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ÖZET

YEĞEN, Serdal. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi ile Firma Performansı
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.

Ekonomide sürekli yaşanan değişim ve gelişim ile rekabet ekosistemi, işletmelerde
yönetim anlayışının zaman içerisinde çeşitli şekillere bürünmesine sebep olan
faktörlerdir. Günümüzde bu anlayış, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsendiği
yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem teoride hem de uygulamada üzerinde
yoğun tartışmaların olduğu konulardan birisi olan kurumsal yönetim anlayışının,
şirketin tüm paydaşlarının çıkarlarının korunmasına yönelik oluşturulan kurallar bütünü
olarak ifade edilmesi mümkündür. Uluslararası düzeyde özellikle OECD tarafından
geliştirilen kurumsal yönetim ilkeleri, ülkemizde halka açık şirketler tarafından
uygulanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Bu doğrultuda,
şirketlerin kurumsal yönetim duyarlılığını artırmak üzere Borsa İstanbul bünyesinde
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) oluşturulmuş ve kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecelendirmesi yaptıran şirketler endeks kapsamına alınmıştır. 20112015 yılları arasında en az üç dönem kurumsal yönetim derecelendirmesi notuna sahip,
finans sektörü dışındaki 31 şirkete ilişkin kurumsal yönetim seviyesinin, firma
performansına etkisinin olup olmadığı bu çalışmanın araştırma konusu olmuştur. Firma
performansını temsil eden Tobin q değerinin, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesi notuyla pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunduğu sonucuna
ulaşılırken; aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) ile kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesi notu arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
olmadığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler:
Kurumsal yönetim, kurumsal yönetim endeksi, kurumsal yönetim ilkeleri, firma
performansı, XKURY
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ABSTRACT

YEĞEN, Serdal. Analysis of Relationship Between Compliance Degree of Corporate
Governance Principles and Firm Performance, Master Thesis, Ankara, 2016.

The continuous change and development in the economy and the competition ecosystem
are factors that cause the management concept in enterprises to take various forms over
time. Today, this understanding comes out as a management approach which is in line
with corporate governance principles. The concept of corporate governance, which is
one of the topics that have been intensively discussed both in theory and in practice,
emerges as a set of rules for the protection of the interests of all the stakeholders of the
company. The corporate governance principles, which are developed at international
level, especially by the OECD are regulated by the Capital Markets Board to be
implemented by public companies in our country. In this respect, the BIST Corporate
Governance Index has been established in order to increase the awareness of the
corporate governance of the companies and the companies that have the compliance
rating to the corporate governance principles are included in the index. Whether or not
the level of corporate governance of the 31 companies outside the financial sector, which
has been rated as corporate governance for at least three periods between 2011 and 2015,
has had an effect on firm performance has been the subject of research of this study. A
positive and statistically significant relationship between the corporate governance
principles score and the Tobin q ratio representing the performance of the company has
been found. Moreover, relationship between return on asset (ROA) and return on equity
(ROA) and corporate governance principles score has been found to be statistically
insignificant.
Key Words:
Corporate governance, corporate governance index, corporate governance principles,
firm performance, XKURY
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GİRİŞ

“İşletmelerde iyi yönetim” anlayışı, son dönemde işletmelerin iç ve dış paydaşlarının
zarar görmelerine sebep olan şirket skandalları ile 21. yüzyıldan itibaren hızlanarak
artan küreselleşme sürecinde yaşanan sermayenin serbest dolaşımı etkisiyle gündemde
olan konulardan birisi olmuştur. Özellikle pay senetlerine çok sayıda yatırımcının sahip
olduğu halka açık şirketlerde yaşanan usulsüzlükler, ortakların ciddi ekonomik sorunlar
yaşamasına ve ülke ekonomilerinin önemli problemlerle karşılaşmalarına sebebiyet
vermiştir.
Bununla birlikte, sermaye piyasalarında bilgisayar teknolojilerinde yaşanan ilerlemelere
paralel olarak ortaya çıkan olağanüstü gelişmeler, ulusal düzeyde sermayenin tabana
yayılmasına katkı sağladığı gibi uluslararası arenada da yatırımcıların deniz aşırı
yatırımlar yapmalarını daha kolay hale getirmiştir. Sermayenin getirisi ve güvenliğinin
giderek önem kazanmasından dolayı, uluslararası kuruluşlar çeşitli düzenlemeleri
hayata geçirmişler ve ülkeler de kendi kurallarını yürürlüğe koymaya başlamışlardır.
Kurumsal yönetim olarak genel bir çerçevede ifade edilebilecek olan bu kural ve ilkeler,
şirketlerin tüm paydaşları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ve şirketin etkin bir
denetim sistemine kavuşmasına katkı sağlamaktadır.
Kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi, katlanılan bir takım maliyetlere karşın
birçok fayda sağlamaktadır. Bu doğrultuda, başta OECD’nin bulunduğu uluslararası
kuruluşlar ve düzenleyici kurumlar, kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerce
uygulanması için adımlar atmışlardır. Şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk
temelinde yükselen kurumsal yönetim anlayışı, geniş çevrelerce kabul edilen bir konu
olmuştur. Ülkemizde de özellikle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal
yönetim ilkelerinin halka açık şirketlerce benimsenmesi ve uygulanması için
düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi
(XKURY) oluşturulmuş ve şirketler, Kurul tarafından belirlenen ilkelere uyumlarının
derecelendirilmesi hususunda teşvik edilmiştir.
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Bu tez çalışmasının temel amacı, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesinin
firmanın piyasa ve operasyonel bazlı performansına etkisinin olup olmadığının
irdelenmesidir. Bununla birlikte, konunun ele alınış sistematiğine uygun olarak
kurumsal yönetime ilişkin kavramsal çerçeve açıklanarak Türkiye’de kurumsal
yönetimin hukuki boyutu ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmamızın kapsamı, BIST
Kurumsal Yönetim Endeksinde (XKURY) yer alan, finans sektörü dışında kalan ve
2011-2015 yılları arasında en az üç dönem kurumsal yönetim derecelendirme notu almış
31 şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu ile yıllık finansal
tablolarından ve borsada oluşan değerlerinden elde edilen Tobin q oranı, aktif getiri
oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak
belirlenmiştir. Hisse başına kazanç değeri, net satış hasılatı ve finansal kaldıraç oranı,
bağımlı değişkeni etkileyeceği düşünülen değişkenler olarak modellere dahil edilmiştir.
Kurumsal yönetim anlayışının geniş çevrelerce benimsenmesine paralel olarak konuya
ilişkin birçok akademik çalışma gerçekleştirildiği görülmüştür. Literatürde kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesiyle firma değeri ve operasyonel performansın pozitif
bir ilişki içerisinde olduğunu gösteren araştırmaların yanı sıra, herhangi bir ilişkinin
bulunmadığı veya negatif bir ilişkinin varlığının tespit edildiği çalışmalar yer
almaktadır. Bu çalışmalarda farklı istatistiksel yöntemlerle analizler yapıldığı
görülmüştür. Analizlerin hem zaman hem de yatay kesit boyutu olması halinde ise
sıklıkla panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda da verilerin zaman ve
kesit boyutu bulunduğundan panel veri analiz yöntemi tercih edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen bulguların, akademik çalışmalara, kurumsal yönetim
uygulamalarının olası sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi açısından yöneticilere,
yatırım kararlarında kurumsal yönetimin etkisinin değerlendirilebilmesi açısından
yatırımcılara, kurumsal yönetim anlayışının şirketlerde yerleşmesinin bir bütün olarak
ülke ekonomisine katkısını değerlendirebilmek açısından da düzenleyici ve denetleyici
kuruluşlara katkı sağlaması beklenmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde, konunun ele alınış sistematiğine uygun olarak kavramsal
çerçeve oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, kurumsal yönetim kavramı ve bu kavramın
ortaya çıkışı ile gelişim sürecine ilişkin bilgiler verilmiştir. Kurumsal yönetime ilişkin
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temel ilkeler açıklanmıştır ve kurumsal yönetim teorileri ele alınmıştır. Son olarak
Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası modelleri özelinde kurumsal yönetim modelleri
hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişme sürecine paralel
olarak, konuya ilişkin TÜSİAD, SPK ve BDDK tarafından yapılan düzenlemeler
hakkında bilgiler verilmiş, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumsal
yönetim ele alınmıştır. Kurumsal yönetimin derecelendirilmesi ve BIST Kurumsal
Yönetim Endeksi hakkında açıklamalar yapılarak, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesinin firma performansını nasıl etkilediğine dair yapılan ulusal ve uluslararası
çalışmalara yer verilmiştir.
Üçüncü ve son bölümde ise araştırmanın amacına ve önemine ilişkin bilgiler verilmiş,
veri seti açıklanmış ve araştırmanın varsayımları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Daha sonra temel hipotez ve buna bağlı alt hipotezler oluşturulmuştur. Durağanlık
testleri ve hangi panel veri analiz yönteminin seçilmesi gerektiğine ilişkin testler
gerçekleştirilmiştir. Temel model ve bu modele bağlı alt modeller oluşturularak
analizler yürütülmüştür. Panel veri analizi sonrası elde edilen bulgular yorumlanarak
öneriler sunulmuştur.

4

BİRİNCİ BÖLÜM
KURUMSAL YÖNETİM

Çalışmanın bu bölümünde, kurumsal yönetim kavramı ve kurumsal yönetimin önemine
ilişkin olarak genel bilgilere yer verilecek, kurumsal yönetimin ortaya çıkışı ve gelişimi
ele alınacak, kurumsal yönetimin temel taşları olan kurumsal yönetim ilkeleri
açıklanacak, kurumsal yönetime ilişkin teorilerin neler olduğu incelenecek, kurumsal
yönetim

sistemleri

Anglo-Sakson

ve

Kıta

Avrupası

modelleri

özelinde

değerlendirilecektir.

1.1. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.1.1 Kurumsal Yönetim Kavramı

Kurumsal yönetim, genel anlamda işletmelerde iyi yönetim kuralları olarak ifade
edilmekte

olup,

uluslararası

yazında

“corporate

governance”

olarak

kavramsallaştırılırken, Türkçe’ye kurumsal yönetim/yönetişim olarak tercüme
edilmiştir. Kurumsal yönetim ve kurumsal yönetişim şeklinde kullanımları çeşitli
çalışmalarda görmek mümkün olmakla birlikte, bu çalışmada ülkemizdeki yasal
düzenlemelere paralel olarak “kurumsal yönetim” ifadesi kullanılacaktır.
Kurumsal yönetim kavramının genel kabul görmüş tek bir tanımı bulunmamaktadır. Bu
kavramın nerede, ne amaçla ve kim tarafından kullanıldığına ve buna ilişkin ilkeleri
yayımlayan kuruluş veya örgüte göre değişiklik gösterdiği görülmektedir (Alp ve Kılıç,
2014, s. 23-37). Kurumsal yönetim anlayışı, bir ülkede ortaya çıkan ekonomik ve
toplumsal gelişmeler ışığında benimsenen değerlere göre şekillendiğinden, standart hale
gelmiş bir uygulama şekli olmayıp ülkelerin kendi değer ve ilkelerine göre bir takım
uygulama farklılıkları içermektedir (Büyükşalvarcı ve Abdioğlu, 2012).
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Gelişmiş ülkelerde dahi iyi veya kötü kurumsal yönetimin nasıl olacağı üzerine çok
fazla tartışma mevcuttur (Shleifer ve Vishny, 1997). Nitekim iyi kurumsal yönetimin
tek bir modelinin olmadığı OECD (2015) tarafından da belirtilmekte olup, iyi kurumsal
yönetim için bir takım ortak unsurlar bulunduğu ve kurumsal yönetim ilkelerinin bu
ortak unsurlar üzerinde inşa edildiği ifade edilmiştir.
Kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin ülkeler arası uygulama farklılıkları olmasına
karşın, geliştirilen uluslararası ilkeler yol gösterici olmaktadır. Söz konusu ilkelere
ileride detaylı bir şekilde değinilecek olup, bu aşamada OECD tarafından 2004 yılında
yayımlanan Kurumsal Yönetimin İlkeleri Revizyon Raporunda bulunan kurumsal
yönetimin geniş anlamda tanımına yer verilecektir (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
[TKYD], 2005):
“Kurumsal yönetim; bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer
paydaşlar arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim aynı zamanda
şirketin hedeflerinin belirlendiği bir yapıyı ortaya koymakta ve bu hedeflere nasıl
ulaşılacağının ve performansın nasıl denetleneceğinin yollarını çizmektedir. İyi
kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve üst yönetim için şirketin ve hissedarlarının
çıkarları doğrultusunda hedeflere yönelme açısından uygun teşvikleri sağlamalı ve
etkin denetimi kolaylaştırmalıdır.”

Kurumsal yönetim alanında önemli yapı taşlarından birisi olan Cadbury Raporunda ise
kurumsal yönetim, şirketlerin yönetildiği ve kontrol edildiği bir sistem olarak
tanımlanmıştır (Cadbury Raporu, 1992, paragraf 2.5). Yine Dünya Bankası tarafından
kurumsal yönetim aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır (Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği [TÜSİAD], 2002):
“Bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece
ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken, uzun dönemde ortaklarına
ekonomik değer yaratmasına imkân tanıyan, her türlü kanun, yönetmelik, kod ve
uygulamalar.”

Sahiplik ve kontrolün farklı çıkar gruplarının elinde olmasından kaynaklanan
çatışmanın sebep olduğu vekalet problemlerine dayalı maliyetlerin azaltılması,
kurumsal yönetim kavramının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir (Aren, Kayagil ve
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Aydemir, 2014). Kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kurulları, hissedarlar ve şirketin
diğer paydaşları arasındaki çıkar ilişkisini düzenleyen ilkeler bütünüdür (Alp ve Kılıç,
2014, s.37). Kurumsal yönetim, şirketin sermaye çekmesine ve faaliyetlerini daha
verimli yerine getirmesine olanak sağlamaktadır (Yıldırım, 2007).
Alacaklıoğlu (2009, s.47), kurumsal yönetimi, bir şirketin yönetimine etkisi olan
süreçler, gelenekler, politikalar, kurallar ve kanunların toplamı olarak değerlendirmiş;
kurumsal yönetimin başta hissedarlar, yöneticiler ve yönetim kurulu olmak üzere,
çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, bankalar ve tüm kamu olarak sıralanan paydaşlar
arasındaki ilişkileri ve işletmenin hedeflerini de kapsadığını ifade etmiştir.
Shleifer ve Vishny’nin (1997) kurumsal yönetim anlayışı, zaman zaman sahiplik ve
kontrolün birbirinden ayrılması olarak ifade edilen vekalet perspektifidir. Firmaya
sermaye getirerek veya borç vererek finansman sağlayanların, paralarını geri
alabilmeleri için çeşitli kurumsal yönetim mekanizmalarının uygulanacağını
belirtmektedirler.
Türkiye’de kurumsal yönetime ilişkin en önemli çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) tarafından yapılmıştır. Kurul, kurumsal yönetimi ilkeler bazında ele almış ancak
herhangi bir tanıma yer vermemiştir. Yine ticari hayatta temel kanun olan 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununda (TTK) kurumsal yönetimin tanımına ilişkin herhangi bir
düzenlemeye rastlanılmamıştır. Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) tarafından Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelik’te (2006) kurumsal yönetim aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
“Banka üst yönetiminin bankayı, belirlenmiş hedefler, Kanun, Kanuna istinaden
çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve banka içi
düzenlemeler ile bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay
sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde
yönetimini”

Bu açıklamalar çerçevesinde, kurumsal yönetim kısaca, şirketin yönetim organları, pay
sahipleri ile şirketin diğer tüm paydaşları arasındaki ilişkiyi düzenleyen, kontrol eden
ve izleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.
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1.1.2 Kurumsal Yönetimin Önemi

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum birçok yönden hem şirketler için hem de ülkeler için
fayda sağlamaktadır. Kurumsal yönetime olan ilginin artmasında küreselleşmenin 20.
yüzyılın son dönemleriyle birlikte hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına almasının,
kapitalizmin, özel sektörün her geçen gün artan öneminin ve şirketlerin büyümelerinin
etkili olduğu görülmektedir. Şirketlerin ortak sayılarının artması, yönetimin
profesyoneller eliyle sürdürülmesi, faaliyetlerin denizaşırı hale gelmesi ve finansal
piyasalarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler kurumsal yönetim anlayışının her geçen
gün daha da önem kazanmasına sebep olmuştur.
Kurumsal yönetimin şirketlere sağlayabileceği potansiyel faydalar dört grup altında
özetlenebilir (International Finance Corporation [IFC], 2010, s.17-22);


Performansın ve operasyonel etkinliğin artması,



Sermaye piyasalarına erişimin artması,



Sermaye maliyetlerinin düşmesi ve varlıkların değerinin artması,



Daha fazla itibar ve bilinirlik.

Uluslararası alanda ortaya çıkan şirket skandalları, kurumsal yönetimin gündeme
gelmesine sebep olmuştur ve gelecek yıllarda da bu önemin korunacağı
düşünülmektedir. Şirketlerin finansal raporlarında şeffaflık ve kamuyu aydınlatma
ilkelerine uymamaları, söz konusu skandalların en önemli sebeplerinden birisi olmuştur.
Dolayısıyla, kurumsal yönetim anlayışına sahip şirketlerin varlığının, sermaye
piyasalarının gelişmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Yatırımcılar
kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve derecelendirme raporlarına önem verdiğinden,
yatırım kararlarında şeffaflık düzeyi yüksek olan şirketleri tercih etmektedirler. Bu
doğrultuda, kurumsal yönetim anlayışını uygulayan şirketler daha da güçlenecek ve ülke
ekonomisine katkı sağlanabilecektir (Pamukçu, 2011).
Bununla birlikte, şirket yönetiminde görülen başarısızlıklar ve suiistimaller, son yıllarda
kurumsal yönetimin önem kazanmasının gerekçelerindendir. Kurumsal yönetimi
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güncel ve bu kadar önemli yapan gerekçelerden bir diğeri de gelişmekte olan ekonomiler
ve gelişen piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalardır (Kebeci, 2011 s.75).
Amerika’da Enron, Worldcom, Xerox, Lehman Brothers; İtalya’da Parmalat;
Hindistan’da Satyam gibi şirketlerin karıştığı skandallar 21. Yüzyılda gerçekleşen en
önemli skandallardandır (Yardımcıoğlu ve Ada, 2013). Bu şirketlerde skandallarla
birlikte aşırı şekilde değer kaybı yaşayan veya sıfırlanan şirket değerleri çok sayıda
yatırımcının zarar görmesine ve piyasaya olan güvenin azalmasına sebep olmuştur (Alp
ve Kılıç, 2014, s.49).
Son dönemde ise Almanya’da Volkswagen’in araçlarında emisyon düzeyini
olduğundan farklı gösteren yazılımlar yükleyerek yasal sınırlamaların üzerinde emisyon
salınımı yapan araçları piyasaya sürmesi, ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu
gelişmeler hisse senedi fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmasına sebep olmuş ve
yatırımcılar önemli kayıplar yaşamıştır. Bu durum sadece Volkswagen hisselerinde
değil bu şirketin çalıştığı şirketleri de etkilemiştir. Volkswagen marka araçların Türkiye
distribütörlüğünü yapan Doğuş Otomotiv hisse senetleri çok kısa bir sürede %50
civarında değer kaybetmiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket eden
şirketlerin bu tarz problemlerle karşılaşmaması beklenmektedir.
Şekil 1: Doğuş Otomotiv Grafiği

Kaynak: Borsa İstanbul (2015)
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması yalnızca şirket skandallarını
engellemekle kalmayıp, etkili kurumsal yönetim sisteminin şirketler bazında ve
ekonominin genelinde var olması, piyasa ekonomisinin uygun şekilde işleyebilmesi için
gerekli olan güveni sağlayacaktır. Bu güvenin sağlanması sermaye maliyetini düşürerek
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şirketleri, kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmaya yönlendirecek, nihai olarak
ekonomik büyüme gerçekleştirilecektir (OECD, 2004).
Bununla birlikte, OECD (2009) Practical Guide to Corporate Governance (Kurumsal
Yönetim Pratik Kılavuzu) çalışmasında kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine
ilişkin motivasyon faktörleri aşağıda sıralanmıştır;


Sermayeye daha kolay erişim ve sermaye maliyetlerinin düşürülmesi



Dış piyasa baskılarıyla yüzleşme ve baskılara cevap verebilme



Paydaşların çıkarlarının dengelenmesi



Aile şirketlerinde yönetim problemini çözme



Şirketin devamlılığını sağlama



Daha iyi faaliyet sonuçları elde etmek

Kurumsal yönetim, yatırımcıların korunması açısından önemli katkılar sağlamaktadır.
Finansal piyasaların kendi başına bırakılmaları doğru bir yöntem olmadığından
yatırımcıların korunmaları için bir takım düzenlemelerin ortaya konulması
gerekmektedir. Sermayenin tabana yayıldığı ve şirketlere etkin olarak dağıtıldığı
finansal piyasalarda kurumsal yönetim, güçlü yatırımcı koruma mekanizmaları ile
ilgilidir (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer ve Vishny, 2000).
Bununla birlikte, kurumsal yönetim ilkelerinden olan şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik
ve sorumluluk ilkelerine dayalı yönetim anlayışı önemli bir itibar göstergesidir
(Büyükşalvarcı ve Abdioğlu, 2012).
İşletmeler iyi kurumsal yönetim uygulamaları uyguladıkları takdirde bu durum yalnızca
şirket için değil aynı zamanda ülke açısından da olumlu faydalar sağlayacaktır. Şirketler
yönünden rekabet avantajına sahip olma, yönetim kalitesinin yüksek olması, sermaye
maliyetlerinin düşmesi, finansmana ulaşım imkânlarının artması, kriz dönemlerinde
oluşan hasarların daha kolay üstesinden gelinmesi ve sermaye piyasalarında süreklilik
sağlanması gibi avantajlar sağlamaktadır. Ülke açısından değerlendirildiğinde ise iyi
yönetim anlayışı, ülkenin uluslararası arenada imajının yükselmesi, ulusal kaynakların
yurt içi yatırımlara kanalize olmasına ve hatta yabancı sermayenin gelmesine,
ekonominin ve sermaye piyasalarının sürdürülebilir rekabet gücünün artmasına,
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ekonomik krizlerin etkilerinin minimize edilmesine, kaynak dağılımında etkinliğin
sağlanmasına ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadır (SPK, 2008).
Kurumsal yönetimin önemine ilişkin vurgular genellikle kurumsal yönetim ilkelerine
uyumun itibar göstergesi olduğu ve sermayeye ulaşım ile sermaye maliyetlerini
düşürdüğü yönünde olmuştur. Kurumsal yönetime uyumun firma performansına ve
değerine ilişkin olarak da birçok çalışma bulunmaktadır. Söz konusu faydanın firmanın
finansal performansı anlamında gerçekten sağlanıp sağlanmadığı aynı zamanda bu
çalışmanın da konusunu oluşturduğundan, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylara
ilerleyen bölümlerde değinilecektir. Darman’ a (2009) göre kurumsal yönetimin şirket
değerini arttırıp artırmadığı konusu halen tartışılmaktadır.

1.2. KURUMSAL YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

1.2.1. Kurumsal Yönetimin Ortaya Çıkışı

Ülkelerin ekonomilerinin büyümesi ve uluslararası ekonomik ilişkilerin artması,
sermaye hareketlerinin teknolojik gelişmelerle birlikte hızlanması ve ortak sayısının
artmasından dolayı şirket yönetiminde ortakların etkinliklerinin azalarak yöneticilerin
kararlarının önem kazanması gibi unsurlar, kurumsal yönetim kavramının ortaya
çıkmasındaki önemli faktörlerdir. (aktaran Cavlak, 2015). Ayrıca, şirket skandalları ve
ekonomik krizler de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesine sebep olan
etkenlerdendir (Yıldırım, 2007).
Günümüzde şirketlerin ortak sayısının artması ve organizasyonların daha da büyümesi,
geleneksel yönetim anlayışından kurumsal yönetim anlayışına doğru gidilmesine katkı
sağlamıştır. Bu bağlamda, şirketin sahibi ve yöneticilerinin farklı kişiler olması ile
şirketin büyük pay sahiplerinin kontrolünde olması ve bu kişilerin azınlık pay
sahiplerinin haklarına dikkat etmemeleri, hatta zaman zaman azınlık haklarını suiistimal
etmeleri kurumsal yönetim anlayışının bilimsel anlamda ortaya çıkışına ortam
hazırlamıştır (Aktan, 2006).
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Yukarıda ifade edilen gerekçelerle, modern anlamda kurumsal yönetime ilişkin
çalışmaların son yirmi yılda önem kazandığı görülse de bu konuda ilk uygulamaların
çok daha eskiye gittiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Her ne kadar modern anlamda
tartışıldığı boyutta olmasa da 1600’lerde The East India Company sahiplik ve kontrolün
bir birinden ayrıldığı bir çeşit yönetim kurulu oluşturmuştur. Yine Adam Smith’in 1776
yılında “Ulusların Refahı” adlı kitabında şirketlerin yönetimi üzerindeki zayıf kontrol
ve yönetim için teşvikler konusundaki uyarısı öne çıkmaktadır. Sanayi devrimi
sonrasında şirketlerin hızlıca büyümeleri fon ihtiyacını ciddi oranda artırmıştır. Bu
bağlamda yeni kaynaklara erişmek için hisse senedi ihracı yapabilecek nitelikteki şirket
türü olan anonim şirket, 1844 yılında İngiltere’de yasalara girmiştir (IFC, 2010, s. 11).
Bu gelişmeleri, 1932 yılında Berle ve Means tarafından yayımlanan “The Modern
Corporation and Private Property” isimli çalışma izlemiştir. 1929 yılından yaşanan
büyük buhran sonrası başlayan şirket teorilerine ilişkin çalışmalarda “kurumsal
yönetim” kavramı da ilk defa bu çalışmada kullanılmıştır ve bu alanda yeni ufuklar
açılmıştır (Doğan, 2007 s.55). Takip eden süreçte, 1933 yılında Amerika’da finansal
piyasaları düzenlemeye yönelik hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 1968 yılında
Avrupa Birliği ilk kez şirketler hukuku direktifini kabul etmiştir (IFC, 2010 s.11).
1970’li yıllarda meydana gelen petrol krizi ve yolsuzluklar ile İngiltere’de 1980’li
yılların sonlarında, 1990’lı yılların başlarında ortaya çıkan suiistimaller ve iflaslar,
kurumsal yönetime ilişkin çalışmalara zemin kazandırmıştır (Bal, 2015). Özellikle,
BBCI, Maxwell gibi şirket skandalları ve yöneticilere ödenen ücretler, İngiltere’de
şirket yönetimi ve finansal raporlama konularının sorgulanmasına sebep olmuştur (Alp
ve Kılıç, 2014, s.79). Bu gelişmeler sonucunda öncü bir grup tarafından kurumsal
yönetim ilkeleri hazırlanma sürecine girilmiştir (Yıldırım, 2007).
Bu süreçler sonucunda, İngiltere’de 1991 yılında Finansal Raporlama Konseyi, Londra
Borsası ve muhasebeciler tarafından yatırımcıların finansal raporlama ve denetime olan
güvenini artırmak ve kurumsal yönetim standartlarını yükseltmek amacıyla The
Committee on Financial Aspects of Corporate Governance (Kurumsal Yönetimin
Finansal Boyutları Komitesi) kurulmuştur (Cadbury Raporu, 1992).
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1.2.2. Cadbury Raporu

Kurumsal yönetim alanında önemli kilometre taşlarından birisi olarak kabul edilen, Sir
Adrian Cadbury başkanlığındaki Kurumsal Yönetimin Finansal Boyutları Komitesi
tarafından hazırlanan ve 1992 yılında yayımlanan rapor, başkanının ismiyle Cadbury
Raporu olarak anılmaktadır.
Cadbury Raporunda kurumsal yönetim sistemi, hem bir bütün olarak hem de bu sistemi
meydana getiren parçalar ile bu parçaların birbirleriyle olan ilişkileri yönüyle ele
alınmıştır. Bu raporun getirdiği öneriler birçok ülkede kurumsal yönetime ilişkin
çalışmalara öncü olmakla kalmamış, OECD tarafından da kurumsal yönetim ilkelerini
belirlerken dikkate alınmıştır (Güzeldere, 2014).
Cadbury Kodu olarak da adlandırılan raporda, gönüllük esasına göre şirketler tarafından
uygulanacak en iyi uygulama koduna yer verilmiştir. Gönüllülük esasıyla birlikte bu
felsefenin uygulanabilmesi için hukuki çerçeve de oluşturulmuştur. En iyi uygulama
kodunda,

yönetim

kurulunun

yapısına

ve

çalışma

esaslarına,

komitelerin

oluşturulmasına, icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirket yönetiminde aldıkları
rollere ve önemine, icracı yönetim kurulu üyelerinin atanmalarına ve ücretleri ile
raporlama ve denetim mekanizmasına dair tavsiyelerde bulunulmuştur. Londra Borsası
tarafından “uygula ya da uygulamıyorsan açıkla” prensibi çerçevesinde, raporda yer
verilen esaslar kotasyon koşullarının bir parçası halinde getirilmiştir (Bal, 2015;
Darman, 2009).
Komite, şirketlerin finansal raporlarında kodların her bir maddesine uyulup
uyulmadığına dair resmi bir ifadenin bulunmasını tavsiye etmiştir. Uymayacakları
takdirde ise neden uymadıklarını belirten bir açıklama metninin bulundurulması
öngörülmüştür. Bununla birlikte, şirketlerin yıllık raporlarını yayınlamadan önce
denetçi firmanın incelemesinden geçirmesini tavsiye etmektedir. Londra Borsası
tarafından kotasyon koşulu olarak öngörülen “uygula, uygulamıyorsan açıkla” ilkesiyle
birlikte, kurumsal yatırımcılar ve yatırım bankaları, yatırımları bulunan şirketlerden
kurallara uyulmasını istediler. Bunun sonucunda, birçok şirket yönetim prosedürlerini
ve idarelerini değiştirdi (Karayel, 2006).
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Raporun ilk bölümünde, kurumsal yönetime ilişkin genel bir bakış ve tanımlama
yapılarak, yönetim ve denetim kurullarının genel olarak görev ve sorumluluklarına
değinilmiştir. Raporun açıklık, bütünlük ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak
hazırlandığı ifade edilmiştir. Yönetim kurulu ile ilgili olarak, şirketlerin sorumluluk
bilincine sahip kişilerin başkanlığındaki yönetim kurulları tarafından yönetilmesi ve
yönetim kurullarında şirkette görev yapan üyelerle birlikte şirkete dışarıdan bakabilen
bağımsız üyelerin bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Yönetim kurulu başkanının,
kurulun çalışmaları ile hissedarlar arasında denge unsuru olduğu ve şirketin hedeflerinin
gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlaması gerektiği
belirtilmiştir. Bununla birlikte, CEO ve yönetim kurulu başkanlığı sıfatlarının aynı
kişide olmaması gerektiği öngörülmüştür (Doğan, 2007, s.57-58).
Yönetim kurulu bünyesinde en az üç tane bağımsız yönetim kurulu üyesinin olması ve
bu

üyelere

huzur

hakkı

haricinde

ödeme

yapılmayarak

bağımsızlıklarının

korunabileceği ifade edilmiştir. Anılan üyelerin yeniden atamalarının otomatik hale
getirilmemesi gerektiğine yer verilmiştir. Denetim komitelerinin en az üç bağımsız
üyeden oluşması öngörülmüştür. Yine yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin
bağımsız üyelerden oluşan bir komite tarafından belirlenmesi ve şeffaflık ilkelerine
uygun olarak açıklanması ile üyelerin sözleşme sürelerinin üç yılı geçmemesi tavsiye
edilmiştir. Finansal raporlarda şeffaflık, iç kontrol ve denetime ilişkin önerilerde
bulunulmuştur (Doğan, 2007, s.57-59).

1.2.3. Greenbury Raporu

1990’lı yılların başlarında yöneticilere yapılan ödemeler, yatırımcılar nezdinde ve
kamuoyunda önemli bir sorun olarak görülmeye başlandı. Zaman zaman yönetici
ücretlerine yapılan artışlar; çalışan sayısının azaltılması, çalışanların ödemelerinin ve
ücret artışının kısıtlanması ile mal ve hizmetlerin fiyatlarında ciddi artışlarla
gerçekleştirilmekteydi. Bu sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla, 1995 yılında Sir
Richard Greenbury başkanlığında The Study Group on Directors’ Remuneration
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(Yöneticilere Yapılan Ödemeler Çalışma Grubu) oluşturuldu (Greenbury Raporu,
1995).
Komitenin görevi yönetici ödüllerinin belirlenmesinde kullanılacak iyi uygulamaları
belirlemek ve halka açık şirketlerde kullanılabilecek bu uygulamaları uygulama kodu
şeklinde hazırlamaktır. Raporda düzenlenen en önemli konular, hesap verebilirlik,
sorumluluk, kamuoyunu aydınlatma, yönetici ve pay sahiplerinin çıkarlarının
dengelenmesi ve şirketin performansının artırılması olarak sıralanabilmektedir. Raporda
elde edilen bulguların, şirketlerde ücret ve ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesinde
yol gösterici olması beklenmektedir (Greenbury Raporu, 1995).
Bununla birlikte, çok az tartışılan bir konu olarak yöneticilere yapılan ödemelerle şirket
performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiği de raporda ele alınmıştır.
Yapılacak ödemelerde bir denge sağlanarak, ödemelerin hem başarılı yöneticileri şirkete
çekecek seviyede yüksek hem de hakedilenden fazla olmaması gerektiği ifade
edilmiştir. Bu doğrultuda, yönetici ücretleri belirlenirken benzer şirketlerdeki ödeme
tutarları, yöneticinin yetenek, tecrübe ve diğer bireysel özellikleri, şirket içi ilişkiler,
risk, iş güvencesi ve diğer şirkete özel durumların göz önünde bulundurulması gerektiği
ifade edilmiştir (Doğan, 2007, s.60-62).

1.2.4. Hampel Raporu

1995 yılında İngiltere’de oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Cadbury ve
Greenbury Raporlarında ele alınan konuları ve bunların sonuçlarını esas alarak ve
uygulamada karşılaşılan problemleri de göz önünde bulundurarak, 1998 yılında Hampel
Raporu olarak bilinen “Committee on Corporate Governance - Final Report” adıyla bir
rapor yayımlamışlardır (Doğan, 2007, s.63).
Cadbury ve Greenbury Raporlarında önerilmiş olan uygulamaların hayata geçirilmesi
amacıyla düzenlenen Hampel Raporunda, şirketin yönetiminden sorumlu olan yönetim
kurulunun, şirketin tüm iç ve dış paydaşlarıyla olan ilişkilerinden de sorumlu olduğu
ifade edilmiş olup, kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerdeki gözetim
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rolünün önemi ve Londra Borsasının kurumsal yönetim ilkelerinde gerçekleştirmesi
gereken değişiklikler ele alınmıştır (Alp ve Kılıç, 2014, s.80). Halka açık şirketler için
ortak kuralları tespit eden belge olarak da ifade edilebilen Hampel Raporu, esas
itibariyle Cadbury Raporu’nun ana hatlarını ve ilkelerini daha da güçlendirmiştir
(Pulaşlı, 2003, s.19).
Hampel Raporu, Cadbury Raporunun yayınlanmasından sonra geçen sürede yürürlüğe
giren yasal düzenlemeler ile uygulamalarla olgunlaşan kurallar ışığında, pay
sahiplerinin hakları, her yıl genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi ve özellikle
kurumsal yatırımcıların şirketin yönetiminden sorumlu olanlarla ilişkileri konusunda
ayrıntılı düzenlemeler öngörmüştür. Kendinden önceki iki önemli raporun sentezi
olmakla birlikte bu raporlarda üstü kapalı olarak düzenlenen bazı konuları somut hale
getirerek uygulamayı şekillendirmesi açısından da önemli bir çalışma olarak
nitelendirilmektedir (Doğan, 2007, s.66-67).

1.2.5. Sarbanes-Oxley Yasası

İngiltere gibi Amerika da pay sahipliğinin dağınık olduğu tipik bir Anglo-Sakson modeli
ülkesidir. Önemli şirket skandallarından olan Enron ve Worldcom skandalları muhasebe
ve denetim faaliyetlerinin sorgulanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu skandallar
sonucu, yatırımcıların sermaye piyasasına olan güvenleri büyük ölçüde sarsılmıştır. Bu
olumsuz ortamı iyileştirmek ve sermaye piyasasına olan güveni arttırmak amacıyla,
şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesi ve etkin
kurumsal yönetimi destekleyecek Sarbanes-Oxley Yasası (SOA), Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak
şekilde 30 Temmuz 2002’de yürürlüğe girmiştir (Alp ve Kılıç, 2014, s.98-99).
Sermaye piyasalarını düzenleyen diğer yasalara ek olarak, kurumların halka açıkladığı
bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini geliştirerek yatırımcıların korunması ve diğer
bir takım amaçlar için Sarbanes-Oxley Yasası yürürlüğe konulmuştur (Sarbanes Oxley
Yasası, 2002). Gelecekte muhasebe hilelerinden kaynaklı büyük şirket skandallarının
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yaşanmaması için anılan yasa uyarınca bir takım standartlar ve politikalar uygulanmaya
başlanmıştır (Winrow ve Winrow, 2015).
Sarbanes-Oxley Yasası ile halka açık şirketlerde yatırımcıların çıkarlarını koruması,
şirket hisselerine yatırılmış olan emeklilik fonlarının erimemesi, bilgilendirici ve
gerçeğe

uygun

denetim

raporlarının

hazırlanarak

kamuoyuna

duyurulması

beklenmektedir (Doğan, 2007, s.79).
Yasa aşağıdaki 11 ana başlıktan oluşmaktadır; (SOA, 2002).


Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting
Oversight Board)



Denetçi Bağımsızlığı (Auditor Independence)



Kurumsal Sorumluluk (Corporate Responsibility)



Finansal Açıklamaların Arttırılması (Enhanced Financial Disclosures)



Analist Çıkarlarının Çatışması (Analyst Conflicts of Interest)



Komisyonun Kaynakları ve Yetkileri (Commission Resources and Authority)



Çalışmalar ve Raporlar (Studies and Reports)



Kurumun ve Suçlunun Suiistimal Hesap Verebilirliği (Corporate and Criminal
Fraud Accountability)



Beyaz Yaka Suçlarına Cezaların Artırılması (White-Collar Crime Penalty
Enchancements)



Kurumsal Vergi İadesi (Corporate Tax Returns)



Kurumsal Suiistimal ve Sorumluluk (Corporate Fraud and Accountability)

Yasanın ana hatlarından ve detaylarından görüleceği üzere denetçinin bağımsızlığı,
kamuoyunu aydınlatma, yöneticilerin finansal bilgilerin doğruluğu konusundaki
sorumluluğu gibi hususlar gelecekteki muhasebe hileleriyle yatırımcıların ve diğer
paydaşların zarar görmelerini engelleme amacıyla önemli önlemler getirmiştir.
Buna mukabil, 2008 yılında yaşanan mortgage krizinde, alınan tüm bu önlemlerin dahi
yeterli olmadığı görülmektedir. Yaşanan krizin birçok sebebi bulunmakla birlikte, bu
sebeplerden bazıları muhasebenin suiistimale açık bazı kural, mevzuat ve
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standartlarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Muhasebede suiistimale açık bu
alanlar firmaların üst düzey yöneticileri tarafından şahsi çıkarları doğrultusunda
kullanıldığından, kriz sonrası şirketlerin üst düzey yöneticilerine tepki gösterilmiştir
(Gökgöz, 2012).

1.2.6. OECD Düzenlemeleri

1997 yılıyla birlikte Asya’da ortaya çıkan krizlerden dolayı şirketlerin kurumsal
yönetimlerine ilişkin problemler gündemde fazlaca yer tutmaya başlamıştır. Başta
OECD olmak üzere bir takım uluslararası kuruluşlar, üye ülkelerin uzun vadeli
ekonomik performanslarını daha da sağlamlaştırmak ve uluslararası düzeyde finansal
sistemi güçlendirmek için kurumsal yönetimde en iyi uygulamaları benimsemeleri ve
hayata geçirmeleri için çalışmalara başlamışlardır (Bal, 2015).
Dünya Bankası yan kuruluşu olan IFC ile OECD ortaklığında oluşturulan Küresel
Kurumsal Yönetim Forumu (GCGF), kurumsal yönetim konusunda bir takım çalışmalar
gerçekleştirmiştir. GCGF hazırladığı yayınlar, araştırmalar ve düzenlediği eğitimlerle
kurumsal yönetime ilişkin farkındalık oluşturmak, gelişmekte olan ülkelerde bu konuda
yapılan çalışmalara finansman sağlamak, kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaşmasını
sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren kurumlara teknik destek sağlamak amacıyla
faaliyet göstermektedir (Darman, 2009).
Bu doğrultuda, ilgili kuruluşlar, özel sektör temsilcileri, sivil toplum mensupları ve üye
ülkelerin katılımlarıyla OECD çatısı altında, GCGF’nin katkılarıyla OECD Bakanlar
Konseyi tarafından 1999 yılında “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” kabul edilmiştir
(OECD, 1999). OECD tarafından belirlenen prensipler öncesinde özellikle ulusal
düzeyde kalan önemli çalışmalar yapılmış olsa dahi uluslararası düzeyde
gerçekleştirilen çalışmalarda belirlenen bu ilkeler, bütün dünyada kanun koyucular, iş
dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından benimsenmiş ve kurumsal yönetim
prensiplerine esas teşkil etmiştir (Darman, 2009). Ayrıca, belirlenen bu ilkeler borsalar,
yatırımcılar, şirketler ve iyi kurumsal yönetim modeli geliştirmek için çalışmalar yapan
diğer gruplara pratik öneriler sağlamaktadır (Karayel, 2011).
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Finansal İstikrar Forum’u tarafından sağlıklı finansal sistem için gerekli 12 önemli
standarttan biri olarak kabul edilmiş olan ilkeler, OECD üyesi olan ve olmayan ülkelerin
kurumsal yönetime ilişkin programlarının da temelini oluşturmuştur. Öte yandan,
Dünya Bankası ve IMF’nin Standart ve Kodlara Uyum Raporlarının kurumsal yönetim
bileşeninin değerlendirilmesi için temel teşkil etmektedir (OECD, 2004).
2002 yılında yapılan Bakanlar düzeyindeki OECD Konsey Toplantısı sonucunda,
OECD üyesi ülkelerdeki gelişmelerin gözden geçirilmiş ve kurumsal yönetim
alanındaki gelişmeler ışığında, 1999 yılında yayımlanan ilkelerin yeniden ele
alınmasına karar verilerek Kurumsal Yönetim Yönlendirme Grubu görevlendirilmiştir.
Bu gruba Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Uluslararası Para
Fonu (IMF) gözlemci sıfatıyla katkı sağlamıştır. OECD üyesi olmayan ülkelerin de
deneyimlerin yararlanılarak ve 1999 sonrası ortaya çıkan gelişmeler ve kaygılar dikkate
alınarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
revize edilmiş ve 2004 yılında yayımlanmıştır. Beş başlık altında toplanan ilke sayısı
altıya çıkartılmıştır (OECD, 2004).
Son güncelleme çalışması 2015 yılında gerçekleştirilmiş ve Türkiye bu çalışmada etkin
rol almıştır. G20 ülkeleri ve OECD üyesi ülkelerin katılımıyla Basel Komitesi, Finansal
İstikrar Kurulu ve Dünya Bankası’nın etkin katkılarıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, ekonomik etkinlik, sürdürülebilir büyüme ve
finansal istikrarı desteklemek hedefiyle; politika yapıcılara kurumsal yönetim için
hukuki, düzenleyici ve kurumsal çerçeveyi değerlendirme ve geliştirmelerinde yardımcı
olmak amacıyla yayınlanmıştır (OECD, 2015).
G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunda yer verilen 6 ilkenin ana
başlıklarıyla aşağıdaki gibi açıklanması mümkündür (OECD, 2015);


Etkin kurumsal yönetim çerçevesi için temellerin sağlanması

Kurumsal yönetim çerçevesi, kaynakların etkin bir şekilde dağılımını teşvik ederek
şeffaf ve adil piyasaların oluşumunu teşvik etmelidir. Bununla birlikte, hukukun
üstünlüğü ilkesi ile uyumlu bir şekilde etkin denetim ve yaptırımı desteklemelidir.
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Pay sahiplerinin hakları, adil muamele görmeleri ve temel ortaklık işlevleri

Kurumsal yönetim çerçevesi, bütün hissedarların haklarını azınlık ve yabancı pay
sahipleri de dâhil olmak üzere koruyarak, hissedarların haklarını kullanmalarını
kolaylaştırıcı ve adil muamele görmelerini sağlamalı, pay sahiplerinin haklarının ihlal
edilmesi durumunda bu mağduriyeti giderecek bir telafi imkânına sahip olmalıdır.


Kurumsal yatırımcılar, pay senedi piyasaları ve diğer aracılar

Kurumsal yönetim çerçevesi, yatırım zinciri boyunca uygun teşvikler sağlamalı ve pay
senedi piyasalarının iyi bir kurumsal yönetime katkı sağlayacak şekilde işlemesine
imkan sağlamalıdır.


Kurumsal yönetimde paydaşların rolü

Kurumsal yönetim çerçevesi, paydaşların yasalar veya karşılıklı anlaşmalar ile tesis
edilmiş haklarını tanımalı ve şirketler ile paydaşlar arasında servet ve istihdam
yaratmada etkin işbirliğini ve finansal açıdan sağlam şirketlerin sürdürülebilirliğini
teşvik etmelidir.


Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık

Kurumsal yönetim çerçevesi şirketin finansal durumu, performansı, ortaklık yapısı ve
yönetimi dâhil olmak üzere şirkete ilişkin her türlü önemli konuda zamanında ve doğru
açıklamaların yapılmasını sağlamalıdır.


Yönetim kurulunun sorumlulukları

Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından
yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun şirkete ve hissedarlara karşı
sorumluluğunu sağlamalıdır.
G20/OECD tarafından yayımlanan bu ilkelerde adillik (hissedarların haklarının azınlık
ve yabancı pay sahiplerini kapsayacak şekilde korunması ve tüm pay sahiplerine eşit
davranılması), kapsayıcılık (paydaşların haklarının tanınması ile şirketler ve paydaşlar
arasında işbirliğinin teşvik edilmesi), şeffaflık (şirketin finansal durumu, performansı,
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sahipliği ve yönetimi dahil tüm önemli bilgilerin doğru ve zamanında açıklanması),
hesap verebilirlik

(yönetim

kurulu ve üst

yönetimin karşılıklı görev ve

sorumluluklarının belirlenmesi), sorumluluk (şirketin yasalara ve düzenlemelere uyması
ile faaliyet gösterdiği toplumun amaçlarına duyarlı olması) ve stratejik liderlik (yönetim
kurulunun şirketin stratejisine rehberlik etmesi ve yönetimi etkin bir şekilde
denetlemesi) esas alınmıştır (Teh, 2009).

1.3. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN TEMEL İLKELER

Kurumsal yönetim ilkeleri, ulusal ve uluslararası kriterlere göre farklılık gösterebildiği
gibi şirketlerin kendi değerleri veya faaliyette bulunulan ülkeye göre de değişiklik
gösterebilmektedir. Bu durumu kurumsal yönetimin üzerinde uzlaşılmış bir tanımının
bulunmamasından da anlayabilmek mümkündür. Uygulanacak prosedürler üzerinde
uzlaşı gerçekleşmemiş olsa dahi kurumsal yönetim dört taşıyıcı kolon üzerine
kurulmuştur. Üzerinde uzlaşılmış olan kurumsal yönetim yaklaşımlarında şeffaflık ve
kamuyu aydınlatma, yönetim kurulunun hesap verebilirliği, yönetim kurulunun görev
ve sorumluluğu ile adillik ve eşitlilik kavramları genel ilkeler olarak kabul edilmektedir
(Yıldırım, 2007).
Kurumsal yönetim dört taşıyıcı kolon üzerine oturur: Şeffaflık, adillik/eşitlik, hesap
verilebilirlik ve sorumluluk.
Tablo 1: Kurumsal Yönetimin Temel İlkeleri

Şeffaflık

Hesap Verebilirlik

Kurumsal Yönetim
Sorumluluk
Kaynak: OECD

Adillik/Eşitlik
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1.3.1. Şeffaflık

Piyasa başarısızlıkları teorisine göre karar birimlerinin birbirlerinden farklı bilgilere
sahip olmaları, diğer bir ifadeyle asimetrik bilginin varlığı piyasaların etkin
olmamasının sebeplerinden bir tanesidir. Bu durum, hükümetlerin kamu gücü
kullanarak piyasaları düzenleyip, sosyal faydayı maksimum düzeye çıkarabilme
gerekçelerinden birisidir (Ünsal, 2010, s.39-41). Söz konusu durum finansal piyasalar
için de geçerlidir. Piyasada etkinliğin artırılabilmesi için asimetrik bilgi dağılımının
azaltılması önemli bir faktördür. Bunu gerçekleştirebilmek için de karar süreçlerinde
yeterli bilginin piyasa katılımcılarına sağlanması ve bu sayede kurulacak kurumsal
iletişimin kalite ve sıklığının artırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda kurumsal
şeffaflık finansal piyasalar için ayrı bir önem kazanmaktadır (Güzeldere, 2014).
Seri IV, No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ’de (2011) şeffaflık (transparency) , ticari sır niteliği taşıyan ve hâlihazırda
kamuya açıklanmamış bilgiler dışındaki bilgilerin, şirket ile ilgili mali olan veya
olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük
maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması olarak açıklanmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun genel gerekçesinde şeffaflık, şirketi bütün
kurumları ile kavrayan, şirketin camdan cep olarak görme anlayışını aşan bir yaklaşım
olarak ifade edilmiş olup, şeffaflığı bilgi toplumu olarak tanımlamıştır. Şeffaflık ilkesi
sermaye piyasalarında yer alan tüm aktörlerin bilgilendirilmelerini ve aydınlatılmalarını
amaç edinmiştir. Bu doğrultuda, maddi ve şekli olarak kamuyu aydınlatmayı
kapsamaktadır. Şirketin tüm paydaşları yönünden önemli olan tüm ilişkilerin,
raporların, planların, projelerin açıklanmasını içermektedir. Şeffaflık ilkesinin
günümüzde uygulanabilmesi için kullanılabilecek en temel araç internettir. İnternet
vasıtasıyla elektronik ortamlarda aktarımlar ve şirket internet sitesi, şeffaflığın
sağlanması için önemli bir mekanizmadır (TTK Genel Gerekçe m.89).
Şeffaflık kavramı, zaman zaman kamuyu aydınlatma ile aynı anlamdaymış gibi
kullanılmasına karşın bu kullanım doğru değildir. Şirketler, kullanıcılar için hiçbir
önemi olmayan çok fazla bilgiyi kamuya açıklarken, önemli bilgileri gizleyebilirler. Bu
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açıklamalar ilgisiz ve daha da kötüsü şirket hakkında yanıltıcı ve bilgi kullanıcılarını
manipüle etme amacıyla yapılabilir (IFC, 2010, s.494-495). Dolayısıyla, kamuyu
aydınlatma ve şeffaflığın birbirinden ayrılması, şeffaflık ilkesi gereği yapılan
açıklamaların bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bilginin, şeffaflık ilkesi
kapsamında değerlendirilmesi için açıklanan bilginin açık ve anlaşılır olması, doğru
olması, tarafsızlık içerisinde sunulması ve kullanıcıları yanıltmaması, eksiksiz olması,
erişimin kolay ve zamanında olması gerekmektedir (Aktan, 2006).
Kurumsal yönetim felsefesi; şirketin finansal durumu, performansı, sermaye yapısı ve
şirketle ilgili tüm maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılması temeli
üzerine kuruludur (Aktan, 2006). Şirketlerde şeffaflığın artırılmasıyla yatırımcılar;
şirketi, şirketin faaliyetlerini ve finansal bilgilerini daha yakından görme imkanına sahip
olabileceklerdir. Şirket tarafından açıklanan bilgi negatif dahi olsa paydaşlar
belirsizliğin ortadan kalkmış olmasından dolayı fayda sağlamaktadırlar (IFC, 2010,
s.17-22). Ayrıca günümüzde şirketlerin şeffaflık uygulamaları finansal performans
kadar

önem

kazandığından,

yatırımcılar

ve

analistler

bu

uygulamaları

değerlendirmektedirler. Şeffaflık anlayışının önemli olduğu şirketlerde risk oranı
düşeceğinden sermaye ve borçlanma maliyetlerinin de düşmesi beklenmektedir
(Güzeldere, 2014).

1.3.2. Adillik/Eşitlik

Şirketler faaliyetlerini yerine getirirken birçok paydaşla etkileşim halindedirler. Bu
paydaşları şirketin faaliyetlerinde görev alan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler,
tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar
grupları olarak tanımlamak mümkündür. Adillik/eşitlik (fairness) genel olarak yönetim
gücünü haiz olanların, ortaklara ve diğer paydaşlara eşit davranmasını ifade etmektedir
(Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 2011).
Eşitlik ilkesi, farklı çıkar gruplarının farklı ve zaman zaman birbiriyle çelişen çıkarları
arasında bir dengenin kurulmasını ifade etmektedir. Yöneticiler, tüm çıkar sahiplerine
eşit uzaklıkta olmalı ve sadece belli bir grubu değil şirketin uzun vadeli varlığı için tüm
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grupların haklarını gözetmelidirler (Kebeci, 2011, s.77). Tüm çıkar gruplarının hakları
gözetilirken eşitliğin, aynı şartlarda veya aynı nitelikte olanlara aynı şekilde muamele
edilmesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir; farklı özelliklere sahip paydaşlara
aynı muamelenin yapılması zaten mümkün değildir. Nitekim, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun genel gerekçesinde kurumsal yönetimin dört temel ilkesinden birisi olan
eşitlik ilkesinin şirketin tüm paydaşlarını kapsadığı belirtilmiş, anılan Kanunun 357 nci
maddesinde pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulacağı ifade edilmiştir.
Şirketin yönetiminden sorumlu olanlar, adil yönetim anlayışı gereği olarak,
faaliyetlerini yerine getirirken aldıkları kararlardan etkilenen tüm menfaat sahiplerine
karşı eşit mesafede durmalıdırlar. Bunu sağlamak için gerçekleştirilecek faaliyetlerle
ilgili olarak, ilişkili tüm paydaşlara eş anlı ve adil bir şekilde gerekli bilgilerin verilmesi
gerekmektedir. Paylaşılan bu bilginin ilgili taraflarca anlaşılabilir olması da eşitlik
ilkesinin bir gereğidir (Tuzcu, 2004, s.36).

1.3.3. Hesap Verebilirlik

Kurumsal yönetime ilişkin temel ilkelerden bir tanesi de hesap verebilirliktir. Hesap
verebilirlik genel kabul görmüş kullanımıyla, yapılan iş ve işlemlerden hukuki, mali ve
performans açısından sorumlu olmak olarak değerlendirilebilmektedir. Hesap
verebilirlik ilkesi (accountability) yönetim kurulunda bulunanların şirkete ve ortaklara
karşı olan hesap verme zorunluluğu olarak tanımlanmaktadır (Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 2011). 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun genel gerekçesinde ifade edildiği şekliyle hesap verilebilirlik,
şirketin yönetiminden sorumlu olanların, şeffaflığına, doğruluğuna, kararların
açıklanabilirliğine, kararların bir haklı sebebi, adil temeli olduğuna ve profesyonel
niteliğine gönderme yapmaktadır.
Karar vericilerin ve kararları uygulayanların, verilen kararları ve gerçekleştirdikleri
faaliyetleri gerekçelendirebilmeleri ve yapılan iş ve işlemlerden sorumlu olmaları bu
ilkenin bir gereğidir. Dolayısıyla başta pay sahipleri olmak üzere tüm paydaşlar, şirket
yönetiminden sorumlu olanların faaliyetlerini sorgulayabilme imkanına sahip
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olmaktadır. Böylece yöneticiler salt kendileri veya bir çıkar grubunun menfaatleri için
değil, tüm paydaşları düşünerek basiretli hareket etmek durumunda kalmaktadır
(Kebeci, 2011, s.9).
İyi bir şirket yönetiminde yönetimden sorumlu olanların, başta hissedarlar olmak üzere
tüm paydaşlara karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır. Pay sahipleri sermaye
olarak şirkete getirdikleri fonların ne şekilde kullanıldığını izleme ve denetleme hakkına
sahiptir. Tüm pay sahiplerinin teker teker haklarını aramaları yerine, yönetim kurulunun
hesap verme sorumluluğunun kurallarla belirlenmesi ve bu anlamda pay sahiplerinin
haklarının korunması daha akılcı olacaktır. (Aktan, 2006).
Hesap verebilirlik ilkesinin uygulanabilmesi için görev ve sorumluluk dağılımının açık
bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, hesap verme
yükümlülüğünün verilen yetkiyle orantısız olmaması bir zorunluluktur. İç kontrol
sisteminin güçlü ve etkin olması, iç denetim ve bağımsız denetim mekanizmalarının
işliyor olması önem arzetmektedir. Hesap verebilirlik ilkesinde paydaşlar yönetim
kurulundan hesap sorarken, yöneticiler de yönetim kuruluna hesap vermektedirler (Alp
ve Kılıç, 2014, s.61).

1.3.4. Sorumluluk

Sorumluluk (responsibility), yöneticilerin faaliyetlerinin hukuki düzenlemelere, esas
sözleşmeye ve iç yönergelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade etmektedir
(Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 2011).
Kendilerine yetki verilen kişilerin, bu yetkiye dayanarak gerçekleştirdikleri fiillerden
veya yapmaktan kaçındıkları eylemlerden sorumlu tutulabilmeleri gerekmektedir
(Kebeci, 2011, s.80). Yaptıkları ve yapmadıkları eylemlerden sorumlu tutulmayan
yöneticilerden, paydaşların çıkarlarını dengeleyecek biçimde davranmalarını beklemek
doğru olmayacaktır (Tuzcu, 2004).
Sorumluluk ve hesap verebilirlik, birbirini tamamlayan ve aynı olaya farklı noktalardan
bakan iki temel ilkedir. Sorumluluk ilkesi, görevlilerin kendilerine verilen görevleri
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gerektiği gibi yerine getirip getirmediklerini, sorumluluklarının gereğini yapıp
yapmadıklarını sorgulama imkanı verirken; hesap verebilirlik yetki sahiplerine
yaptıkları eylemleri gerekçelendirebilme olanağı sağlamaktadır (Doğan, 2007, s.54).

1.4. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN TEORİLER

1.4.1. Vekâlet Teorisi

Jensen ve Meckling (1976), vekalet teorisini (agency theory) bir veya daha fazla kişinin
(müvekkil), başka bir kişiye (vekil) kendi yararına hizmet etmesi için bazı konularda
karar verme yetkisini de içeren bir sözleşme ilişkisi olarak tanımlamaktadır. Eğer iki
taraf da kendi çıkarını maksimum yapmak için gayret gösteriyorsa, bu durumda vekilin
her zaman için müvekkilinin çıkarlarını maksimize etme gayreti içerisinde olmayacağı
açıktır. Müvekkil, çeşitli teşviklerle ve izleme maliyetlerine katlanarak vekilin,
müvekkilinin

çıkarlarından

ve

faaliyetlerinin

beklenenden

uzaklaşmasını

sınırlandırabilir. Bu durumu şirketler açısından ele alırsak, şirketin pay sahipleri
müvekkil, şirketi yönetenler ise vekil olarak karşımıza çıkmaktadır. Pay sahipleri, bir
tür sözleşme ile yöneticilere yetki devri yapmakta ve yöneticiler de bu yetkiye
dayanarak pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda şirketi yönetmektedirler (Alp ve
Kılıç, 2014, s.39).
Vekalet teorisi; muhasebe, iktisat, finans, pazarlama, siyaset bilimi, örgütsel davranış
ve sosyoloji alanlarında kullanılmış olmasına karşın hala tartışmalı bir konudur
(Eisenhardt, 1989). Vekalet teorisi, kurumsal yönetimin temel problemidir. Pay
sahipleri ve yöneticiler optimal bir sözleşme ile vekalet problemini ortadan kaldırmaya
çalışmaktadırlar. Vekalet sözleşmesi olarak ifade edilebilecek olan bu sözleşme,
yöneticinin örgüt içerisindeki haklarını, performans kriterlerini ve yöneticinin mali
haklarını da kapsamaktadır (Dincer, 2013).
Vekalet teorisi, vekalet ilişkisinden kaynaklanan iki adet problemin çözümüyle
ilgilenmektedir. İlk problem, müvekkilin hedef ve istekleriyle vekilinkilerin çakışması
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durumu ile müvekkilin, vekilin faaliyetlerinin uygunluğunu kontrol etmesinin maliyetli
olması veya çok zor olması halidir. İkinci problem ise asil ile vekilin risk algılarının
farklı olmasından dolayı farklı davranışlar sergilemesi durumudur. Vekalet ilişkisi asil
ile vekil arasında bir sözleşme ilişkisi olduğundan bu sözleşmenin kişiler, organizasyon
ve bilgi hakkında en iyi varsayımlara dayanılarak yapılması vekalet teorisinin odağında
olmuştur (Eisenhardt, 1989).
Jensen ve Mecklin (1976) çalışmalarında vekalet teorisini desteklerken, Eisenhardt
(1989) çalışmasında, Jensen’in çok güçlü ve devrim yaratan nitelikte gördüğü bu
teorinin, Perrow’a göre çözümden uzak olduğunu belirtmiş, daha geçerli bakış açısının
ortalarda bir yerde olduğunu ifade etmiştir.
Vekalet teorisine getirilen eleştirilerden bir tanesi, pay sahiplerinin yöneticilere karşı
korunmasından ziyade, azınlık pay sahiplerinin büyük pay sahipleri tarafından
sömürülüyor olmasının şirket için problem teşkil etmesidir. İkinci eleştiri konusu ise
teorinin yalnızca pay sahiplerini esas aldığı, şirketin uzun vadeli hedefleri için diğer
paydaşları da kapsaması gerektiği ancak bu anlamda kapsamının dar olmasıdır (Bal,
2015).

1.4.2. Paydaş Teorisi

Anglo-Sakson ekonomilerde pay sahipliğinin tabana yayılmasından dolayı pay sahipliği
teorisi baskınken; Almanya ve Japonya gibi Kıta Avrupası ülkelerinde paydaş teorisi
(stakeholder theory) öne çıkmaktadır. Şirketler, eğer başta çalışanlar olmak üzere tüm
paydaşların çıkarlarını gözetmezlerse toplum içinde sahip oldukları ayrıcalıklarını haklı
gösteremezler. Uzun vadede, tüm paydaşların çıkarlarını gözetmeyen şirketler, nihai
olarak hissedarlarına zarar vereceklerdir. Dolayısıyla, menfaat sahipleri teorisine göre
ancak tüm paydaşların çıkarlarının maksimize edilmesi amaçlandığında hissedarların
faydaları maksimize edilmiş olacaktır (Yıldırım, 2007).
Birçok ülkede ticaret kanunları paydaş olarak şirketin sahibi olan pay sahiplerini kabul
etmiş ve düzenlemeler bu bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Bu anlayışa göre,
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yöneticilerin amacı pay sahiplerinin refahını maksimize etmektir. Günümüzde birçok iş
modeline göre şirketler, yatırımcılarından, çalışanlarından ve tedarikçilerinden aldıkları
girdileri müşterileri için satılacak ürün ve hizmet haline getirmektedir. Dolayısıyla bu iş
modellerinde yatırımcı, çalışan, tedarikçi ve müşteriye ihtiyaç duyulmaktadır. Paydaş
teorisine göre anılan paydaş gruplarına; hükümetler, ticaret birlikleri, sivil toplum
örgütleri ve tüm toplum eklenmektedir. Bazı senaryolara göre rakipler ve gelecekteki
müşteriler de teoriye dahil edilerek, şirketlerin etkinliklerinin artırılmasına katkı
sağlanmaktadır (Yusoff ve Alhaji, 2012).
Paydaş yaklaşımının esas alınması, kısa dönemde pay sahiplerinin tatmini amacıyla
yapılacak faaliyetler yerine, uzun vadede şirket için daha faydalı olacak stratejilerin
uygulamaya konulmasını sağlayacaktır. Bunun için tüm paydaşların katkısına ihtiyaç
duyulmaktadır. Yalnızca pay sahiplerinin değil, tüm paydaşların göz önünde
bulundurulduğu yönetim anlayışı, toplum için de bir takım sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin yapılmasını sağlayacaktır. Şirketlerin toplum içerisinde sosyal bir varlık
olmasının bir gereği olarak, salt kârlılık hedefli değil, tüm toplumu esas alan bir değer
üretme süreci içerisinde bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla, şirketler kârlılık ve
topluma fayda hedefleri arasında denge kurarak uzun vadede yaşamlarına devam
etmelidirler (Tuzcu, 2003 s.3).
Türkiye’de ticari hayatı düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre,
sermaye sahipleri ile şirket yönetimi arasındaki farklılık belirgin olup, şirketlerde pay
sahiplerinin söz sahibi olduğu genel kurul ve şirketin yönetim organı olan yönetim
kurulu olmak üzere iki temel organ bulunmaktadır. Kanunda yönetim kuruluna bir takım
devredilemez yetki ve görevler verilmiştir (TTK m.375-376). Bu bağlamda, yönetim
kurulunu pay sahiplerinin vekili olarak görmemiş, aynı zamanda menfaat sahiplerinin
menfaatlerini de korumakla yükümlü tutmuştur (Tekinalp, 2013 s.193).
Paydaş teorisine yönelik getirilen eleştirilerden birisi, şirketin olumsuz performansına
yöneticiler tarafından paydaşların gerekçe gösterilmesidir. Diğer bir eleştiri konusu ise
şirketin çok sayıda paydaşı bulunduğundan, tüm çıkar gruplarının faydaları arasında bir
denge sağlanmasının çok zor olmasıdır. Hissedarların çıkarlarının gözetildiği
modellerde hedefler açıkça belirlenebilmekte ve şirketin etkinliğini ölçmek için kârlılık
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gibi mekanizmaların geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. Paydaş sayısının fazla ve
tüm grupların tatmin edilmesinin çok zor olmasından dolayı “Yeni Paydaş Teorisi”nin
ön plana çıktığı görülmektedir. Yeni teoriye göre paydaş grubu daraltılarak şirket
varlıklarına katkı sağlayan sadık müşteriler, çalışanlar gibi paydaşlarla sınırlı tutulması
öngörülmektedir (Maher ve Andersson, 1999).

1.4.3. Temsil Teorisi

Vekalet teorisinde, pay sahibi ve yönetici arasında, kendi çıkarlarını maksimize etme
amacından kaynaklı olarak çatışma olabileceği ifade edilmişti. Temsil teorisine
(Stewardship theory) göre ise yöneticiler, şirketin hedeflerine bağlı olarak pay
sahipleriyle uyum içerisinde ve onların refahını maksimize etmek için çalışmaktadırlar.
Örgüt hedeflerine ulaşmak için gösterilen davranışın sağladığı faydanın, kişisel
çıkarlardan elde edilen faydadan daha fazla olduğu öne sürülmektedir. Firma
performansını artırarak pay sahiplerinin refahını korumak ve maksimize etmek, temsil
edenin diğer bir ifadeyle yöneticinin fayda fonksiyonunun maksimize edilmesini
sağlayacağından, yönetici bu doğrultuda emek sarfetmektedir. Büyüme, başarı ve
kendini gerçekleştirme ihtiyacı hisseden ve içsel olarak kendini motive eden yöneticiler,
örgüt hedeflerine ulaştıklarında kişisel çıkarlarından daha fazla fayda elde ederler ve bu
da onların örgüt amaçlarına öncelik vermesine sebep olmaktadır (Davis, Schoorman ve
Donaldson, 1997).

1.4.4. Yönetim Hegemonyası Teorisi

Anglo-Sakson ekonomi modeli ülkelerinde sermaye tabana yayılmış olup, şirketlerin
çok sayıda hissedarı olmakta ve yönetime etki eden güçlü tek bir ortaktan bahsetmek
zaman zaman mümkün olmamaktadır. Bu tür şirketlerde yöneticiler şirket üzerinde
fazlaca güç sahibi olduğundan yönetim hegemonyasından bahsedilmektedir. Yönetim
hegemonyası teorisine (managerial hegemony theory) göre, pay sahiplerinin ve diğer
paydaşların çıkarlarını gözetmekle yükümlü olan yöneticiler, sahip oldukları güçten
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dolayı öncelikli olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedirler. Yönetimde
sınırlı etkiye sahip pay sahiplerinin bu problemi, yönetim zaafiyeti olarak karşımıza
çıkmaktadır (Alp ve Kılıç, 2014, s.45).
Yöneticilerin, pay sahipleri üzerinde olan hegemonya probleminin, bağımsız yönetim
kurulu üyeleri atanarak ve bir takım kararlarda bu üyelerin onayının aranması yoluyla
kurulacak denetim mekanizmaları ile çözülmesi gibi kurumsal yönetim önerilerinde
bulunulmaktadır (Alp ve Kılıç, 2014, s.45).

1.5. KURUMSAL YÖNETİM MODELLERİ

Kurumsal yönetim anlayışı, genel kabul görmüş ilkeler üzerinde şekillenirken ülkeler
özelinde farklı uygulanmaların varlığından bahsetmek mümkündür. Weimer ve Pape
(1999), kurumsal yönetim sistemlerini geniş bir bakış açısıyla ele almış ve AngloSakson, Alman, Latin ve Japon kurumsal yönetim modelleri olmak üzere dörtlü bir
sınıflandırma yapmıştır. Alp ve Kılıç (2014, s.63-71), çıkarlarına odaklanılan gruplar
özelinde incelediği kurumsal yönetim sistemlerini, ağırlıklı olarak pay sahiplerinin
çıkarlarına odaklanan Anglo-Sakson modeli ile tüm paydaşların çıkarlarına odaklanan
Kıta Avrupası modeli olarak ikiye ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Amerika,
İngiltere, Kanada ve Avustralya Anglo-Sakson modeli içerisinde yer alırken Almanya,
Fransa, Japonya ve İsviçre Kıta Avrupası modeli içerisinde yer almıştır.
Tablo 2: Kurumsal Yönetim Sistemleri
Kriterler

Ülkeler

AngloSakson
Sistemi

Alman Modeli

Latin
Modeli

Japon
Modeli

ABD,
İngiltere,
Kanada,
Avustralya

Almanya,
Hollanda,
İsviçre, İsveç,
Avusturya,
Danimarka,
Norveç,
Finlandiya

Fransa,
İtalya,
İspanya,
Belçika

Japonya
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Piyasa
Odaklı

İlişki Odaklı

İlişki
Odaklı

İlişki Odaklı

Şirket Kavramı

Aracı Şirket

Kurumsal Şirket

Kurumsal
Şirket

Kurumsal
Şirket

Yönetim
Sistemi

Tek
Fonksiyonlu
(İcracı ve
İcracı
Olmayan)

İki Fonksiyonlu
(Yönetim ve
denetim kurulu)

Opsiyonel
(Fransa),
Genellikle
Tek
Fonksiyonlu

Yönetim
Kurulu ve
Vekil
Yöneticiler
Kurulu
(Gerçekte
Tek
Fonksiyonlu)

Pay
Sahipleri

Bankalar,

Holdingler,

Çalışanlar

Hükümet,

Yerel
Bankalar,

Konum

Kurulu

Odaklanılan
Paydaş Grupları

Aileler

Diğer
Finansal,
Kuruluşlar,

Yüksek

Orta
Seviyede/Yüksek

Orta
Seviyede

Yüksek

Kontrol
Mekanizmalarının
Etkinliği

Etkin

Etkin Değil

Etkin Değil

Etkin Değil

Sahiplik
Yoğunluğu

Düşük

Orta
Seviye/Yüksek

Yüksek

Düşük/Orta
Seviye

Performansa
Dayalı
Ödüllendirme

Yüksek

Düşük

Orta Seviye

Düşük

Kısa Vadeli

Uzun Vadeli

Uzun
Vadeli

Uzun Vadeli

Sermaye
Piyasalarının
Önemi

Ekonomik
İlişkilerin Süresi

Kaynak: Weimer ve Pape (1999)
Kurumsal yönetime ilişkin sistemlerin sınıflandırılmasında dışarıdakiler (outsider) ve
içeridekiler (insider) yaklaşımı da kullanılmaktadır. Pay sahipleri modeli olarak ifade
edilen Anglo-Sakson modeli dışarıdakiler sistemi, paydaş modeli olarak ifade edilen
Kıta Avrupası sistemi ise içeridekiler modeli olarak sınıflandırılmaktadır (Kılınç, 2012).
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Ooghe ve Langhe (2002), büyük oranda iş ortamından kaynaklı olarak Kıta Avrupası ve
Anglo-Sakson modellerinin güçlü bir biçimde birbirinden ayrıldığını ifade etmişlerdir.
Weimer ve Pape (1999) tarafından getirilen sınıflandırma tartışmaya açık olmakla
birlikte, birçok büyük ekonominin yer aldığı ilgi çekici bir çalışma olduğu açıktır. Öte
yandan, küreselleşmenin giderek hız kazandığı 2000’li yıllarla birlikte ülkeler daha çok
birbirine benzemeye başlamıştır. Sermaye akımlarının hız kazanması, Avrupa Birliği
sınırlarının en geniş dönemine ulaşması ve kurumsal yönetime ilişkin ülkeler üstü
çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, ülkelerin giderek benzer kurallara göre
hareket ettiğini ifade etmek hatalı olmayacaktır. Ayrıca Alman modeli ile Latin ve Japon
modelleri arasında çok fazla farklılık olmadığı ancak Anglo-Sakson modelinin birçok
açıdan bu modellerden farklılaştığı görülmektedir. Bu bağlamda, kurumsal yönetim
sistemlerini Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası modelleri olmak üzere iki temel
yaklaşımda ele alarak incelemenin uygun olacağı düşünülmektedir.

1.5.1. Anglo-Sakson Modeli

Amerika, Avustralya, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde sermaye piyasalarının gelişmiş
olmasından kaynaklı olarak, genellikle çok sayıda pay sahibine bölünmüş, düşük oranlı
hissedarlık yapısı söz konusudur. Bu tür şirketlerde ortağın yönetimde etkin olması
genellikle

mümkün

olmamakta,

şirketler

profesyonel

yöneticiler

tarafından

yönetilmektedir (Alp ve Kılıç, 2014, s.54-71). Vekalet problemi ve yönetim
hegemonyası problemlerine sebep olan bu durum Anglo-Sakson modelinin tipik bir
örneği olup, kurumsal yönetim bu problemlerin etkilerini ortadan kaldırmayı
hedeflemektedir.
Anglo-Sakson modelinde şirket kârını artırarak pay sahiplerinin refahını maksimize
etme amacı öne çıkmaktadır. Yöneticilerin performansı, şirketin piyasa değerinde
gerçekleşen artışla ölçülmektedir. Bu doğrultuda, yönetici ve müdürlerin görevi pay
sahiplerinin çıkarları doğrultusunda şirketin faaliyet göstermesini sağlamaktır (Maher
ve Andersson, 1999).
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Bu modelin uygulandığı ülkelerde hukuki yapı, ortak hukuk (common law) geleneği
yani geleneksel ve ilke esaslı yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Söz konusu sistem,
şirketin yönetim kuruluna ve üst düzey yöneticilerine pay sahiplerinin haklarının
korunması görevini yüklemiştir. Pay sahiplerinin güçlü yöneticiler karşısındaki durumu
da pay sahiplerinin korunması gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Ayrıca, bu ülkelerde
sermaye piyasalarının gelişmiş olması, şirketleri kısa vadeli banka finansmanı yerine,
uzun vadeli hisse senedi ihracına yönlendirmektedir. Sermaye piyasalarının likit ve
derinlikli olmasından dolayı, şirketlere finansman sağlayan yatırımcılar kısa vadeli
kârlara odaklanmakta; bu da yöneticilerin pay sahiplerinin önceliklerine dikkat etmesi
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, sistem de daha çok bireysel
yatırımcıların korunmasına yönelik olmak durumunda kalmıştır (Alp ve Kılıç, 2014,
s.54-71).
Anglo-Sakson ekonomilerde, iş çevresinin yapısı itibariyle Kıta Avrupası modeline göre
önemli farklılıkları bulunmaktadır. Pay sahipliği yoğunluğu bu ekonomilerde düşüktür.
Pay sahipleri genellikle aracı finansal kurumlardan oluşmaktadır. Ayrıca tüm şirketler
içerisinde halka açık şirket sayısı oranı fazladır (Ooghe ve Langhe, 2002).

1.5.2. Kıta Avrupası Modeli

Kıta Avrupası Modelinde, Anglo-Sakson Modelinin aksine şirketlerin finansmanı
ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılardan ziyade bankalar tarafından yapılmaktadır.
Anglo-Sakson Sisteminde bankalar genellikle borç verme yoluyla finansman sağlarken;
Kıta Avrupası sisteminde bankalar, holdingler ve önemli aileler şirketlere finansman
sağlayarak aynı zamanda o şirketlerin ortağı da olmaktadır (Tuzcu, 2004, s.50).
Anglo-Sakson modelinden farklı olmak üzere, Kıta Avrupası modelinde önemli pay
sahipliği yoğunluğu daha fazladır. Pay sahipleri genellikle özel şirketlerden
oluşmaktadır. Bununla birlikte, tüm şirketler içerisinde halka açık şirket sayısı oranı
düşüktür. (Ooghe ve Langhe, 2002).
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Pay sahiplerinin odağında olan Anglo-Sakson modelinin aksine, tüm paydaşların
çıkarlarını dikkate alan Kıta Avrupası modelinde menfaat sahiplerinin, şirketin iç ve dış
menfaat sahipleri olarak iki grupta ele alınması mümkündür. İç paydaşlar başta pay
sahipleri olmak üzere şirketin yönetici ve çalışanlarıdır. Pay sahipleri, hisse senedi
fiyatlarının yükselmesi ve kâr payı alarak refahlarının yükselmesini beklerken; aynı
zamanda şirkete getirmiş oldukları sermaye tutarı kadar da risk almaktadırlar. Pay
sahiplerinden sonra yöneticiler tecrübe bilgi ve emeklerini şirketin hedefleri
doğrultusunda kullanarak ücret, ikramiye ve bir takım sosyal haklar elde etmeyi
amaçlamaktadırlar. Diğer bir iç paydaş olan çalışanlar ise şirket içerisinde bir takım
görevler üstlenerek, başta ücret olmak üzere iyi bir çalışma ortamı, sosyal haklar, iş
güvenliği gibi taleplerde bulunmaktadırlar. Şirketin dış paydaş grupları ise başta şirketin
sağladığı mal ve hizmetlerden yararlanan müşteriler, şirkete finansman sağlayan
kreditörler, şirkete girdi sağlayan tedarikçiler, sendikalar, devlet ve diğer dış menfaat
sahiplerinden oluşmaktadır (Doğan, 2007 s.84-90). Kıta Avrupası modelinde tüm bu
paydaşların çıkarları dengelenmeye çalışıldığından paydaş teorisi bu modele ilişkin
bilgileri esas almaktadır.

34

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM VE KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ

Bu bölümde Türkiye’de kurumsal yönetim konusunda Türk Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği (TÜSİAD), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında
açıklamalar yapılarak, kurumsal yönetim Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
ele alınacaktır. Daha sonra, kurumsal yönetimin derecelendirilmesi ve Kurumsal
Yönetim Endeksi’ne ilişkin bilgiler verilecek, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesi ve firma performansı arasındaki ilişkinin incelendiği ulusal ve uluslararası
çalışmalara yer verilecektir.

2.1. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kurumsal yönetime ilişkin çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kabul
görmüştür ve bu anlamda hem sivil toplum örgütleri hem de kamu kurumları tarafından
bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalardan ilki, bir sivil toplum
örgütü olan TÜSİAD tarafından gerçekleştirilmiştir ve “Kurumsal Yönetim En İyi
Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşlevleri” olarak adlandırılmıştır.
TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen bu çalışmayı yasal düzenlemeler takip etmiştir.
Böylece kurumsal yönetim hukuki bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmalar ilk etapta
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir ve 2003 yılında halka açık
şirketler bakımından kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaya konulmuştur. Daha sonra,
2006 yılında BDDK, bankalar açısından kurumsal yönetim ilkelerini düzenlemiştir.
Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kurumsal yönetime ilişkin önemli
düzenlemeler yapılmıştır (Alp ve Kılıç, 2014 s.106).
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2.1.1. TÜSİAD Tarafından Gerçekleştirilen Düzenlemeler

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden olan TÜSİAD, kurumsal yönetim
alanında ülkemizdeki ilk adımların atılmasına vesile olmuştur. Kurumsal yönetim
alanında Türkiye’de ilk uygulama niteliğindeki "Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama
Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” başlıklı çalışma TÜSİAD çatısı altında
oluşturulan Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2001 yılında
başlayan çalışmalar yaklaşık bir yıl sürmüş, 2002 yılında hazırlanan kod kamuoyuna
sunulmuştur (TÜSİAD, 2002).
Anılan çalışma, bir “kurumsal anayasa” anlayışı çerçevesinde OECD tarafından
belirlenen ve tüm dünyada genel kabul görmüş ilkeler ışığında, kurumsal yönetimin bir
şirkette yerleşmesi ve iyi uygulanması için yol gösterici niteliktedir. Bu kodda yer
verilen ilkeler öncelikli olarak halka açık şirketler olmak üzere tüm şirketlerdeki gönüllü
uygulamalar için bir kılavuzdur (TÜSİAD, 2002).
Kod, kurumsal yönetim anlayışının kabul edilmesi, yerleşmesi ve uygulaması için en
büyük sorumluluğun yönetim kurullarında olduğunu esas alacak şekilde çalışmıştır. Bu
bağlamda, yönetim kurulu ve sorumlulukları, üyelik kriterleri, üyelik yapısı, üyelerin
seçimi, davet ve intibakı, yönetim kurulu başkanı ve icra başkanının (CEO) görevlerinin
ayrılması, yönetim kurulu başkanının rolü, kurul üye sayısı ve karar alma mekanizması,
kurulun görev süreleri ve toplantıları, yeniden seçilme ve emeklilik, üyelerin
ödüllendirilmesi, yönetim kurulunun ve icra başkanlarının performanslarının
değerlendirilmesi, yönetim kurulunun hissedarlar, yatırımcılar, basın ve müşterilerle
ilişkileri, yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayısı, yapısı ve bağımsızlığı,
komitelerin faaliyet süresi, toplantıların sıklığı, uzunluğu ve gündemi ile yönetim
kurulunun işleyişi açısından önemli olan diğer hususlara ilişkin önerilerde
bulunulmuştur (TUSİAD 2002).
Söz konusu çalışmada adından ve içeriğinden görüleceği üzere, kurumsal yönetim bir
bütün olarak ele alınmamış,

yalnızca yönetim kurulu açısından yaklaşım

benimsenmiştir. Ancak hukuki alt yapı olmamasına karşın iş dünyasının önde gelen bir
örgütünün böyle bir çalışmayı yapmış olması önemli bir kazanımdır. Öncü nitelikte olan
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bu çalışmayı, SPK tarafından halka açık şirketler için yapılan düzenlemeler takip
etmiştir.

2.1.2. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri

Türkiye’de kurumsal yönetim ile ilgili ilk çalışmalar TÜSİAD tarafından
gerçekleştirilse de 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık ortaklıklar
nezdinde aldığı Kurul İlke Kararı önemli bir adım olmuştur. “Uygula, uygulamıyorsan
açıkla” prensibi çerçevesinde getirilen düzenlemede, halka açık şirketlerin kurumsal
yönetim ilkelerine uyum zorunlulukları bulunmuyordu, ancak daha sonraki yasal
düzenlemeler ile şirketler çeşitli gruplara ayrıldı ve bulunduğu gruba göre ilkelere uyum
zorunluluğuna tabi tutuldu (SPL, 2014). Söz konusu ilke kararı 2005 yılında dünyadaki
gelişmeler doğrultusunda revize edilmiştir (Bal, 2015).
Bununla birlikte, 654 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname (2011) uyarınca 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa eklenen bir hüküm ile Sermaye Piyasası Kuruluna görev ve yetki verilmiştir.
Böylece Kurul payları borsada işlem gören halka açık şirketleri belirli kriterler esas
alınmak suretiyle kategorize edebilecek ve her bir grubun uyması gereken ilkeleri tespit
edebilecektir.
Anılan yetkiye dayanılarak çıkarılan Seri: IV No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2011) ile emredici nitelikte
olmayan kurumsal yönetim ilkelerine uyum hukuki boyut kazanmıştır. Halka açık
şirketlerden belirli nitelikleri haiz olanlara kurumsal yönetim ilkelerine uyum
zorunluluğu getirilmiştir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun yerine 6263 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun (2012) yürürlüğe girmesiyle, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin daha
kapsayıcı bir düzenleme yapılmıştır. Anılan Kanun hükümlerine dayanarak hazırlanan
Kurumsal Yönetim Tebliği (2014) Resmi Gazete’de yayımlanarak Sermaye Piyasası
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Kurulu tarafından kurumsal yönetime ilişkin en güncel çalışma olarak yürürlüğe
konulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Yönetim Tebliği
ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri, OECD ilkelerine paralel olarak pay sahipleri,
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu başlıkları olmak
üzere dört ana başlık altında düzenlenmiştir (Kurumsal Yönetim Tebliği, 2014).
Pay sahipleri başlığı altında, pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılmasına
yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda, pay sahiplerinin bilgi alma ve
inceleme haklarına ilişkin düzenlemelerle bilgi alma hakkının kapsamı genişletilmiş,
pay sahiplerinin genel kurula katılma hakkı düzenlenmiş, genel kurulun etkinliği
artırılmıştır; pay sahiplerinin oy hakkı ile azınlık haklarına yönelik düzenlemelerle
azınlık haklarını koruyucu önlemler alınmıştır; pay sahiplerinin kâr payı hakkı ve
payların devrine ilişkin düzenlemelerle de payların serbestçe dolaşımının önündeki
engelleri giderici nitelikte prensipler belirlenmiştir (Kurumsal Yönetim Tebliği, 2014).
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesine ilişkin olarak, şirketlerin kurumsal internet
sitesinin bulunması gerektiği ve bu sitede yasal olarak bulunması gereken bilgilere yer
verilmesi hususunda kurallar belirlenmiştir. Ayrıca, ara dönem ve yıllık mali tablolar ile
faaliyet raporlarının tam olarak, anlaşılır ve zamanında kamuoyuyla paylaşılması
gerektiğine yönelik düzenlemeler ile bağımsız denetim raporuna hazırlanmasına ilişkin
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (Kurumsal Yönetim Tebliği, 2014).
Menfaat sahiplerine ilişkin düzenlemelerde ise potansiyel çıkar çatışmalarını
engelleyecek şekilde menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikalarının belirlenmesi,
menfaat

sahiplerinin

bilgilendirilmesi

ve

şirket

yönetimine

katılımlarının

desteklenmesi, şirketlerin insan kaynakları politikasına ilişkin kriterlerin belirlenerek
buna uygun insan kaynağı istihdamının sağlanması, müşteri ve tedarikçilere ilişkin
düzenlemeler ile etik kurallara bağlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi
gerektiğine ilişkin ilkeler belirlenmiştir (Kurumsal Yönetim Tebliği, 2014).
SPK tarafından kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemenin sonuncusu yönetim
kuruluna ilişkindir. Bu kapsamda yönetim kurulunun işlevine, faaliyet esaslarına,
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yapısına, yönetim kurulu toplantılarının şekline, yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan
komitelere ve son olarak yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere sağlanan mali haklara ilişkin kodlar belirlenmiştir (Kurumsal Yönetim
Tebliği, 2014).

2.1.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeleri

Günümüz finansal sisteminde bankalar çok önemli bir rol üstlenmiştir. Mevduat
sahiplerinin korunması gerekliliği, bankaların finansal aracılık rolü ve bankaların olası
problemlerde

ekonomilerde

sebep

olabileceği

zincirleme

etki

göz

önünde

bulundurulduğunda, kurumsal yönetim eksikliğinin çok önemli sonuçlar doğuracak
olması sebebiyle, uluslararası mali sistemde bankalarda kurumsal yönetim büyük önem
arzetmektedir. OECD tarafından yayımlanmış olan kurumsal yönetim ilkelerinden yola
çıkılarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi, bankacılık otoritelerinin kurumsal
yönetim ilkelerini kendi ülkelerinde benimsemelerine yardımcı olmak için 1999 yılında
bir rehber yayımlamıştır. Söz konusu rehber, OECD kurumsal yönetim ilkelerinin
revizyonu doğrultusunda 2005 yılında revize edilmiştir (Tuna, 2007).
Türkiye’de 2000’li yılların başında yaşanan krizler sonrası kurulan BDDK, Türk
bankacılık sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra, kurumsal yönetim alanında da
dünyayla entegre düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bu bağlamda, 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda (2005) kurumsal yönetim önemli bir yer tutmaktadır. Dört
bölümden oluşan bu düzenlemelerin “yönetim” başlıklı birinci bölümde kurumsal
yönetim ilkeleri, yönetim kurulu, denetim komitesi genel müdür ve yardımcıları,
çalışma ve imza yetkisi yasağı, yemin ve mal beyanı ile karar defteri düzenlenmiştir. “İç
sistemler” başlıklı ikinci bölümde iç sistemlere ilişkin yükümlülükler, iç kontrol sistemi,
risk yönetimi sistemi ve iç denetim sistemi konularında düzenlemelere yer verilmiştir.
“Yetkili kuruluşlar” başlıklı üçüncü bölümde bağımsız denetim kuruluşları, değerleme
ve derecelendirme kuruluşları ile destek hizmeti kuruluşları ile sorumluluk sigortası ele
alınırken “finansal raporlama” başlıklı dördüncü bölümde ise muhasebe ve raporlama
sistemi, konsolide finansal raporlar, finansal raporların imzalanması, sunulması, ilanı ve
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denetimi, yıllık faaliyet raporu, sorumluluk ve belgelerin saklanması konularında
hükümler bulunmaktadır.
Bununla birlikte, bankaların kurumsal yönetimlerine ilişkin yapı ve süreçler ile bunlara
ilişkin ilkelerin düzenlendiği Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelikte (2006) yedi ilke belirlenmiştir. Söz konusu ilkeler;
a) Banka içerisinde kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulmalıdır.
b) Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
c) Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri
haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı ve banka
faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir.
d) Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz
ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalıdır.
e) Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim elemanlarının çalışmalarından etkin
olarak yararlanılmalıdır.
f) Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri
ile uyumu sağlanmalıdır.
g) Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır.

2.1.4. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Kurumsal Yönetim

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda
kurumsal yönetime ilişkin katalog şeklinde düzenleme öngörülmemiş olmasına karşın,
özünde kurumsal yönetim anlayışına ilişkin hükümler bulunmaktadır (Eminoğlu, 2014
s.65). Anonim şirketlerin özellikle yönetim kurulu yönüyle olmak üzere, pay sahipleri
ve menfaat sahiplerinin hakları ile şeffaflık hususlarında önemli düzenlemeler
yapılmıştır. Bununla birlikte, “kurumsal yönetim” ibaresinin yer aldığı 1529 uncu
maddede halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesinde
yetkili kurumun SPK olduğu öngörülmüştür. Ayrıca, yönetim kurulunun kurumsal
yönetime ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural
ve sonuçlarının SPK tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer kamu
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kurum ve kuruluşlarının sadece kendi alanlarıyla sınırlı olmak üzere, kurumsal yönetim
ilkeleriyle ilgili çalışma yapabilmeleri için SPK’nın uygun görüşünün alınması
gerekliliği hükme bağlanmıştır (TTK m.1529).
TTK’nin anılan maddesinin gerekçesinde, kurumsal yönetim alanında SPK tarafından
ilkelerin halihazırda yayımlanmış olduğu, bu konuda farklı kurumların yetkilendirilmesi
halinde şirketlerin birden çok düzenlemeye uymak zorunda kalacakları ifade edilerek,
kendi görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla yetkili kurumlar tarafından da SPK’den
onay alınmak suretiyle düzenleme yapılabileceği belirtilmiştir. Bu anlamda, Türkiye’de
kurumsal yönetim alanında SPK’nın bir nevi üst otorite olarak nitelendirilmesi yanlış
olmayacaktır.
TTK’nin 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, kurumsal yönetimin tüm
şirketlerce uygulanmasına katkı sağlayacak bir çok köklü değişiklik öngörülmüştü. Tüm
şirketler için geçerli olmak üzere ticari defterlerin uluslararası standartlarla uyumlu
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulması, bağımsız denetim zorunluluğu, bir
takım işlemler için işlem denetçisi raporu gerekliliği, ortağın şirkete borçlanma yasağı,
kamuyu aydınlatma amacıyla internet sitelerinin bulunması ve yönetim kurulunun
nitelik olarak güçlendirilmesine ilişkin zorunluluklar gibi konularda önemli
düzenlemelere yer verilmişti. Ancak, şirketlerin henüz bu kapsamlı değişikliklere adapte
olamayacağı düşünüldüğünden bir takım kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır (Türk
Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2012).

2.2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ

Kurumsal yönetim ilkelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde öneminin artmasıyla
birlikte, şirketlerin bu ilkelere uyum durumunun belirlenmesine ve kendi aralarında
kıyas yapılmasına imkan verecek standart bir ölçüm sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu
durum da “kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi” kavramının doğmasını
sağlamıştır. Geleneksel anlamda yapılan kredi derecelendirmesinden farklı olarak
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finansal göstergelerden ziyade yönetim kalitesinin esas alındığı bir yaklaşımla
derecelendirme yapılmaktadır. Niteliksel esasların dikkate alınmasının sebebi, kurumsal
yönetimin rakamlardan ziyade şirket politika ve uygulamalarına göre şekil almasıdır
(Sandıkçıoğlu, 2005).

2.2.1. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uygulamaları

Kurumsal yönetimin derecelendirilmesi şirketin farklı çıkar grupları için farklı anlamlar
taşımakta olup, söz konusu çıkar gruplarının bireysel olarak şirketlerin kurumsal
yönetim uygulamalarını değerlendirme imkanı, teoride mümkün olsa da pratikte
uygulanması ve gerçekçi sonuçlara ulaşılması oldukça zor olan bir süreçtir. Bu açığın
kapatılması için profesyonel olarak kendi bilgi birikimi ve tecrübelerine dayanarak, bu
değerlendirmeyi yapabilecek kişi ve kurumlar ortaya çıkmıştır. Bir takım
derecelendirme şirketleri, akademisyenler, yatırım danışmanlığı şirketleri ve istisnai
olarak borsalar tarafından derecelendirme faaliyeti yapılmaktadır ve elde edilen
sonuçlar tüm menfaat sahipleri açısından genel bir değerlendirme imkanı sunmaktadır
(Sandıkçıoğlu, 2005).
Kurumsal yönetim uyum derecelendirmesiyle, şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine
uyum derecelerinin standart ve karşılaştırılabilir ölçüm sistemiyle ölçülmesi
amaçlanmaktadır. Derecelendirmeyi yapanlar tarafından farklı metodolojiler kullanılsa
da uygulanan yöntemler temelde aynı esaslara dayanmaktadır. Bu esaslar, genel kabul
görmüş ilkelerle birlikte yasalarla belirlenmiş olan düzenlemelerdir. Şirketin kamuya
açıklanmış bilgilerinin yanı sıra şirket yetkilileriyle de görüşmeler yapılmakta, elde
edilen tüm bilgiler üzerinden analizler yapılarak, esas alınan kriterlere verilen ağırlıklar
neticesinde nihai puanlamaya ulaşılmaktadır (Sandıkçıoğlu, 2005).
Farklı ülkelerde bir çok derecelendirme şirketi bulunmakla birlikte Governance Metrics
International, Institutional Shareholder Services, ve S&P gibi şirketler bunların önde
gelenlerindendir. Derecelendirme şirketlerinin kurumsal yönetime bakış açısı kurumsal
yönetim uyum derecelendirmesine de yansımaktadır. Yapılan derecelendirme faaliyeti
ile şirketin kurumsal yönetim seviyesi hakkında bilgi sahibi olunmakta ve yatırım kararı
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öncesinde şirketlerin karşılaştırılabilmesi mümkün hale gelmektedir. Kurumsal
yatırımcıların yatırım kararlarında bu dereceleri kullanmaları ve iyi yönetilen şirketleri
seçmeleri, aynı zamanda alt sıralarda yer alan şirketlerin kurumsal yönetim
problemlerine çözüm üretmesi için motivasyon faktörü olması açısından önem arz
etmektedir (Kkanchel’den aktaran Karayel, 2011).
Türkiye’de 2016 yılı itibariyle kurumsal yönetim derecelendirme faaliyeti yapmaya
yetkili dört adet şirket bulunmaktadır.
Türkiye'de kurulan ve SPK tarafından yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları;
1.Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
2. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş.
3. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası
derecelendirme kuruluşu;
1.ISS Corporate Services Inc.
Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nde (2007) kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi,
işletmelerin

Kurulca

yayımlanan

kurumsal

yönetim

ilkelerine

uyumlarının

derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi
ve sınıflandırılması faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyette tüm ilkelere bir bütün
halinde uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve
yönetim kurulu ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere 1 ile 10 arasında puan
verilmektedir. Bu puanlar bölümler itibariyle ağırlığına göre hesaplanmakta ve
kurumsal yönetim puanına ulaşılmaktadır.
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2.2.2. Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkelerinin yayımlanmasını takip
eden süreçte şirketlerin bu ilkeleri benimsemesini teşvik etmek amacıyla çeşitli
çalışmalar yapılmış olup, bunlardan bir tanesi de kurumsal yönetim uygulamalarına
uyum seviyesini baz alan Kurumsal Yönetim Endeksinin (XKURY) kurulması
olmuştur. Endekste yer alan şirketlerin borsa kot ücretlerinde çeşitli indirimler
yapılmıştır. SPK tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinin alt
yapısının kurulması ve derecelendirme faaliyetine bulunacak olan şirketlerin
belirlenmesi neticesinde, endekse girecek şirketlere kurumsal yönetim ilkelerine uyum
notları verilerek 31.08.2007 tarihinde 48.082,17 değeri ile endeks hesaplanmaya
başlanmıştır (SPL, 2014).
Mevcut düzenlemeler ışığında, endekse girişte kurumsal yönetim ilkelerinden pay
sahiplerine yönelik ilkeler %25, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık %25, menfaat sahipleri
%15 ve yönetim kurulu %35 olmak üzere her bir ana başlıktan 10 üzerinden en az 6,5
ve her bir başlığın ağırlığına göre hesaplanan toplam kurumsal yönetim ilkelerine uyum
notunun 10 üzerinden en az 7 olması gerekmektedir (SPL, 2014).
Türkiye’de geçmiş yıllar itibariyle kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptıran şirket
sayısı artmış olmasına karşın yine de bu sayının az olduğu söylenebilir. Ayrıca
derecelendirmelerin çoğunluğunun aynı şirket tarafından yapıldığı görülmektedir.
Niteliksel esaslara dayalı değerlendirmeler sonucunda alınan notların gerçek durumu
yansıtıp yansıtmaması konusunda tam bir kesinlik olmasa da şirketlerin kurumsal
yönetim endeksine dahil olmanın maddi avantajından yararlanmak için kurumsal
yönetim ilkelerine uymak amacıyla düzenleme yapmaları olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilebilir.
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2.3. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECESİ İLE ŞİRKET
FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN LİTERATÜR
İNCELEMESİ

Kurumsal yönetim anlayışının geniş çevrelerce benimsenmesine paralel olarak konuya
ilişkin birçok akademik çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmında
kurumsal yönetim uygulamalarının firma performansına etkisinin olup olmadığı
incelenmiştir. Söz konusu incelemelerde kurumsal yönetim düzeyi iki farklı şekilde
değerlendirilmiştir. Bunlardan birincisinde, yönetim kurulunun yapısı ve büyüklüğü,
yöneticilerin eğitim düzeyi, icracı olmayan yönetim kurulu üyesinin bulunması, sahiplik
yapısı ve kompozisyonu, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim gibi kurumsal yönetim
seviyesine etki edebilecek olan çok sayıda alt değişkenin kullanıldığı çalışmalar yer
almaktadır. Bu çalışmalarda kurumsal yönetim düzeyi alt başlıklar özelinde ele
alınmakta ve bu değişkenlerin firma performansına hem bireysel hem de bir bütün
halinde etkileri incelenmektedir. İkinci yaklaşımda ise belirli otoriteler tarafından
sağlanan kurumsal yönetim notları veri olarak kullanılmakta ve bu suretle kurumsal
yönetim düzeyinin, firma performansına etkisinin olup olmadığı sorgulanmaktadır.
Firma performansının ölçülmesi amacıyla yoğunlukla Tobin q oranı, aktif kârlılık oranı
(ROA), özkaynak kârlılık oranı (ROE) olmak üzere piyasa değeri/defter değeri oranı,
fiyat/kazanç oranı, hisse senetlerinin getirileri, piyasa değeri, satış artışı ve kârlılık artışı
gibi muhasebe ve piyasa bazlı değişkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Literatürde
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesiyle firma değeri ve performansının pozitif
bir ilişki içerisinde olduğunu gösteren araştırmaların yanı sıra herhangi bir ilişkinin
bulunmadığını veya negatif bir ilişkinin varlığının tespit edildiği çalışmalar yer
almaktadır. Bunun yanında herhangi bir kurumsal yönetim alt endeksleriyle performans
arasında ilişkinin tespit edildiği ancak diğer alt endekslerle aksi yönde veya herhangi bir
ilişkinin bulunmadığı çalışmalar da mevcuttur.
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2.3.1. Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Çalışmalar

Gompers, Ishii ve Metrick (2003) Investor Responsibility Research Center (Yatırımcı
Sorumluluk Araştırma Merkezi) tarafından yayımlanan çalışmalardan elde ettikleri
verilere dayanarak, 24 kurumsal yönetim ilkesini esas alan bir endeks oluşturmuşlardır.
Amerika’da 1990’lı yıllarda yaklaşık 1500 tane büyük şirketi yatırımcı hakları
konusunda bu endekste sıralamışlardır. En düşük %10’luk dilimde yer alan şirketleri
satıp, en yüksek %10’luk dilimde yer alan şirketleri satın almaya dayalı bir yatırım
stratejisi izleyen bir yatırımcısının %8,5 normalüstü getiri elde edeceğini ortaya
koymuşlardır. Bununla birlikte, hissedarların haklarının daha fazla korunduğu
şirketlerde firma değerinin daha yüksek olduğu, daha fazla kâr elde edildiği, daha fazla
satış büyümesi olduğu, daha az sermaye harcaması yapıldığı ve satın alınma oranlarının
düşük olduğunu tespit etmişlerdir.
Klapper ve Love (2004) Credit Lyonnais Securities Asia’dan (CLSA) sağlanan verilere
dayanarak, 14 gelişmekte olan ülkede kurumsal yönetim derecelendirme puanlarını esas
alan bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada birden fazla modelle incelemeler
yapılmıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notuyla birlikte satışların doğal
logaritmasına, 3 yıllık ortalama satış büyüme oranına ve maddi duran varlıkların
satışlara oranına kurumsal yönetim derecesiyle firma performansı arasındaki ilişkinin
incelendiği modelde yer verilmiştir. Aktif kârlılık oranı (ROA) ve Tobin q oranının
performans göstergesi olarak esas alındığı çalışma sonucunda, iyi kurumsal yönetim ile
operasyonel performans ve piyasa değeri arasında yüksek ve anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hissedarların korunma seviyesinin ve hukuk
sisteminin zayıf olduğu ülkelerde kurumsal yönetim uygulamalarının daha önemli
olduğunu belirtmişlerdir.
Durnev ve Kim (2005) Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) tarafından derlenen ve
Standard and Poor’s (S&P) tarafından açıklanan verilerle doğrulanan 27 ülkeden 859
firmaya ilişkin kurumsal yönetim endeksi ile firma performansı arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Tobin q oranının performans göstergesi olarak kullanıldığı çalışmada,
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kurumsal yönetim düzeyi ile performans arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Morey, Gottesman, Baker ve Godridge (2009) uluslararası varlık yönetim şirketi
AllianceBernstein’dan temin edilen verilere dayanarak gelişmekte olan piyasalarda
kurumsal yönetimin şirket değeriyle ilişkisini incelemişlerdir. 2001-2006 arası dönemi
kapsayan 21 gelişmekte olan ülkede firma bazında aylık kurumsal yönetim notlarına
dayalı analiz sonucunda kurumsal yönetim ve yüksek şirket değeri arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Şirketin değerinin ölçülmesi amacıyla
Tobin q oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranı kullanılmıştır. Kontrol değişkenleri
olarak da beklenen getiri, finansal kaldıraç oranındaki değişim, satışlardaki değişim,
sermaye yatırımlarının satışlara oranındaki değişim ve şirketin bulunduğu ülkenin riski
kullanılmıştır.
Gherghina, Vintila ve Tibulca (2014) 2013 yılı verilerine dayanarak S&P 100
Endeksinde yer alan finans sektöründe yer almayan şirketlerin kurumsal yönetim
derecelendirme puanlarıyla firma değeri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Şirket
değerini ölçmek için Tobin q oranı ve işletme değeri kullanılmıştır. Kurumsal yönetim
uygulamalarının derecelendirilmesi için yönetim kurulunun yapısı, tazminat,
hissedarların hakları ve bağımsız denetim notları Institutional Shareholder Services Inc.
(ISS) tarafından sağlanan ISS Governance QuickScore 2.0 toplam puanlama sistemi
kullanılarak belirlenmiştir. Kontrol değişkenleri olarak modelde yer alan değişkenler
ise, firmanın büyüklüğünü temsil eden çalışan sayısının doğal logaritması, finansal
kaldıraç oranı, satış büyüme oranı ve halka açık olduğu süredir. İnceleme sonucunda
kurumsal yönetim derecelendirme notuyla şirket değeri arasında anlamlı bir ilişkiyi
işaret eden sonuçlara ulaşılmamıştır.
Li, Armstrong ve Clarke (2014) literatürde sıklıkla karşılaşılan halka açık şirketler
özelinde ele alınan kurumsal yönetim ve firma performansı ilişkisini küçük işletmeler
özelinde çalışmışlardır. Bu bağlamda, 387 adet küçük işletmeden alınan yanıtlar
neticesinde, kurumsal yönetimin küçük işletmelerin finansal performansı üzerinde
negatif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada kurumsal yönetimin
ölçümü için yedi gösterge kullanılmıştır. Bu göstergeler yönetim kurulunun büyüklüğü,
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CEO’nun yönetim kurulunda olup olmaması, yönetim kurulunun bağımsızlığı,
çıkarların uyumu, toplantı sıklığı, yönetim kurulu ağı ve bağımsız denetim olarak
sıralanırken; performans göstergeleri ise, varlıkların, satışların ve net kârın doğal
logaritmaları ile net kâr artışıdır.
Tai (2015) Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council) üyesi
ülkelerde halka açık olan 57 ulusal bankanın kurumsal yönetiminin verimlilik ve
finansal performans üzerine etkisini araştırmıştır. Kurumsal yönetimi temsil eden
değişkenler, yönetim kurulu üye sayısı, icracı olmayan yönetim kurulu üye sayısının
oranı, yönetim kurulu toplantı sayısı, yönetim kurulu komite sayısı, blok hissedarlık
yapısı ve varlıkların doğal logaritmasıdır; performans göstergesi olarak da aktif kârlılık
oranı (ROA) ve özkaynak kârlılık oranı (ROE) ile verimlilik skoru kullanılmıştır. Ayrıca
kukla değişken olarak bankalar İslami bankacılık ve geleneksel bankacılık olmak üzere
iki ayrı başlıkta ele alınmıştır. Yapılan regresyon sonucuna göre yönetim kurulu
komitelerinin sayısı verimliliği etkileyen önemli bir değişkenken; yönetim kurulu üye
sayısı, blok hissedarlık yapısı ve banka tipi (İslami bankacılık, geleneksel bankacılık)
finansal performansı etkileyen önemli faktörler olmuştur. Komite sayısı firma
performansıyla negatif bir ilişki içerisindeyken; yönetim kurulunun büyüklüğü firma
performansını pozitif etkilemektedir. Bununla birlikte, blok hissedarlık yapısı aktif
kârlılığını negatif etkilemektedir.
Islam, Sathye ve Hu (2015) gelişmekte olan ülke statüsündeki Bangladeş’te 30 banka
üzerinde yaptıkları incelemede Wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanarak kurumsal
yönetim endeksi geliştirmişler ve 2004 yılında uygulamaya konulan kurumsal yönetim
ilkelerinin, kurumsal yönetim uygulamalarını önemli ölçüde geliştirdiğini tespit
etmişlerdir. İlkelerin hayata geçirilmesinden önceki ve sonraki iki yılın yıllık raporları
kullanılarak söz konusu gelişmenin finansal performans üzerinde etkisinin olup
olmadığı irdelenmiştir. Finansal performansı ölçmek amacıyla aktif getiri oranı (ROA)
kullanılmıştır. Kontrol değişkeni olarak da bankaların sahiplik yapısı (kamu - özel
sektör), risk düzeyi, aktif büyüklük ve verimlilik değişkenleri kullanılmıştır. Kurumsal
yönetim düzeyinin artmasının bankaların finansal performanslarında önemli bir
değişikliğe sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, risk, verimlilik ve
sahipliğin performans üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak,
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kurumsal yönetimin bazı boyutlarının bankaların finansal performansı üzerinde pozitif
etkisi olduğu ancak bazı boyutlarının ise herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Orazalin, Makarov ve Ospanova (2015) 2009-2012 yılları arasında Rus petrol ve gaz
şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamaları ile muhasebe performansı arasındaki
ilişkiyi inceleyen çalışmasında, şirket sahiplerinin yönetici olması ve yabancı
sahipliğinin bulunması durumunda firma performansının pozitif etkilendiğini ortaya
koymuşlardır. Yine devletin sahip olduğu şirketlerde muhasebe performansı pozitif
olmuştur. Diğer taraftan, yönetim kurulu üye sayısı ve bağımsız yönetim kurulu
üyesinin performans üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür.
Ahmed ve Hamdan (2015) Bahreyn Borsasında işlem gören 48 şirketten 42 si üzerinde
yaptıkları 2007-2011 yılları arasındaki dönemi kapsayan araştırmalarında aktif getiri
oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranıyla (ROE) kurumsal yönetim arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişkinin olduğu ancak hisse başına getiri oranının kurumsal yönetimdeki
değişikliğe anlamlı kabul edilebilecek bir tepki vermediği sonucuna ulaşmışlardır.
Çalışmada kurumsal yönetim derecesini temsil etmesi amacıyla en büyük pay sahibinin
oranı, yönetim kurulunun yapısı, bağımsız yönetim kurulu üyesinin varlığı, yönetim
kurulu başkanının aynı zamanda icra kurulu başkanı olup olmadığı, yöneticilerin pay
sahibi olup olmadığı kukla değişkenleri kullanılarak ele alınmıştır. Kontrol değişkenleri
olarak firma büyüklüğünü temsilen varlıkların doğal logaritması, finansal kaldıraç oranı
ve firmanın yaşı kullanılmıştır.

2.3.1. Türkiye’de Gerçekleştirilen Çalışmalar

Uluslararası çalışmalarda olduğu gibi ulusal düzeyde yapılan çalışmalarda da kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesi ile firma değeri ve performansı arasında pozitif ilişki
bulunduğuna dair çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, herhangi bir ilişkinin
bulunmadığı veya negatif ilişkinin tespit edildiği çalışmalar da vardır. Kurumsal
Yönetim

Endeksinin

hesaplanmaya

başladığı

dönemle

gözlemlenen çalışmaların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

birlikte

yoğunlaştığı
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Yıldırım (2007) en büyük hissedarın pay oranı, en büyük üç hissedarın pay oranı, toplam
kontrol oranı, genel kurula katılım oranı ve genel kurula hâkimiyet oranı
değişkenlerinden oluşan kurumsal yönetim etkileşim endeksine göre 2002-2006 yılları
arasında İMKB ulusal 100 endeksinde işlem gören imalat sanayi sektöründe bulunan 44
şirkete ilişkin verilerle doktora çalışmasını gerçekleştirmiştir. Aktif kârlılık oranı
(ROA), satışların kârlılığı, özkaynak kârlılık oranı (ROE), piyasa değerinin logaritması
ve Tobin q oranı finansal performansı temsil eden bağımlı değişkenler olarak
kullanılmıştır. Satışların büyüklüğü ve finansal kaldıraç oranı ise kontrol değişkenleri
olarak modele dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kurumsal yönetim etkileşim
endeksi ile muhasebe tabanlı aktif kârlılık, satışların kârlılığı ve özkaynakların kârlılığı
gibi finansal performans göstergeleri arasında anlamlı ve negatif; piyasa tabanlı piyasa
değeri ve Tobin q değeri arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir.
Karamustafa, Varıcı ve Er (2009) tarafından İMKB kurumsal yönetim endeksinde 2008
yılı itibariyle yer alan 8 şirketin endeks kapsamına girmeden önceki dönemlere göre
finansal performanslarında anlamlı bir değişme olup olmadığını ortaya koymaya
yönelik yapılan araştırmada aktif devir hızı, aktif kârlılık oranı (ROA) ve özkaynak
kârlılık oranı (ROE) performans göstergelerinde endeks kapsamı öncesi ve sonrası için
anlamlı farklılıklar ortaya çıkarken; cari oran, borç oranı, finansal kaldıraç derecesi, net
kâr marjı ve faaliyet kâr marjında ise endeks kapsamı öncesi ve sonrası için anlamlı bir
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Sakarya (2011) 2009 yılında XKURY endeksine katılan 11 şirketin kurumsal yönetim
uyum derecesi notlarının kamuya açıklanması ile birlikte bu şirketlerin hisse
senetlerinde normalin üstünde getiri elde edilebileceği bulgularına ulaşmıştır.
Büyükşalvarcı ve Abdioğlu (2012) 2005 yılı öncesi ve sonrası beşer yıllık dönemler
itibariyle şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının hisse senedi getirileri üzerinde
farklılık oluşturup oluşturmadığını 119 firmanın verileri üzerinde araştırma yaparak
ortaya koymaya çalışmışlardır. Araştırma sonuçları, sektörler ve dönemler itibariyle
değerlendirildiğinde teknoloji sektöründe 2004-2007 döneminde; toptan ve perakende
ticaret, otel ve lokantalar sektöründe 2003-2008, 2002-2009 ve 2001-2010
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dönemlerinde ve mali kuruluşlar sektöründe 2005-2006, 2003-2008, 2002-2009 ve
2001-2010 dönemlerinde kurumsal yönetim uygulamaları hisse senedi getirileri
üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Diğer
taraftan, eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal hizmetler sektörü, elektrik, gaz ve su
sektörü, inşaat ve bayındırlık sektörü ile ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörleri
için ilgili dönemlerde kurumsal yönetim uygulamaları hisse senedi getirileri üzerinde
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yenice ve Dölen (2013) 2007-2011 yılları arasında kurumsal yönetim endeksi
kapsamında yer alan firmaların, kurumsal yönetim derecelendirme notları açıklanmadan
önceki 30 gün ve açıklandıktan sonraki 30 güne ilişkin piyasa değerlerini kullanarak,
kurumsal yönetim derecelendirme notunun, notlar açıklandıktan sonraki borsa değerleri
ile pozitif bir ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.
Ege, Topaloğlu ve Özyamanoğlu (2013) 2009-2011 yılları arasında BİST Kurumsal
Yönetim Endeksinde yer alan 18 şirketin mali tablolarını inceleyerek, stok devir hızı,
aktif devir hızı, duran varlık devir hızı, hazır değerler devir hızı, aktif kârlılığı, özkaynak
kârlılığı, pay başına kazanç, fiyat kazanç oranı ve net kâr net satış oranlarını esas alan
kriter setiyle, TOPSİS çok kriterli karar verme yöntemiyle, firmaların finansal
performans skorlarını karşılaştırmışlardır. Şirketler anılan kriterlere göre sıralanmış ve
bu sıralama kurumsal yönetim derecelendirme notlarıyla kıyaslanmıştır. Analiz
sonucunda, finansal performansa göre yapılan sıralamanın, kurumsal yönetim
derecelendirme notlarıyla aynı yönde hareket etmediği tespit edilmiştir. Böylece,
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notlarının finansal performansı tam
olarak yansıtmadığı ortaya konulmuştur.
Aren ve diğerleri (2014) çalışmalarında şirketlerin kurumsal düzeyinin en büyük
belirleyicisinin şirketin piyasa değerini olduğu sonucuna vararak bu çalışmanın
araştırma konusuna tersten yaklaşmışlardır.
Kara, Erdur ve Karabıyık (2015) 2006-2012 yılları arasında Kurumsal Yönetim
Endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim seviyesi ile finansal performansı
arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemi kullanarak ele almıştır. Araştırma
sonuçlarına göre kurumsal yönetim seviyesi ile Tobin q oranı ve kaldıraç oranı arasında
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anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunurken; özkaynak kârlılığı, aktif kârlılığı, satış
kârlılığı ve net kârlılık ile kurumsal yönetim düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiyle
karşılaşılmamıştır.
Kula ve Baykut (2015) BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 43 şirketin 20072014 yılları arasında yıllık raporlar ve finansal tablolarından elde edilen bilgileriyle
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notlarını panel veri analizi
yöntemiyle ele almıştır. Şirket piyasa değerinin bağımlı değişken olarak ele alındığı
çalışmada, kurumsal yönetim notu, halka açıklık oranı, aktif kârlılık oranı (ROA),
özkaynak kârlılık oranı (ROE), hisse başına kazanç oranları bağımsız değişken olarak
kullanılırken; şirketin finans sektöründe olup olmadığı kukla değişken yardımıyla
analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesinin daha yüksek piyasa değeriyle pozitif ilişkisi olduğunu bulunmuştur. Piyasa
değerinin, özkaynak kârlılığı (ROE) ve hisse başına kazanç ile de pozitif bir ilişki içinde
olduğunu ortaya konulmuştur. Öte yandan, halka açıklık oranı ile piyasa değeri arasında
anlamlı negatif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca finans sektöründe yer alan
şirketlerin, bu sektörde olmayan şirketlere göre daha yüksek değerle değerlendikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Literatürde kurumsal yönetim ilkelerine uyulmasıyla firma performansının ilişkisine
yönelik pozitif yönlü bir eğilim olmasına karşın bir uzlaşı olmadığı görülmektedir. Bu
bağlamda söz konusu farklılıkların incelendiği Tekbaş ve Güzeldere’nin (2015)
araştırmalarında çalışma dönemlerinin, kullanılan ekonometrik modellerin ve esas
alınan endekslerin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Döneme ilişkin olarak tek
dönem kullanılması halinde tesadüfi sonuçların olduğu; birden fazla dönem
kullanıldığında ise dönem uzunluğunun kısa olması, örneklemin az sayıda şirketi
kapsaması ve veri setinin düşük olması sorunlarıyla karşılaşmışlardır. Firma değeri
temsilcisi

veya

performans

göstergesi

olan

değişkenlerin

farklı

şekillerde

hesaplandığına dikkat çekilmiştir. Çalışmaların uzun dönemi kapsaması ve içselliğin
önüne geçebilmek için kontrol değişkenlerinin de analizde yer alması gerektiği
önerilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECESİ İLE
FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Bu bölümde, araştırmanın amacına ve önemine ilişkin değerlendirmeler yapılarak,
analizde kullanılacak veri seti hakkında bilgiler verilmiş ve araştırmanın varsayımları
hakkında açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra temel hipotez ve buna bağlı alt hipotezler
oluşturulmuştur. Durağanlık testleri ve hangi panel veri analiz yönteminin seçilmesi
gerektiğine ilişkin testler gerçekleştirilmiştir. Temel model ve bu modele bağlı alt
modeller oluşturularak analizler yürütülmüştür. Panel veri analizi sonrası elde edilen
bulgular yorumlanarak öneriler sunulmuştur.

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Kurumsal yönetimin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanması,
yatırımcıları ve diğer menfaat sahiplerini, şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerine uygun
bir yönetim anlayışının varlığını sorgulamaya yönlendirmiştir. OECD tarafından ortaya
konulan uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin, günümüzde özellikle
halka

açık

şirketlerde

yasal

düzenlemeler

uyarınca

uygulanmakta

olduğu

gözlemlenmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de halka açık şirketler
tarafından uygulanmak üzere kurumsal yönetim alanında çok sayıda düzenleme hayata
geçirilmiştir. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesinin ölçülmesi amacıyla BIST Kurumsal Yönetim
Endeksi (XKURY) oluşturulmuş olup, 2007 yılından itibaren şirketlerin söz konusu
endeks kapsamında isteğe bağlı olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumları
derecelendirilmektedirler.
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Kurumsal yönetim ilkelerine uymanın firma performansına etkisine ilişkin olarak ulusal
ve uluslararası düzeyde çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda ağırlıklı
olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile firma performansı arasında pozitif bir ilişki
olduğu bulunmuş olmasına karşın, herhangi bir uzlaşının olmadığı görülmektedir.
Türkiye’de ise Kurumsal Yönetim Endeksinin oluşturulması ile bu konuda araştırmalar
yoğunlaşmıştır. Ancak Kurumsal Yönetim Endeksinin geçmişi çok kısa olduğundan,
daha uzun süreli etkilerin ortaya konulabilmesi için güncel verilerle daha sağlıklı
analizler yapılması mümkün olacaktır. Bununla birlikte, endeksin hesaplanmaya
başladığı tarihten kısa bir süre sonra yaşanan küresel kriz sürecinde ve hemen
sonrasındaki

dönemde

fiyatlamalarda

anomali

olma

ihtimali

göz

önünde

bulundurulduğunda, 2010 sonrası dönemi ele alan bir çalışmanın daha güvenilir
sonuçlar sunacağı düşünülmektedir. Söz konusu kriz sonrası kurumsal yönetimin
öneminin daha iyi anlaşıldığı değerlendirilmekte olup, bunun yanı sıra SPK tarafından
kurumsal yönetim ilkeleri ilk kez 2011 yılında bir tebliğ ile düzenlendiğinden bu tarih
önemli bir eşiktir.
Türkiye’de kurumsal yönetim konusunda yapılmış olan araştırmalara katkı sağlayacağı
düşünülen bu çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetime ilişkin kavramsal çerçevenin
açıklanması ve Türkiye’de kurumsal yönetimin hukuki ve uygulama boyutunun ortaya
konulmasıyla birlikte, önceki çalışmalara göre daha uzun bir zaman dilimini kapsayacak
şekilde, yetkili kurumlarca verilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notunun
firmanın performansı üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu doğrultuda, ülkemizde
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca oluşturulan
Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan ve finans sektörü dışında kalan şirketlerin, 2011
ile 2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notunun firma
performansı ile ilişkisi olup olmadığı incelenecektir.

3.2. VERİ SETİ

Çalışmada kullanılacak olan veriler, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)
yayımlanan yıllık finansal tablolardan elde edilen veriler, İş Yatırım Menkul Değerler
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Anonim Şirketi kurumsal internet sitesinde yayımlanan hisse senedi fiyatları ve Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) internet sitesinden elde edilen kurumsal yönetim
derecelendirme notlarından oluşmaktadır. 2007 yılından itibaren 6 şirketle
hesaplanmaya başlayan Kurumsal Yönetim Endeksine giren şirket sayısı sürekli
artmıştır. Herhangi bir tarihte endekse giren ve 2015 yılsonu itibariyle endekste yer alan
50 adet şirket bulunmaktadır. Finans sektöründe yer alan şirketler tabi olduğu özel
düzenlemeler dolayısıyla çalışma kapsamına alınmamıştır. Çalışmada 2011 yılından
itibaren endekse dahil olan, en az üç dönem kurumsal yönetim derecelendirme notuna
sahip olan, finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren toplam 31 adet şirketin verileri
kullanılacaktır. Turcas Petrol A.Ş.’ye ait 2015 yılı finansal tablolarının incelenmesinde
satış tutarının, önceki yıllara göre olağandışı düşüklük gözlemlendiğinden bu yıla ait
veriler anılan şirket özelinde analiz kapsamından çıkartılmıştır.
Şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notları Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği resmi internet sitesinden alınmış ve Ek 1’de sunulmuştur. Ayrıca SPK
düzenlemeleri çerçevesinde not sistemi 10 üzerinden olduğu halde, verilmiş olan notlar
100’lük sistemde olduğundan, çalışmada 100’lük sisteme göre verilen notlar
kullanılacaktır.
Bu çalışmada, firma performans göstergesi olarak kullanılan değişkenler daha önceden
yapılmış çalışmalarda kullanılan performans göstergeleriyle paralellik gösterecek
şekilde, piyasa bazlı Tobin q oranı, muhasebe bazlı aktif kârlılık oranı (ROA) ve
özkaynak kârlılık oranıdır (ROE). Söz konusu çalışmalarda performans göstergesi
olarak çok sayıda değişken kullanılmış olmasına karşın en çok tercih edilenlerin anılan
değişkenler olduğu gözlemlenmiştir. Kurumsal yönetim derecesi ile şirket değeri ve
performans arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda Tobin q oranı, Klapper ve Love
(2002), Durnev ve Kim (2005), Yıldırım (2007), Morey ve diğerleri (2009), Gherghina
ve diğerleri (2014), Güzeldere (2014) ile Kara ve diğerleri (2015)

tarafından

kullanılmıştır. Yine aktif getiri oranı (ROA) Klapper ve Love (2004), Yıldırım (2007),
Karamustafa ve diğerleri (2009), Güzeldere (2014), Kara ve diğerleri (2015), Kula ve
Baykut (2015), Islam ve diğerleri (2015), Ahmed ve Handan (2015) ile Tai (2015)
tarafından analizlerinde kullanılmıştır. Bununla birlikte, özkaynak getiri oranı (ROE)
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Yıldırım (2007), Karamustafa ve diğerleri (2009), Güzeldere (2014), Ahmed ve Handan
(2015), Tai (2015) ile Kula ve Baykut (2015) tarafından kullanılmıştır.

3.2.1. Bağımlı Değişkenler

Tobin q oranı, James Tobin tarafından 1969 yılında geliştirilmiş olup, şirketin piyasa
değeri ile yatırımı ilişkilendiren bir yaklaşım olmuştur. Şirketin piyasa değeri ile sahip
olduğu sermaye stokunun yenilenme maliyeti arasındaki oran olarak ifade edilmektedir
(Ünsal, 2009, s.462-463). Bu çalışmada kullanılacak Tobin q oranı şirketlerin yılsonu
itibariyle borsada oluşan hisse senedi kapanış fiyatları ve yıllık bilançolardan elde edilen
verilerden hesaplanacaktır. Klapper ve Love (2004), Durnev ve Kim (2005)
çalışmalarında Tobin q oranını, varlıkların defter değerinden özkaynakların çıkartılması
ve bu tutara şirketin piyasa değerinin eklenmesi sonucu bulunan değerin, varlıların
defter değerine bölünmesi suretiyle bulmuşlardır. Bu çalışmada da daha önceki
çalışmalarda hesaplandığı gibi Tobin q oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;
Tobin q= [TV-ÖK+(HF*ÖdS)]/TV
TV: Varlıkların Toplam Defter Değeri
ÖK: Özkaynak Defter Değeri
HF: Hisse Senedi Fiyatı
ÖdS: Ödenmiş Sermaye
Varlıkların defter değeri, yıllık finansal durum tablosunda gösterilen varlıkların toplam
değeri olarak alınacaktır. Özkaynakların defter değeri ise finansal durum tablosunun
pasifinde yer alan ödenmiş sermaye, kâr ve sermaye yedekleri, dönem kârı (zararı) ve
geçmiş yıl kârları ile birlikte özkaynak grubu içerisinde gösterilen diğer kalemlerin
toplamından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesiyle elde edilir. Bu değer, şirketin
defter değeri olarak da ifade edilmektedir. Şirketin kısa ve uzun vadeli borçları
ödendikten sonra şirkete kalacak değer anlamına gelmekte olup, varlıkların defter değeri
gibi yıllık finansal durum tablosundan elde edilmektedir. Hisse senedi fiyatı, Borsa
İstanbul’da oluşan yılın son işlem günü piyasada oluşan kapanış fiyatı olarak alınacaktır.
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Ödenmiş sermaye ise şirketin toplam hisse senedi sayısını göstermesi için alınmıştır.
Nominal değeri 1 lira olan hisse senedi adedini temsil etmektedir.
Firma performansını temsil etmesi amacıyla kullanılacak olan aktif getiri oranı (ROA)
net dönem kârının aynı yıl finansal durum tablosunda yer alan toplam varlıklara
bölünmesi suretiyle elde edilmektedir. Bu oran, şirketin sahip olduğu varlıkların ne
ölçüde verimli kullanıldığını görmek için kullanılır. Net kârın, aktiflerin yüzde kaçı
oranında olduğunu göstermekte olup karşılaştırma yapabilmek için iyi bir göstergedir.
Performans göstergesi olarak kullanılacak diğer değişken ise özkaynak getiri oranıdır
(ROE). Özkaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığını ve özkaynaklar ile ne derece
kâr elde edildiğini göstermek için kullanılmaktadır. Net dönem kârının özkaynaklara
bölünmesi suretiyle elde edilmektedir. Net dönem kârının, özkaynakların yüzde kaçı
oranında olduğunu göstermektedir. Aktif getiri oranı gibi karşılaştırma yapmak için iyi
bir göstergedir. Bu orana da yine şirketlerin yıllık finansal tablolarından ulaşılmaktadır.

3.2.2. Bağımsız Değişken

Çalışmada bağımsız değişken olarak araştırmanın amacı doğrultusunda, Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan kurumsal yönetim derecelendirme
kuruluşlarının şirketlere vermiş

olduğu kurumsal

yönetim

ilkelerine uyum

derecelendirme notları kullanılacaktır. Çalışmanın ana kütlesi 2015 yılsonu itibariyle
Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan, payları Borsa İstanbul’da işlem gören 50
şirkettir. 2007 yılında hesaplanmaya başlayan endekste ilk etapta 6 şirket yer alırken,
zamanla yeni şirketlerin katılımıyla bu sayıya ulaşmıştır.
2008 yılında yaşanan ve tüm dünyada finansal piyasalarda ciddi kayıplara sebep olan
krizin araştırma sonuçlarını etkilememesi ve bu dönemde az sayıda şirketin endeks
kapsamında yer almasından dolayı, çalışmada 2011-2015 yılları arasındaki 5 yıllık
dönem esas alınmıştır. Söz konusu dönemde, en az üç dönem derecelendirme notu almış
olan ve finans şirketi olmayan 31 şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi
puanları çalışmanın bağımsız değişkenidir.
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3.2.3. Kontrol Değişkenleri

Firma performansını etkileyen çok sayıda etken bulunmakta olup, bu etkenlerin bir
kısmını sayısal olarak ifade etmek mümkün olmakla birlikte, sayısal olarak ifade
edilmesi mümkün olmayan veya çok zor olan değişkenler de bulunmaktadır. Entelektüel
sermaye gibi çalışanların bilgi, tecrübe ve yetenekleri, yöneticilerin yetenekleri, eğitim
seviyesi ile hükümetlerin uyguladıkları politikalar, para politikası uygulamaları, ülke
dışında yaşanan gelişmeler, rekabet koşulları gibi sayısız etken şirketlerin bireysel
performansına etki edebilmektedir. Dolayısıyla firma performansına etki edebilecek
tüm değişkenlerin bir modele dahil edilmesi imkansızdır denilebilir. Literatürde de
firma performansını ele alan çalışmalarda kullanılan standart bir modelin olmadığı,
çalışmacıların kendi değerlendirmeleri ve benzer çalışmalarda ele alınan yöntemleri
çalışmalarına uyarladıkları görülmüştür.
Öte yandan, bağımlı değişkeni etkileyebilecek değişkenlerin belirlenmesinde
literatürdeki benzer çalışmalar önemli bir çıkış noktası olmuştur. Bu doğrultuda, bağımlı
değişkeni etkileyebilecek değişkenler kontrol değişkeni olarak modele dahil edilmiştir.
Bu yaklaşımın veri kabul edilmesiyle birlikte, bu çalışmada da literatüre paralel olarak
kullanılacak kontrol değişkenleri aşağıdaki gibidir;
Çalışmada kullanılacak birinci kontrol değişkeni, Yıldırım (2007), Morey (2009),
Karamustafa ve diğerleri (2009), Süer (2011), Aghabaki (2014), Gherghina ve diğerleri
(2014), Güzeldere (2014) ile Ahmed ve Hamdan (2015) tarafından kullanılmış olan
finansal kaldıraç oranıdır.
Bununla birlikte, şirket büyüklüğünün önemli bir kontrol değişkeni olarak modellere
dahil edildiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak şirket büyüklüğünü
temsil eden değişken logaritmik dönüşüm yapılmak suretiyle kullanılmıştır. Büyüklüğü
temsil eden değişkenler, çalışan sayısı Gherghina ve diğerleri (2014); satış büyüklüğü
(Klapper ve Love (2004), Yıldırım (2007) ile Li ve diğerleri (2014) tarafından
kullanılırken; aktif büyüklüğünün Islam ve diğerleri (2015) ile Ahmed ve Hamdan
(2015) tarafından kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada da literatüre paralel olarak
şirket büyüklüğünü temsil eden bir kontrol değişkeninin bulunması gerektiği
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değerlendirilmiş olup, bu doğrultuda satışların doğal logaritması ikinci kontrol
değişkeni olarak modele dahil edilmiştir.
Literatür incelemesinde firma performansına etki eden kontrol değişkenlerinden birisi
olarak şirketlerin kârlılığının çalışma modellerinde kullanıldığı görülmektedir. Kârlılığı
temsil eden değişkenlerden aktif getiri oranı Süer (2011); net kâr marjı Karamustafa ve
diğerleri (2009), Krafft, Qu, Quatraro ve Ravix (2013); kârlılık artışı Li ve diğerleri
(2014) tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada da yine literatürde kârlılığa ilişkin
değişkenlerin modellerde bulunması göz önünde bulundurularak Kula ve Baykut (2015)
tarafın kullanıldığı şekilde hisse başına kazanç değerine logaritmik dönüşüm
uygulanmak suretiyle modelde yer verilmiştir. Negatif değerlerin logaritmik dönüşümü
mümkün olmadığından minimum değerin pozitif olmasını sağlayacak şekilde tüm
değerlere 1 eklenmiştir.

3.3. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI VE KISITLARI

Araştırmada kullanılacak olan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notları,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme şirketleri
tarafından verilmiş olup, bu notların şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesini tam olarak yansıttığı kabul edilmektedir.
Araştırmanın örneklemi halka açık 31 şirketten oluşmaktadır. Türkiye’de halka açık
şirketlerin ekonomide ciddi ağırlığı olmasına karşın tüm şirketler içerisinde sayısal
olarak ele alındığında çok küçük bir kısma karşılık gelmektedirler.
Diğer taraftan, halka açık şirketlerin finansal tablolarını belirli tarihler itibariyle
kamuoyuna açıklama zorunluluğu bulunmasına karşın, kurumsal yönetim ilkelerine
uyum derecelendirme notlarının yayınlanmasına ilişkin böyle bir zorunluluk
bulunmamaktadır. Yayımlanan kurumsal yönetim notunun, bir sonraki derecelendirme
çalışmasına kadar geçerli olduğu, mevcut yıl içerisinde verilmiş olan en son notun
yılsonu itibariyle geçerli olduğu varsayılmaktadır.
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3.4. HİPOTEZ

Çalışmanın amacının, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesiyle firma performansı
arasındaki ilişkinin ortaya konulması olduğu ifade edilmişti. Firma performansını temsil
etmesi amacıyla kullanılacak bağımlı değişkenlerle kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesi arasında ilişkinin varlığı/yokluğu ile ilişki varsa bu ilişkinin yönü ortaya
konulacaktır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel hipotezi “H: Kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecesi ile firma performansı arasında bir ilişki vardır.” şeklindedir.
H0: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile firma performansı arasında bir ilişki
yoktur.
H1: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile firma performansı arasında bir ilişki
vardır.
H0,1: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile Tobin q oranı arasında bir ilişki
yoktur.
H1,1: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile Tobin q oranı arasında bir ilişki
vardır.
H0,2: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile aktif getiri oranı (ROA) arasında
bir ilişki yoktur.
H1,2: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile aktif getiri oranı (ROA) arasında
bir ilişki vardır.
H0,3: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile özkaynak getiri oranı (ROE)
arasında bir ilişki yoktur.
H1,3: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile özkaynak getiri oranı (ROE)
arasında bir ilişki vardır.
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3.5. ARAŞTIRMANIN MODELLERİ

Araştırmada bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde herhangi bir etkisinin
bulunup bulunmadığını test etmek amacıyla bir adet temel model kurulmuştur.
Temel Model: PG= α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS)it + β4 log(HBK)it+ εit
i: Yatay

kesit verisindeki şirketi temsil etmektedir.

t: Zaman serisindeki zamanı temsil etmektedir.
PG=Araştırmanın bağımsız değişkeni olan performans göstergesini temsil etmekte olup,
alt modellerde Tobin q oranı, aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE)
olarak kullanılacaktır.
KYN= Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notunu temsil etmektedir.
FK= Borçların aktife bölümüyle elde edilen finansal kaldıraç oranını temsil etmektedir.
lnSATIS= Yıllık finansal tablolardan elde edilen satışların doğal logaritmasını temsil
etmektedir.
lnHBK= Net kârın, 1 lira nominal değerli hisse sayısına bölünmesiyle elde edilen hisse
başına kazancı temsil etmektedir. Negatif değerlerin logaritması alınamadığı için
minimum değerin pozitif olmasını sağlayacak şekilde tüm değerlere 1 eklenmiştir.
Araştırmada üç adet bağımlı değişken bulunmakta olup bağımsız değişkenin her bir
bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmek amacıyla üç adet alt model
oluşturulmuştur.
Alt Model 1: TQ = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
Alt Model 2: ROA= α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
Alt Model 3: ROE= α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
TQ= Tobin q oranını temsil etmektedir.
ROA= Aktif getiri oranını temsil etmektedir.
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ROE=Özkaynak getiri oranını temsil etmektedir.

3.6. YÖNTEM

Gerçekleştirilen literatür taramasında, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile
firma performansının incelenmesinde bir çok istatistiki yönetim kullanıldığı
anlaşılmakta olup, verilerin hem yatay kesit hem de zaman boyutu bulunması halinde
ise panel veri analiz yönteminin tercih edildiği görülmüştür.

3.6.1. Panel Veri Analizi

Çalışmamızda verilerin hem zaman boyutu hem de yatay kesit yönü bulunduğundan,
oluşturulan veri seti panel veri analiz yöntemiyle incelenmektedir. “MS-Excel” ve
“EViews 8” programları kullanılarak panel veri analiz yöntemiyle, bağımsız değişken
olan kurumsal yönetim derecelendirme notunun, bağımlı değişkenler Tobin q oranı,
aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) üzerinde etkisinin olup
olmadığı araştırılacaktır.
Ampirik çalışmalarda kullanılan veriler genellikle zaman serileri, yatay kesit ve panel
olarak adlandırılmaktadır. Zaman serilerinde bir değişkenin bir periyod boyunca aldığı
değerler ile analiz gerçekleştirilirken, yatay kesit verilerinde belli bir zaman diliminde
birimlerin aldığı değerler ele alınmaktadır. Panel veri ise bu iki veri setinin birleşimi
olarak ifade edilebilmektedir. Yatay kesit birimlerinin belirli bir periyod boyunca
aldıkları değerlerle analiz gerçekleştirilmektedir (Gujarati, 2008, s.591). Panel veri
analizinde birim (N) ibaresi bireyi, şirketi, ülkeyi vb. ifade etmek için kullanılmakta
olup, her bir birimin çalışmada kullanılan zaman dilimine (T) karşılık gelen bir gözlemi
bulunmaktadır (Tatoğlu, 2005).
Panel veri analizinin bir takım avantajları bulunmaktadır (Baltagi, 2005, s.4);


Gözlem sayısı önemli derecede artmaktadır.
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Tekrarlanan yatay kesit analizleri yerine panel veri analizi değişimin etkisini
daha iyi yansıtmaktadır.



Panel veri analiz yöntemiyle daha karmaşık modeller oluşturma imkanı vardır.

Söz konusu avantajların yanı sıra panel veri analizinin dezavantajları ise;


Değişen varyans problemi gibi yatay kesit verileriyle ilgili problemler,



Otokorelasyon problemi gibi zaman serisi verileriyle ilgili problemler.

Panel veri setinde, tüm yatay kesit verileri zaman serisinde aynı sayıda veriye sahip
olduğunda oluşturulan modeller, dengeli (balanced) panel olarak adlandırılırken; eğer
gözlem sayısı panel birimlerine göre değişiklik gösteriyorsa dengesiz (unbalanced)
panel olarak ifade edilmektedir (Gujarati, 2008, s.593). Bu çalışmanın örnekleminde yer
alan 31 şirketin tamamı için 2011-2015 arası dönemi kapsayacak şekilde kurumsal
yönetim derecelendirme notu bulunmadığından, çalışma dengesiz panel seti şeklinde
gerçekleştirilecektir.
Panel veri analizlerinde, değişkenler arasında sahte ilişkilere sebep olunmaması için
analizde kullanılacak verilerin durağan bir yapıda olması, diğer bir ifadeyle birim kök
süreci bulunmaması gerekmektedir. Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı ve birim
kök testinin yapıldığı çalışmalarda sıklıkla Levin, Lin ve Chu-t testi (LLCt), Im, Peseran
ve Shin-W testi (IPSw) ile ADF-Fisher Ki-Kare (ADF) testlerinin kullanıldığı
görülmekle birlikte; Breitung-t testi, Choi Z testi ile Hadri-Z testi gibi testler de
kullanılmaktadır (Ünlü, Bayraktaroğlu ve Şamiloğlu, 2011).
LLCt testi ile ortak birim kök süreçleri, IPSw testi ile her birim için birim kök süreçleri
ve ADF testi ile bağımsız serilerdeki durağanlık araştırılmaktadır. Her üç test için de
sıfır hipotezi (H0) test edilmekte olup, H0: Seride birim kök vardır; H1: Seride birim kök
yoktur olarak kurulmuştur (Korkmaz, Yıldız ve Gökbulut, 2010).
Panel veri analiz yönteminde, Ortak Regresyon Modeli (Pooled OLS Model), Sabit
Etkiler Modeli (Fixed Effect Model - FEM) ve Rassal (Tesadüfi) Etkiler Modeli
(Random Effect Model - REM) teknikleri panel veri analiz yönteminin olası
problemlerini çözümleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Hausman testi hangi
modelin kullanılacağına konusunda yardımcı olmaktadır. Hausman testiyle birlikte
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Breusch ve Pagan LM testi rassal etkinin olup olmadığını sınamak için kullanılmaktadır
(Gujarati, 2008, s. 594-605).

3.6.2. Durağanlık Testleri

Panel veri analizinde hangi modelin kullanılacağına ilişkin testlerden önce durağanlık
testlerinin yapılması gerekmektedir. Böylece panel veri analizinin varsayımı olan
verilerin durağan olduğu varsayımının test edilmesi, verilerin durağan olmaması halinde
ortaya çıkacak sahte ilişkilerin bertaraf edilmesi için de verilerin durağan hale
getirilmesi yöntemi izlenilecektir (Güzeldere, 2014). Bu doğrultuda, tüm değişkenlere
ilişkin Levin, Lin ve Chu-t testi (LLCt) testi, Im, Peseran ve Shin-W testi (IPSw) testi
ve ADF-Fisher Ki-Kare (ADF) testleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları
Levin, Lin ve Im, Peseran ve ADF-Fisher Ki Chu-t testi (LLCt) Shin-W testi (IPSw) Kare (ADF)
İstatistik

pDeğeri

İstatistik

pDeğeri

İstatistik

pDeğeri

Sonuç

-11,537

0,000*

-3,15

0,0008*

68,733

0,158

Durağan

ROA

-2,27

0,012**

-2,629

0,004*

71,906

0,103

Durağan

ROE

3,867

0,999

-2,629

0,004*

80,099

0,029**

Durağan

KYN

-20,639

0,000*

-4,248

0,000*

72,647

0,0933

Durağan

FK

-23,273

0,000*

-7,83

0,000*

77,708

0,0431**

Durağan

LnSatis

-29,9637

0,000*

-4,574

0,000*

68,059

0,172

Durağan

LnHBK

-3,684

0,0001*

-1,884

0,0298**

63,42

0,291

Durağan

TQ

* % 1 önem düzeyinde anlamlı, ** % 5 önem düzeyinde anlamlı, *** % 10 önem düzeyinde anlamlıdır.

Her üç test için de sıfır hipotez (H0: Seride birim kök vardır) test edilerek p-değeri 0,05
düzeyinin altında olması halinde H0 hipotezi reddedilmiş, dolayısıyla serinin durağan
olduğu kabul edilmiştir. Test bulgularının durağanlık için farklı sonuçları işaret etmesi
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halinde, aynı sonucu veren iki teste göre serinin durağan olduğu veya olmadığı
değerlendirmesi yapılmıştır. Tablo 3’te özetlendiği üzere ve yapılan açıklamalar
çerçevesinde;
Tobin q serisi için, LLCt ile IPSw testleri serinin durağan, ADF testi ise durağan
olmadığı sonucu vermiştir. Aynı sonucu veren iki teste göre serinin durağan olduğu
kabul edilmiştir. ROA serisi için, LLCt ile IPSw testleri serinin durağan, ADF testi ise
durağan olmadığı sonucu vermiştir. Aynı sonucu veren iki teste göre serinin durağan
olduğu kabul edilmiştir. ROE serisi için, IPSw ile ADF testleri serinin durağan, LLCt
testi ise durağan olmadığı sonucu vermiştir. Aynı sonucu veren iki teste göre serinin
durağan olduğu kabul edilmiştir.
KYN serisi için LLCt ile IPSw testleri serinin durağan, ADF testi ise 0,05 anlamlılık
düzeyinde durağan olmadığı; 0,1 anlamlılık düzeyinde ise durağan olduğu sonucu
vermiştir. Serinin durağan olduğu kabul edilmiştir. FK serisi için tüm testler serinin
durağan olduğu sonucunu vermiştir. LnSatis serisi için LLCt ile IPSw testleri serinin
durağan, ADF testi ise durağan olmadığı sonucu vermiştir. Aynı sonucu veren iki teste
göre serinin durağan olduğu kabul edilmiştir. LnHBK serisi için, LLCt ile IPSw testleri
serinin durağan, ADF testi ise durağan olmadığı sonucu vermiştir. Aynı sonucu veren
iki teste göre serinin durağan olduğu kabul edilmiştir.
Sonuç olarak, panel veri analizinde kullanılacak tüm verilerin, gerçekleştirilen üç birim
kök testinden en az ikisinin H0: Seride birim kök vardır hipotezini %5 anlamlılık
düzeyinde reddedecek sonucu vermesi doğrultusunda, serilerde birim kök bulunmadığı,
diğer bir ifadeyle tüm serilerin durağan olduğu ve panel veri analizine uygun olduğu
kabul edilmiştir.

3.7. AMPİRİK BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde, öncelikli olarak tanımlayıcı istatistiki bilgilere yer
verilecektir. 31 şirkete ilişkin verilerden elde edilen toplam 146 gözleme dayalı olarak
sırasıyla bağımlı değişkenlere, bağımsız değişkene ve kontrol değişkenlere ilişkin
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tanımlayıcı istatistiki bilgiler verilerek, korelasyon matrisi oluşturulacaktır. Daha sonra
panel veri analiyle elde edilen sonuçlar ekonometrik testlere tabi tutulacaktır. Elde
edilen sonuçların analiziyle bölüm tamamlanacaktır.

3.7.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiki bilgilere aşağıdaki
tablolarda yer verilmiştir.
Tablo 4: Bağımlı Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Bağımlı
Değişken

Ortalama

Medyan

Maksimum

Minimum

Standart
Sapma

Gözlem

Tobin q

1,33

1,15

5,73

0,44

0,68

146

ROA

0,05

0,06

0,22

-0,18

0,068

146

ROE

0,11

0,11

0,46

-0,40

0,15

146

Tobin q oranının ortalaması 1,33; medyanı 1,15; maksimum değeri 5,73; minimum
değeri 0,44 ve standart sapması 0,68’dir.
Aktif getiri oranının (ROA) ortalaması 0,05; medyanı 0,06; maksimum değeri 0,22;
minimum değeri -0,18 ve standart sapması 0,068’dir.
Özkaynak getiri oranının (ROE) ortalaması 0,11; medyanı 0,11; maksimum değeri 0,46;
minimum değeri -0,40 ve standart sapması 0,15’dir.
Tobin q oranının 1 olması şirketin sermaye stokunun yenileme maliyetinin piyasa
değerine eşit olduğunu göstermektedir. Bu oranın yüksek olduğu şirketlerde piyasanın
geleceğe dönük olumlu beklentilerde olduğu ve şirkete sermaye stokunun üzerinde bir
değer atfedildiği ifade edilebilir. En yüksek oran bir teknoloji şirketi olan Logo
Yazılım’a aittir ve hisse senedi değerinin son dönemde aşırı şekilde arttığı
gözlemlenmiştir. Bir teknoloji şirketinin en yüksek orana sahip olması beklentiler
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dahilindedir. En düşük değere sahip şirket ise İhlas Ev Aletleri’ne aittir ve bu şirkete ait
pay senetleri nominal değerinin dahi çok altında işlem görmektedir. Ortalama 1,33
değeri genel itibariyle Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin piyasa
değerinin sermaye stokunun yenileme maliyetinin üzerinde olduğunu göstermektedir.
Tablo 5: Bağımsız Değişkene İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Bağımsız
Değişken
Kurumsal
Yönetim
Notu (KYN)

Ortalama

Medyan

Maksimum

Minimum

Standart
Sapma

Gözlem

88,07

88,68

95,49

73,88

4,34

146

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunun ortalaması 88,07; medyanı
88,68; maksimum değeri 95,49; minimum değeri 73,88 ve standart sapması 4,34’dür.
Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giriş koşulu olarak her bir ana başlıktan 100 üzerinden
en az 65, toplamda ise 70 puan alınması gerekmektedir. Tanımlayıcı istatistikle de bu
çerçevede oluşmuştur.
Tablo 6: Kontrol Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Bağımsız
Değişken

Ortalama

Medyan

Maksimum

Minimum

Standart
Sapma

Gözlem

Finansal
Kaldıraç
Oranı (FK)

0,53

0,54

0,85

0,08

0,20

146

Log(Satis)

21,12

21,47

24,47

15,82

1,85

146

Log(HBK)

0,47

0,39

2,42

-2,00

0,67

146

Kontrol değişkenlerinin birincisi olan finansal kaldıraç oranının ortalaması 0,53;
medyanı 0,54; maksimum değeri 0,85; minimum değeri 0,08 ve standart sapması
0,20’dir.
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Satışların logaritmik dönüşümü neticesinde elde edilen şirket büyüklüğü temsilcisi
değişkeninin ortalaması 21,12; medyanı 21,47; maksimum değeri 24,47; minimum
değeri 15,82 ve standart sapması 1,85’dir.
Hisse başına kazanç değişkeninin logaritmik dönüşümü neticesinde elde edilen serinin
ortalaması 0,47; medyanı 0,39; maksimum değeri 2,42; minimum değeri -2,00 ve
standart sapması 0,67’dir.
Kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin bir kısmı ciddi anlamda borçla
finansman sağlarken, bazı şirketlerin özkaynak ağırlıklı finansman yapısına sahip
olduğu görülmektedir. Ortalama değer ise beklentiler dahilinde %50 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Öte yandan, net satış tutarı ve hisse başına kazanç değerleri logaritmik
dönüşüm yapılmak suretiyle analizlere dahil edilmiştir.

3.7.2. Korelasyon Matrisi

Çalışmada kullanılacak tüm değişkenlere ilişkin korelasyon katsayılarına ve p
değerlerine Tablo 7’de yer verilmiştir.
Tablo 7: Korelasyon Tablosu
TQ

ROA

ROE

KYN

FK

LnSatis

TQ

1,000

ROA

0,518
0,000*

1,000

ROE

0,585
0,000*

0,884
0,000*

1,000

KYN

0,191
0,021**

0,08
0,34

0,139
0,093***

1,000

0,122
0,144

-0,295
0,0003*

0,059
0,482

0,125
0,132

1,000

LnSatis

0,16
0,054***

0,085
0,306

0,256
0,0018*

0,312
0,0001*

0,296
0,0003*

1,000

LnHBK

0,447
0,000*

0,686
0,000*

0,788
0,000*

0,127
0,126

0,083
0,318

0,326
0,0001*

FK

LnHBK

1,000

p değerleri her bir korelasyon katsayısının altında gösterilmiştir.
*% 1 Önem düzeyinde anlamlı, ** % 5 Önem düzeyinde anlamlı, ***% 10 Önem düzeyinde anlamlıdır.
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Korelasyon matrisinden de görüleceği üzere değişkenler arasında istatistiki olarak
anlamlı pozitif ve negatif korelasyonların yanı sıra istatistiksel olarak anlamlı olmayan
ilişkiler de bulunmaktadır. Bağımlı değişkenler aktif getiri oranı, özkaynak getiri oranı
ve Tobin q değerleri arasında yüksek düzeyde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir
korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. İstatistiki olarak anlamlı ve en yüksek korelasyon
0,88 korelayon katsayısıyla aktif getiri oranı ve özkaynak getiri oranı arasındadır.
Muhasebe ve piyasa bazlı performans göstergelerinin büyük oranda birlikte hareket
ettiği, kârlılığı artan şirketlerin daha yüksek Tobin q oranına sahip olduğu
değerlendirmesi yapılabilir.
Bununla birlikte, bağımsız değişken olan kurumsal yönetim notunun, Tobin q değeri ile
istatistiki olarak anlamlı ve katsayısı 0,19 olan bir korelasyon ilişkisi bulunurken, diğer
bağımlı değişkenler aktif getiri oranı ve özkaynak getiri oranıyla istatistiki olarak
anlamlı olmayan bir ilişkisinin bulunduğu görülmüştür. Yine kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecesi notunun, finansal kaldıraç oranı ve hisse başına kazanç
değeriyle istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisine rastlanılmamıştır. Satışlar ile
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu arasında 0,31 katsayısıyla istatistiki
olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkiye göre, büyük
şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılabilir.
Diğer taraftan, kontrol değişkenlerinden finansal kaldıraç oranının, Tobin q oranı ile
istatistiki olarak anlamsız, aktif getiri oranıyla istatistiki olarak anlamlı ve -0,295
katsayısıyla negatif, özkaynak getiri oranıyla da istatistiki olarak anlamsız bir
korelasyon ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu değerler neticesinde borçluluk
düzeyi artan şirketlerin aktif getiri oranlarının düştüğü sonucuna ulaşılabilir.
Satışlar, Tobin q oranı ve aktif getiri oranıyla istatistiki olarak anlamlı olmayan bir
korelasyona sahipken, özkaynak getiri oranıyla 0,26 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı
bir korelasyon değeriyle karşılaşılmıştır. Bu doğrultuda, daha büyük şirketlerin daha
fazla özkaynak getiri oranına sahip olduğu değerlendirmesi yapılabilir.
Hisse başına kazanç değerinin, Tobin q oranıyla 0,45; diğer iki bağımlı değişken olan
aktif getiri oranı ve özkaynak getiri oranıyla ise sırasıyla 0,69 ve 0,79 katsayılı istatistiki
olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Getiri oranlarının
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hisse başına kazanç değeriyle istatistiki olarak anlamlı pozitif korelasyon ilişkisi
beklentiler dahilindedir.
Kontrol değişkenlerinin kendi aralarındaki korelasyon ilişkisine baktığımızda ise
finansal kaldıraç oranının hisse başına kazanç oranıyla istatistiki olarak anlamsız bir
korelasyon ilişkisi bulunurken; satışlarla 0,296 katsayısıyla istatistiki olarak anlamlı
pozitif korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir. Bununla birlikte, satışlar ile hisse başına
kazanç düzeyi arasında 0,326 katsayısıyla istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir
korelasyon ilişki olduğu görülmüştür. Satış düzeyi daha yüksek olan şirketlerin hisse
başına daha fazla kazanç sağladığı sonucuna ulaşılabilir.

3.7.3. Panel Veri Analizi Model Seçimi Testleri

Panel veri analizinde Ortak Regresyon Modeli, Sabit Etkiler Modeli ve Rassal Etkiler
Modellerinden hangisinin kullanılacağına ilişkin testlere bu bölümde yer verilmiştir.
Breusch ve Pagan LM testi, ortak regresyon modeli ile rassal etkiler modeli arasında
seçim yapılmasına yardımcı olmaktadır. H0 hipotezinin reddedilmesi rassal etkiler
modelinin uygulanması; kabul edilmesi ise ortak regresyon modelinin uygulanması
gerektiği sonucunu vermektedir. Breusch ve Pagan LM testi sonucuna göre rassal etkiler
modelinin kabul edilmesi halinde Hausman testi uygulanarak, rassal etkiler modeli ile
sabit etkiler modeli arasında tercih yapılmaktadır. Hausman testinde H0 rassal etkiler
mevcuttur hipotezi sınanmaktadır. %5’den büyük bir olasılık değeri rassal etkiler
modelinin kullanılması, altındaki değer ise sabit etkiler modelinin kullanılması gerektiği
sonucunu vermektedir (Greene, 2003, s.298-303).
Araştırmanın modelleri bölümünde detayları açıklanan temel model esas alınmak
suretiyle oluşturulan üç alt modele ilişkin Breusch ve Pagan LM testi ile Hausman testi
gerçekleştirilmiştir. Böylece, her bir alt model için hangi panel veri analiz modelinin
kullanılması gerektiğine karar verilebilecektir.
Temel Model: PG = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS)it + β4 log(HBK)it+ εit
Alt Model 1: TQ = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
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Alt Model 2: ROA = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
Alt Model 3: ROE = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
Tablo 8: Breusch ve Pagan LM Test Sonuçları
Alt Model

Ki Kare

Olasılık (p-değeri)

Seçilen Yöntem

Alt Model 1

68,06

0,000

Rassal Etkiler

Alt Model 2

76,66

0,000

Rassal Etkiler

Alt Model 3

97,86

0,000

Rassal Etkiler

Tablo 8’de gösterildiği üzere, Breusch ve Pagan LM testleri sonucunda tüm alt modeller
için Rassal Etkiler Modeli, Ortak Regresyon Modeline tercih edilmektedir. Bu aşamada
Hausman testi kullanılarak Rassal Etkiler Modeli ile Sabit Etkiler Modeli arasında tercih
yapılacaktır.
Tablo 9: Hausman Test Sonuçları
Alt Model

Ki Kare

Olasılık (p-değeri)

Seçilen Yöntem

Alt Model 1

4,65

0,325

Rassal Etkiler

Alt Model 2

1,12

0,891

Rassal Etkiler

Alt Model 3

5,94

0,204

Rassal Etkiler

Tablo 8’den elde edilen sonuçlar çerçevesinde gerçekleştirilen Hausman testi sonuçları
Tablo 9’da gösterilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular doğrultusunda tüm alt
modellerde Rassal Etkiler Modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.

3.7.4. Panel Veri Analizi Sonuçları

Panel veri analizine ilişkin varsayım testleri ve yöntem seçimine ilişkin testler
neticesinde

oluşturulan

ekonometrik

modellerin

analizi

bu

bölümde

gerçekleştirilecektir. 31 yatay kesit ve 5 dönemden oluşan toplam 146 gözleme dayalı
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dengesiz (unbalanced) panel veri analizine ilişkin, temel model esas alınmak suretiyle
oluşturulan alt modeller analiz edilecektir.
3.7.4.1. Tobin q Oranı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi Arasındaki
İlişkinin Analizi

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notunun, Tobin q oranı üzerinde herhangi
bir etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla panel veri analizi yürütülmüştür. Panel
veri analizi gerçekleştirilmeden önce, serilerin durağan olup olmadığının incelenmesi
amacıyla yürütülen birim kök testleri neticesinde, serilerin durağan olduğu ve panel veri
analizine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Panel veri modelinin seçilmesine ilişkin olarak yürütülen Breusch ve Pagan LM testi ile
Hausman testi sonuçları doğrultusunda rassal etkiler modelinin kullanılmasına karar
verilmiştir.
Regresyon denklemi aşağıdaki gibidir;
TQ = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
Test edilen hipotez aşağıdaki gibidir;
H0,1: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile Tobin q oranı arasında bir ilişki
yoktur.
H1,1: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile Tobin q oranı arasında bir ilişki
vardır.
2011-2015 yıllarını kapsayacak şekilde, 31 şirkete ilişkin toplam 146 gözleme dayalı
Tobin q oranının bağımlı değişken; kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesinin
bağımsız değişken; finansal kaldıraç oranı, satışların ve hisse başına kazanç değerlerinin
logaritmik dönüşüm sonuçlarının kontrol değişkeni olacak şekilde kullanıldığı modele
ilişkin olarak analiz sonuçları Tablo 10’da özetlenmiştir.
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Tablo 10: Tobin q Oranı ile Kurumsal Yönetim Notu İlişkisi Panel EGLS Tahmini

Bağımlı Değişken: TQ
Yöntem: Panel EGLS (Yatay kesit rassal etkiler)
Dönem: 2011 - 2015
Yatay kesit (şirket) sayısı: 31
Gözlem sayısı: 146
Olasılık
(p-değeri)

Değişken

Katsayı

C

-1.851041

1.219740

-1.517570

0.1314

KYN

0.025438

0.011060

2.299936

0.0229**

FK

0.411006

0.374057

1.098781

0.2737

LNSATIS

0.027347

0.045440

0.601823

0.5483

LNHBK

0.313527

0.084669

3.702979

0.0003*

R-kare
Düzeltilmiş R-kare
Regresyonun std. hatası
F-istatistiği
Olasılık (F-istatistiği)

0.148288
0.124126
0.427509
6.137242
0.000140

Standart Hata t-İstatistiği

Bağımlı değişken ortalama
Bağımlı değişken std. sapma
Hata kareler toplamı
Durbin-Watson istatistiği

0.525089
0.455835
25.76969
1.361520

* % 1 önem düzeyinde anlamlı, ** % 5 önem düzeyinde anlamlıdır.

Rassal etkiler modeli regresyon analizi sonuçlarına göre, p=0,00014 olasılık değeri 0,01,
0,05 ve 0,1’den küçük olduğundan, modelin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modelin açıklayıcılık derecesi
düzeltilmiş R2= %12,41 olarak tespit edilmiştir. Tobin q oranındaki değişimin
%12,41’ini modeldeki değişkenler açıklayabilmektedir.
Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile
Tobin q oranı arasındaki ilişkinin katsayısı pozitif ve p değeri 0,0229 olarak tespit
edilmiştir. p değeri %5 ve %10 değerlerinden düşük olduğundan H0,1: Kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecesi ile Tobin q oranı arasında bir ilişki yoktur hipotezi
reddedilmiştir. Böylece kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu ile Tobin q
oranı arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu kabul edilmiştir. Elde
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edilen sonuç, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu ile Tobin q oranı arasında
tespit edilen istatistiki olarak anlamlı ve pozitif korelasyon katsayısı ile tutarlıdır.
Öte yandan, finansal kaldıraç oranı ile Tobin q oranı arasında istatistiki olarak anlamlı
bir ilişkiye rastlanmamıştır, p= 0,2737>0,05. Yine satış düzeyi ile Tobin q oranı arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır, p= 0,5483>0,05. Diğer taraftan,
hisse başına kazanç değeri ile Tobin q oranı arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı
bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Olasılık değeri 0,0003 olarak gerçekleşmiş 0,05
seviyesinin altında olmuştur. Sonuçlar korelasyon analizinde elde edilen bulgularla
paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak, Tobin q oranının, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notuyla ve
hisse başına kazanç oranıyla pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisi tespit
edilirken; finansal kaldıraç oranı ve satış miktarı ile istatistiki olarak anlamlı olmayan
bir ilişkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3.7.4.2. Aktif Getiri Oranı (ROA) ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi
Arasındaki İlişkinin Analizi

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notunun, aktif getiri oranı (ROA) üzerinde
herhangi bir etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla panel veri analizi
yürütülmüştür. Panel veri analizi gerçekleştirilmeden önce serilerin durağan olup
olmadığının incelenmesi amacıyla yürütülen birim kök testleri neticesinde, serilerin
durağan olduğu ve panel veri analizine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Panel veri modelinin seçilmesine ilişkin olarak yürütülen Breusch ve Pagan LM testi ile
Hausman testi sonuçları doğrultusunda rassal etkiler modelinin kullanılmasına karar
verilmiştir.
Regresyon denklemi aşağıdaki gibidir;
ROA = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
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Test edilen hipotez aşağıdaki gibidir;
H0,2: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile aktif getiri oranı (ROA) arasında
bir ilişki yoktur.
H1,2: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile aktif getiri oranı (ROA) arasında
bir ilişki vardır.
2011-2015 yıllarını kapsayacak şekilde, 31 şirkete ilişkin olarak aktif getiri oranının
bağımlı değişken; kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesinin bağımsız değişken;
finansal kaldıraç oranı, satışların ve hisse başına kazanç değerlerinin logaritmik
dönüşüm sonuçlarının kontrol değişkeni olacak şekilde kullanıldığı modele ilişkin
olarak analiz sonuçları Tablo 11’de özetlenmiştir.
Tablo 11: Aktif Getiri Oranı (ROA) ile Kurumsal Yönetim Notu İlişkisi Panel EGLS
Tahmini
Bağımlı Değişken: ROA
Yöntem: Panel EGLS (Yatay kesit rassal etkiler)
Dönem: 2011 - 2015
Yatay kesit (şirket) sayısı: 31
Gözlem sayısı: 146
Olasılık
(p-değeri)

Değişken

Katsayı

C

0.070447

0.088262

0.798157

0.4261

KYN

0.000358

0.000795

0.450033

0.6534

FK

-0.132886

0.027112

-4.901413

0.0000*

LNSATIS

-0.000637

0.003302

-0.192786

0.8474

LNHBK

0.070609

0.006102

11.57158

0.0000*

R-kare
Düzeltilmiş R-kare
Regresyonun std. hatası
F-istatistiği
Olasılık (F-istatistiği)
* % 1 önem düzeyinde anlamlıdır.

0.538788
0.525704
0.030255
41.17910
0.000000

Standart Hata t-İstatistiği

Bağımlı değişken ortalama
Bağımlı değişken std. sapma
Hata kareler toplamı
Durbin-Watson istatistiği

0.020025
0.043893
0.129063
1.926502
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Rassal etkiler modeli regresyon analizi sonuçlarına göre, p=0,000 olasılık değeri 0,01,
0,05 ve 0,1’den küçük olduğundan, modelin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modelin açıklayıcılık derecesi
düzeltilmiş R2= %52,57 olarak tespit edilmiştir. Aktif getiri oranındaki değişimin
%52,57’sini modeldeki değişkenler açıklayabilmektedir.
Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile
aktif getiri oranı arasındaki ilişkinin katsayısı pozitif ancak p değeri 0,6534 olarak tespit
edilmiştir. p değeri %1, %5 ve %10 değerlerinden büyük olduğundan H0,2: Kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesi ile aktif kârlılık oranı (ROA) arasında bir ilişki yoktur
hipotezi reddedilememiştir. Böylece, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu
ile aktif getiri oranı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu ile aktif
getiri oranı arasında tespit edilen istatistiki olarak anlamlı olmayan korelasyon ilişkisi
ile tutarlıdır.
Öte yandan, finansal kaldıraç oranı ile aktif getiri oranı arasında istatistiki olarak anlamlı
ve negatif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir, p= 0,000<0,05. Yine, hisse başına
kazanç değeri ile aktif getiri oranı arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir
ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Olasılık değeri 0,000 olarak gerçekleşmiş 0,05
seviyesinin altında olmuştur. Diğer taraftan, aktif getiri oranı ile satış düzeyi arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır, p= 0,8474>0,05. Sonuçlar
korelasyon analizinde elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak, aktif getiri oranının, finansal kaldıraç oranıyla negatif ve istatistiki olarak
anlamlı, hisse başına kazanç değeriyle ise pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir
ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, aktif getiri oranı ile kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesi ve satış miktarı arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişkiyle karşılaşılmamıştır.
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3.7.4.3. Özkaynak Getiri Oranı (ROE) ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi
Arasındaki İlişkinin Analizi
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notunun, özkaynak getiri oranı (ROE)
üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla panel veri analizi
yürütülmüştür. Panel veri analizi gerçekleştirilmeden önce, serilerin durağan olup
olmadığının incelenmesi amacıyla yürütülen birim kök testleri neticesinde, serilerin
durağan olduğu ve panel veri analizine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Panel veri modelinin seçilmesine ilişkin olarak yürütülen Breusch ve Pagan LM testi ile
Hausman testi sonuçları doğrultusunda rassal etkiler modelinin kullanılmasına karar
verilmiştir.
Regresyon denklemi aşağıdaki gibidir;
ROE = α + β1 KYNit + β2 FKit + β3 log(SATIS) it + β4 log(HBK)it+ εit
Test edilen hipotez aşağıdaki gibidir;
H0,3: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile özkaynak getiri oranı (ROE)
arasında bir ilişki yoktur.
H1,3: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile özkaynak getiri oranı (ROE)
arasında bir ilişki vardır.
2011-2015 yıllarını kapsayacak şekilde, 31 şirkete ilişkin olarak özkaynak getiri
oranının bağımlı değişken; kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesinin bağımsız
değişken; finansal kaldıraç oranı, satışların ve hisse başına kazanç değerlerinin
logaritmik dönüşüm sonuçlarının kontrol değişkeni olacak şekilde kullanıldığı modele
ilişkin olarak analiz sonuçları Tablo 12’de özetlenmiştir.
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Tablo 12: Özkaynak Getiri Oranı (ROE) ile Kurumsal Yönetim Notu İlişkisi Panel
EGLS Tahmini
Bağımlı Değişken: ROE
Yöntem: Panel EGLS (Yatay kesit rassal etkiler)
Dönem: 2011 - 2015
Yatay kesit (şirket) sayısı: 31
Gözlem sayısı: 146
Olasılık
(p-değeri)

Değişken

Katsayı

C

-0.198607

0.180961

-1.097511

0.2743

KYN

0.001252

0.001549

0.808252

0.4203

FK

-0.076831

0.056049

-1.370782

0.1726

LNSATIS

0.008201

0.006990

1.173271

0.2427

LNHBK

0.147315

0.012073

12.20241

0.0000*

R-kare
Düzeltilmiş R-kare
Regresyonun std. hatası
F-istatistiği
Olasılık (F-istatistiği)

0.527138
0.513724
0.058956
39.29611
0.000000

Standart Hata t-İstatistiği

Bağımlı değişken ortalama
Bağımlı değişken std. sapma
Hata kareler toplamı
Durbin-Watson istatistiği

0.037426
0.084388
0.490085
2.013119

* % 1 önem düzeyinde anlamlıdır.

Rassal etkiler modeli regresyon analizi sonuçlarına göre, p=0,000 olasılık değeri 0,01,
0,05 ve 0,1’den küçük olduğundan, modelin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modelin açıklayıcılık derecesi
düzeltilmiş R2= %51,37 olarak tespit edilmiştir. Özkaynak getiri oranındaki değişimin
%51,37 ’sini modeldeki değişkenler açıklayabilmektedir.
Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile
özkaynak getiri oranı arasındaki ilişkinin katsayısı pozitif ancak p değeri 0,4203 olarak
tespit edilmiştir. p değeri %1, %5 ve %10 değerlerinden büyük olduğundan H0,3:
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi ile özkaynak kârlılık oranı (ROE) arasında
bir ilişki yoktur hipotezi reddedilememiştir. Böylece, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesi notu ile özkaynak getiri oranı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç, kurumsal yönetim ilkelerine
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uyum derecesi notu ile özkaynak getiri oranı arasında tespit edilen istatistiki olarak
anlamlı olmayan korelasyon ilişkisi ile tutarlıdır.
Bununla birlikte, finansal kaldıraç oranı ile özkaynak getiri oranı arasında istatistiki
olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. p= 0,1726>0,05. Yine, satış
düzeyi ile aktif getiri oranı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır,
p= 0,2427>0,05. Diğer taraftan, hisse başına kazanç değeri ile özkaynak getiri oranı
arasında beklentiler dahilinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu
tespit edilmiştir. Olasılık değeri 0,000 olarak gerçekleşmiş, 0,05 seviyesinin altında
olmuştur. Sonuçlar, satışlar ve özkaynak getiri oranı arasındaki istatistiki olarak anlamlı
korelasyon ilişkisi haricinde, korelasyon analizinde elde edilen bulgularla paralellik
göstermektedir.
Sonuç olarak, özkaynak getiri oranının, hisse başına kazanç değeriyle pozitif ve
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak, özkaynak
getiri oranı ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi, finansal kaldıraç oranı ve
satış miktarı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiyle karşılaşılmamıştır.
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SONUÇ
Kurumsal yönetim, bir şirketin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin kurallar bütünüdür.
Şirket, pay sahipleriyle birlikte üzerinde birçok tarafın farklı çıkarlarının bulunduğu bir
organizasyondur. Kurumsal yönetim anlayışı, bu çıkar gruplarının haklarının korunması
noktasında önem taşımaktadır. Her ne kadar üzerinde uzlaşılmış bir tanımı ve uygulama
şekli olmasa da kurumsal yönetim bir şirketin nasıl daha iyi yönetileceği ve
denetleneceği hususunda oluşturulan kurallar dizini olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kurumsal yönetimin günümüzde önemli bir gündem maddesi olmasında başta OECD
olmak üzere önemli ulusal ve uluslararası kuruluşların etkilerinin olduğu açıktır. Bu
süreçte Cadbury Raporu, Greenbury Raporu, Hampel Raporu önemli kilometre taşları
olmakla birlikte, Amerika’da Sarbanes-Oxley Yasası ve OECD’nin uluslararası
düzeyde gerçekleştirdiği düzenlemeler ve ortaya koyduğu ilkeler konunun geniş
kitlelerce ele alınmasına sebep olmuştur. Özellikle Enron, Worldcom, Parmalat gibi
şirket skandalları sonrasında, kurumsal yönetim konusundaki çalışmalar hız
kazanmıştır. Bununla birlikte, şirketlerin ortak sayılarının artması ve şirket sahipleri ile
yönetimin ayrışması (vekalet problemi), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bu
alanda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler şirketlerin kurumsal yönetim anlayışını
benimsemelerini gerekli kılmıştır.
Kurumsal yönetim; şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk temel ilkeleri esas
alınarak şekillenmektedir. Kurumsal yönetime ilişkin düzenleme gerçekleştiren
kurumlar ve kanun koyucular, bu ilkelere bağlı kalarak kurallar geliştirmişlerdir.
Ülkemizde TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubu tarafından hazırlanan
"Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi”
rehberi bu konudaki ilk önemli adım olmuştur. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından 2003 yılında hazırlanan çalışma ilk hukuki düzenleme niteliği taşımaktadır.
SPK tarafından zaman içinde güncellenen ve 2014 yılında Kurumsal Yönetim Tebliğ
adı altında nihai halini alan düzenlemeler, ülkemizde halka açık şirketlerin kurumsal
yönetim ilkelerine uyumu açısından önemli bir hukuki düzenleme alanıdır. Söz konusu
düzenlemelerde, OECD tarafından belirlenmiş ilkeler esas alınmıştır. Bununla birlikte,
2012 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu yönetim kurulu ve genel kurula
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ilişkin önemli hükümler getirmiştir. Denetim mekanizmasını daha etkin hale getirecek
mevzuat hükümleri ise daha sonra yapılan değişikliklerle yumuşatılmış olsa da bu
konuda ciddi adımlar atılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelere uyumu teşvik
etmek amacıyla bir takım çalışmaları hayata geçirmiştir. Bu doğrultuda, 2007 yılında
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecesi notu olan şirketler endeks kapsamına alınmış ve bu şirketlerin
kotta kalma ücretlerinde indirimler yapılmıştır. Böylece şirketler maliyet avantajı
sağlamak suretiyle kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyelerini derecelendirme
konusunda cesaretlendirilmiştir.
Teoride, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesinin firmanın piyasa değerini ve
operasyonel performansını artırdığı öne sürülmektedir. Literatürde bu teoriyi
destekleyen çalışmalarla birlikte, aksi yönde ilişki bulunduğunu belirten veya herhangi
bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılan çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu
çalışmalarda, performans göstergesi olarak sıklıkla Tobin q oranının kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Muhasebe bazlı performans göstergeleri olarak da aktif getiri oranı ve
özkaynak getiri oranı yoğun olarak tercih edilmiştir. Bununla birlikte, şirketlerin
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesini temsil etmesi amacıyla, araştırmacıların
bireysel değerlendirmeler yaptığı veya belirli otoriteler tarafından verilmiş
derecelendirme notlarını esas aldıkları görülmüştür.
Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesinin firmanın performansına
etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, 2011 yılından itibaren Kurumsal Yönetim
Endeksinde (XKURY) yer alan en az üç dönem kurumsal yönetim derecelendirme
notuna sahip, finans sektörü dışındaki toplam 31 adet şirkete ilişkin veriler
kullanılmıştır. Çalışmada 2011 yılının başlangıç tarihi olarak seçilmesinin temel sebebi
tüm dünyayı ciddi şekilde etkileyen ekonomik krizin oluşturabileceği etkileri ortadan
kaldırmaktır. Ayrıca, endeks kapsamına girişler 2010 ve sonrası dönemde hız
kazanmıştır. Bununla birlikte, 2011 yılı aynı zamanda kurumsal yönetim ilkelerinin bir
tebliğ ile düzenlendiği tarih olması sebebiyle önemli bir kilometre taşıdır.
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Çalışmada Tobin q oranı, aktif getiri (ROA) oranı ve özkaynak getiri oranı (ROE)
bağımlı değişkenler olmak üzere üç farklı alt model oluşturulmuştur. SPK tarafından
yetkilendirilmiş derecelendirme şirketlerinin vermiş oldukları notlar çalışmanın
bağımsız değişkeni olarak kullanılmıştır. Bu yaklaşım, Türkiye’de gerçekleştirilen daha
önceki çalışmalarda yeterli veri olmaması sebebiyle çalışmacılar tarafından kurumsal
yönetim seviyesinin tespit edilmesi yönteminden ayrışmaktadır. Böylece daha geçerli
verilerin kullanıldığı değerlendirilmektedir. Öte yandan, bağımlı değişkenleri açıklama
konusunda etkisi olabileceği düşünülen ve daha önceki çalışmalarda da kullanılmış olan
şirket büyüklüğünü temsil eden satışların logaritmik dönüşüm yapılmış hali, kârlılığı
temsil eden hisse başına kazanç değerinin en küçük değer pozitif olacak şekilde tüm
seriye sabit bir değer eklenmiş ve logaritmik dönüşüm yapılmış hali ile firmanın finansal
kaldıraç oranı modellerde kullanılmıştır. Böylece içselliğin etkisi giderilmeye
çalışılmıştır.
Verilerin yatay kesit ve zaman boyutu olmasından dolayı, literatüre paralel olarak panel
veri analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikli olarak verilerin panel veri analizine
uygun olduğunu test etmek amacıyla, durağanlık testleri yürütülmüş ve tüm serilerin
durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Panel veri analizinde kullanılacak olan modelin
seçilmesi amacıyla yürütülen testler sonucunda, her üç alt model için de rassal etkiler
modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışmada bazı yıllara ait verilerin
bulunmaması dolayısıyla dengesiz panel veri seti oluşturulmuştur.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda, Tobin q oranı ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecesi arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bulgular, Klapper ve Love (2004), Durnev ve Kim (2005), Yıldırım (2007),
Morey ve diğerleri (2009), Kara ve diğerleri (2015) ile aynı yönde Süer (2011) ile
Gherghina ve diğerlerinin (2014) bulgularıyla aksi yöndedir. Bunun yanı sıra, Tobin q
oranı ile hisse başına kazanç değeri arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki
tespit edilmiş olup, satış miktarı ve finansal kaldıraç oranının Tobin q oranı ile istatistiki
olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan, aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) ile kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin
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bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Klapper ve Love (2004), Karamustafa (2009),
Ahmed ve Hamdan (2015) pozitif; Yıldırım (2007) ve Güzeldere (2014) ise negatif bir
ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşırken; Ege ve diğerleri (2013) ile Kara ve diğerleri
(2015) çalışmamızla aynı sonuca ulaşarak aktif getiri oranı ve özkaynak getiri oranıyla
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi arasında herhangi bir ilişkinin
bulunmadığını tespit etmişlerdir. Yine Islam ve diğerleri (2015) kurumsal yönetim
düzeyinin artmasının aktif getiri oranı üzerinde önemli bir değişikliğe sebep olmadığı
sonucuna ulaşmışlardır. Tobin q oranında olduğu gibi, hisse başına kazanç değeri ile
aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) arasında istatistiki olarak
anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan, satış miktarı ile aktif getiri oranı
(ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Finansal kaldıraç oranının, aktif getiri oranıyla
(ROA) negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunduğu sonucuna
ulaşılırken; özkaynak getiri oranıyla (ROE) istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin
bulunmadığı ortaya konulmuştur.
Oluşturulan üç alt model birlikte değerlendirildiğinde, piyasa bazlı Tobin q oranı ile
kurumsal yönetim arasındaki pozitif ve istatistiki olarak anlamlı ilişki, kurumsal
yönetim seviyesi arttıkça şirketlerin piyasa değerinin varlıklarının yenileme maliyetine
oranını artırdığını, diğer bir ifadeyle şirketlerin entelektüel varlıklarının daha da değerli
hale geldiğini göstermektedir. Kurumsal yönetim seviyesinin artmasının, pay sahipleri
ve diğer paydaşların haklarının daha iyi korunduğu ve şeffaflığı artırmak suretiyle
asimetrik bilgiyi azaltması göz önünde bulundurulduğunda, piyasada oluşan bu
sonuçların beklentiler dahilinde olduğu söylenebilir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
seviyesinin artması finansal yönetimin şirketin değerini en yükseğe çıkarmak temel
amacıyla aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. Teoriye paralel olarak kurumsal
yönetim seviyesinin artmasının şirketin performansını artırdığı sonucu Tobin q oranı
yönüyle Türkiye’de de geçerli olmaktadır. Ancak bu durumun muhasebe bazlı aktif
kârlılık oranı ve özkaynak kârlılık oranı için geçerli olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çalışmamızın bulgularının bu konuda çalışma yürüten akademisyenler, şirket
yöneticileri ve yatırımcılar ile düzenleyici kurumlar nezdinde faydalı olabilecek
sonuçlar ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, kurumsal yönetime olan
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ilginin hem şirketler özelinde hem de düzenleyici kurumlar nezdinde her geçen gün
arttığı aşikârdır. Bu doğrultuda, gelecek yıllarda kurumsal yönetim endeksi kapsamına
daha fazla şirketin girmesi beklenmektedir. Ayrıca halka açık olmadığı halde
derecelendirme yaptıran şirketler de bulunmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerinin,
halka açık olan şirketlerle birlikte ülkemiz ekonomisinde önemli ağırlığı olan aile
şirketleri tarafından da benimsenmesi

için hukuki

alt

yapının

ve teşvik

mekanizmalarının geliştirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Halka açık olmayan
bu şirketlerce kurumsal yönetim ilkelerini benimsenmesi, şirketin sonraki nesillere daha
sağlıklı aktarılmasına ve gelecekteki halka açılma planlarına katkı sağlayabilecektir. Bu
konuda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen
çalışmaların ve iş birliğinin artırılması fayda sağlayacaktır.
Tüm bunların yanı sıra, gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmalarda, endeks
kapsamındaki şirket sayısının ve derecelendirme notlarının artmasının daha fazla veriyle
analiz yapılmasına imkan sunacağı, böylece daha güvenilir sonuçlara ulaşılabileceği
açıktır. Kurumsal yönetim derecelendirme notlarının bir bütün halinde olduğu gibi alt
bileşenlerine ayırmak suretiyle incelenmesi, hangi faktörün performans üzerinde nasıl
bir etkisinin olduğunu ortaya koyabilmek açısından derinlemesine analiz imkanı
sunacaktır.

Ayrıca

şirket

sayısının

gerçekleştirilmesini sağlayabilecektir.

artması

sektörler

özelinde

analizler
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EKLER
Ek 1: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi Notları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Şirketler
Aefes
Arclk
Asels
Aygaz
Ccola
Doas
Dohol
Enkaı
Glyho
Hurgz
Iheva
Ihlas
Isgyo
Logo
Otkar
Petkm
Petun
Pgsus
Pınsu
Pnsut
Prkab
Prkme
Tavhl
Toaso
Trcas
Ttkom
Ttrak
Tuprs
Vestl
Yazıc
Ygyo

2011
85,46
85,91
84,95
84,96
77,05
85,87
83,64
85,54
73,88
79,11
82,61
84,68
85,2

83,43
81,5
86,66
90,96
85,83
81,2
83,73
85,04
86,2
85,87
83
85,58

2012
89,39
91,07
87,73
89,57
88,81
86,3
90,31
91,59
88,04
90,9
76,75
80,94
85,27
85,97
86,8
87,2
87,73

88,67
84,39
88,24
92,44
90,25
84
88,01
89,02
91
88,32
87,75
86,59

Kaynak: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

2013
88,31
87,88
85,7
89,76
87,86
90,40
86,46
87,25
88,4
88,69
77,96
78,73
85,64
80,65
86,44
89,7
86,41
80,7
87,83
86,32
82,56
84,47
91,76
85,77
90,9
83,16
87,26
86,72
89,45
85,02
84,51

2014
94,2
94,11
90,94
92,93
92,47
92,5
93,53
90,22
88,8
92,96
77,9
78,4
90,92
90,29
91,99
90,1
91,13
87,7
92,77
90,93
90,62
89,45
94,15
90,09
90,9
87,24
90,46
93,1
90,39
91,3
90,4

2015
95,49
94,8
91,33
93,58
94,02
94,2
93,56
91,64
87,92
93,58
80,6
80,38
92,74
90,76
92,81
90,3
92
90,3
93,71
91,78
90,9
90,29
95,19
90,61
92,7
89,08
90,85
94,41
91,24
91,69
91,77

94
Ek 2: İSTATİSTİK TEST SONUÇLARI
Durağanlık Testleri
Tobin q Oranı Durağanlık Testleri

95
Aktif Getiri Oranı (ROA) Durağanlık Testleri

96
Özkaynak Getiri Oranı (ROE) Durağanlık Testleri

97
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Durağanlık Testleri

98
Finansal Kaldıraç Oranı Durağanlık Testleri

99
LNSATIS Durağanlık Testleri

100
LNHBK Durağanlık Testleri

101
Breusch ve Pagan LM Test Sonuçları
Tobin q oranı

Aktif Kârlılık Oranı (ROA)

102
Özkaynak Kârlılık Oranı (ROE)

103
Hausman Testi Sonuçları
Tobin q oranının bağımlı değişken olduğu model - Hausman Testi

104
Aktif kârlılık oranının (ROA) bağımlı değişken olduğu model - Hausman Testi

105
Özkaynak kârlılık oranının (ROE) bağımlı değişken olduğu model - Hausman Testi

106
Panel Analiz Sonuçları
Tobin q Oranı ile Kurumsal Yönetim Notu İlişkisi Panel EGLS Tahmini

107
Aktif Getiri Oranı (ROA) ile Kurumsal Yönetim Notu İlişkisi Panel EGLS Tahmini

108
Özkaynak Getiri Oranı (ROE) ile Kurumsal Yönetim Notu İlişkisi Panel EGLS Tahmini

109

110

