

tüm ülkeleri etkilemiştir. Sarbanes-Oxley Yasası hükümleri tüm ülkelerce benimsenmiş 

ve kendi ülkelerinde yasa değişiklikleriyle bu kanunu uygulamaya başlamışlardır. 

Ülkemizde de bağımsız denetim şirketler açısından önemli bir durum arz etmektedir. 

Özellikle de hisse senetleri borsaya kote edilmiş olan şirketlerde bağımsız denetim 

önemli olmaktadır. Çünkü hissedarlar ve diğer menfaat sahipleri bağımsız denetimden 

geçmiş olan mali raporlara göre şirket hakkında karar verdiklerinden dolayı bağımsız 

denetim kuruluşlarının verdikleri raporların güvenilir olması önem kazanmaktadır. 

Bağımsız denetimin bu öneminden dolayı sermaye piyasalarında denetleme ve 

düzenleme görevi olan SPK tarafından düzenlemeler yapılmıştır. SPK’nın Seri:X nolu 

tebliğlerinde bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bununla 

beraber 2002 tarihli Sarbanes-Oxley Yasası çıktıktan sonra bu kanun çerçevesinde yeni 

düzenlemeler yapılmış ve böylece Türkiye’deki bağımsız denetimde yaşanan eksiklikler 

giderilmiş olmaktadır. Böylece hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde kurumsal 

yönetim kapsamında bağımsız denetimin önemi ortaya konulmuştur. 
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EK–1                       OECD KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

I. Pay Sahiplerinin Hakları 

Kurumsal yönetim yapısı pay sahiplerinin haklarını korumalıdır. 

A. Temel pay sahibi hakları: 1) Mülkiyet tescil yöntemlerini güvence altına 

almak; 2) Payları temlik veya devretmek; 3) Anonim ortaklıkla ilgili bilgileri zamanında 

ve düzenli bir şekilde elde etmek; 4) Genel kurul toplantılarına katılmak ve oy 

kullanmak; 5) Yönetim kurulu üyelerini seçmek; ve 6) Anonim ortaklık karını 

paylaşmak haklarını içerir. 

B. Pay sahipleri, 1) Ortaklığın statüsündeki veya kuruluş sözleşmesindeki ya da 

benzeri anayasal belgelerindeki değişiklikler; 2) Ek hisse senedi çıkarma yetkisi; ve 3) 

Gerçekte ortaklığın satışıyla sonuçlanan olağanüstü işlemler gibi, ortaklığa dair temel 

değişikliklere ilişkin kararlara katılmak ve bunlar hakkında yeterince bilgilendirmek 

hakkına sahiptirler. 

C. Pay sahipleri genel kurul toplantılarına etkili bir şekilde katılmak ve oy 

kullanmak imkanına sahip olmalıdırlar ve oy kullanma usulleri de dahil olmak üzere 

genel kurul toplantılarını düzenleyen kurallar hakkında bilgilendirilmelidirler. 

 1. Pay sahiplerine hem genel kurulların tarihi, yeri ve gündemi hakkında 

yeterli ve zamanında bilgi hem de toplantıda karar verilecek konularla bağlantılı tam ve 

zamanında bilgi verilmelidir. 

 2. Pay sahiplerine, makul sınırlamalar içinde, yönetim kuruluna soru 

sormak ve genel kurul gündemine madde ekletmek imkânları sağlanmalıdır. 

 3. Pay sahipleri bizzat veya gıyaben oy kullanabilmeli ve ister bizzat 

isterse de gıyaben kullanılmış olsun oylara eşit etki tanınmalıdır. 

D. Belirli pay sahiplerinin, sahip oldukları paylarla orantısız kontrol seviyesi 

elde etmesini mümkün kılan sermaye yapıları ve düzenlemeler kamuya açıklanmalıdır. 

E. Anonim ortaklığın piyasa kontrolünün etkili ve şeffaf bir tarzda işlemesine 

olanak tanınmalıdır. 
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 1. Sermaye piyasalarında ortaklık kontrolünü elde etmenin kural ve 

usulleri ile birleşme ve ortaklık varlıklarının önemli bölümlerinin satışı gibi olağanüstü 

işlemler, yatırımcıların haklarını ve izleyecekleri yolu anlamaları için, açık bir şekilde 

düzenlenmeli ve kamuya açıklanmalıdır. İşlemler, sınıflarına göre bütün pay 

sahiplerinin haklarını koruyan şeffaf fiyatlarla ve adil şartlar altında gerçekleşmelidir. 

 2. Ortaklığı ele geçirmeye karşı savunma araçları, yönetimi hesap verme 

sorumluluğundan korumak için kullanılmamalıdır. 

F. Kurumsal yatırımcılar da dâhil olmak üzere pay sahipleri, oy haklarını 

kullanmalarının maliyetlerini ve paydalarını dikkate almalıdırlar. 

ІІ. Pay Sahiplerinin Eşit İşleme Tabi Tutulmaları 

Kurumsal yönetim yapısı, azınlık ve yabancı pay sahipleri de dahil, bütün pay 

sahiplerinin eşit işleme tabi tutulmasını sağlamalıdır. Bütün pay sahipleri, haklarının 

ihlal edilmesi sebebiyle etkili bir tazminat elde etme imkanına sahip olmalıdırlar. 

A. Aynı grup içerisindeki pay sahiplerine eşit muamele yapılmalıdır. 

 1. Herhangi bir grup içindeki bütün pay sahipleri, eşit oy hakkına sahip 

olmalıdırlar. Tüm yatırımcılar (hisse senetlerini) satın almadan önce bütün pay 

gruplarına verilen oy hakları hakkında bilgi elde edebilmelidirler. Oy haklarındaki 

herhangi bir değişiklik, pay sahibi oyuna tâbi olmalıdır. 

 2. Oy, paydan doğan hakları kullanma yetkisine sahip kişi ile üzerinde 

anlaşmaya varılan şekilde, saklama kuruluşları veya vekiller tarafından kullanılmalıdır. 

B. İçerden öğrenenlerin ticareti ve yolsuz kişisel işlem yasaklanmalıdır. 

C. Yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin, ortaklığı etkileyen işlem ve 

konulardaki her türlü esaslı menfaatlerinin kamuya açıklanması gerekmektedir. 

ІІІ. Kurumsal Yönetimde İlgililerin Rolü 

Kurumsal yönetim yapısı, ilgililerin haklarını mevzuatta öngörüldüğü şekilde 

tanımalı, zenginlik ve iş alanları yaratılmasında anonim ortaklıklar ile ilgililer arasında 

etkin bir iş birliğini ve mali yönden güçlü işletmelerin ayakta kalmasını teşvik etmelidir. 
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A. Kurumsal yönetim yapısı, ilgililerin kanunen korunan haklarına riayet 

edilmesini teminat altına almalıdır. 

B. İlgililerin menfaatlerinin kanunen korunduğu durumlarda, ilgililer haklarını 

ihlal edilmesi sebebiyle etkili bir tazminat elde etme imkanına sahip olmalıdırlar. 

C. Kurumsal yönetimin yapısı ilgililerin katılımı açısından performans artırıcı 

mekanizmalara olanak tanımalıdır. 

D. İlgililer, ortaklık yönetim sürecine katıldıkları durumlarda, gerekli (ilgili-

uygun) bilgilere ulaşabilmelidirler. 

ІV. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

Kurumsal yönetimin yapısı; mali durum performansı, mülkiyet (Sermaye yapısı) 

ve ortaklığın yönetimi de dahil anonim ortaklık ile ilgili bütün esaslı konularda, 

zamanında ve doğru bir şekilde kamunun aydınlatılmasını sağlamalıdır. 

A. Kamuyu aydınlatma, aşağıdaki hususlardaki esaslı bilgileri içermeli, fakat 

bunlarla sınırlanmamalıdır. 

1. Ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları 

2. Ortaklık hedefleri 

3. Büyük pay sahipleri ve oy hakları 

4. Yönetim kurulu üyeleri ile icrai yetkisi olan idareciler ve ücretleri 

5. Öngörülebilir esaslı risk faktörleri 

6. İşçiler ve diğer ilgililer hakkındaki esaslı konular 

7. Yönetim yapıları ve politikaları 

B. Bilgi; yüksek kalitede muhasebe, mali ve mali olmayan kamuyu aydınlatma 

ve denetleme standartlarına uygun olarak hazırlanmalı, denetlenmeli ve kamuya 

açıklanmalıdır. 
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C. Mali tabloların hazırlanış ve açıklanış şekline ilişkin dış ve tarafsız bir 

teminatın sağlanması için yıllık denetim, bağımsız bir denetçi tarafından icra 

edilmelidir. 

D. Bilgi yayma kanalları, ilgili bilgiye kullanıcılar tarafından adil bir biçimde, 

zamanında ve düşük maliyetle erişilmesini sağlamalıdır. 

V. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları 

Kurumsal yönetim yapısı, yönetim kurulu tarafından ortaklığın stratejik 

rehberliğini ve işletme örgütünün etkili bir şekilde gözetimini sağlamalı ve yönetim 

kurulunu şirket ve pay sahiplerine karşı (Hesap verme) sorumluluğunu temin etmelidir. 

A. Yönetim kurulu üyeleri tam olarak bilgilenmiş bir şekilde, iyi niyetle, işin 

gerektirdiği ihtimam ve dikkati göstererek ve ortaklık ve pay sahiplerinin menfaatlerini 

en iyi şekilde gözeterek hareket etmelidirler. 

B. Yönetim kurulu kararlarının değişik pay sahibi gruplarını farklı bir şekilde 

etkileyebileceği durumlarda, yönetim kurulu pay sahiplerine adil davranmalıdır. 

C. Yönetim kurulu yürürlükteki mevzuata uygunluğu sağlamalı ve ilgililerin 

menfaatlerini göz önünde bulundurmalıdır. 

D. Yönetim kurulu, aşağıdaki hususların da dahil olduğu belirli temel görevleri 

yerine getirmelidir. 

       1. Ortaklık stratejisini, temel faaliyet planlarını incelemek ve bunlara yön 

vermek; performans hedeflerini belirlemek; yerine getirildiğini ve ortaklık 

performansını gözetlemek (kontrol etmek), ve büyük sermaye harcamalarına, ortaklık 

devralmalarına ve mal varlığı satışlarına nezaret etmek. 

       2. İcrai yetkisi olanları seçmek, ücretlerini belirlemek, gözetlemek, 

gerektiğinde değiştirmek ve görevi sona erenlerin yerine yenilerinin gelme prosedürünü 

idare etmek. 

3. Üst düzey idarecilerin ve yönetim kurulunun ücret sistemini incelemek ve 

şekli ve şeffaf bir yönetim kurulu üyeliği adaylık sürecini sağlamak. 
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       4. Ortaklık aktiflerinin yanlış kullanışı ve grup işlemlerinde suiistimal de 

dâhil olmak üzere işletme örgütü, yönetim kurulu üyeleri ve pay sahiplerinin muhtemel 

menfaat çatışmalarını gözlemlemek ve çözmek. 

       5. Bağımsız denetim de dahil olmak üzere ortaklığın muhasebe ve mali 

rapor sistemlerinin doğruluğunu ve özellikle risk denetimi mali kontrol ve hukuka 

uygunluk açısından münasip kontrol sistemlerinin yerleşmesini sağlamak. 

       6. Faaliyete geçirilen yönetim uygulamalarının verimliliğini kontrol etmek 

(gözetlemek) ve gerekli değişiklikleri yapmak. 

       7. Kamuyu aydınlatma ve iletişim sürecine nezaret etmek. 

E. Yönetim kurulu, özellikle işletme örgütünden bağımsız olarak, ortaklık 

işlerinde objektif karar verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

       1. Yönetim kurulları, muhtemel çıkar çatışmalarının bulunduğu işlerde 

bağımsız karar vermeye muktedir yeter sayıda, icrai yetkisi olmayan kurul üyelerini 

atamaya dikkat etmelidir. Bu türden kilit sorumluluk örnekleri mali raporları tutma, 

aday gösterme ve icrai yetkisi olanların (işletme örgütünün) ve yönetim kurulu 

üyelerinin ücret sistemleridir. 

       2. Yönetim kurulu üyeleri, sorumluluklarına yeterli zamanı ayırmalıdırlar. 

F. Sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için, yönetim kurulu üyeleri doğru ve 

gerekli (ilgili-uygun) bilgiye zamanında erişebilmelidirler. 


