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ÖN SÖZ 

Kurumsal yönetim, dünya ekonomilerinin temel taşları olan 

KOBİ’lerin sağlam ve güçlü bir yapıya kavuşturacak düzenlemelerin 

başlangıç noktasıdır. Günümüz KOBİ’lerinin yarının büyük 

işletmeleri olarak ekonomik hayatta var olacağı varsayımından 

hareketle, büyük işletmeler için zorunlu olan ilkelerin KOBİ’ler içinde 

vazgeçilmez olacağı unutulmamalıdır.  

 

Çalışmada, KOBİ’lerde kurumsal yönetim ve kurumsal yönetimin 

KOBİ’ler için önemi üzerinde durulmuştur.  

 

Mevcut kitap, “KOBİ’lerde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliği; 

Gaziantep ve Adıyaman İli Uygulaması” adlı tezden alınmıştır. 

Öncellikle bu çalışmam boyunca bana sürekli olarak destek olan tez 

danışmanım Prof. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU’na, beni bu 

anlamda cesaretlendiren meslektaşım Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye ve 

çalışma süresince manevi desteklerinden ötürü eşime, oğullarım Ali 

Eymen ve Harun’a teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Adıyaman – 2021 

Kemal ŞAŞA 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

Kurumsal yönetim işletmelerin ekonomik hayatta var olmasının ve 

sürekliliğinin vazgeçilmez bir yol göstericisi olmakla beraber bütün 

dünyada giderek önem kazanan bir anlayış biçimidir. Kurumsal 

yönetim anlayışının günümüz dünyası için önemli olmasının nedeni 

kurumsal yönetimin, işletmeyi çevresiyle beraber bir bütün halinde ele 

almakta ve çevresinde yer alan tüm çıkar gruplarının menfaatini de 

gözeterek bütün ilgili kişi ve kuruluşlara eşit bir mesafede olmayı 

gerektirmesidir. Bu anlayış kötü yönetim modellerine bir tepki olarak 

ortaya çıkmış ve mevcut sorunlara çözüm bulmayı amaçlamıştır.  

Büyük şirketler 1900’lü yılların sonlarına doğru daha çok büyümek ve 

yayılmak için farklı stratejiler geliştirmişlerdir. Bu stratejilerden biride 

şirketlerdeki mülkiyet yapısında yapılan değişikliktir. Bu yöntemle 

şirketler üçüncü kişilerden borçlanarak kaynak elde etmek yerine, bu 

kişileri şirkete ortak ederek borçlanma maliyetlerini ortadan 

kaldırmayı hedeflemişlerdir. Bilindiği üzere, ilk yıllarda çok iyi 

işleyen bu sistem, ilerleyen zamanlarda farklı amaçlar için 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum sonradan şirkete ortak olan 

küçük yatırımcıları zarara uğratmış ve bu yatırımcıların şirketlere olan 

güvenini sarsmıştır. Şirket skandalları olarak literatüre giren bu 

olaylara Enron, Parmalat, WorldCom (Pamukçu, 2011:136) örnek 

olarak gösterilebilir. Yaşanan güven bunalımına bağlı olarak 

yatırımcılar, haklarını korumak ve şirket yönetimini kontrol altına 

almak istemleri kurumsal yönetim anlayışını ortaya çıkarmıştır.  
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Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, sorumluluk, hesap 

verilebilirlik ve adillik ilkeleri (Karamustafa, 2009:105) çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayan bir yönetim anlayışıdır. 

Şirketlerin sürekliliği ve değişime uyum sağlaması kurumsal 

yönetimle mümkün olmaktadır. Kurumsal yönetim, değişimin 

vazgeçilmez olduğu günümüz dünyasında faaliyet gösteren bütün 

işletme türlerini ilgilendirmektedir. Bu anlayışın sadece büyük ölçekli 

işletmelerde uygulanabildiği görüşü yaygın olmakla beraber kurumsal 

yönetim anlayışını kısıtlayan bir felsefedir. Kurumsal yönetim anlayışı 

işletmeler için bir lüks değil, aksine işletmeler tarafından bilinmesi ve 

uygulanması gereken bir zorunluluktur. Bu zorunluluk büyük ölçekli 

işletmelerde olduğu kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) 

de kapsamaktadır.  

Ekonomik hayatın vazgeçilmez birimleri olan KOBİ’ler bütün 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. KOBİ’ler 

tek bir işletme şeklinde ele alındığında etkileri pek hissedilmemekle 

beraber, bütün olarak değerlendirildiğin de ülke ekonomileri içerisinde 

önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’lerin sayı bakımında 

toplam işletmelere oranı ve istihdama olan etkisi oldukça yüksektir.  

Türkiye’deki KOBİ’ler, Büyük Ölçekli İşletmelerin var olduğu bütün 

alanlarda var olmaya çalışmaktadır. Globalleşen ve sanal olarak 

sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında KOBİ’lerin varlığını 

devam ettirebilmesi ve büyük işletmelerle rekabet edebilmesi 
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kurumsal yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamakla mümkün 

olacaktır. . 

Tanımlar  

Kurumsal yönetim: Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun 

menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan 

kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede 

hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar 

sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör 

uygulamaları bileşimidir (TKYD ve Deloitte, 2006: 4). 

Şeffaflık: Ticari sır niteliğinde olan bilgiler hariç olmak üzere, şirket 

ile ilgili bilgilerin zamanında, tam, doğru ve açık bir şekilde kamuya 

duyurulmasını ifade eder (İşcan ve Kaygın, 2009:216). 

Hesap verilebilirlik: Kendilerine kaynak tahsis edilenlerin ya da 

yetki verilenlerin bu kaynakları ve yetkileri ne kadar iyi 

kullandıklarını sergileme sorumluluğunu ifade eder (Aktan, 2006:12). 

Adillik: Şirket yönetiminin yaptığı ve yapacağı tüm faaliyetlerinde 

dolayı pay ve menfaat sahiplerine karşı adaletli olması durumudur.  

Menfaat sahipleri: Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya 

faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, 

tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum 

veya çıkar gruplarıdır (SPK, 2012:8). 
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Paydaş: Örgütün amaçlarına ulaşmasını etkileyen veya bundan 

etkilenen tüm gruplar ve kişiler (Özsoy, 2011: 34). 

Yönetim Kurulu: Şirketi idare ve temsil etmek üzere şirketin 

hissedarları tarafından seçilen üyelerden oluşan yönetim organıdır 

(Alp ve Kılıç, 2014: 139). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. Kurumsal Yönetimin Tanımı ve Kapsamı 

2.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı 

Şirketlerin sürekliliğinin bir güvencesi olan kurumsal yönetim 

hakkında kurumlar ve yönetim alanında çalışmaları bulunan sosyal 

bilimciler farklı tanımlamalarda bulunmuşlardır.  İngilizcesi 

“corporate governance” olan kurumsal yönetim kavramı esasında 

kurumsal yönetişim ile daha iyi vurgulanmakla beraber  “governance” 

kavramının tam Türkçesi bulunamadığından kavram farklı 

kullanımlara açık hale gelmiştir (Öğreten, 2005: 4). Bu farklılıkların 

temel nedeni, kurumsal yönetim kavramının başta hissedarlar, 

yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere 

potansiyel yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları çok sayıda çıkar 

grubunu dolaylı ya da dolaysız olarak ilgilendirmesi olarak açıklamak 

mümkündür (Öztürk ve Demirgüneş, 2008: 396). 

Alp ve Kılıç (2014: 1)’a göre, kurumsal yönetim kavramının dünyada 

genel kabul gören tek bir tanımı bulunmamaktadır. Kurumsal 

yönetim; yer, zaman, amaçlanan hedef ve kimler tarafından 

kullanıldığına veya buna ilişkin ilkelerin hangi ülke, kurum ve kuruluş 

tarafından yayımladığına bağlı olarak değişik şekillerde 

tanımlanabilmektedir. Bu tanımları, odaklandığı unsurlara göre üç 

grupta sınıflandırmak mümkündür. (ı) şirket ile hissedarları veya 

paydaşları arasındaki ilişkilerinin düzenlenmesini esas alan tanımlar, 

(ıı) kurumsal yönetimle hangi çıktının elde edilmek istendiğini esas 
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alan tanımlar, (ııı) belli amaç ve ilişkilere dayalı yönetim anlayışını 

esas alan tanımlar (Alp ve Kılıç, 2014: 2). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’ ne göre kurumsal 

yönetişim bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde 

sahip olunan güç ve yetkinliklerin kullanımını ifade etmektedir 

(Topçu, 2007: 4). OECD dar anlamda kurumsal yönetimi “Şirketlerin 

yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistemdir” şeklinde tanımlarken 

daha geniş bir tanımlama ile de “Şirketlerin yönetimi, yönetim kurulu, 

hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler denetimidir” 

tanımı kullanılmıştır (Aktan, 2005, Parag: 10).  

Ülkemizde kurumsal yönetim üzerine çalışmalar yapan Türkiye 

Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Kurumsal Yönetim 

Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda şu açıklamalar 

yapılmaktadır. Birçok farklı şekilde tanımlanabilen kurumsal 

yönetişim, en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca 

ulaşmak için oluşturduğu herhangi bir işletmenin yönetiminin 

düzenlenmesidir. Daha dar anlamda ise, bir işletmenin 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 uygulamaları ifade etmektedir. (TKYD ve 

Deloitte, 2006: 4). 

Kurumsal yönetim ile ilgili farklı tanımlamalar kullanılmakla beraber 

hem araştırmacılar hem de uygulamacılar çoğunlukla OECD’nin 
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tanımını kullanmaktadır (SPK, 2005: 3). OECD ilkelerinde kurumsal 

yönetim, şirketlerin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer 

çıkar grupları arasındaki ilişkiler demetidir, şeklinde tanımlanmaktadır 

(OECD: 2004). Kurumsal yönetişim, bir anlamda yönetim 

faaliyetlerinin bir ekip tarafından yerine getirilmesidir. Kurumsal 

yönetişim, örgütün vizyon, misyon, strateji, yapı, kültür ve liderlik 

biçimi gibi örgütsel beyne ve bedene ait unsurların kim tarafından 

belirleneceği ve düzenleneceği sorularına cevap arayan bir yönetim 

tekniğidir (İşcan ve Naktiyok, 2005: 127). 

Kurumsal yönetim, anonim ortaklıkların yönetilmesinde, kar dağıtım 

amacı taşıyan geleneksel yapıların yanında, hissedarlar dâhil tüm çıkar 

gruplarının haklarının korunmasının ve bu çerçevede söz konusu çıkar 

grupları arasındaki ilişkilerin kurallarının düzenlenmesini hedefleyen 

bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Şehirli, 1999: 8). 

Kurumsal yönetim, şirketin pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, 

yöneticileri ve çalışanları ile iş ilişkisinde bulunduğu diğer kurum, 

kuruluş ve kişilerle arasındaki ilişkilerin, oluşturulan belirli ilke ve 

standartlarla kurallara bağlanmasıdır (Öztürk, 2004: 7). 

Teorik açıdan kurumsal yönetimin kökeni vekâlet teorisine 

dayanmaktadır (Özsoy, 2011: 18).  Buradaki varsayım şudur; eğer 

hisse sahipleri ile yöneticiler arasındaki temel problemler 

çözümlenirse, firmanın performansı daha fazla artacaktır. Çünkü hisse 

sahiplerinin temsilcileri konumundaki yöneticiler kendi menfaatleri 

için pay sahiplerinin zararına işlerin içerisine girebilmektedir. Bu 
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doğrultuda firmanın kurumsal yönetim seviyesi ile firmanın farklı 

performans göstergeleri ve örgütün ilgili taraflar ile olan ilişkisi 

araştırmacılar tarafından oldukça ilgi çekmiştir. Ancak ilerleyen 

zamanlarda şirketlerin hissedarlarla beraber diğer paydaşlarla, 

toplumla ve çevreyle olan ilişkilerin düzenlenmesinde önemli olduğu 

ve kurumsal yönetim ilkelerinin aile şirketlerine ve kamu kurumlarına 

uygulanabileceği görüşü önem kazanmıştır. Bu kurumsal yönetimin 

tanımını daha da genişletmiş ve farklı tanımların ortaya çıkmasına 

imkân vermiştir. 

Bu yeni bakış açısına göre tanımlama yapan Millstein ve diğerlerine 

göre (Akt.: Dinç ve Abdioğlu, 2009: 161) kurumsal yönetim; 

“şirketlerin idaresinde ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay 

sahiplerine dağıtma amacı taşıyan geleneksel yapılarının yanında, 

gerek hissedarları ve gerekse yöneticilerin çıkarlarını gözeten ve aynı 

zamanda ortaklık çalışanları, müşteriler, alacaklılar, fon sağlayanlar ve 

devlet gibi diğer menfaat sahiplerinin haklarının da önemsendiği bir 

anlayıştır.     

Ülgen ve Mirze’ye (2007: 423) göre kurumsal yönetim, İşletmenin 

stratejik yönetimi ile görevli ve sorumlu üst yönetimin bu görevlerini 

ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini 

belirli nedenlerle “hak sahibi” gören pay sahipleri, çalışanları, 

tedarikçi, müşteri ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini 

kapsamaktadır. Bu ilişki işletmenin üst yönetiminin, ilgililer 

tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesini ifade etmektedir.  
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Dünya Bankası’nın yaptığı tanım ise şöyledir; “kurumsal yönetim, 

şirketin mali ve beşeri sermaye çekmesine, verimli faaliyette 

bulunmasına ve böylece bir bütün olarak çıkar sahiplerinin ve 

toplumun çıkarlarına saygı duyarken pay sahipleri uzun dönemli 

ekonomik değer yaratmak suretiyle şirketin kalıcı olmasına imkân 

sağlayan kanun, yönetmelik ve özel sektör uygulamalarının bütününü 

ifade etmektedir” (Döner, 2004: 4). 

Şimdiye kadar yapılan Kurumsal yönetim tanımlarına bakıldığında, bu 

tanımların birbirine yakın olmaları yanında birbirinden faklı 

yönlerinin de olduğu görülmektedir. Benzer olan noktalara 

baktığımızda, kurumsal yönetimin; paydaşların haklarını koruması,  

onlara adil bir geri dönüşün sağlanması ve üst yönetim sisteminin, 

genel kabul görmüş standartlar çerçevesinde yapılanmasıdır. Farklı 

tanımlamaların ortaya çıkış sebebi ise; Ülkelerin hukuki, siyasi, 

kültürel ve sosyal yapılarının farklı olması, bu alanda çalışma yapan 

araştırmacıların araştırma sonuçlarından yola çıkarak yaptığı 

tanımlamaların birbirinden faklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

 Öztürk ve Demirgüneş (2005: 119) farklılıkların temel nedeni, 

kurumsal yönetim kavramının başta hissedarlar, yönetim kurulu 

üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere potansiyel yatırımcılar 

ve derecelendirme kuruluşları gibi çok fazla sayıda çıkar grubunu 

dolaylı ya da dolaysız olarak ilgilendirmesini göstermişlerdir.   
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2.2.Kurumsal Yönetimin Önemi Amacı ve Faydaları 

2.2.1.Kurumsal yönetimin önemi 

Kurumsal yönetim son zamanlarda iş dünyasının, düzenleyici 

kurumların ve akademisyenlerin ilgisini çeken bir konu haline 

gelmiştir. Kurumsal yönetimin son dönemlerde neden bu kadar sıkça 

tartışıldığı önemli bir noktadır. Bunun nedenlerine baktığımızda, 

birincisi ortaklıkların yönetiminde ve şirket kaynaklarının 

kullanımında ki başarısızlıktır. İkinci neden ise, gelişmiş ve 

gelişmekte olan piyasalarda son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, 

yönetsel sahtekârlıklar ve finansal aldatmacalardır. Bunun yanında 

küreselleşen dünyanın beraberinde getirdiği finansal sorunlar, 

kurumsal yönetimin önemini artırmıştır. 

Başarılı bir kurumsal yönetim; yöneticilerin, şirketlerin ve paydaşların 

çıkarlarına yönelik amaçlar ve hedeflerin belirlenmesini sağlayarak, 

yöneticilerin performansını artırmakta, denetimi kolaylaştırmakta, 

şirketin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik 

etmektedir. Bunun sonucu olarak şirkete olan güven artmakta ve 

şirketin sermaye maliyetleri önemli oranda düşmektedir (Koç ve 

Diğerleri, 2004: 232). Şirketin sermaye ihtiyaçlarını piyasa şartlarının 

altında bir maliyetle elde etmesi, karlılığı artırarak daha uzun ömürlü 

ayakta kalmasını sağlayacaktır. Kurumsal yönetim anlayışının her 

geçen gün öneminin artmasında ise şirket yönetimlerindeki 

başarısızlıklar, suiistimaller, iltimaslar, finansal krizler, özel sektörün 

artan rolü, şirket skandalları, ülkelerin ekonomik olarak birbirine 
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bağlılıklarının artması gibi nedenler etkili olmuştur (Dinç ve 

Abdioğlu, 2009: 157-184). 

Ayrıca, teknolojik ve ekonomik hayattaki hızlı değişimlere ayak 

uyduramayan yasal düzenlemelerin ortaya çıkardığı boşluklar 

kurumsal yönetim düzenlemeleri ile doldurulabilmektedir.  Şirketlerde 

kurulların oluşturulması, çalışma yöntemlerinin belirlenmesi ve 

başarılarının değerlendirilmesi gibi konuların yasalar ile 

düzenlenmesi, şirketlerin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle yeterli 

olmamaktadır (Kahraman, 2008: 23). 

Kurumsal yönetimin önemi küreselleşen dünya ekonomik düzeni 

içinde her geçen gün biraz daha artmaktadır (SPK, 2005: 2). Kurumsal 

yönetimin önemini maddeler halinde özetlersek (Aktan, 2006: 11); 

➢ Kurumsal yönetim, makroekonomik politikalardan, ürün ve faktör 

piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların faaliyetlerini biçimlendiren 

bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer 

almaktadır. Kurumsal yönetimin çerçevesi, aynı zamanda yasal, düzenleyici 

ve kurumsal faktörlere dayanır. Buna ek olarak, iş ahlakına, ait oldukları 

toplumun değerlerine saygı ve çevre bilinci gibi etmenler de, şirketin imajı ve 

uzun vadeli başarısı üzerinde bir etkiye sahiptir. 

 

➢ İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler ve ülke açısından önemli 

yararları bulunmaktadır. Konuya şirketler açısından bakıldığında, kurumsal 

kalitesinin yüksek olması; düşük sermaye maliyeti, finansman imkânlarının 

ve likiditenin artması, krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen 

şirketlerin sermaye piyasalarından dışlanmaması anlamına gelmektedir. 

Konuya ülkeler açısından baktığımızda ise iyi kurumsal yönetim, ülke 

imajının yükselmesi, sermeyenin yurtdışına kaçmasının önlenmesi, dahası 
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yabancı sermaye yatırımlarının artması, krizlerin daha az zararla atlatılması, 

kaynakların daha etkin bir şekilde dağılması, yüksek refahın sağlanması ve 

sürdürülmesi anlamına gelmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan finansal krizler ve skandallardan 

sonra şirketler düşük maliyetli kaynak bulma arayışına girmişlerdir. 

Yatırımcılar belirsizliğin olduğu bu durumlarda, bilinen ve güvenilir 

yatırımlara yönelirler. Şirketlerde güvenirlik düzeyinin göstergesi 

kurumsal yönetimdir. Kurumsal yönetim ilklerini benimsememiş bir 

şirket yatırımcı için risk oluşturmaktadır. Kurumsal yönetim şirketler 

için önemli olduğu kadar ülkeler içinde önem arz etmektedir. 

Kurumsal yönetim konusunda yeterli düzeyde hukuki düzenleme 

yapamamış olan ülkeler uluslararası piyasalarda akışkan halde 

bulunan sermayeden pay alamazlar.   

2.2.2.Kurumsal yönetimin amaçları 

Kurumsal yönetim anlayışının şirketlerde uygulanmasının birçok 

amacı vardır. Kurumsal yönetimin temel amacı, gelişmiş sermaye 

piyasalarına sahip ve sermayenin yaygın olduğu ülkelerde, hissedarlar 

ve yöneticilerin çıkarlarının uyumlaştırılmasına katkıda bulunacak 

hukuki bir kurumsal çerçeve dizayn etmektir.  

Kurumsal yönetim uygulamaları üzerine pek çok çalışması bulunan 

Çonkar ve diğerleri kurumsal yönetimin amaçlarını şöyle sıralamıştır. 

➢ Şirket üst yönetiminin sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi kullanımının 

engellenmesi, 

➢ Şirket hissedarlarının eşit muameleye tabi tutulmasının sağlanması, 
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➢ Şirketle doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin haklarının 

korunması ve güvence altına alınması, bu çerçevede örneğin, azınlık 

haklarının korunması, 

➢ Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi, 

➢ Yatırımcıların haklarının korunması, 

➢ Vekâlet maliyetlerinin azaltılması, 

➢ Şirket kazancının pay sahiplerine ve daha genel olarak tüm menfaat 

sahiplerine hakları oranında geri dönüşümünün sağlanması, 

➢ Büyük hissedarların azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne 

geçilmesi, 

➢ Risk alan sermayedar ile karar veren profesyonelin çıkar çelişkisinin 

kurallara bağlanarak kontrol altına alınmaya çalışılması, 

➢ Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven tesis 

edilmesi ve sermaye maliyetinin düşürülmesi, şirketin hisse senedi ihracı 

yoluyla finansman kaynaklarına kolay erişim imkânlarının arttırılması. 

➢ Kurumsal yönetimin uygulanmasının pek çok nedeni ya da gerekçeleri 

bulunmaktadır. Kurumsal yönetimin temel amacı, şirketle doğrudan ve 

dolaylı ilişki içerisinde olan tüm paydaşların haklarının korunmasıdır. 

➢ İşletmelerin etkin yönetimi ile hissedar kazancının en üst düzeyde 

gerçekleştirilmesi,  

➢ Kurumsal yönetim daha fazla şeffaflık, doğruluk ve ortaklarına, 

çalışanlarına, topluma ve çevreye daha fazla sorumlu olmayı ve hukukun 

üstünlüğünü amaç edinmektedir (Çonkar, 2011: 91). 

2.2.3. Kurumsal yönetimin faydaları 

Kurumsal yönetim uygulamasının ülkeler, şirketler ve yatırımcılar 

açısından önemli yararları bulunmaktadır. Kurumsal yönetim anlayışı 

ülkelere; sermayenin yurtdışına kaçmasının önlenmesi, ülke imajının 

yükselmesi, ekonominin ve piyasaların rekabet gücünün artması, 

krizlerin minimum zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir 
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şekilde dağılması gibi faydalar sağlar. Yine ülkeler yerli sermayenin 

yetersiz kaldığı durumlarda uluslararası fonlardan kaynak sağlamaya 

çalışırlar. Kurumsal yönetim ilkelerini benimsenmiş ve bu ilkelere 

göre düzenlemeler yapan ülkeler, uluslararası piyasalarda akışkan 

halde bulunan fonlardan kaynak elde ederek sermaye maliyetlerini 

düşürebilmektedirler.   

Uluslararası doğrudan yatırım miktarını her yıl düzenli olarak 

yayımlayan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü 

(UNCTAD) 2013 yılında yayınlanan uluslar arası doğrudan yatırımlar 

miktarının belirtildiği raporda, 2012 yılında dünyada akışkan halde 

bulunan doğrudan yabancı yatırım miktarının 1,3 Trilyon Dolardan 

fazla olduğu belirtilmiştir (TC. Ekonomi Bakanlığı, 2013: 3).  

Türkiye uygulamış olduğu kurumsal yönetim ilkelerine paralel olarak, 

uluslararası piyasalarda akışkan halde olan 1,3 Trilyon Doların %1’lik 

payından daha düşük bir kısmını alabilmektedir. 

Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım almadaki bu başarısızlığı 

birçok nedene bağlanabilir. Şeffaflık, hissedar hakları ve yolsuzluk 

konularında Türkiye’nin uluslararası karşılaştırmalarda aldığı olumsuz 

sonuçlar bunun en önemli nedenlerinden bazılarıdır (Kula, 2006: 142).   

Kurumsal yönetimin yatırımcılara sağladığı faydalar; yatırımcıların 

mülklerini kaybetme riskinin azaltılması, kontrol güçlerinin 

sağlanması, güvenli piyasaların oluşması ve buna bağlı olarak elde 

edilen getirisin artması olarak sayılabilir (Karamustafa vd., 2009: 100; 

Gürbüz ve Ergincan, 2004: 6).  
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Kurumsal yönetim uygulamasının şirketlere sağlayacağı yarar ise şu 

şekilde sıralanabilir.  

➢ Şirketin finans piyasalarından daha kolay finansman teminine imkân sağlar; 

bir şirket ne kadar iyi yönetilirse sermaye maliyeti o derece azalır. Bu 

bakımdan kurumsal yönetimin şirkete sağlayacağı en önemli yarar sermaye 

maliyetini azaltmasıdır. 

➢ Likidite sıkıntısı içerisinde bulunan şirkete nakit para girişi sağlar. 

➢ Yerli ve yabancı yatırımcıların güveni tesis edilir ve böylece uzun vadeli 

sermaye girişi hızlanır. 

➢ Finansal krizlerin daha kolay atlatılmasına imkân sağlar. 

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

varlıklarının getirisi o kadar yüksek olur. Dolayısıyla, kurumsal yönetim 

şirketin değerini artırır. 

➢ Şirket yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu dolayısıyla 

yolsuzluklar azalır. 

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

➢ Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarına hizmet edeceği için şirket ile menfaat 

sahipleri arasındaki ilişkilerin ve diyalogun artmasına katkı sağlar. 

➢ Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. 

➢ Şirketin rekabet gücünü arttırır. 

➢ Şirket karlılığında artışlar sağlar (Aktan: 2005). 

 2.3. Dünyada ve Türkiye’de Kurumsal Yönetim  

 2.3.1. Dünyada kurumsal yönetim 

Kurumsal yönetimin ortaya çıkışının nedeni büyük ölçüde 1990’lı 

yıllarda gündeme gelen finansal krizler ve özellikle şirket 

skandallarıdır. Kurumsal yönetim, geleneksel yönetimden 

uzaklaşarak; modern yönetim biliminin savunduğu ilkelerin 

kendiliğinden zaman içerisinde hayata geçirilmesinden ziyade, ortaya 

çıkan finansal krizler ve şirket skandallarına zorunlu bir çözüm olarak 

gündeme gelmiştir (Demirci, 2010: 50). 
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Kurumsal Yönetimin ortaya çıkışı ile ilgili olarak iki temel nokta 

üzerinde durulmaktadır (TKYD, 2006: 3). Bunlar; dağıtılmış mülkiyet 

yapısı ve mülkiyet yoğunluğudur. 

Dağıtılmış Mülkiyet Yapısında; Hissedarlar pay sahibi oldukları 

işletmelerin yönetim kuruluna katılmakta ve yönetim kurlunu seçmek 

için oy hakkına sahiptir. Yönetime seçilenler hissedarların oylarıyla 

seçildiklerinden hissedarların çıkarlarına uygun olarak hareket 

etmektedir. Bu modelde hissedarların birden fazla şirkete küçük 

oranda yatırımları söz konusudur.  

Anglosakson sistemi adı da verilen bu modelde şirkette hissedarların 

payları dağınıktır, bir hissedarda yoğunlaşma yoktur. Şirket yönetimi 

ise, bu hissedarlar adına yetkilendirilmiş olan profesyonel 

yöneticilerin kontrolündedir. Şirketlerin mülkiyeti ve yönetsel 

kararların kontrolü farklı ellerde toplanmıştır. Bu yapıda hissedarlar 

istemedikleri yöneticilerin yönetim kuruluna girmelerini 

engellemektedirler. Bu işleyiş, yöneticilerin karar verirken 

hissedarların çıkarlarına öncelik vererek, şirketin geleceği ve 

sürekliliği konusunda sıkıntılara neden olabilmektedirler. Bu sistemin 

uygulandığı ülkelere başta İngiltere ve A.B.D olmak üzere Avustralya 

ve Yeni Zelanda örnek gösterilebilir. 

Mülkiyet Yoğunluğun da ise; Halka açık işletmelerde şirket 

mülkiyetinin büyük bir bölümünün, “hâkim ortak olan hissedar” ın 

elinde bulunması geri kalan kısmının azınlık hissedarları olan “küçük 

yatırımcılar” tarafından paylaşılması mülkiyet yoğunluğuna neden 
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olmaktadır (Özyılmaz ve Ölçer, 2008: 232). Bu yapıya Kıta Avrupa’sı 

sistemi de denilmektedir (Uçkun, 2014: 17).  

Kıta Avrupası sisteminde işletmeye dayalı olarak toplumun çıkarlarını 

korumak kurumsal yönetimin temel amacını oluşturmaktadır. Bu 

yaklaşımda kısa dönemde işletmenin faaliyetlerinden paydaşların 

çıkarlarını korumak yerine uzun vadeli işletme stratejilerinin 

uygulanması daha büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım işletmelerin 

sadece kar amacıyla kurulduğu görüşünü reddeder (Tuzcu, 2003: 7). 

Sistemde büyük hissedar mülkiyetin büyük bölümünü elinde tutarak 

işletme yönetiminin denetimini ve işletme yönetimini elinde 

bulundurur. Burada büyük ortak şirket yönetimi ile beraber küçük 

yatırımcılar aleyhine işbirliği yapma olasılığı da artmaktadır. Bu 

sistemi uygulayan ülkelere; Almanya, Belçika, İtalya ve Fransa örnek 

gösterilebilir. 

TKYD ve Deloitte (2006: 3) “şirketteki hak sahiplerinin (paydaşların) 

yani kaynak sağlayıcıların, şirket üzerinde orantılı bir güce sahip 

olmak ve bu haklarını belirli kurallarla güvence altına almak 

istemelerini” kurumsal yönetimin ortaya çıkış noktası olarak 

göstermektedir. Bu bağlamda, kurumsal yönetimin şirkete kaynak 

sağlayanlarla şirketi yönetenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesidir 

denilebilir.  

Kurumsal yönetim kavramı 20. yüzyılın son çeyreğinde işletmenin üst 

yönetimini ilgilendiren bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Alman ve 

Japon ekonomilerinin hızlı büyümeden durgunluğa geçtiği 20. 
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yüzyılın sonlarında ABD ekonomisindeki yüksek başarı, şirketlerde 

uygulanan kurumsal yönetim ile ilişkilendirilmiştir (Gürbüz ve 

Ergincan, 2004: 5). 

Kurumsal yönetim önceleri çok ortaklı şirketlerin sorunları dâhilinde 

ortaya çıkmış, daha sonra halka açık olmayan şirketlerde ve kamu 

kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır (Deloitte ve TKYD, 2006). 

1992 yılında Adrian Cadbury başkanlığında oluşturulan bir komite 

tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetimin Finansal Yönleri” 

başlıklı raporda, kurumsal yönetimin riskleri ve hataları, şirket 

kurullarının ve muhasebe sisteminin yeniden düzenlenmesi hakkında 

öneriler vermiştir. Rapordaki öneriler kısmen Avrupa Birliği, ABD, 

Dünya Bankası ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 

kabul edildi (Bolat, 2011: 7). 

Dünyada kurumsal yönetim uygulamaları üzerine çalışmalar 

yapılırken, diğer taraftan yeni skandallar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Enron, Adelphia Communications, Arthur Andersen ve WorldCom 

gibi dünyaca tanınan şirketlerdeki hileli bilanço, rüşvet ve hileli 

iflaslar bu yüzyıl başında ortaya çıkan ve hem ticari hem de toplumsal 

hayatı sarsan önemli şirket skandallarındandır (Özsoy, 2011: 59).  Bu 

şirket skandalları sonucu birçok şirket yok olmuş yapılan 

sahtekârlıklarla pay sahipleri paralarını kaybetmiş, çalışanlar 

işlerinden olmuş ve dolaylı yoldan birçok paydaş zarar görmüştür. 

Bu krizlerden hemen sonra 2002 yılında kurumsal yönetim kavramına 

yer veren ilk hukuki düzenleme olan Sarbanes Oxley yasası, Temmuz 
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2002 tarihinde ABD’de yürürlüğe girmiş ve kurumsal yönetimin 

liderlik gücünü pekiştiren bir düzenleme olmuştur (Güçlü, 2010: 13). 

Avrupa Birliği’nde, “Avrupa’da Şirketler Kanunu için Modern 

Düzenleyici Hukuksal Çerçeve” adlı bir rapor hazırlanarak 2002 

yılında Avrupa Komisyona sunulmuştur. Bu rapor sonucunda birçok 

Avrupa ülkesi de kurumsal yönetime ilişkin hukuki ve idari 

düzenlemeler yaparak hayata geçirmiştir. 

Dünyada kurumsal yönetimin önem kazanmasına neden olan 

faktörleri; “Şirket skandalları, finansal krizler, özelleştirmeler, 

küreselleşme ve teknolojik gelişmeler” şeklinde sıralayabiliriz.   

2.3.1.1.Şirket skandalları  

Dünyada ki sermaye piyasaları ve piyasa düzenleyicileri son yıllarda 

büyük sorun ve sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bu sorunların en 

önemlisi şirket skandallarıdır. 1990’lı yıllarda ardı ardına ortaya çıkan 

şirket skandalları kurumsal yönetime olan ihtiyacı arttırmıştır. 

ABD’de Enron ve WorldCom, İtalya’da Parmalat (Göçen, 2010: 115), 

Hollanda’da Ahold ve Çin’de Yanguangxia skandalları gözleri bir 

anda şirket yönetim ve denetimlerine çevirmiştir (Demirci, 2010: 58). 

Şirket skandalları ve iflaslarının arkasında yatan en önemli nedeni 

kamu ve özel sektörün kurumsal yönetim ilkelerini benimseyememesi 

ve hukuki uygulamalardaki yetersizliklerdir. 
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Şirket skandallarından en çok ses getiren Enron Skandalı ABD’de 

gerçekleşmiştir.  1985 yılında birkaç şirketin birleşmesiyle kurulan 

şirket, 2000 Yılında ABD de en büyük 500 firma arasında 7. Sırada 

yer almıştır. Doğalgaz ve enerji sektörünün büyük bölümünü elinde 

bulunduruyordu. Enron Şirketi’nin iflası, sadece hissedarlarını ve 

çalışanlarını değil, işletme çevresinin tamamını etkiledi. Bu olayda 

başta mevcut sistem olmak üzere, denetim süreci, işletme çalışanları 

ve bu hisselere yatırım yapanlar eleştirilmektedir. İflastan bir yıl 

öncesine kadar şirketin hisselerinin değeri 80 $ düzeyinde iken, şirket 

hisseleri artık hiçbir değer ifade etmemektedir (Toraman, 2002: 84). 

2.3.1.2.Finansal krizler  

Küreselleşen dünyada ortaya çıkan krizler, sadece bir ülkeyi veya bir 

şirketi etkilememekte, tüm dünyayı az ya da çok etkisi altına 

almaktadır (Gökgöz, 2012: 313). Finans piyasalarının bütünleşmesi 

sonucu ortaya çıkan küresel finansal krizler aynı anda farklı ülkeleri, 

şirketleri ve yatırımcıları etkileyebilmektedir. Hisselerin yayılması ya 

da pay sahiplerinin çoğalması denetim ihtiyacını ortaya çıkarmakta ve 

kurumsal yönetim anlayışını uygulamaya zorlamaktadır. Bu ihtiyaç 

kriz dönemlerinde daha da artarak ortaya çıkmaktadır. Özetle, 

kurumsal yönetim, finansal krizlere karşı daha dayanıklı bir şirket 

yapısı öngörmektedir. 

2.3.1.3. Özelleştirmeler 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren tüm dünyada yaygınlaşan 

özelleştirme hareketleri sermaye piyasalarının büyümesinde ve 
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gelişmesinde önemli bir etki yapmıştır. Özel şirketler kamunun elinde 

bulunan işletmeleri satın almak için büyük sermayelere ihtiyaç 

duymuşlardır. İhtiyaç duydukları sermayenin tedariki için sermaye 

piyasalarına yönelmeleri kurumsal yönetim ilkelerinin önem 

kazanmasına neden olmuştur.  

2.3.1.4. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler  

Globalleşme dolayısıyla uluslararası sermayenin akışkan bir hal 

alması sonucu kurumsal yatırımcılar yatırım yaptıkları ülkede ve 

yatırım yapacakları şirkette daha fazla güven ve istikrar aramaya 

başlamışlardır. Günümüzde yatırımcılar hisse senedi yatırımı 

yaparken sadece kendi ülkelerindeki şirketler ile sınırlı kalmamakta, 

dünyanın her köşesindeki yatırım araçları ile ilgilenmektedirler.  

Teknolojik gelişmeler; ülkeler arası mesafeleri ortadan kaldırmakta, 

sermaye piyasalarını birbirine bağlamakta, zaman tasarrufu 

sağlamakta, doğru ve sağlıklı bilgi sunmaktadır. Yatırımcılar herhangi 

bir zaman ve mekân sınırlamasına tabi olmadan istedikleri nitelikteki 

finansal enstrümanı bulabilmekte ve kullanabilmektedirler. 

Bu durumun gelişen piyasalara etkisi ise, verimliliğin, yatırımların, 

gelirin ve ihracatın artması ile finans piyasalarının derinleşmesi, 

gelişen piyasalara uluslararası sermaye akışının hızlanması 

olmaktadır. Diğer taraftan artan uluslararası ekonomik bağımlılık 

gelişmekte olan piyasaların uluslararası fon kaynakları ve portföy 

yatırımları ile piyasalardaki dalgalanmalara karşı hassaslaşmasına 

sebep olmaktadır. Dolayısıyla şirketler, uzun vadeli fon sağlayıcıları 
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ve yatırımlarının karşılığını alabilecek bir yatırım peşinde olan 

sermaye sahiplerini kendilerine çekebilmek için güvenilir ve genel 

kabul görmüş kurumsal yönetim düzenlemeleri yapmak 

durumundadırlar. Ayrıca yatırımcılar uluslararası şirketlere uzun 

vadeli yatırım yapabilmek için güven unsurunu ön planda tutmakta, 

yatırım yapmadan önce piyasa kurallarını anlamak istemektedir. Bu 

durum, kurumsal yönetimin önem kazanmasına neden olan faktörlerin 

başında gelmektedir (Demirci, 2010: 51). 

2.3.2. Türkiye’de kurumsal yönetim 

Kurumsal yönetim yaklaşımı ülkemizde; öncelikle halka açık, kamu 

ve diğer özel sektör şirketlerinde hayati bir faktör olarak görülüp 

ilgilenilmeye başlanılmıştır (Aydın, 2010: 90). Dünyada yaşanan 

ekonomik skandallar, iflaslar ve krizler, şirketlerin sürekliliği, 

yatırımcı ve hak sahipleri ile ilgili yasal mevzuattaki boşluklar ve 

şirketlerin dış kaynaklara olan bağlılığının artması Türkiye’de de 

kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesini ve uygulanmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluğun temel sebeplerinden biri 

ülkemizdeki aile şirketleri sayısının çok fazla olmasıdır (Uluyol, 2004: 

8). Bu nedenle yönetimin şirketle ilgili kararlarının esnek olmadığı, 

tutucu ve duygusal özellikte olduğu söylenebilir. Ülkemizdeki bu 

yapı, kurumsal yönetimin anlaşılması ve uygulaması açısından büyük 

bir engel teşkil etmektedir. Türkiye’de ekonominin lokomotifi 

durumunda olan aile şirketlerinin büyümesi ve süreklilik kazanması 

kurumsallaşma sayesinde mümkün olacaktır. Ancak Era Research 

firması tarafından yapılan bir araştırmada, halka açık şirketlerin 
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kurumsallaşma oranı % 87 iken aile şirketlerinin kurumsallaşma 

oranın sadece %3 olduğu görülmüştür (Oktar, 2013: 14) 

Türkiye’de kurumsal yönetim alanında özellikle son yıllarda, 

uluslararası piyasalarda yaşanan mali bunalımlar ile ABD’de meydana 

gelen önemli şirket iflasları sonrasında dünyadaki gelişmelerin dışında 

kalmamak ve sermaye piyasalarının, mali kalkınmaya ve refaha olan 

katkısının artırılmasını sağlamak bakımından çeşitli düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir (Pulaşlı, 2003: 7).  

OECD Kurumsal Yönetim ilkeleri esas alınarak Türkiye’de yapılan ilk 

çalışma Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından 

başlatılmıştır. TÜSİAD çatısı altında oluşturulan Kurumsal Yönetim 

Çalışma Grubu 2002 yılında “Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama 

Kodu” çalışmasını hazırlamış ve aynı yıl yayınlamıştır (Pamukçu, 

2011: 137). Çalışma Grubu Üyeleri,  2003 yılında Türkiye Kurumsal 

Yönetim Derneği (TKYD)’nin kuruluşunu gerçekleştirerek, kurumsal 

yönetim anlayışının Türkiye’de daha iyi tanınması ve gelişmesine 

katkı sağlamışlardır. 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 

Kurumsal Yönetim İlkelerini hazırlamış ve halka açık şirketler için 

tavsiye niteliğinde olmak üzere yayınlamıştır. 

2004 yılında SPK’ nın Uyum Beyanı düzenlemesi ile halka açık 

şirketler, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uymakta olduklarını 

ve uymadıkları hususlar ile ilgili gerekçelerin neler olduğunu faaliyet 

raporlarında açıklamakla yükümlü tutulmuştur. Kurumsal Yönetim 

ilkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme 
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kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin 

tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin 

yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir (BİST, 2014). 

Ülkemizde IMKB Kurumsal Yönetim Endeksinin oluşturulması 

şirketler için teşvik edici bir gelişme olmuştur. IMKB Yönetim 

Kurulu, 2005 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan 

şirketlerin dâhil olacağı Kurumsal Yönetim Endeksi’nin 

hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır. IMKB Kurumsal 

Yönetim Endeksinin amacı hisse senetleri IMKB pazarında işlem 

gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 

olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş 

derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme 

kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün 

olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda 

verilmektedir (BİST, 2014).  

2.3.2.1. SPK kurumsal yönetim düzenlemeleri 

OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınladıktan sonra birçok ülke 

kendi siyasi ve hukuki yapılarına uygun olarak ilkeler yayınlamaya 

başlamıştır. Türkiye’de sırayla 2002 yılında En İyi Uygulamalar 

Kodu, 2003 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ ni yayınlayarak 

kurumsal yönetim alanında düzenlemeler yapmıştır. Şirketlerin 

uyması gereken finansal raporlama standardının oluşturulması 

amacıyla SPK tarafından IMKB(BİST), bağımsız denetim kuruluşları, 
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özel sektör temsilcileri ve akademik temsilcilerin katılımıyla 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu 

olarak hazırlanan standartlar, “Sermaye Piyasasında Muhasebe 

Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 25)” 15 Kasım 2003 

Tarihli 25290 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış. 

Tebliğ hükümlerine göre; 

➢ Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, 

➢ Yatırım ortaklıkları, 

➢ Hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm aracı kurumlar, 

➢ Portföy yönetim şirketleri, 

➢ Yukarıdaki işletmelerin bağlı ortaklığı, ortak yönetime tabi ortaklığı ve 

iştiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan 

şirketler (SPK: 2003).  

Tebliğ hükümleri uyarınca raporlama yapmakla yükümlü tutulmuştur.  

SPK tarafında düzenlenen kurumsal yönetim ilkeleri, ileri ki 

konularda geniş bir biçimde ele alınacağından bu başlıkta 

işlenmemiştir. 

2.3.2.2. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (BDDK) 

Bankalar ülke ekonomisi hakkında bilgi elde etmenin en önemli 

kaynaklarından birisidir. Bu kaynağın sağladığı bilgilerin sistemli, 

güvenilir ve anlaşılır olmalıdır. Bu nedenden dolayı bankalarda güçlü 

bir kurumsal yapının olması gerekmektedir.  
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Bankaların etkin denetimi açısından önem taşıyan ve 1 Ekim 2002 

tarihinden beri uygulanan Muhasebe Uygulama Yönetmenliğinden 

sonra, BBDK tarafından hazırlanan ve 8 Eylül 2005 tarihli ve 25930 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin 

Tebliğ” bankalar ve katılım bankaları yıllık faaliyet raporlarının 

hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

Düzenlemenin Kurumsal Yönetim açısından önemi, kurumların 

ortaklarının tasarruf sahiplerinin ve diğer ilgili kişilerin 

bilgilendirilmelerini ve şeffaflığın artırılmasını sağlamayı 

amaçlamasıdır (Doğan, 2007: 97). 

Bankacılık kanunun 22. ile 44. Maddelerinde kurumsal yönetimin 

değişik yönlerini ilgilendiren ve çok sayıda zorunlu ve emredici 

hükme yer verilmiştir. “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlığını taşıyan 

22. Madde, kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ile bunlara 

ilişkin ilkelerin SPK ve kuruluş birliklerin görüşü alınarak BDDK 

tarafından belirleneceği öngörülmüştür. “Bankaların Kurumsal 

Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” 2006 yılında yürürlüğe 

girmiştir.  

2.3.2.3. Türk Ticaret Kanunu’nda kurumsal yönetim 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve şirketler hukuku 

açısından önemli değişikliler ve yenilikler getiren 6102 sayılı yeni 

Türk Ticaret Kanunu’ da kurumsal yönetim ilkeleri ayrı bir madde 

olarak düzenlendiği görülmüştür. İlgili kanunun “Kurumsal Yönetim 

İlkeleri” başlıklı 1529. Maddesinin birinci fıkrasında, “Halka açık 
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anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin, yönetim kurulunun 

buna ilişkin açıklamalarının esasları ve şirketlerin bu yönden 

derecelendirme kural ve sonuçları Sermaye Piyasası tarafından 

belirlenir”. İkinci fıkrada ise, “Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 

görünüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum kuruluşları, sadece 

kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle 

ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler” hükmüne yer 

verilmiştir. 

İlgili maddenin gerekçesinde; 

 “Günümüzde şirket gruplarının yönetimi açısından giderek gereksinim 

duyulan ve sıklıkla tartışılan kurumsal yönetim ilkeleri konusunda, tasarı, 

yetkili bir kurum belirleme ihtiyacına cevap vermiştir. Kurumsal Yönetim 

konusunda, birçok farklı platformda tartışma yürütülmesinin ve birçok farklı 

kurum tarafından çalışılmasının, şirketlerin uyması gereken birden çok 

düzenlemeye yol açmaması amacıyla, bu ilkeleri belirlemek konusunda 

Sermaye Piyasası Kurulu yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni hâlihazırda yayınlamıştır. Tasarının amacı, bu 

ilkeleri yayımlama yetkisini kurula kanunen tanımaktır. Kendi özel ve sınırlı 

alanlarında, başkaca ilkeler belirlemek isteyen diğer yetkili kurumların, bu 

amaçla düzenleme yapmak istemeleri halinde, düzenlemeler arasında 

uyumun sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına 

başvurmaları, çelişkili düzenlemeleri önlemek amacına hizmet edecektir” 

(Alp ve Kılıç, 2014: 126). 

 denilmektedir.  

Pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi olması, “Eşit işlem 

ilkesi” ile hükme bağlanmıştır (TTK md:357).  
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Yeni kanunda pay sahiplerinin hakları da genişletilmiştir. Bunlar; pay 

sahipleri bazı şartların varlığı halinde, gündemde yer almasa bile, 

belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını teminen 

özel denetçi atanmasını isteme hakkı (TTK md: 438-439). Azınlığın 

finansal tabloların müzakeresini ve buna bağlı konuların 

görüşülmesini bir ay sonrasına erteleme hakkı (TTK md: 420), şarta 

bağlı sermaye artırımlarında değiştirme ve alım haklarını içeren 

senetlerin ihracı halinde öncelikle mevcut payları oranında pay 

sahiplerine önerilmesine muhatap olma hakkıdır (TTK md: 466). 

Şirketlerin birleşmesi ve bölünmesi konusunda olumlu oy vermemiş 

pay sahiplerine ilan tarihinden itibaren iki ay içerisinde iptal davası 

açma hakkı verilmiştir (Alp ve Kılıç, 2014: 65)  

Pay sahiplerinin genel kurulda oy kullanımında imtiyaz sınırlı hale 

getirilmiştir (TTK md:479). Kural olarak bir paya en çok on beş oy 

hakkı tanınabileceği ve esas sözleşme değişiklikleri ile ibra ve 

sorumluluk davası açılmasında oyda imtiyazın kullanılamayacağı 

belirtilmiştir. 

Pay sahiplerinin genel kurula katılımını sağlamak ve bu haklarını 

kolay bir şekilde kullanabilmeleri için elektronik genel kurul 

yapılabilmesinin önü açılmıştır (TTK md: 1527). Anonim şirketlerde 

genel kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 

açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki 

sonuçlarını doğurur. Elektronik genel kurul, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

(MKK) tarafından sağlanan sistem üzerinden gerçekleşmektedir. 
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TTK’nın 514 ve 515 maddelerine göre, şirketler finansal tablolarını 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’ na uygun olarak, izleyen 

hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlayarak genel kurula sunarlar. 

Finansal tabloların hazırlanma sorumluluğu yönetim kuruluna 

verilmiştir. Yine maddeye göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunun da düzenlenip üç ay içinde genel kurula sunulması hükme 

bağlanmıştır.  

Şirketlere bir internet sitesi açma ve bu sitenin belirli bir bölümünü 

şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasını zorunlu 

kılmıştır (TTK md: 1524). Şirket hakkındaki bilgi ve belgeleri içeren 

internet siteleri ile ilgili olan 1524. Madde paydaşların erişim hakkını 

ele almaktadır. Bu sitede ki bilgilere herkese ulaşım hakkı tanındığı 

gibi siteye erişim de herhangi bir şarta bağlanmamıştır.  

2.3.2.4.BİST kurumsal yönetim endeksi 

IMKB (BİST)’ nin kurumsal yönetime olan önemli katkılardan bir 

tanesi hazırladığı endeks yoluyla olmuştur. 23.02.2005 tarihinde Borsa 

yönetim kurulunun yaptığı toplantıda; Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni 

uygulayan şirketlerin dâhil olacağı “Kurumsal Yönetim Endeksi” nin, 

şirketin Borsa’ ya bildirilmesi halinde Borsa Günlük Bülteni’nde 

yapılan duyurudan bir hafta sonra hesaplanmaya başlanmasına karar 

verilmiştir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına ilk 

defa 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır (Karayel, 2011: 101) 

Borsa tarafında verilen bilgiye göre endeks hesaplaması 

(derecelendirme) şu şekilde yapılmaktadır. “SPK tarafından 
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belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan 

derecelendirme kuruluşlarınca bir bütün olarak tüm kurumsal yönetim 

ilkelerine uyuma ilişkin olarak verilen not “derecelendirme notunu” 

ifade eder. Derecelendirme notunun derecelendirme yaptırmak isteyen 

şirketin talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi veya 

teyit edilmesi şarttır” (BİST, 2014). 

BİST Kurumsal Yönetim Endeksinin amacı, payları Borsa İstanbul 

pazarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi Hariç) işlem gören ve kurumsal 

yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık 

itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve getiri 

performansının ölçülmesidir (BİST, 2014).  

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş 

derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme 

kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün 

olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda 

verilmektedir. 

2.4. Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili ilk hazırlık 1991 yılında 

İngiltere’de, Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından oluşturulan 

ve Adrian Cadbury başkanlığında yürütülen komitenin çalışmaları ile 

başlamıştır (Şengür ve Özbek Püskül, 2011:35). Çalışma sonucunda, 

günümüz de dünya genelinde geçerlilik kazanmış olan OECD 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesinde yol gösteren 

“Kurumsal Yönetimin Mali Görünümü” adlı rapor hazırlanmıştır. Bu 
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rapor daha sonra “Cadbury Raporu” olarak anılmaya başlanmıştır 

(Atamer, 2006: 9). 

2.4.1 Kurumsal yönetimin temel ilkeleri 

Kurumsal yönetim uygulamaları, şirketlerin içinde bulundukları 

ülkenin yasal düzenlemelerinden ve şirketin kendine has 

özelliklerinden dolayı farklılıklar gösterse de, tüm kurumsal yönetim 

modellerinde göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler vardır. 

Bu ilkeler; adil davranma (fairness), şeffaflık (transparency), hesap 

verilebilirlik (acountability), ve sorumluluk (responsibility) olarak 

sayılabilir (Doğan, 2007:50). Ülkemizde de SPK tarafından hazırlanan 

ve genel kabul görmüş bu ilkeler, kurumsal yönetimin temel ilkeleri 

olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmışlardır.  

2.4.1.1. Şeffaflık ilkesi 

Şirket yönetiminin, şirket hakkındaki gerekli bilgileri ilgili kişilere 

zamanında ve doğru bir şekilde sunabilme yeteneğidir. Bir şirket ne 

kadar şeffaf olursa o şirkete olan güven o kadar artar (Özdemir, 2004: 

741). Şeffaflık ilkesi gereği şirketin kendi yönetimi, mülkiyet yapısı, 

mali performansı ve finansal verimliği gibi konularda kamuoyuna 

gerekli bilgileri vermelidir. Bunun için şirketler bir bilgi sistemi 

kurmalıdırlar. Bilgi sistemi ile ilgili kişilere ve kamuoyuna doğru 

bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak iletebilirler.  

SPK Kurumsal yönetim ilkelerinde şeffaflık, “ticari sır niteliğindeki 

ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile 
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ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, 

eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay 

erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması” olarak tanımlanmıştır 

(SPK, 2005: 3; Doğan, 2007: 51). 

Bilginin şirketin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilenen tüm paydaşlar açısından son derece önemli olmasına karşın, 

bu paydaşların, aynı düzeyde bilgilendirildiğini söylemek mümkün 

değildir. Bu olay, asimetrik bir bilgi dağılımı olarak tanımlanmaktadır. 

Asimetrik bilgi dağılımının varlığı, düzenleme yapılmadığı takdirde, 

paydaşlar ve kurumlar arasında haksız kazançlara sebep olmakta, 

fırsat eşitliğini bozmakta, işlem maliyetini artırmakta, yanlış seçim ve 

ahlaki risk sorunlarını beraberinde getirmekte ve bu şekilde genel 

olarak piyasa mekanizmasının başarısız olmasına, özel olarak da 

yatırımcıların ve diğer paydaşların zarar görmesine sebep olmaktadır 

(Kılıç, 2008: 35). Kurumsal yönetim, tüm çıkar gruplarının 

menfaatlerini gözetlemeyi gerektirdiğinden, bu çıkar gruplarının 

doğru karar almalarını sağlayacak şekilde faaliyetlerinde şeffaf olması 

ve bu kesimleri aydınlatması açısından oldukça önemlidir.  

Şeffaflık ilkesi, sadece faaliyet sonrası değil, faaliyetin gerçekleşmesi 

sırasında ve öncesinde gerekli bilgilerin ilgililere sunulmasını 

sağlayacak bir bilgi sisteminin var olmasını da istemektedir.  

Bu açıdan, kurumsal yönetimin şeffaflık ilkesi, öncelikle; şirket ile 

ilgili her türlü finansal ve finansal olmayan bilgilerin şirketin 

hissedarlarına ve diğer tüm paydaşlarına zamanında, doğru, tam, 
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eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetle ve kolayca 

erişilebilir bir şekilde sunulmasını gerektirir. Şeffaflık ilkesi 

çerçevesinde paydaşlara açıklanması gereken bilgilerde belirleyici 

unsur ise önemlilik ölçütüdür (Çakalı, 2008). 

Önemlilik ölçütü, bir bilginin yatırımcının kararını etkileyecek 

nitelikte olmasıdır.  Eğer böyle bir bilgi var ise açıklanması gerekir. 

Şirket faaliyet sonuçları, denetimden geçmiş finansal tablo ve 

raporları, şirketin amaçları ve geleceğe dönük beklentileri, ortaklık 

yapısı, ortakların oy hakları ve imtiyazlı paylar, yönetim kurulunun 

oluşumu, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri, bunların 

aldığı ücretler ile prim ve ikramiye gibi teşvikler, ilişkili taraflarla 

yapılan işlemler, öngörülebilir risk unsurları, organizasyona ilişkin 

yapı, süreç ve politikalar, işe alım politikaları, tedarik ve satış 

politikaları, karşı karşıya olduğu önemli davalar gibi her türlü finansal 

ve finansal olmayan bilgiler bu kapsamda yer almaktadır (Alp ve 

Kılıç, 2014: 60).  

2.4.1.2.Hesap verilebilirlik 

Hesap verilebilirlik, şirket yönetim kurulu ve idari yöneticilerin şirket 

faaliyetleri ve aldıkları kararlar ile ilgili hissedarlar tarafından 

sorgulanmasını sağlar. Çünkü yönetim kurulunda yer alan kişilerle 

hissedarların menfaatleri her zaman için aynı olmaz. Hesap 

verilebilirliğin sağlanması açısından yönetim kurulunun görev ve 

sorumlulukları açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir (Polat, 

2006: 14). 
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Öğreten (2005: 21), hesap verebilirlik ilkesini şöyle tanımlamıştır, 

“Karar veren ve faaliyette bulunan tüm kişilerin, verdikleri kararlar ve 

yaptıkları faaliyetlerden sorumlu tutulmaları ve hesap verme 

zorunluluğu ilkesidir”. Hesap verebilirlik ilkesi, hem sorumluluk hem 

de şeffaflık ilkeleri iç içe olarak pay sahiplerinin ve şirket faaliyetleri 

ile ilgili tüm kesimlerin şirket yönetiminin aldığı kararları ve yapılan 

uygulamaları sorgulamasını ve yargılamasını da sağlar. Hesap 

verebilirlik temelde, alınan kararların doğruluğunu kanıtlama ve 

sorumluluğunu kabullenme gerekliliğine işaret etmektedir. 

Hesap verilebilirlik ilkesi, yönetimde bulunan kişilerle şirketin ve pay 

sahiplerinin menfaatlerinin her zaman aynı paralellikte ve doğrultuda 

olmamasından kaynaklanan bir kurumsal yönetim ilkesidir (Paslı, 

2004: 76). Hesap verilebilirlik şirket yönetimin yaptığı faaliyetlere ait 

bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak zamanında pay sahiplerine 

sunabilmesidir. 

OECD nin kurumsal yönetim ilkelerine göre “kurumsal yönetim”; 

şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin 

zamanında etkin denetimi, yönetim kurulunun şirkete ve hissedarlara 

karşı hesap verme zorunluluğunu ifade etmektedir. Bu ilkeye göre, 

yönetim kurulu, işletme yönetimine ilişkin kural ve sorumlulukları 

açık bir şekilde tanımlamalı, yönetim ve hissedar menfaatleri 

arasındaki paralelliği de göz önünde tutmalıdır (Demirbaş ve Uyar, 

2004: 24). 
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Şeffaflık ilkesinde yapılacak faaliyetler ve genel durumla ilgili 

bilgileri içerirken, hesap verilebilirlik ilkesinde faaliyet sonuçlarıyla 

ilgili bilgileri kapsamaktadır. Verilen bu bilgiler sayesinde pay 

sahipleri ve diğer menfaat grupları şirketle ilgili alınan kararları 

sorgulayabilme fırsatı bulmaktadır. 

Hesap verebilirlik ilkesi şirketin faaliyet sonrasını kapsamaktadır. Bu 

ilke üst yönetim performansının bağımsız bir şekilde izlenmesini ve 

üst kademedeki yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin 

temin edilmesini gerektirmektedir. Bunun sağlıklı işleyebilmesi için, 

yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları önceden belirlenmiş 

olmalıdır.  

2.4.1.3. Sorumluluk ilkesi 

Şirket yönetiminin, şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata, 

esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu ve bunun 

denetlenmesi demektir (Gökgöz, 2012: 324). Yönetim kurulu, şirketin 

pay sahiplerine katma değer sağlamak amacı ile üst düzey karar alma, 

yürütme ve temsil merci olarak şirketi faal bir biçimde yönlendiren en 

önemli stratejik organdır (TKYD, 2011: 16).  

Şirket yönetim kurulu ile üst yönetim kademesinin görevlerinin ve 

sorumluluklarının açık bir şekilde tarif edilmesi de bu ilke ile önem 

kazanmaktadır. Şirket yönetimini hissedarlar adına denetlemekle 

yükümlü yönetim kurulu, şirketin faaliyetlerini yönetecek bir tepe 

yöneticisi seçmek ve gerekirse yapılan performans değerlemesi 

sonucunda görevine son verme yetkisine sahiptir. (Menteş, 2009: 49). 
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Kurumsal yönetim, kurumun tüm paydaşlarıyla ilişkilerdeki 

davranışlarını ve iletişimini yürüten herkesin görevi olmakla birlikte 

kurumların en üst karar ve denetim organı olan Yönetim 

Kurullarındaki uygulamalar bu yönetin anlayışının kurum kültürü 

anlayışı haline gelmesinin temelini oluşturmaktadır (Argüden, 2008: 

13). Yönetim Kurulunu başlıca sorumlulukları; 

➢ Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek. 

➢ Hedeflere ulaştıracak stratejileri belirlemek, geliştirmek ve uygulanmasını 

sağlamak. 

➢ Şirketin mali performansını irdelemek ve iyileştirici önlemler almak. 

➢ İcra başkanını seçmek, 

➢ İdari ve mali denetimi sağlamak, 

➢ Yönetim Kurulunun, alt komitelerinin, üst yöneticilerinin etkin ve verimli 

çalışmasını sağlayacak yapıları kurmak ve performans kriterlerini belirlemek, 

➢ Şirket çalışanları için iş ahlakı kurallarını belirlemek ve uygulanmasını 

sağlamak, 

➢ Şirketin dâhili ve harici tasarruflarının, faaliyet ve davranışlarının ilgili 

mevzuata uygunluğunu sağlamak (TÜSİAD, 2005: 15). 

Yönetim kurulu, faaliyetlerine yön verirken şirket ve pay sahiplerinin 

beklentilerine göre hareket etmeli ve onları tatmin edecek bir sonuç 

ortaya koymalıdır. Buradaki beklentiler şirketin varlığını ve 

sürekliliğini tehdit etmeyecek şekilde belirlenmelidir. Aksi halde 

şirketler telafisi zor durumlarla karşılaşabilirler.  

Yönetim kurulu, şirketin pay sahiplerinin beklentilerini popülist bir 

şekilde değil, gerçekçi stratejiler geliştirerek buna göre faaliyetlerine 

yön vermelidir.  Sorumluluk, sadece pay sahipleri ve menfaat 
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gruplarını değil, içinde bulunduğu toplumu bir bütün olarak 

ilgilendiren bir ilkedir. Sorumluluk ilkesi gereği olarak çoğunluk 

hissedar ve aile bireyleri yönetimi tamamı ile ele almamalı dış üyelere 

yönetimde yer verilmeli ve her kademede katılımcılık 

yaygınlaştırılmalıdır.  

2.4.1.4. Adillik İlkesi 

Adillik ilkesi, şirketin tüzel kişiliği adına yapılan işlerin tümümde 

şirketle ilgili olan herkese karşı eşit olmayı ifade eder. Bu ilkenin 

içeriğine bakacak olursak şirketin yönetiminde söz sahibi olan büyük 

hissedarların elinde bulundurduğu yetki ve hakların bir kısmını diğer 

hissedarlara paylaşmasıdır. Böyle bir durum pay sahiplerinin şirkete 

karşı güven hissetmelerini sağlamakta ve şirket yönetiminde bulunan 

kişilerin yapacakları haksızlık ve yolsuzluklarla zarara 

uğramayacakları ile ilgili bir güvence sunmaktadır (Paslı, 2004: 73). 

Adillik ilkesi, SPK tarafından hazırlanan kurumsal yönetim 

düzenlemelerinde eşitlik ilkesi olarak yer bulmuştur (Doğan, 2007: 

51). Eşitlik ilkesi kavramına baktığımızda “şirket yönetiminin tüm 

faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranması ve olası 

çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi” (SPK, 2005: 3) olarak 

tanımlanır. 

OECD’nin (2004) bu ilkesi kapsamında, bütün hissedarlar aynı oy 

hakkına sahip olmalıdırlar. Şirkette pay sahibi olanlar hangi hissedar 

ne kadar oy hakkına sahip olduğunu bilmelidir. Oy hakkındaki her 

türlü değişiklik hissedarların oylamasına sunulmalıdır. Genel kurul 
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toplantılarında tüm paydaşlar adil bir şekilde temsil edilmelidir. 

Şirketin geleceği ile ilgili stratejik bilgilerin dışarıya sızdırılmasının 

önüne geçilmelidir.  

Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, şirketi etkileyen 

işlemleri ve maddi menfaat doğuracak her türlü bağlantıları kamuya 

açıklamalıdırlar (Özyılmaz ve Ölçer, 2008: 241). Bu kavram sadece 

yöneticiler ya da paydaşlar için ele alınmamalıdır. Yani şirketin tüm 

çalışanlarına karşı adil bir politika izlenmelidir. Terfi, ücret, iş 

güvenliği vb. konularda çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır 

(Menteş, 2009: 52; Sönmez ve Toksoy, 2011: 64). 

Bu ilkelerle amaçlananlar şunlardır:  

➢ Menfaat sahiplerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, 

➢ Şirket yönetiminde şeffaflığın sağlanması, 

➢ Şirket yönetimine güvenin artırılması, 

➢ Şirket performansını artırarak, istikrarlı büyüme ve yüksek karlılık 

sağlanmasıdır (İşçan ve Kaygın, 2009: 216). 

2.4.2. SPK kurumsal yönetim ilkeleri  

Kurumsal yönetimin genel kabul görmüş temel ilkelerinin yanında, 

her ülke bu temel ilkeleri esas alarak kendi piyasalarının ekonomik ve 

hukuki durumlarına göre tekrardan düzenlemişlerdir. Ülkemizde de 

SPK, OECD’ nin ilkelerini baz alarak “SPK Kurumsal Yönetim 

İlkeleri” ni yayınlamıştır (Aytekin, Miles ve Esen, 2014: 21). 
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SPK tarafında 2003 yılında yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

uygulanmasında gönüllük esas alınmış ve bu ilkelere ilişkin hukuki ve 

teknik altyapı oluşturulmuştur. 2005 yılında tekrar düzenlenerek 

yayımlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri; 

1. Pay sahipleri 

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

3. Menfaat Sahipleri 

4. Yönetim Kurulu 

2003 yılında yayınlanan ilkelerin uygulanmasında gönüllük söz 

konusu iken 2012 yılında getirilen sermaye piyasası kanunu ile bu 

ilkelere uyulması zorunlu hale getirilmiştir.  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.12.2012 tarihinde 

yayımlanması ile birlikte, 2013 yılı başından itibaren kurumsal 

yönetim mevzuatı açısından yeni bir döneme girilmiştir. SPK’ya 

ilkeleri zorunlu tutma ve zorunluluğa uyulmaması halinde resen işlem 

yapma dâhil çok sayıda yeni tedbirler alma ve yaptırımlar uygulama 

yetkisi verilmiş ve izlenecek süreç ilk kez kanunda açıkça belirlenmiş; 

ayrıca kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacak kurumların kapsamını 

genişletmiştir (Alp ve Kılıç, 2014: 112) 

2.4.2.1. Pay sahipleri    

Pay sahibi, bir varlığın (hisse senedi) mülkiyetini elinde bulunduran 

ve bu varlık üzerinde tasarrufta bulunabilen gerçek ve/veya tüzel 

kişilere denir. Pay sahibi sermayedar olarak ekonomik anlamda 
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şirketin mal varlığının bir bölümünü elinde bulundurur. Bu sahipliğin 

haklı bir sonucu olarak ta şirketteki varlıklar ve şirketin geleceği ile 

ilgili kararlar alabilir veya kararların alınmasında etkili olabilir. 

Anonim şirketin fon sağlayıcıları hissedarlar oldukları için ticari risk 

pay sahiplerini doğrudan ilgilendirmektedir. Şirketin faaliyetleri 

sonucunda kar veya zarar hissedarlara mal edilmektedir. Bunun bir 

sonucu olarak mal varlıksal hakları ile beraber, mal varlıksal 

haklarının kullanımını sağlamak bakımından yönetimde de hakları 

bulunmaktadır. 

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin birinci bölümünü oluşturan pay 

sahipleri bölümü ile ilgili olarak derecelendirme raporlarının bir çoğun 

da yer alan ve iyileştirilme ihtiyacı olan ortak noktaları aşağıda yer 

aldığı gibi sıralayabiliriz (Toraman ve Abdioğlu, 2008: 105). 

➢ Gerçek kişilerin dolaylı iştiraklerle birlikte elde edecekleri toplam kar payı 

hakkında bilginin mevcut olmayışı, 

➢ Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yönteminin yer almayışı,  

➢ Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkının 

esas sözleşmede yer almayışı,  

➢ Bilgi alma hakkının kullanımı açısından özel denetçi tayinini isteme hakkının 

olmayışı, 

➢ Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmamış 

olması,  

➢ Kar payı avansı uygulamasının esas sözleşmede yer almaması, 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ile Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na 

göre pay sahiplerinin hakları şunlardır; kar payı alma, genel kurula 
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katılma, oy kullanma, payların devredilmesi, bilgi alma ve rüçhan 

hakkı. 

Bu ilke, OECD tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetimin İlkeleri 

ile karşılaştırıldığında, adillik ve sorumluluk ilkelerinin baz alındığı 

fakat düzenlemenin içeriğine bakıldığında adillik ilkesinin temel 

alındığı görülecektir.  

2.4.2.2.Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ikincisi olan 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, kurumsal yönetimin şeffaflık 

ilkesiyle paralellik göstermektedir. Bu ilke pay ve menfaat sahiplerine, 

şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, zamanında, doğru, 

eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyete kolay 

erişilebilir bilgilerin sunulmasını amaçlar.  

Şeffaflık, kamunun bilme hakkı ile şirketin bilgi saklama hakkının 

kesiştiği noktadadır. Burada kamunun bilme hakkı, menfaat 

sahiplerinin şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren her türlü bilgiyi 

ifade etmektedir. Şirketin bilgi saklama hakkı ise şirket ile ilgili her 

türlü bilgiyi toplama, kullanma ve açıklama hakkının şirkette 

olmasıdır. Ancak pay ve menfaat sahipleri şirketin yönetimi, finansal 

ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli güvenilir bir bilgiye erişim 

ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle şirketler ticari sırları dışında kalan, 

şirketin pay ve menfaat sahiplerini etkileyebilecek her türlü bilgiyi 

kamuya açıklamalıdır. 



50 | K e m a l  Ş A Ş A  

 

Kamuya açıklanan bilgiler tarafsız olmalıdır. Şirketle ilgili tarafların 

bir veya bir kaçının bilgi alma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

yapılan bilgi açıklamaları şeffaflık ilkesine terstir. Şirketlerin verdiği 

bilgiler kendi aleyhlerine sonuçlar doğurabilecek bile olsa açıklanması 

gereken bilgilerin açıklanmasında tereddüt etmemelidir. Pay ve 

menfaat sahiplerini ilgilendiren bilgi zamanında açıklanmalıdır. 

Ancak kamuya açıklanan şirket bilgilerinin de ticari sır kapsamında 

olmaması ve şirketin rekabet gücünü engelleyerek zararına neden 

olabilecek sonuçlar doğurmaması önem taşımaktadır (Uçkun, 2014: 

21). 

Kamuya açıklanacak bilgiler içeriklerine göre iki kısma ayrılabilir. 

Birinci kısım bilgiler kamuya düzenli olarak açıklanan finansal 

tabloları içermektedir. Halka açık olan şirketler finansal tablolarını 

bağımsız denetimden geçirmek zorundadır. Denetlenen bu tablolar üç 

aylık dönemler halinde halka açıklanmaktadır. Şirketlerin finansal 

tablolarını bağımsız denetime tabi tutulması, şirketler için büyük bir 

maliyet unsurudur.  

Şirketlerin açıklanması gereken diğer bilgiler ise özel durum 

açıklamalarıdır. Şirketin değerini etkileyebilecek olağan dışı bilgiler 

öğrenildikleri anda kamuya açıklanmalıdır. Ancak şirket, sorumluluğu 

kendisine ait olmak koşuluyla şirket zarar görmemesi adına bilgilerin 

açıklanmasını geciktirebilir. Bu durumda açıklamayı geciktiren olay 

ortadan kalktığında, bilgiler hemen geciktirme nedenleri ile birlikte 

kamuya açıklanmalıdır. 
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Şirket, kamuya açıklamada bulunurken, mümkün olan en basit kavram 

ve terimler kullanılır, ikilem yaratacak belirsiz ifadelerden kaçınır. 

Teknik terim kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca 

anlamasına imkân verecek şekilde açıklamalarda beraberinde verilir 

(SPK, 2005: 20).  

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bu bölümü üç alt başlıktan 

oluşmaktadır. Bu başlıklar; Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları, 

İnternet Sitesi ve Faaliyet Raporu’dur. Kamuyu aydınlatma 

mekanizmalarından biri olan şirketin internet sitesi, kolay ulaşılabilir, 

güncel ve ilgili kişilerin ihtiyacına cevap verecek şekilde olmalıdır. 

Bilgiye erişim açısından son derece önemli olan internet sitesi, Yeni 

TTK’ nın 1524. maddesinde şirketlere zorunlu hale getirilmiş ve sitesi 

olmayan şirket yöneticilerine de cezai yaptırımlar getirmiştir. Yeni 

kurulan şirketler üç ay içinde internet sitelerini kurmak zorunda olup, 

internet içinde yayınlanacak içeriklerin kanunda ayrı bir süre 

belirtilmemiş ise en geç beş gün içinde yayımlanması öngörülmüştür. 

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bu bölümüne 

erişim, pay sahibi olmak ve menfaati bulunmak da dâhil herhangi bir 

şarta bağlı olmaksızın herkesin erişimine açık tutulmuş; bu ilkenin 

ihlali halinde ise herkese engelin kaldırılması davasını açma hakkı 

tanınmıştır (TTK md. 1524). 

Uluslararası sermayenin sınır tanımadığı günümüz dünyasında, 

şirketler internet siteleri aracılığıyla bu alanda varlığını 

gösterebilecektir. Şirketler internet sitelerini düzenlerken sadece 

ülkelerine değil bütün dünyaya hitap edecek şekilde düzenlenmelidir. 
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Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesinin bir diğer gereği ise faaliyet 

raporu hazırlanmasıdır. Faaliyet raporu, şirketin pay ve menfaat 

sahiplerine bilgi vermek için yıllık olarak hazırlanır. Faaliyet raporu 

sayesinde şirketler kendi vizyon, misyon ve geleceğe yönelik hedeflerini 

anlatabilmektedir. Şirketle ilgili en kapsamlı bilginin yer aldığı faaliyet 

raporları, pay ve menfaat sahipleri ile iletişimin en etkili aracıdır.  

Yeni TTK 514. maddesine göre; Şirketlerin finansal tablolarının yanı 

sıra, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu da düzenleyip üç ay 

içinde genel kurula sunması hükme bağlanmıştır. Şirketin o yıla ait 

faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz 

dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılması gereken 

yıllık faaliyet raporunda yer alacak hususlar TTK’nın 516. maddesinde 

belirtilmiş ve ayrıca raporun zorunlu asgari içeriğinin Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir (Alp ve 

Kılıç, 2014: 133).  

2.4.2.3. Menfaat sahipleri (paydaşlar) 

SPK kurumsal yönetim ilkeleri, menfaat sahipleri (paydaşlar) ni;  

“şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetleri ile ilgisi olan 

çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil 

toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya diğer çıkar gruplarıdır”(SPK, 

2011) şeklinde tanımlamaktadır.   

Şirket menfaat sahiplerinden olan çalışanları kurumsal yönetim gereği 

karar mekanizmasına dâhil etmelidir. Onları ilgilendiren konularda 

onların ve ilgili sendikaların görüşleri alınmalıdır. Şirket işe alım 
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politikaları oluşturmalı ve eşit işe eşit fırsatlar sunmalıdır. Bunun 

yanında çalışanlarının bilgi, beceri ve görgülerini arttırıcı eğitim 

programları hazırlamalıdır. 

Menfaat sahipleri şirketin iyi bir şekilde yönetilmesinden ve 

sermayenin korunmasından yarar sağlarlar. Yönetim ilkelerinin 

uygulanması, menfaat sahipleri için önem arz etmektedir. Şirket, 

menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde kendi 

menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, 

karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı 

duymalı ve bu hakları korumalıdır (SPK, 2008: 32).  

Menfaat sahiplerini, şirket içi ve şirket dışı menfaat sahipleri şeklinde 

ikiye ayırarak incelemek mümkündür (Doğan, 2007: 87). 

Şirket içi menfaat sahipleri; Şirket içi menfaat sahiplerinin başında, 

şirketin sermayesini sağlayan ve yasal olarak şirketin sahibi olmakla 

şirketin finansmanın bir bölümünü üstlenmelerinin yanında, borç 

verenlerden farklı olarak, şirketin kötü yönetilmesinin sonucunda 

zarara uğrama, hatta sağladıkları sermaye tamamen eriyebilir. 

Aldıkları bu riskin karşılında elde etmeyi bekledikleri kazanç, hisse 

senetlerinin fiyatının yükseldiği takdirde sağlayacakları getiri ve kar 

elde edildiğinde kendilerine ödenen kar paylarıdır. Şirket içinde en 

fazla risk üstlenen grup olan hissedarlar, gelecekte elde etmeyi 

planladıkları nakit akışlarının gerçekleşmesini sağlayacak 

uygulamaların güvence altına alınmasını talep ederler. Bu talepleri 

gerçekleşmediğinde getirdikleri fonları şirketten çekebilirler.  
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Yöneticiler, şirket içinde yer alan bir diğer gruptur. Şirketin belirlenen 

amaçlarını gerçekleştirmek ve amaçları gerçekleştirirken gereken 

kaynakları örgütlemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine 

getirirken düşük maliyette kaynak temin etmeleri ve bu kaynakları en 

verimli ve karlı alanlara yönlendirmeleri gerekir. Yöneticiler, 

hissedarlar tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından atanırlar. 

Şirkete katkıları, belirlenen amaçların yerine getirilmesinde, sahip 

oldukları uzmanlık, bilgi ve deneyimlerini kullanmaları ile gerçekleşir 

ve bu katkılarının karşılığı olarak şirketten ücret, ikramiye ve bir 

takım sosyal olanaklar sağlarlar. 

Şirket içi menfaat gruplarından bir diğeri ise şirket çalışanlarıdır. 

Şirket çalışanları, şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için, gerekli 

görevleri yerine getiriler ve karşılığında tatmin edici bir ücret, sağlıklı, 

kendilerini güvende hissedebilecekleri iş koşulları, adil ve kuralları 

belli bir teşvik mekanizması, sağlık ve eğitim olanakları gibi 

ekonomik ve sosyal menfaatler talep ederler. 

Şirket dışı menfaat sahipleri; Şirket dışındaki menfaat sahiplerinin 

kurumsal yönetim açısından dikkate alınmaya başlanması, göreceli 

olarak yenidir. Önceleri şirketin dış çevre faktörü olarak 

değerlendirilen ve şirketin faaliyetlerini yerine getirmesini ve 

amaçlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faktörler olarak kabul edilen bu 

grupların yönetilmesinin gündeme gelmesiyle şirket dışı menfaat 

sahipleri, şirket amaçlarının gerçekleşebilmesinin bir aracı olarak 

görülmeye başlanmıştır (Özalp, 2001: 11). 
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Müşteriler şirket dışındaki en önemli menfaat sahipleri olarak 

görülmektedir. Şirketler, kar elde etmek için, müşterilere yönelik mal 

ve hizmet üretmek ve satmak durumundadırlar. Bu nedenle işletmenin 

ürettiği ürünün tasarım aşamasından başlayıp nihai tüketiciye ulaşması 

ve daha sonra ki süreçleri ilgilendiren pazarlama fonksiyonu şirketler 

için vazgeçilmezdir. 

Modern pazarlama anlayışına göre, tüketici istek ve ihtiyaçları tüm 

pazarlama faaliyetlerinin odak noktasıdır ve şirketler, gerekli örgütsel 

düzenlemelerle tüketiciye yönelik tutumu bütünleşmiş bir biçimde 

tüm işletme birimlerine ve personeline benimseterek koordineli 

çalışmalarla tüketicileri mümkün olan en iyi şekilde tatmin ederek 

satışlarını artırmayı ve uzun vadede kar sağlamayı temel almalıdır 

(Mucuk, 1997: 10). Özetle pazarlama anlayışına göre şirketler 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri memnuniyeti 

ile kendi amaçlarına ulaşabilirler. Müşteriler, gereksinimlerini ve 

beklentilerini karşılayan, kendi düşünce değer yargılarını benimseyen 

şirketlerin ürünlerini tercih ederler ve bu ürünler karşılığında elde 

ettiği tatminin bedelini öderler.  

Şirkete borç verenler, tedarikçiler, sendikalar ve devlet de şirket dışı 

menfaat sahipleri arasında sayılmaktadır. Şirketler, devletin belirlediği 

hukuk düzeni içinde ve bu düzenin gerekleri yerine getirerek 

faaliyetlerini sürdürürler (Müftüoğlu, 1999: 28). Diğer bir değişle 

şirketler, devletin çizdiği sınırlar ve standartlar içerisinde faaliyet 

gösterir.  
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Şirketler faaliyetleri sonucunda gelir elde ederler, elde ettikleri bu 

gelir üzerinden devlete vergi ödemek zorundadırlar. Şirketlerin 

gelirleri, verginin matrahını oluşturduğundan, şirketlerin gelirlerinin 

doğru ve mevzuata uygun bir şekilde hesaplanması devlet için 

önemlidir (Yalkın, 2001: 8). 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin üçüncü bölümü olan menfaat 

sahipleri ilkesi, menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası, menfaat 

sahiplerinin şirket yönetimine katılmalarının desteklenmesi ve şirketin 

insan kaynakları politikası başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıkların 

hepsinin ortak noktası menfaat sahiplerinin haklarını en etkin şekilde 

kullanımının kolaylaştırılmasıdır. İlke bu yönü ile kurumsal yönetimin 

sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olduğu ve bu 

ilkelerle aynı sonucu elde etmeyi hedeflemektedir.   

2.4.2.4.Yönetim kurulu 

Üst düzey yöneticileri disiplin altına alan mekanizmalardan birisi de, 

yönetim kuruludur. Pay sahibi sayısının artması sonucunda her pay 

sahibi yönetimde bulunamayacağı için işletmeler, pay sahibi 

tarafından vekâlet ilişkisi ile görevlendirilen yönetim kurullarınca 

yönetilirler (Ülgen ve Mirze, 2007: 431). Yönetim kurullarının temel 

görevi, şirketin stratejik kararlarının verilmesi, önemli yönetim kurulu 

kararlarının onaylanması ve yönetim performansının izlenmesi olarak 

ifade edilebilir (Doğan, 2007: 30).  

Yönetim kurulu şirket dışında katılan üyelerin varlığı, yönetsel 

çalışmaların azaltılması ve yöneticilerin denetim altında tutulması 
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açısından olumlu katkıda bulunur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, 

üst düzey yöneticiler arasındaki rekabeti gözetleyerek, yönetici iş 

gücü piyasasını araştırarak şirket yöneticilerinin performansının ve 

sunduğu hizmetlerin değerini takdir edebilirler. Bu noktaya dikkat 

çeken araştırmalarda üst düzey yöneticilerin bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin seçiminde etkili olmaya çalışacaklarına değinilmektedir.  

Yönetim kurulu daha önce sıraladığımız ilkelerden daha fazla bir 

öneme sahiptir. Çünkü şirketlerdeki gücü elinde bulunduran 

çoğunlukla yönetim kurulları ve üst düzey yöneticileridir. Aynı 

zamanda yönetim kurulu, Baş İcra Sorumlularının görevlerini 

hissedarların amaç ve isteklerine en iyi hizmet edecek şekilde kullanıp 

kullanmadıklarını gözetlemek ve hissedarlar aleyhine yapılabilecek 

işlemlere engel olmaktır. Yönetim kurulu buradaki sorumluluğu ile 

hissedarların beklentileri ile icra sorumluları arasındaki amaç ve 

isteklerin uyuşturulmasında bir gözetleyici rolü oynamaktadır.   

Yönetim kurulu başkanının şirkete karşı sorumlulukları 

bulunmaktadır. Bu sorumluluklar; yönetim kurulunun sağlıklı bir 

şekilde çalışmasını sağlamak, Baş İcra Sorumlusu (BİS)’nun 

atanması, kovulması ve ücretlendirilmesi konusunda önderlik etmektir 

(Özyılmaz vd., 2008: 242). Ayrıca, Yönetim Kurulu, kurul üyelerini 

seçme ve değerlendirme süreçlerini oluşturmalı ve bunların etkinliğini 

kontrol etmelidir. Kurul üyesi seçim sürecinin amacı; yetenekli kurul 

üyelerini seçilmesini sağlamaktır. Temsil, karar alma, uygulama, 

bağımsız hareket etme yetenek ve becerisine sahip, deneyim düzeyleri 

yeterli, Şirket içinde meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını 
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yönlendirebilecek özelliklere sahip kişiler yönetim kurulu üyeliğine 

seçilmeli ve kurul bu özellikleri taşıyan üyelerden oluşmalıdır. 

Kurul üyelerinin performanslarını değerlendirme sürecinde ise, 

kendisinden beklenen verimi gösteremeyen kurul üyelerinin 

belirlenmesi ve bu üyelerin başkaları ile değiştirilmesi faaliyetlerini 

yerine getirmektir. Yönetim kurulu ve yöneticilerin; performansları 

adil ve açık bir şekilde değerlendirilip ödüllendirme ve görevlerine 

son verme kararı bu ölçülere göre gerçekleştirilmelidir. Başarısız olan 

üye ve yöneticiler yol açtıkları zararları pay sahiplerine ödemelidirler. 

Bu tutumla hem pay sahipleri zarara uğramaz hem de bu kişiler 

performanslarını üst seviyede tutmak için gayret sarf ederler. 

Yönetim kurulu ile ilgili kurumsal yönetim tedbirleri esas itibari ile 

yönetim kurulunun yapısı ve süreci ile ilişkilidir. Yönetim kurulu 

yapısı genel olarak yönetim kurulundaki üye sayısı, yönetim kurulu 

başkanının aynı zamanda CEO olup olmadığı ve üyelerin yönetimden 

bağımsız olup olmadığı gibi konuları ele alır (Kula, 2005: 35). 

Ülgen ve Mirze (2007: 431), şirketin pay sahiplerinin diğer paydaşlar 

gibi hak sahiplerinin işletme üzerindeki kontrolü kaybetmemesi için, 

yönetim kurullarının mutlaka onlar tarafından seçilme, kurulma ve 

onların çıkar ve amaçlarına uygun olarak yönetilmesi gerekir. Bu 

durumda yönetim kurullarının yapısı, bileşimi ve görevleri daha da 

önem kazanmaktadır.  

Yönetim kurullarının yapısına baktığımızda, tek kademeli ve çift 

kademeli olarak ayrıldığını görmekteyiz (İsmayılov, 2007: 34). Tek 
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kademeli yönetim kurullarında icraatın içinden gelen direktörler ile 

icrada görevli olamayan direktörlerin beraber yönetim kurulunu 

oluşturduklarını söyleyebiliriz. Tek kademeli yapılarda yöneticiler çift 

görev yaparlar; direktör olarak yönetim kurulu işleri ile uğraşırlar 

diğer taraftan direktörler yönetim kararlarının günlük 

uygulamalarından sorumludurlar. İki kademeli yönetim kurulu 

sisteminde, üst kurul icracı olmayan veya dışarıdan gelen 

direktörlerden oluşur. Esas görevi gözetim ve kontroldür (Öcal, 

2005:30). Yönetim kurulu yapılarını aşağıdaki Şekil-1 aracılığıyla 

göstermek mümkündür. 

Şekil 1: Yönetim Kurulu Yapıları  

 

 

 

 

 

Kaynak: Ülgen ve Mirze, 2007: 431 

TTK’ nın 365. maddesine göre, şirketler kural olarak, “yönetim kurulu 

tarafından yönetilir ve temsil edilir”. Ancak yönetim kurulu, yönetimi, 
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kanunda devredilemez nitelikte oldukları belirtilenler hariç olmak 

üzere kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi 

olmak üzere bir veya birden fazla murahhas üyeye veya üçüncü 

kişilere devredebilir (TTK, md: 367). Yani şirket yönetiminin, üst 

yönetime tamamen devri mümkün olmakla beraber temsil yetkisi 

kısmen devredilebilmektedir.  

Yönetim kurulunun hiçbir şekilde devredemeyeceği görev ve yetkileri 

TTK 375. maddede şu şekilde sayılmıştır (Alp ve Kılıç, 2014: 147): 

➢ Şirketin üst düzey yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, 

➢ Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, 

➢  Muhasebe, finans denetimi ve şirket yönetiminin gerektirdiği ölçüde, 

finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, 

➢ Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisine haiz bulunanların 

atamaları ve görevden alınmaları, 

➢ Yönetimde görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç 

yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip 

etmediklerinin üst gözetimi,  

➢ Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin 

tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının 

düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının 

hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, 

➢ Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunması.   

Yönetim kurulunun faaliyetlerine ilişkin olarak bağlayıcılığı 

bulunmamakla birlikte “uygula veya uygulamıyorsan açıkla” 

yaklaşımı çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

belirlenmiş bazı esaslarda bulunmaktadır. Alacağı stratejik kararlarla, 
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şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak 

akılcı ve tedbirli risk yönetim anlayışıyla şirketin öncelikle uzun 

vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi yöneten ve temsil eden yönetim 

kurulunun faaliyet esasları şöyle sıralanabilir (Alp ve Kılıç, 2005: 

141). 

➢ Faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmesi, 

➢ Üyeleri arasında görev dağılımı bulunması halinde, bunun görev ve 

yetkileriyle birlikte faaliyet raporunda açıklanması, 

➢ Pay sahiplerini ve diğer paydaşları etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en 

aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol sistemlerinin ilgili komitelerinin 

görüşünü de dikkate alarak oluşturulması, 

➢ Yılda en az bir kez risk yönetimi ve içi kontrol sistemlerinin etkinliğinin 

gözden geçirilmesi, 

➢ İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet 

raporunda bilgi verilmesi, 

➢ Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında yaşanabilecek 

anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynaması ve bu amaca yönelik 

olarak ilgili komite ve birim ile yakın işbirliği içinde olması.   

Kurumsal yönetimin temel amaçları açısından yönetim kurulunun 

temel işlevlerini şöyle sıralanabilir: 

➢ Şirket stratejisini, temel faaliyet planlarını, risk politikalarını, yıllık bütçeleri 

ve işletme planlarını yönlendirmek ve gözden geçirmek, performans 

hedeflerini saptamak, uygulamayı ve şirket performansını sürekli izleyip 

gerektiği şekilde ayarlamak ve büyük sermaye harcamalarına, şirket 

devralmalarına ve mal varlığı satışlarına nezaret etmek, 

➢ Belli başlı yöneticileri seçmek, tazminatları ödemek, denetlemek ve gereken 

durumlarda işten uzaklaştırıp yöneticiliğin sorunsuz şekilde el değiştirmesi 

sürecini planlamak, 
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➢ Şirket varlıklarının yanlış kullanılması ve grup işlemlerinde kötüye 

kullanmak dâhil olmak üzere, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ve 

hissedarlar arasındaki olası çıkar çatışmalarını zamanında izleyip 

denetleyerek gerekli şekilde sevk ve idare etmek, 

➢ Şirketin bağımsız denetçilik dâhil, muhasebe ve finansal rapor sistemlerinin 

bütünselliğini güvence altına almak, özellikle risk denetimi, finansal kontrol 

ve yasalara uygunluk açısından uygun denetim sistemlerinin işler olmasını 

sağlamak, 

➢ Yönetim kurulunun tabi olduğu yönetim uygulama mekanizmasının 

yeterliliği zamanında denetlemek ve gerekli oldukça değişikliklere gitmek, 

➢ Kamuoyuna açıklama yapmak ve iletişim süreçlerine nezaret etmek (Doğan, 

2007: 77). 

2.5. Kurumsal Yönetim ve Şirket Performans İlişkisi 

Şirketler kurumsal yönetimi, kanuni yaptırımları yerine getirmekten 

çok şirketin değişimi ve gelişimi olarak görmelidir. İyi bir kurumsal 

yönetim, faaliyetlerin daha iyi yönetimi, piyasa değerinin artması ve 

daha fazla geri dönüşüm ile yakından ilişkilidir. İyi bir kurumsal 

yönetim işletmenin performansını olumlu yönde etkilemektedir (SPK, 

2003: 2). 

Yüksek performans gösteren işletmelere yatırımcılar daha fazla ilgi 

duymaya başlayacak ve hisse senetlerinin piyasa değeri de artacaktır. 

Hisse senetlerinin piyasa değeri arttıkça şirketlere olan yatırım artar. 

İyi bir kurumsal yönetim başlangıçta şirketler için daha ileri 

aşamalarda ülke genelinde yarar sağlayacağı mutlaktır (Karamustafa, 

Varıcı ve Er, 2009: 101). 



K O B İ L E R D E  K U R U M S A L  Y Ö N E T İ M  | 63 

 

 

 

2.5.1. Kurumsal yönetimin finansal performansa etkisi 

Kurumsal yönetim, işletme performansının sürdürülebilirliğinin 

güvencesidir. Bu ifadenin arkasındaki neden kurumsal yönetim 

ilkelerinde ve kurumsal yönetimin tanımında yatmaktadır. Kurumsal 

yönetim, işletme yönetiminin ve denetiminin şeffaf, hesap verebilir, 

adil, sorumlu ve güvenilir olmasını içerir. Bütün bu ilkelerin 

uygulanması, aslında işletmelerin performanslarının sürekliliğinin 

sağlanmasının temel koşullarıdır. Zira bu ilkelerin uygulanması ile 

birlikte elde edilen finansal başarı sürdürülebilir değer oluşturmanın 

bir göstergesidir. Bu nedenle, kurumsal yönetim aynı zamanda firma 

değerinin maksimum kılınmasını hedefleyen, başka bir ifade ile 

firmaya değer katmayı amaçlayan bir yönetim anlayışıdır 

(Karamustafa, 2009: 105). 

Dünyada kurumsal yönetim ve şirket performansı arasındaki ilişkiyi 

inceleyen araştırmalar iki grupta toplanabilir. Birinci grup, ölçme 

tabanı olarak hisse senetlerinin getirisini ele alırken, ikinci grup mali 

tablolar analizine ağırlık verir. Şirketlerin performansı genellikle 

birikimli düzeltilmiş getiri yöntemiyle hesaplanırken, son çalışmalar 

birikimli düzeltilmiş getiriler ile mali tablolara dayanan kriterleri 

birlikte kullanmaktadır (Gürbüz ve Ergincan, 2004: 33). 

La Porta (1996), (Akt., Gürbüz ve Ergincan, 2004: 36) çalışmasında, 

pay sahiplerinin hakları birinci inceleme noktasını oluşturmaktadır. İlk 

gösterge her paya eşit oy verilmesidir. İkinci gösterge, oy hakkı 

kullanımının kolaylığıdır. Bir başka gösterge, azınlıkların korunması 



64 | K e m a l  Ş A Ş A  

 

ve olağanüstü kurul toplanabilmesi için gerekli oy yüzdesidir. Bu oran 

ne kadar düşükse, o ülkenin kurumsal yönetim konusunda o kadar 

etkin olduğu kabul edilmektedir. Bu oran ABD’de yüzde 1 iken, 

Türkiye’de yüzde 10, Meksika’da yüzde 33’tür.  

Diğer bir gösterge, kar payı dağıtılmasının zorunlu olup olmadığıdır. 

Bu konu ile ilgili son gösterge ise, hissedarların belirli bir işlem 

yapmak için ortaklığın yöneticilerini yasal olarak zorlama 

imkânlarının bulunup bulunmamasını ifade etmektedir. Çağrıda 

bulunma yükümlülüğü, birleşme ve devralmalarda küçük hissedarların 

paylarının satın alınması yükümlülüğü gibi yükümlülüklerde bu konu 

kapsamındadır. Söz konusu göstergeler baz alındığında, pay 

sahiplerini en fazla koruyan ülkelerin başta A.B.D ve İngiliz kaynaklı 

hukuk sisteminin geçerli olduğu ülkeler olarak tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmaların birçoğunun sonucuna göre, iyi kurumsal 

yönetimin olduğu şirketler hissedarlarını korumakta ve bu da şirket 

performansını olumlu yönde etkilemektedir (Kula, 2006: 114). 

Türkiye’de kurumsal yönetim düzeyini sorgulayan, kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanma derecesini ve bu ilkelerin şirketlerin 

performansına yansımasına ilişkin en kapsamlı çalışma BİST 

Araştırma Müdürlüğü tarafından yapılmıştır (Varış vd., 2001: 129). 

Çalışmada kurumsal yönetim ilke ve standartlarını uygulayanların 

ortalama getiri performansı, uygulamayanlardan belirgin bir şekilde 

yüksek olduğu ve getiri risklerinin ise birbirine yakın olmakla birlikte, 

uygulamayanlarda daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Özetle kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin piyasa 

performansı daha yüksek gerçekleşmiştir.      

2.5.2.Kurumsal yönetimin işgücü verimliliğine etkisi 

Aile şirketi statüsünde yer alan şirketler kurumsal yönetim ilkelerine 

uygun bir şekilde yönetilen şirketlere göre daha az işgücü 

verimliliğine sahip oldukları söylenebilir. Kurumsal yönetim yapısına 

sahip şirketlerde çalışanlar yönetime katılmakta, kendini şirketin 

çalışanı değil; şirketin bir parçası olarak görmektedir. İş görenin bu 

düşüncesi çalışmasına olumlu olarak yansımakta ve işgücü verimliliği 

artmaktadır. 

Asya’da yakın zamanda özelleştirilmiş şirketlerde özelleştirme sonrası 

performans ve ortaklık yapısındaki değişimleri incelenmiş ve 

özelleştirme sonrasında karlılık, etkinlik ve üretkenliğin arttığı 

gözlenmiş ve performanstaki bu artışın da temelde kurumsal yönetim 

kalitesine bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Demirci, 2010: 60). 

2.5.3.Kurumsal yönetimin firma imajına etkisi   

Kurumsal imaj, işletmenin ilişkide bulunduğu grupların algılamaları 

sonucunda meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşünceler 

bütünüdür (Bolat, 2006: 109). Kurumsal yönetim ilkelerine uygun 

şekilde yönetilen şirketler, pay sahipleri ve şirketle ilgilenen diğer 

yatırımcılar üzerinde olumlu bir etki bırakır. Bu olumlu etki marka ve 

firma imajı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum da şirketin 

sürekliliğini önemli ölçüde etkilemektedir.  
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Uluslararası piyasalarda saygınlık ve yüksek değer, borsaya olan 

yabancı ilgisiyle ölçülebilmektedir. Uğur ve Ararat (2006: 326) bu 

durumun tespitine yönelik olarak yaptıkları çalışmada, SPK Kurumsal 

Yönetim İlkeleri yürürlüğe girmeden önce ve girdikten sonra yabancı 

yatırımcının IMKB (BİST)’ ye olan ilgisini araştırmışlardır. Ortaya 

çıkan sonuca göre; Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlüğe girmeden 

önce yabancı yatırımcıların yapmış olduğu toplam işlem hacmi 1.96 

Milyar Dolar iken, bu rakam 2005 yılı Ocak ayında 3,6 Milyar Dolara 

yükselmiştir. Burada kurumsal yönetim uygulamasının ülke ve şirket 

imajının artmasında ne derece önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. KOBİ’lerin Tanımı ve KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim 

3.1. KOBİ’lerin Tanımı  

Bütün ekonomilerin temel dinamiğini oluşturmalarına rağmen, bugün 

dünya üzerinde görüş birliği sağlanmış bir Küçük ve Orta Boy 

İşletmeler (KOBİ) tanımı bulunmamaktadır (Sarıaslan, 1994: 12). Bu 

işletmelerin yapısından dolayı kesin bir tanımlama yapmak zordur.  

Sanayileşme düzeyine, işletmelerin bağlı oldukları işkollarına ve 

üretim tekniklerine bağlı olarak ülkeler arasında, hatta aynı ülkenin 

farklı bölgeleri ve işkolları arasında KOBİ tanımları değişebilmektedir 

(Karataş, 1991: 25). 

KOBİ terimi, herkes tarafından kullanıldığı halde ilgili kurum ve 

otoriteler tarafından faklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. 

KOBİ tanımı yapılırken çeşitli kriterler göz önünde bulundurulur. Bu 

kriterlere göre tanımlama yapılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle 

üzerinde uzlaşılmış kesin bir KOBİ tanımı bulunmamaktadır. 

Ülkemizde de herkesin mutabık olduğu bir KOBİ tanımı bulunmayıp, 

farklı KOBİ tanımları mevcuttur. KOBİ’lere hizmet veren her kurum 

ve kuruluş farklı KOBİ tanımından hareket etmektedir. Bu nedenle 

uygulamada farklılıklar oluşmakta, KOBİ’lerin bir kısmı bazı 

uygulamaların içinde yer alırken, diğer bazı uygulamaların dışında 

kalabilmektedir.  
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Karışıklığa neden olan bu durum bir an önce tek bir KOBİ tanımı 

yapılarak, tüm devlet kurumlarınca kabul edilmesiyle ortadan 

kaldırılabilir. Bu sayede gerek KOBİ’ler ne olduklarını, gerekse kamu 

kurumları KOBİ’lerin ne olduğunu tek bir tanım ile çözümlemiş olur 

(Özdemir, 2013: 463). 

KOBİ’lerin tanımı yapılırken nitel ve nicel büyüklük kriterleri göz 

önünde bulundurulur. Nicel yaklaşımın önemli gerekçesi; KOBİ’lerin 

nitel ölçütlere dayandırılması halinde açık, objektif ve belirgin bir 

sınıflandırmanın olamayacağı şeklindedir. Nitel ölçütte ise gerekçe 

olarak ülke şartları göz önünde bulundurulmakta ve girişimcilerin 

sahip oldukları özellikler vurgulanmaktadır (Gafuroğlu, 2007: 11). 

Bazı ülkelerin tanımlarının nasıl belirlendiğine ilişkin ölçütler 

aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tabloya bakıldığında, tanım 

oluşturmada genel olarak gelişmiş ülkelerin; ciro, sermaye ve 

çalıştırılan isçi sayısı ölçütlerini birlikte kullanarak KOBİ tanımlarını 

oluşturdukları görülmektedir (Cansız, 2008: 3). 

Tablo 1:Ülkerlerin KOBİ Tanımını Belirlerken Temel Aldığı 

Değerler. 

Ölçütler Sermaye İşçi Sayısı Ciro+Sermaye+İşçi Sayısı 

Ülkeler Bangladeş 

Endonezya 

Gana 

Hindistan 

Nepal 

Nijerya 

Kenya 

Srilanka 

Brezilya 

Malezya 

OECD 

Tayland 

AB 

ABD 

Filipinler 

Japonya 

Peru 

Sudan 

Türkiye 

Venezuella 

Kaynak: Cansız, 2008: 3 
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KOBİ tanımını etkileyen belli başlı faktörler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Çetin, 1996: 35): 

➢ Zaman 

➢ Ekonomik düzey 

➢ Sanayileşme düzeyi 

➢ Kullanılan teknoloji 

➢ Pazarın büyüklüğü 

➢ Faaliyette bulunulan işkolu, 

➢ Kullanılan üretim tekniği, 

➢ Üretilen malların özellikleri, 

➢ İş gören sayısı, 

➢ Kuruluş ve araştırmalar. 

Genel kabul görmüş bazı KOBİ tanımları şu şekildedir: OECD’ ye 

göre KOBİ, 20’den az isçi çalıştıran işletmeler çok küçük sanayi 

işletmesi, 20-99 arası isçi çalıştıran işletmeler küçük sanayi işletmesi, 

100-499 arası isçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli sanayi işletmesi, 

500 ve daha fazla isçi çalıştıran işletmeler ise büyük sanayi 

işletmesidir (Çelik, 2007: 19). 

Almanya, girişimcinin işletmesi ile özdeşleşmesi, işletmenin sermaye 

piyasasında yer almaması, girişimcinin tüm sorumlulukları ve riski 

üstlenmesi ve bağımsızlık şeklinde tanımlamıştır (Akgemci, 2001: 7). 

Almanya’ da Küçük ve Orta Boy İşletmelerin belirlenmesinde 

kullanılan bazı nitel ölçüler şunlardır (Müftüoğlu, 1991: 109):  

➢ Girişimcinin işletmesiyle özdeşleşmesi,  

➢ İşletmenin sermaye piyasasında yer almaması,  
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➢ Girişimcinin tüm sorumlulukları ve riskleri üstlenmesi,  

➢ Bağımsızlık.  

İngiltere, imalat sektöründe çalışan işçi sayısı 200 kişiden az, inşaat ve 

madencilik sektöründe çalışan işçi sayısı 25 kişiden az olan işletmeleri 

KOBİ olarak tanımlamıştır (Ar, 2009: 29).   

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB)’na göre; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 

biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro 

işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak 

sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik 

birimler ve girişimlerdir (KOSGEB, 2012). 

Uludağ ve Serin (1990: 14) KOBİ’ler için; “az sermaye kullanımının 

yanında daha çok el emeği ile çalışan, çabuk karar verme yeteneğine 

sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile çalışan ve ucuz bir üretim 

gerçekleştiren iktisadi teşebbüslerdir” demektedirler.  

KOBİ kavramı, daha çok emek yoğun çalışan, hızlı karar alma 

yeteneğine sahip, düşük düzeydeki yönetim giderleri ile ucuz üretim 

gerçekleştirebilen iktisadi teşebbüsleri ifade etmektedir. KOBİ’ler 

bağımsız bir yönetime sahip olup bulunduğu pazarı tam olarak 

hâkimiyeti altına alamayan yöresel işletmelerdir (İraz, 2005:216). 

Günümüzde, küçük işletmeler denilince, eskiden anlaşıldığı gibi 

başarısız oldukları için büyüyememiş, küçük ölçeklerde kalmış 
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işletmeler kast edilmemektedir. Aksine dinamik, yenilikçi, fırsatları 

zamanında değerlendirebilen işletmelerdir (Erkan, 1990: 23). 

Eximbank, en fazla 200 iş görenin çalıştığı işletmeyi KOBİ olarak 

tanımlamıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise, 1-49 kişi 

istihdam eden işyerleri “küçük ölçekli”, 50-99 kişi istihdam eden 

işyerleri “orta ölçekli” işyerleridir, diye bir ayrım yapmıştır (Bayülken 

ve Kütükoğlu, 2012: 4). 

Türkiye’de KOBİ’lere finansman sağlamada öncü olan Türkiye Halk 

Bankası’nın yaptığı tanım ise şöyledir; Teşvik belgeli işletmelerde iş 

gören sayısı 1-150 arası olup, sabit yatırımları 100 Bin TL’yi 

aşmayan, normal KOBİ’lerde ise iş gören sayısı 1-250 arası olup, 

toplam makine ve ekipmanlarının kayıtlı net değeri 400 Bin TL’yi 

aşmayanlar KOBİ olarak tanımlanmıştır.  

18 Ocak 2001 tarih ve 24291 sayılı KOBİ Teşvik Kararnamesi’nde 

yer alan tanımlama şöyledir; “İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe 

faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve 

bina hariç, makine ve teçhizat, tesis taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve 

demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL’yi geçmeyen 

işletmelerden; 1 ile 9 arası iş gören çalıştıranlar mikro, 10- ile 49 arası 

iş gören çalıştıranlar küçük, 50 ile 250 arası iş gören çalıştıran ise orta 

ölçekli işletme sınıfına girmektedir” (Çelik ve Akgemci, 2010: 110). 

2012 yılında yapılan değişiklikle küçük ve orta büyüklükteki işletme, 

yani kısaca KOBİ; “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’ yi aşmayan ve bu 
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yönetmenlikle mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yapılan bu değişiklikle birlikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükte işletme olarak sınıflandırmaya ilişkin kriterler de 

değiştirilmiştir. (4 Kasım 2012 Pazar 28457 Sayılı Resmi Gazete) 

Buna göre; 

➢ 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’yi aşmayan işletmeler “mikro 

işletme”,  

➢ 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan işletmeler “küçük 

işletme”, 

➢ 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler ise 

“orta büyüklükteki işletme”, olarak kabul edilecektir. 

Bütün bu tanımları değerlendirecek olursak, KOBİ’lerin bütün 

ekonomilerin temel dinamiğini oluşturmalarına rağmen dünya da 

henüz üzerinde görüş birliğine varılmış bir tanımı bulunmamaktadır 

(Kaya, 2007: 122). KOBİ’lere yönelik ortak bir tanımlama yapmayı 

zorlaştıran birçok neden sayılabilir. Öncelikle, ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerindeki farklılıklar ortak bir tanımın yapılmasına engel teşkil 

etmektedir. İşletme büyüklüklerinin genel değerlendirilmesi 

kapsamında, iş gören sayısı, kullanılan üretim tekniği, ekonomik 

düzey, sanayileşme düzeyi, pazarın büyüklüğü, faaliyette bulunulan iş 

kolu, kullanılan teknoloji, kullanılan enerji miktarı, üretilen malın 

özellikleri, kuruluş ve araştırmalar önemli yer tutar (Çelik ve 
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Akgemci, 2010: 113). İşletme büyüklüğünün tespitinde; istihdam 

edilen personel sayısı, yıllık satış cirosu, bilanço tutarları ve başka bir 

işletmeye bağlı olup olmamak gibi kriterler daha çok kullanılmaktadır.  

Küçük (2010: 128), KOBİ’lerin tanımlanmasında farklılıkların ortaya 

çıkmasının nedeni, büyüklük kavramının nispi bir nitelik taşıması, 

büyüklükle ilgili kriterlerin çeşitli kaynaklara göre farklılıklar 

göstermesi, kriterlerin ağırlıklarının zaman içerisinde değişmesi ve 

sektörler, bölgeler ve ülkelere göre büyüklük farklılıklarının olmasına 

bağlamıştır.  

Müftüoğlu (2007: 124) ise dünya üzerinde KOBİ’lere ilişkin resmi bir 

tanımın bulunmamasının nedeni, küçük ve orta ölçekli işletme 

tanımının bilimsel değil, pragmatik bir içeriğe sahip olmasına 

bağlamaktadır. Bu nedenle, genel geçerliliğe sahip, herkesin kabul 

edebileceği her yerde geçerli bir resmi tanım yoktur. Ancak 

işletmelerin sınıflandırılmasında iş gören sayısı önemli bir etken 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Farklı tanımlamaların ortadan kaldırılması ve AB’ye uyumlu bir 

tanımın kullanılması amacıyla ülkemizde gerekli yasal düzenlemeler 

18 Kasım 2005 ve 25997 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile yürürlüğe girmiştir 

(Erdoğan, 2011: 124). Para ile ifade edilen varlıkların gün geçtikçe 

birim değerlerinin de değişmesi sonucu 2005 yılındaki ifadelerde 

anlamlarını yitirmişlerdir. 4 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede 
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yayınlanan yönetmelikte yer alan değişiklikler en güncel değerleri 

oluşturmaktadır.  

KOSGEB ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kamu Gözetimi ve 

Denetimi Kurumu, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun 

(TESK) katılımıyla hazırlanan yeni KOBİ Tanımı Yönetmeliği ile 

KOBİ tanımı limitleri günün şartlarına göre yeniden belirlenmiş ve 

04/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik daha fazla KOBİ’nin devlet 

desteklerinden faydalanmasına imkân sağlamayacak şekilde 

düzenlenmiştir (Yıldız, 2013: 17). 

3.2. KOBİ’lerin Önemi 

20. Yüzyılın ilk yarısında işletmelerin giderek büyümeleri sonrasında, 

KOBİ’lerin yaşamlarına devam edemeyecekleri düşüncesi gündeme 

gelmişti. Ancak günümüzde KOBİ'ler ortadan kalkmamış, aksine 

1970'li yıllardan itibaren teknolojinin gelişmesi, kişi ve toplumlardaki 

bağımsızlık eğiliminin artması ve bilgi toplumuna geçiş gibi 

nedenlerden dolayı daha önemli hale gelmiş bulunmaktadırlar (Dinçer, 

1995: 2). Bu döneme kadar devlet desteği ve yardımına muhtaç 

işletmeler olarak görülen KOBİ’lerin, Petrol Krizi esnasındaki 

üretkenliklerinin devam etmesi, kriz ortamında bile işlerini muhafaza 
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etmeleri ve istihdama katkı sağlamalarından dolayı otoritelerin ilgisini 

çekmişleridir.  

1980’li yılların başlarına kadar istihdam kaynağı olarak dikkatleri 

üstünde toplayan KOBİ’ler, 1980 sonrası teknolojik gelişmelerin de 

etkisiyle ekonomide rekabetin tesis edilmesinde, üretkenliğin ve 

girişimciliğin motive edilmesinde en önemli ekonomik etken olarak 

kabul edilmişlerdir.  

KOBİ’ler; dinamik yapıları, büyük olmayan sermayeleri, küçük 

yapıdaki organizasyonları, yeniliklere ve talep değişimine karşı 

kolaylıkla pozisyon almaları, esnek karar alma mekanizmaları, 

ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri, ortaya çıkardıkları 

katma değer, istihdam ve ihracatta önemli paya sahip olmaları, belirli 

konularda sağladıkları uzmanlaşma sayesinde yarattıkları maliyet 

tasarrufları ve konjonktürel değişimlere anında ayak uydurabilmeleri 

nedeni ile istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefinin 

gerçekleştirilmesinde ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı 

üretimin vazgeçilmez unsurlarıdır (Filiker, 2007: 27).  

KOBİ’ler bir ülkenin ekonomik yapısı içerisinde sanayileşmenin, 

düzenli kentleşmenin ve optimum gelir dağılımın ve ticari 

uygulamalarının sürükleyici faktörü ve vazgeçilmez bir unsurudur. 

Üretim sistemindeki esnekliği ve talep değişimlerine kolay uyumu 

nedeniyle, küresel sarsıntılara ve iktisadi krizlere karşı daha başarılı 

olan KOBİ’ler son yıllarda gelişmiş birçok ülkenin önemli bir 

ekonomik birimi haline gelmişlerdir. Gerek dünya, gerekse ülke 
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ekonomilerinde yaşanan krizlerden KOBİ’ler fazlaca etkilenmediği 

gibi bu krizlerin atlatılmasında önemli roller üstlenmişlerdir. Bunun 

farkında olan hükümetler, KOBİ’lerin desteklenmesi ve her türlü 

yardımın yapılması için ilgili meslek kuruluşları ile ortak çalışmalara 

yönelmişlerdir.  

Sanayileşme konusunda öncü olan gelişmiş ülkelerdeki KOBİ’lere 

baktığımızda, ülkemizdekilerle benzer özellikler gösterdiğini 

görmekteyiz. Tablo 2’de TÜİK tarafından yayınlanmış bazı veriler yer 

almaktadır.  

Tablo 2: KOBİ’lerin Ülke Ekonomisindeki Yeri 

DEVLET Tüm 

İşletmeler 

İçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

İstihdam 

İçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Yatırımlar 

İçindeki 

Yeri (%) 

Katma Değer 

İçindeki Yeri 

(%) 

Toplam 

İhracat 

İçindeki 

Payı (%) 

Toplam 

Kredilerd

en Aldığı 

Pay (%) 

ABD 97,2 50,4 38,0 36,2 32,0 42,7 

Almanya 99,8 64,0 44,0 49,0 31,1 35,0 

Hindistan 98,6 63,2 27,8 50,0 40,0 15,3 

Japonya 99,4 81,4 40,0 52,0 38,0 50,0 

İngiltere 96,0 36,0 29,5 25,1 22,2 27,2 

G. Kore 97,8 61,9 35,7 34,5 20,2 46,8 

Türkiye 98,8 45,6 6,5 37,7 8,0 4,0 

Kaynak: KOSGEB, 2010: 14 

Tabloda KOBİ’lerin; gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülke 

ekonomilerinin temel taşı olduğu görülmektedir. Yine tüm dünyada 

KOBİ’lerin sayı, istihdam ve katma değer olarak önemli bir yere sahip 

oldukları görülmektedir. Ülkelerin ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne 

olursa olsun, tüm ülkelerde KOBİ’ler gerek sayısal, gerekse de 

istihdam oluşturma gücü açısından ekonomik ve toplumsal düzenin 

vazgeçilmezi olduğu söylenebilir. Tablodaki ülkelerin toplam 

istihdam içerisinde KOBİ’lerin oranı %50’nin üzerindedir. Japonya 
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gibi gelişmiş bir ülkede KOBİ’lerin istihdam oranının %81,4 gibi 

yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Tabloda diğer ülkelerle 

Türkiye’deki KOBİ’ler karşılaştırıldıklarında, toplam işletmeler, 

toplam istihdam ve toplam katma değer içindeki oranları arasında pek 

bir fark yokken, toplam yatırımlar, toplam ihracat ve toplam 

kredilerden aldığı pay oranının gelişmiş olan ülkelerin çok gerisinde 

kaldığı rahatlıkla söylenebilir. KOBİ’lerin toplam ihracat içindeki payı 

ve toplam kredilerden aldığı pay sütunlarındaki çok düşük oranlar 

Türkiye’deki KOBİ desteklerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Tabloda gösterilen ülkelerin toplam işletmelerin tamamına yakınını 

KOBİ’ler oluşturmaktadır.  

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin çok büyük bölümü KOBİ 

konumundadır (Kaygusuzoğlu ve Uluyol, 2011: 303).  Mevcut 

işletmelerin tamamına yakın bir kısmını KOBİ’ler oluşturmasına 

rağmen 1990’lardan sonraki kalkınma planlarında ve teşvik 

politikalarında da KOBİ’lerin önemi sürekli vurgulanmasına karşılık 

bu politikaların bu kuruluşlara katkıları tartışmalı bir konu olmuştur 

(Şenes ve Taymaz, 2003: 429-461). 

KOBİ’ler sadece bağımsız, ekonomik birimler olarak mal ve hizmet 

üreten işletmeler değil; aynı zamanda büyük işletmelerin kullandıkları 

mamul ya da yarı mamul girdileri üreterek büyük işletmelerin 

gelişimini de sağlamaktadır. Dolayısıyla, işgücünden yatırımlara, 

katma değerden ödenen vergilere kadar ekonomiye katkısı olan 

KOBİ’ler büyük işletmeleri yan sanayi olarak destekleyerek onların 
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üretkenliğinin ve ekonomiye katkılarının artmasına yardımcı 

olmaktadır (Ekinci, 2003: 26). 

Günümüz dünyasında ekonomilerin en büyük sorunlarından biri 

sürekli artan nüfusa iş olanaklarının sağlanması ve bu işlerin 

sürekliliğinin devam ettirilmesi konusudur. KOBİ’ler ülkelerin 

istihdam sorununun çözümlenmesinde büyük bir potansiyele sahip 

oldukları bilinen bir gerçektir. Bunun yanında büyük işletmelerle 

KOBİ’lerin istihdam yapısı farklı özelliklere sahiptir. KOBİ’lerde iş 

gücü daha çok genç ve niteliksiz elemanlardan oluşurken büyük 

işletmelerde çalışanlar alanlarında uzman ve kıdemlidirler. KOBİ’ler 

bu yönü ile vasıflı iş gücü yetiştirme görevi görmektedirler. KOBİ’ler 

sadece geri kalmış ülkelerde yaygın değildir. Ülkemiz gibi gelişmekte 

olan ülkelerle sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelerdeki 

KOBİ’ler, sayı, istihdam ve katma değer olarak karşılaştırılırsa, 

gelişmiş ekonomilerde de KOBİ’lerin önemli bir yeri olduğu görülür. 

Büyük sermaye işletmelerinin istihdama yaptıkları katkı büyük 

olmakla beraber, istihdam için iş alanlarının ortaya çıkarılması ve bu 

istihdamın devam ettirilmesi büyük maliyetleri de beraberinde 

getirmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Osmaniye İl Müdürlüğü 

tarafında yapılan bir araştırmaya göre KOBİ’lerde istihdam sağlama 

maliyetinin, büyük işletmelerin üçte biri kadar olduğu tespit edilmiştir 

(Değirmencioğlu, 2012) 
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KOBİ’lerin daha çok emek yoğun üretim tekniklerini kullanmaları 

büyük işletmelere oranla, toplam istihdamı artırmada çok daha etkin 

olmalarını sağlamaktadır. Türkiye’de KOBİ’lerin istihdam olanakları 

ve istihdam oluşturma potansiyeli büyük ölçekli işletmelere oranla 

daha yüksektir. KOBİ’ler gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde gerçekleştirdikleri üretim miktarıyla vazgeçilmez bir öneme 

sahiptirler (Sarıaslan, 1996: 25). 

Küreselleşen dünyada, büyük işletmelerle hatta çok uluslu işletmelerle 

rekabet eden KOBİ’ler ülke ekonomilerinin gelişmesi ve korunması 

bakımından da önemli bir görev üstlenmektedirler. Bunun yanında 

orta sınıfı ayakta tutma ve yerel olma özeliklerinden dolayı sosyal 

açıdan da önemli bir yere sahiptirler (Küçük, 2010:270).KOBİ’ler 

gelir dağılımı konusunda da bir denge unsuru olarak görev yaparlar. 

Bu denge yalnız sosyal yönden değil ekonomik açıdan da önem taşır. 

KOBİ’ler toplumda orta sınıfı teşkil eder ve orta sınıfın güçlü oluşu da 

toplumu gerek ekonomik gerekse toplumsal yönden dengeli kılar 

(Alkış ve Temizkan, 2012: 117). 

KOBİ’ler ülkede geniş bir alana yayıldıkları için bölgesel gelişmişlik 

farklılıkları gidermede, mülkiyeti geniş alana yaymada, istihdam 

olanağı meydana getirip, bunu sürdürmede ve ticari hayatı canlı 

tutmada önemli bir güce sahiptirler (Özbek, 2008: 52). 

KOBİ’lerin birer mesleki okul niteliği taşımları ve üretebilme 

yetenekleri, bölgesel gelişmede ve göçleri önlemede önemli bir rol 

oynar. Dönemsel veya mevsimlik krizlerden en az etkilenme 
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özelikleri, toplumsal barışın korunmasına ve bunalımların aşılmasına 

da katkıda bulunabilir (Çatal, 2007: 345). 

KOBİ’lerin genel olarak ülke ekonomilerine sağladıkları başlıca 

yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

➢ Gelir yelpazesinin içindeki denge unsurunun kuvvetini sağlarlar. Bu denge 

yalnızca sosyal yönden değil ekonomik açıdan da önem taşır. Bu işletmeler 

yeni fikirlerin ve buluşların kaynağı olup endüstride gereken esnekliğin 

sağlanmasına katkıda bulunurlar. 

➢ Daha çabuk karar verme olanaklarına sahip oldukları gibi daha az yönetim ve 

işlevinde bulunurlar. Kişisel inisiyatiflerin ortaya çıkmasında önemli rol 

oynadıkları gibi istihdam ve eğitimdeki payları da büyüktür. Bu işletmeler 

birçok kalifiye elemanın teknik eğitimlerini aldıkları ilk kuruluşlar 

durumundadırlar. 

➢ Üretim ve sanayileşmeyi bütün yurda yaymada etkin bir araç olarak 

yararlanılabilmektedir. Uzun dönemde büyük endüstri işletmelerinin 

girdilerinin ve ara mallarının üreticisi olma durumundadırlar. 

➢ Sosyal ve politik bakımdan kullanılmaya işgücü, hammadde ve finansman 

kaynaklarının daha küçük yatırımlarla işletilmesi olanaklarını sağlayarak 

yaşam düzeyinin yükselmesinde de etkili olabilmektedirler. Küçük birikimler 

ve aile birikimlerinin doğrudan yatırımlara yansıtılabilmesinde de önemli 

işlevleri yerine getirirler. İşçi – işveren ilişkilerinin daha yakın ve olumlu bir 

ortam içinde geliştiği gözlemlenmektedir. Bu durum sosyal politikaların bu 

kesimde ortaya çıkmasını önleyici niteliktedir. Savaş ekonomisinde büyük 

endüstrilerin zedelenmesi durumunda küçük işletmeler, önemli işlevleri 

yerine getirmektedirler. Bu durumlarda KOBİ’ler üretime devam edip küçük 

ölçüde de olsa gereksinimleri karşılamaya devam etmektedirler (Erdoğan, 

2012:116). 
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3.2.1. KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi 

Ülke ekonomilerinde toplam işletme sayısının %99’undan fazlasını, 

toplam çalışan sayısının 50’sinden fazlasını, toplam yatırımların ve 

toplam ihracatın yaklaşık %40’ını KOBİ’ler oluşturmaktadır (Ar, 

2009: 34-35). KOBİ’ler ekonomilerdeki bu paylarından dolayı 

toplumlar ve bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesinde son 

derece önemlidir. 

Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler, Türk 

ekonomisinin gündemine, Özal Dönemi olarak da adlandırılan 1980’li 

yılların ortalarında girebilmişlerdir. Dünya Bankası ve kalkınma 

örgütlerinin bu konudaki çalışmaları, sanayileşmiş ülke örnekleri ile 

KOBİ’leri temsil eden meslek kuruluşlarının bu tür işletmelerin 

sistemin sağlıklı katkısını artıracağını kavramış olmaları konuyu 

gündeme taşımıştır (Alpugan, 1998: 28).  

KOBİ’ler toplam işletmelere oranla sayılarının fazla olması ve toplam 

işgücünün büyük bir kısmını istihdam etmelerinden dolayı Türkiye 

ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir. Bu işletmeler tek başlarına 

bir önem arz etmeseler de topluca ele alındıklarında ekonomi ve 

toplum için ne kadar önemli oldukları ortaya çıkmaktadır 

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’lerin önemli kılan 

özelliklerin başında, yeni iş alanları oluşturarak istihdam sağlama 

gücü gelmektedir. Ülkemizdeki KOBİ’ler emek yoğun teknoloji ile 

çalışma ve kaynak kullanımında etkili olma özelliğine bağlı olarak 
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ülke çapında istihdam sağlamaya ve işsizliğin azaltılmasına katkıda 

bulunmaktadır (Akgemci, 2001: 19). 

Ülkemizdeki işletmelerin; %97,45’ini 1-19 çalışanı olan girişimler, 

%1,68’ini 20-49 çalışanı olan girişimler ve %0,73’ünü 50-249 çalışanı 

olan girişimler olmak üzere toplam da %99,86’sını KOBİ’ler 

oluşturmaktadır (Ar, 2009: 19).  

Ülkemizde KOBİ’lerin bölgelerin kalkınmalarına; emek yoğun 

yapılarıyla, bu bölgelere kazandırdıkları yeni iş alanları ile işsizliğin 

giderilmesine ve işsizlikten doğan toplumsal problemlerin 

önlenmesine ayrıca sağladıkları istihdam olanaklarıyla o bölgelerden 

büyük şehirlere olan göçün önlenmesine; bölgesel gelir dağılımına 

yaptıkları katkı ile sosyal problemlerin azaltılmasına ve bölgeler 

arasında oluşan negatif dengesizliklerin giderilmesine önemli ve 

büyük katkıları olmaktadırlar (Taş, 2010: 167). 

Ülkemizde kriz dönemlerinde, büyük ölçekli işletmelerin krizle başa 

çıkamayıp faaliyetlerini kısıtlamış veya sona erdirmişlerdir. Bu 

dönemlerde KOBİ’lerin birçoğu esnek yapılarından dolayı varlıklarını 

devam ettirmişlerdir. Bu dönemlerde mevcut istihdamlarını 

korudukları gibi yeni iş alanlarına girip daha fazla istihdam da 

sağlamışlardır. Gerçekten, büyük işletmeler istihdam sağlama 

açısından sadece ekonominin gelişme dönemlerinde başarılı 

olabilirken, küçük işletmeler hem daralma hem de genişleme 

döneminde istihdama katkıda bulunabilmektedirler (Özdemir vd., 

2006: 62).   
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Büyük işletmeler yapıları gereği birden fazla ülkede faaliyet 

gösterdiklerinden küresel krizlerle daha sık karşılaşmaktadırlar. 

Büyük işletmeler bu krizler sonucunda birçok ülkedeki faaliyeti 

durdurma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

KOBİ’ler ise faaliyette bulundukları piyasanın sınırlı olması ve sosyo-

kültürel çevre koşulları nedeniyle küresel krizlere karşı daha korunaklı 

bir yapıya sahiptirler. 

Bu işletmelerde genel olarak sahip ile yönetici aynı kişi olmaktadır. 

KOSGEB tarafından, 2004-2007 yılları arasında KOSGEB veri 

tabanına kayıtlı imalat sektöründeki 55.000 işletmeye uygulanan anket 

sonucu, KOBİ’lerin %69,52’sinin tepe yöneticisinin aynı zamanda 

işletme sahibi olduğu ve işletme sahiplerinin %65,24’nün eğitim 

düzeyinin lise ve altı olduğu bulunmuştur (KOSGEB, 2011: 30). 

Tablo 3: KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Payları 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 

Toplam İstihdam İçindeki Pay % 79,4 78,5 78,0 77,8 76,3 

Toplam Katma Değer İçindeki 

Pay % 

57,3 56,2 55,2 55,5 54,5 

Toplam Satışlar İçindeki Pay % 67,4 67,2 65,5 64,8 64,2 

Toplam Yatırımlar İçindeki Pay 

% 

44,6 44,6 50,0 41,1 50,0 

Kaynak: TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 

Ülkemizdeki 2006-2010 yılları arasında toplam istihdam, toplam 

katma değer, toplam satışlar ve toplam yatırımlar içindeki KOBİ’lerin 

payları verilmiştir. KOBİ’ler ülkemizdeki toplam işgücünün büyük bir 

kısmını istihdam ettiği gibi toplam katma değer, toplam satışlar ve 

toplam yatırımların da yarısından fazlasını oluşturduğu görülmektedir. 
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Tablodaki verilere göre KOBİ’ler toplam istihdam, toplam katma 

değer, toplam satışlar ve toplam yatırımlar içindeki paylarının giderek 

bir gerileme eğimi içinde oldukları görülmektedir. Bu azalmanın 

sebebi KOBİ’lerin başarılı oldukları iş alanlarını genişleterek büyük 

boy işletme kategorisine dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

KOBİ’ler şahısların kendi birikimleriyle kurabildikleri gibi girişimci 

ruha sahip kişilerin, birkaç küçük sermaye sahibini de bir araya 

getirerek bu işletmeleri kurdukları görülmektedir. Bu durum büyük 

ölçekli işletmeler için söz konusu olamaz. Çünkü büyük ölçekli 

işletmeler büyük sermaye birikimleri gerektirmekle beraber riskleri de 

büyük olmaktadır. Ülkemizdeki KOBİ’ler sermayelerini genelde öz 

kaynaklardan sağlar ve kazançlarını da yine yatırıma dönüştürür. 

Böylece ulusal ekonomi içinde tasarruf ve buna bağlı olarak yatırım 

oranları yükselmekte, üretim ve istihdamın seviyesi de yukarı 

çekilebilmektedir (Erdoğan, 2012: 120). 

Ülkemizde KOBİ’ler bankalar tarafından riskli görüldüklerinden 

toplam krediden aldıkları pay, toplam işletme sayısı içindeki oranına 

göre çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Toplam krediden aldıkları 

pay 2000’li yılların başında %6-7 iken, 2009 sonu itibari ile %30,2 ve 

2010 sonu itibari ile %31,8’e ulaşmıştır. ABD ve Avrupa’da ise 

KOBİ’lerin kredilerden aldıkları pay yaklaşık olarak %45 

seviyelerindedir (Narin ve Akdemir, 2005: 53). 



K O B İ L E R D E  K U R U M S A L  Y Ö N E T İ M  | 85 

 

 

 

3.3. KOBİ’lerin Özellikleri 

Dünya ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler büyük 

işletmelerden farklı özelliklere sahiptir. Yapılan çalışmalar; 

KOBİ’lerin büyük çoğunluğunda işletme sahiplerinin aynı zamanda 

işletmenin yöneticisi de olduğunu göstermekte ve bu nedenle 

yöneticinin özelliklerinin ağırlıklı olarak ön plana çıktığı 

gözlenmektedir (Sarıaslan, 1996: 6). Araştırma bulguları KOBİ’lerin 

ve dolayısıyla yöneticilerinin aşağıdaki özellikleri taşıdığını ortaya 

koymaktadır:  

➢ Kişisel ve ailevi etkenlerle motive edilmişlerdir  

➢ Planlı olduğu kadar şans eseri işe başlamışlardır  

➢ Kuvvetli bir girişim duygusuna sahiptirler  

➢ Kendilerini işlerine adamışlardır  

➢ Bağımsız çalışmayı istemektedirler  

➢ Çabuk ve somut sonuçlar beklemektedirler  

➢ Çok çabuk karşılık verme yeteneğine sahiptirler  

➢ Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam yaratabilirler  

➢ Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum sağlayabilirler  

Maddeler halinde sıralanan bu özellikler KOBİ’leri büyük 

işletmelerden ayıran genel özelliklerdir. KOBİ’ler büyük işletmelerle 

kıyaslandığında bünyesinde bir takım avantaj ve dezavantajları da 

barındırmaktadır. 

3.3.1. KOBİ’lerin avantajları 

Genel olarak KOBİ’ler, birçok açıdan büyük firmalardan daha fazla 

avantajlara sahiptirler. Günümüzdeki büyük firmaların birçoğu, 
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geleceği öngörebilen başarılı yöneticilerin, işletmelerini iyi yönetmesi 

sonucunda, önceden birer KOBİ iken artık büyük bir firma haline 

gelmişlerdir (Çatal, 2007: 38) 

Küçük bir işletmeye sahip olmak öncelikle büyük işletmelerle rekabet 

etmede girişimciye bazı avantajlar sağlar. KOBİ’ler müşteri ve 

çalışanlarıyla daha yakın ilişki içinde olmaları, pazarlama, üretim ve 

hizmet konularında büyük işletmelere göre daha esnek olmaları 

avantaj olarak görülebilir.  

Kobilerin sahip olduğu avantajlar şöyle sıralanabilir:  

➢  Büyük miktarda yatırıma girmeden önce yeni bir fikir veya buluşa pazarın 

tepkisinin bilinmesinin zorunlu olması, 

➢ Desteklenmeleri aynı zamanda ülkedeki işsizliğin azalması anlamına gelmesi,  

➢ El emeğinin mal ve hizmetin üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer 

alması,  

➢ İşverenlerin firmaları kendi bölgeleri veya yaşamak istedikleri bölgelerde 

kurmaları,  

➢ Kolay bozulabilen malların pazarlanması ya da üretilmesi,  

➢ Personel ile yakın ilişkilerin gerekli olması,  

➢ Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip olunması,  

➢ Üretilen ürünlerin pazarının ve bu ürünlere olan talebin sınırlı olması,  

➢  Ülke içindeki farklı bölgelerin kalkınmasında ve çevrenin korunması,  

➢ Yönetimde çok yakın denetime ihtiyaç hissedilmesi,  

➢ Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık verilmesidir 

(Akgemci, 2001: 15). 

Çelik ve Akgemci KOBİ’lerin avantajlı olacağı ortamları ise şöyle 

sırlamaktadır; 
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➢ Büyük miktarda yatırıma girmeden önce yeni bir fikir veya buluşa pazarın 

tepkisinin bilinmesinin zorunlu olmasında, 

➢ Yönetimde çok yakın denetime ihtiyaç hissedilmesinde, 

➢ Üretilen mal ve hizmetin pazar imkânının sınırlı olması, 

➢ El emeğinin mal ve hizmetin üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer 

almasında, 

➢ Üretilen mal ve hizmete talebin sınırlı olmasında, 

➢ Kolay bozulabilen malların pazarlanması ya da üretilmesinde, 

➢ Personel ile yakın ilişkilerin gerekli olmasında, 

➢ Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip 

olunmasında, 

➢ Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık verilesinde, 

➢ Desteklenmeleri aynı zamanda ülkelerdeki işsizliğin azalması anlamına 

gelmesinde, 

➢ İş görenlerin kendi bölgeleri veya yaşamak istedikleri yerlerde kurulmasında, 

➢ Ülke içinde farklı bölgelerin kalkınmasında ve çevrenin korunmasında (Çelik 

ve Akgemci, 2010: 125). 

3.3.2. KOBİ’lerin dezavantajları 

KOBİ’lerin kendine has yapıları bazı alanlarda avantajlı olmalarını 

sağlarken birçok alanda ise dezavantajlı duruma düşmelerine neden 

olmaktadır. KOBİ’lerin dezavantajlarını da aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz:  

➢ Sermaye yapılarının zayıf olması 

➢ Örgütsel yönetimdeki yetersizlikler 

➢ Nitelikli işgücüne erişimde engeller 

➢ Dışa açılmada karşılaşılan güçlükler 

➢ Yönetim ve organizasyondaki zafiyet 

➢ Yüksek vergiler ve primler 



88 | K e m a l  Ş A Ş A  

 

➢ Pazarlama sorunlarının yaşanması 

➢ Kuruluş yerinin yanlış seçilmesi 

➢ Banka ve diğer finans kuruluşlarından yeterli destek görememeleri 

➢ Olumsuz rekabet şartları 

➢ İşyeri veya yerleşim yerinin küçüklüğü 

➢ Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski 

➢ Kalifiye eleman sağlayamamak 

➢ Mevzuat hakkındaki bilgi yetersizliği (Kulakoğlu, 2013:19). 

3.4. KOBİ’ler ile İlgili Yasal Düzenlemeler  

Küreselleşme sonrası büyük ölçekli işletmeler ülke ekonomileri 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Ancak ilerleyen 

zamanlarda iletişim teknolojinin gelişmesi sonucunda küçük ölçekli 

işletmelerin de bulundukları ülke dışındaki pazarlara kolaylıkla girdiği 

ve buralarda söz sahibi olduğu görülmüştür. Günümüzde de KOBİ’ler 

farklı alanlarda ve farklı ülkelerde kolaylıkla faaliyette 

bulunabilmektedirler. Bu durum ulusal ve uluslararası bazı yasal 

düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır.   

3.4.1. Avrupa küçük işletmeler yasası 

Bütün dünyada ekonomilerinde olduğu gibi Avrupa Birliği (AB)’inde 

de KOBİ’ler önemli bir yere sahiptir. Hem istihdam sağlamaları hem 

de ekonomik büyümede ve refahın arttırılmasında büyük bir etkiye 

sahiptirler. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu (AK) 25 Haziran 2008’de 

KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı oluşturmayı, AB 

tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön 

planda tutmayı ve AB devlet başkanları ile hükümetlerine KOBİ 
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vizyonu kazandırmayı amaçlayan “Küçük İşletmeler Yasası” nı 

(Small Business Act) yürürlüğe koymuştur (Karaosmanoğlu ve 

Gürbüz, 2012: 23). 

AB tarafından kabul edilen bu yasa, KOBİ’ler için yapılması 

gerekenlerin güncel olarak düzenlendiği önemli bir belge ve 

kaynaktır. Bu belge ile AB, KOBİ’lerin Avrupa Ekonomisinin 

merkezinde olduğunu kabul etmekte, kendisi ve üye ülkeler için 

politika çerçevesini belirlemektedir. Söz konusu belgenin “yasa” 

olarak adlandırılmasının ise sembolik bir anlamı bulunmaktadır. AB, 

bu vesileyle KOBİ’lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde olduğunu 

politik olarak da kabul etmiştir (Yıldız, 2013: 40). 

AB tarafından oluşturulan ekonomik ve sosyal politikaların 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutan ve AB Devlet Başkanları ile 

Hükümetlerine KOBİ vizyonu kazandırmayı amaçlayan “Avrupa 

Küçük İşletmeler Yasası” 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Küçük İşletmeler Yasası ile işletmelerin gelişimine yönelik 10 adet 

ilke ortaya konmaktadır (KOSGEB, 2013: 25). Bu ilkeler; 

➢ Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamının 

oluşturulması, 

➢ İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması, 

➢ Önce küçük olanı düşün ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi, 

➢ Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale 

getirilmesi, 
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➢ Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin 

kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve devlet yardımı imkânlarının 

KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması, 

➢ KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde 

ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayacak hukuki çerçevenin ve iş 

ortamının sağlanması, 

➢ KOBİ’lerin tek pazarın sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmasının 

sağlanması, 

➢ KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin geliştirilmesinin ve her türlü yenilik 

faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 

➢ KOBİ’lerin pazar büyümelerinden faydalanmaları için cesaretlendirilmesi 

desteklenmesi, 

➢ KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkân sağlanmasıdır.  

Türkiye, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na 2010 yılında taraf 

olmuştur. 2011 yılında ise “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 

Prensipleri” konulu Genelge 27955 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanmıştır. Ayrıca KOSGEB yasa ile belirlenmiş prensiplere 

ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör” olarak 

belirlenmiştir (KOSGEB, 2013: 45). 

3.4.2. Yeni Türk Ticaret Kanun’daki düzenlemeler 

14 Şubat 2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 

Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanununa hâkim olan düşünce; Türk şirketlerinin kurumsallaşmasına 

ve rekabetçi olabilmesine destek sağlayacak zemini oluşturmaktır 

(Kaderli vd., 2013: 508).  
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Yeni Kanunun 1522. ve 1523. maddelerinde “küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler” kavramına yer verilerek bu tür işletmelere 

ilişkin Kanunun değişik maddelerinde bazı özel düzenlemeler 

öngörülmüştür. İşletmeler arasındaki bu sınıflandırma denetim 

mekanizması, finansal tabloların hazırlanması ile mal ve hizmet 

tedarikinden doğan ödemeler vb. açısından KOBİ’lerin finansman 

problemleri üzerinde büyük önem taşımaktadır (Yatağan, 2011: 79). 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 135. maddesinde küçük ve orta ölçekli 

işletmeler belirlenirken, şahıs şirketleri için 1522. maddesinde, 

sermaye şirketleri için ise 1523. maddesinde yer alan ölçütlerin 

uygulanacağı belirtilmiştir. TTK’ nın 1522. maddesinde hangi 

işletmelerin sağlanan olanaklardan yararlanabileceğinin tespit 

edilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na TOBB’un ve Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun da 

görüşlerini alarak küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan 

yeni bir yönetmelik hazırlama yetkisi verilmiştir. TTK’ nın 1523. 

maddesinde ise 1522. maddede yer alan kıstasların sermaye şirketleri 

için de geçerli olduğu belirtilmiştir (Pulaşlı, 2013: 259). 

Yeni TTK’ da KOBİ kavramını tanımlamamış, birkaç özellik dışında 

KOBİ’lere özgü belirgin düzenlemeler de getirmemiştir. Ancak, TTK 

ticari ilişkileri düzenleyen, biçimlendiren ve yönlendiren hukuk 

düzeninin çerçevesini çizmektedir ve KOBİ’ler ticari ilişkileri ba-

kımından bütünüyle TTK’ nın uygulama alanına girmektedir 

(Deloitte, 2012: 1). Yine TTK’ nın 11. maddesi ticari işletmeyi, esnaf 

işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef 
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tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme 

olarak tanımladığından TTK’ ya tabi olan KOBİ’ler esnaf sınırını aşan 

düzeyde gelir sağlayan KOBİ’lerdir (Ayan, 2012: 731). 

TTK’ nın 1530. Maddesinde: “Sözleşmede yer alan ödeme süresinin 

mal veya hizmetin alındığı tarihten itibaren en fazla 60 gün 

olabileceği, ancak alacaklı aleyhine haksız bir durum yaratmamak ve 

tarafların açıkça anlaşması şartıyla daha uzun bir sürenin 

öngörülebileceği hükme bağlanmıştır”. Bu fıkranın devamında ise, 

kanun koyucu KOBİ’ler lehine tavır alarak alacaklının KOBİ veya 

borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hallerde ödeme süresinin 60 

günü aşamayacağına hükmetmiştir. Böylece, kanun koyucu büyük 

ölçekli işletmelere karşı KOBİ’leri koruyucu tutum sergilemiştir 

(Kaderli vd., 2013: 509). 

Büyük işletmelerin ekonomik güçlerini kullanarak vadeli borçlarını 

geç ödemeyi finansman kaynağı olarak düşünen bu şirketlerin 

aleyhine, KOBİ’lerin lehine kısmen de olsa sınırlandırmıştır. 

KOBİ’lerin ekonomik sıkıntı içine düşerek kapanmasını, işsizliğin 

artmasını engellemeye ve rekabetin sağlıklı işletmesini sağlamaya 

yönelik olarak yapılan bu düzenlemelerin yerinde olduğu 

düşünülmektedir (Ayan, 2012: 725). 

Yeni TTK’ da anonim şirketlerde nakden taahhüt edilen payların 

itibari değerlerinin en az %25’i tescilden önce geri kalanı 24 ay 

içerisinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce 

ödenir (Şener, 2012: 320). Anonim şirket şeklinde kurulan KO-



K O B İ L E R D E  K U R U M S A L  Y Ö N E T İ M  | 93 

 

 

 

Bİ’lerde sermaye taahhüdünün %25’inin tescilden önce ve kalanının 

24 ay içerisinde ödenme mecburiyeti kağıt üstünde görünen 

sermayenin reel sermayeye kısa süre içinde dönüşümünü 

destekleyecektir (Tuvay, 2012: 14). Bu durumda KOBİ kendi öz 

kaynağını kullanacağından, yabancı kaynaklara olan ihtiyacı da 

minimize edilmiş olacaktır.  

Ayrıca Yeni TTK’ da anonim şirketlerin sermaye artırım usulü ile 

ilgili önemli yenilikler ve değişiklikler getirilmiştir (Kaderli vd., 2013: 

510). Bu yenilik ve değişiklikler KOBİ niteliğindeki anonim şirketlere 

sermaye kaynaklarına hızlı bir şekilde ve daha kolay ulaşma imkanı 

tanınmıştır (Şengür, 2011: 98).    

3.4.3. Türkiye muhasebe standartları (TMS)’ ndaki 

düzenlemeler  

Küreselleşen dünyada üretimin, ticaretin ve rekabetin ulusal pazarın 

dışına çıkması, yatırım çekmek veya kaynak bulmak isteyen 

işletmelerin finansal tabloları ile bunlara dayanak teşkil eden 

belgelerini dünyanın bir başka yerinde de anlaşılabilecek ve güven 

uyandıracak şekilde hazırlama zorunluluğunu doğurmuştur (Karakaya, 

2010:2). Bu nedenle muhasebe sisteminin tekdüzeleştirilmesi 

ihtiyacından yola çıkan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(UMSK), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS)” 

oluşturmuştur. 

Yapılan bu düzenlemelerin yanında Türk KOBİ’lerinin en büyük 

problemlerinden birisi hazırlanmış mali tabloların uluslararası alanda 
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geçerliliği ve güvenilirliğinin olmamasıdır. Söz konusu mali tablolar 

hazırlanma standartları nedeniyle yabancı yatırımcı tarafından 

anlaşılamamakta ve yine denetim standartlarına uygun olmadığı için 

yabancı yatırımcılar tarafından güvenilir bulunmamaktadır (Kaderli 

vd., 2013: 508). Yeni TTK uyarınca tüm ticari işletmelerin muhasebe 

düzeni, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ışığında 

hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulacaktır. Bu 

düzenleme tüm ticari işletmelerin kayıtlarının standart hale getirilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır (Altaş, 2011: 469). 

Türkiye Muhasebe Standartları KOBİ’ler açısından büyük 

işletmelerden daha farklı muhasebe standartları uygulanmasını 

öngörmektedir. KOBİ’ler yeni düzende, Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarının küçük ve orta çaplı işletmeler için 

öngördüğü muhasebe standartlarına tabi olacaktır (Tuvay, 2012: 10). 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1522. ve 1534. maddelerinde yer 

verilen düzenlemelerle tüm işletmelere, UFRS’ ye uyumlu olarak 

hazırlanacak Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun şekilde finansal 

tablo ve rapor hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir (Şener, 2012: 430). 

Bu düzenlemeler ile varılmak istenen ulusal işletmelerin sermayesi 

yeterli düzeyde olan, finansal tabloları gerçeği yansıtan, uluslararası 

rekabete açık ve ekonomik krizlere dayanıklı işletmeler haline 

getirilmesi amaçlanmıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren bu düzenleme 

finansal tabloları uluslararası standartlara uygun olmadığından kaynak 

bulmakta sıkıntı çeken ya da çok pahalı borçlanmak zorunda kalan 

KOBİ’lerin mali sorunlarının çözümünü kolaylaştıracaktır (Özkorkut, 
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2009: 150). Aynı zamanda tüm şirketlerin UFRS’ ye uyumlu mali 

tablo hazırlama zorunluluğu sonucu şirketler daha şeffaf hale gelecek 

ve bu da şirketlere yapılacak yatırımlar konusunda yatırımcılara daha 

fazla bilgi sunacak, şirketlere yatırımcıların ulaşması kolaylaşacaktır 

(Tuvay, 2012: 14). 

Türkiye Muhasebe Standartlarına dolaylı olarak uluslararası 

standartlara uygun finansal tablo ve rapor hazırlayan KOBİ’ler daha 

şeffaf ve hesap verebilir hale gelerek ilgililere daha gerçekçi bilgi 

sunacaklardır. Bu da finansman kaynaklarına daha kolay 

ulaşabilmelerini sağlayacaktır. Ancak Kaderli, Doğu ve Arabacı(2013: 

512)’ya göre; Yeni TTK’da yapılan son düzenlemelerle büyük 

çoğunluğu KOBİ olan limitet şirketlerin tamamına yakınının denetim 

dışında bırakılması bu şirketlere kredi verecek bankalar açısından 

kredi riskini artırdığından önümüzdeki dönemlerde KOBİ’lerin 

borçlanma maliyetleri artacak ve finansman kaynaklarına ulaşmaları 

zorlaşacaktır. KOBİ’ler TTK uyarınca her ne kadar UFRS’ ye uyumlu 

finansal tablo ve rapor hazırlasalar da yine TTK uyarınca bu tablo ve 

raporlar bağımsız uzman kuruluşlarca denetlenmediğinden 

güvenilirliğini kaybedecektir. Bu nedenle limitet şirketler için de 

bağımsız uzman kişi ve kuruluşlarca yapılacak bir denetimin 

getirilmesi yerinde olacaktır. 

KOBİ’ler özellikli bir yapıya sahip olmalarından dolayı finansal 

raporlama alanında da kendilerine has yöntem ve uygulamaların 

geliştirilebilmesi amacıyla, 9 Temmuz 2009 tarihinde “KOBİ’ler için 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” yayınlanmıştır. Bu 
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standartlarla uyumlu olarak da Ülkemizde KOBİ TFRS, 1 Kasım 2010 

tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete’ yayınlanarak mevzuata dâhil 

edilmiştir (Demirel Utku ve Görsoy, 2011:20). 

KOBİ TFRS, uygulamadaki kolaylığı nedeniyle KOBİ’lere avantajlar 

sağlamaktadır. KOBİ’lerin yapılarından dolayı tam set TFRS’ de 

karşılaşabileceği bazı zorluklar önceden öngörülmüş ve KOBİ TFRS’ 

bu standartlara yer verilmemiştir. Tam set TFRS’ de çoğu standartta 

birde fazla muhasebeleştirme yöntemine olanak sunulurken, KOBİ 

TFRS’ de genel olarak uygulaması daha kolay bir yöntemle 

gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanmıştır. Tam sette ayrı başlık 

olarak verilen standartlar KOBİ finansal raporlama standardında 

bölüm kodları ile oluşturulmuştur (Demirel Utku ve Görsoy, 2011: 

22). 

3.5. Kobi’ler de Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşmayı 

Etkileyen Faktörler 

3.5.1. KOBİ’lerde kurumsal yönetim 

Kurumsal yönetim konusundaki çalışmalar özellikle gelişmiş sermaye 

piyasalarına sahip ve sermayenin yaygın olduğu ülkelerde, genel 

olarak borsada işlem gören şirketler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 

alandaki çalışmaların başında hissedarlar ve yöneticilerin çıkarlarının 

uyumlaştırılmasına katkıda bulunulacak hukuki ve kavramsal 

çerçevenin düzenlenmesi gelmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında 

kurumsal yönetimin sadece büyük işletmeleri ilgilendirdiği 

anlaşılmaktadır. Ancak kurumsal yönetim uygulamasının şirketlere ve 
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dolayısıyla sahiplerine sağlayacağı potansiyel faydalara bakıldığında; 

şirketin performansında ve operasyonel etkinliğinde artış, 

piyasalardan kolay fon sağlama, sermaye maliyetinin düşmesi ve 

varlıklarının değerlerinin artması, daha fazla itibar ve bilinirlik olduğu 

görülecektir. Ayrıca KOBİ’lerin kurumsal yönetim ilkelerini 

benimsenmeleri ve uygulamaları kayıt dışı faaliyetlerin de önüne 

geçmektedir (Yüksel, 2005: 4).   Bu faydalara göre kurumsal 

yönetimin sadece büyük şirketler için değil tüm işletmeler için 

vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. 

Globalleşme beraberinde zorlu rekabet koşulları getirmekte ve 

kuruluşlar gelecekte var olabilmek için yeni yöntemler benimsemek 

zorundadır. Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin bu noktada 

devreye girerek vazgeçilmez olmaya başladığını gelişmiş ekonomileri 

incelediğimizde rahatlıkla söyleyebiliriz (Deloitte ve TKYD, 2007: 

14). 

İşletmelerin %98’inden fazlasının KOBİ’lerin oluşturduğu ülkemizde 

kurumsal yönetim uygulamaları tam anlamıyla anlaşılamadığından 

yöneticiler ve şirket sahipleri tarafından benimsenmemiştir. 

Uluslararası piyasalarda adından söz ettiren Türk şirketleri birçok 

gelişim ve değişim fırsatlarını da önünde bulmaktadır. Bütün bu 

gelişimler ve değişimler KOBİ’leri de etkilemekte ve ekonomik 

yapılarını bu düzene hazır hale getirmeye zorlamaktadır. Bu 

sebeplerden dolayı KOBİ’ler artık eski tarzda yönetilemeyecek ve 

değişime ayak uyduramayanlar piyasa dışı kalabileceklerdir. Bu 

açıdan bütün şirketlerde olduğu gibi KOBİ’lerde de sürdürülebilir bir 
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yönetim ve iyi yönetim kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu da 

kurumsal yönetimin vazgeçilmezi olan şeffaflık, hesap verebilirlik, 

adillik ve sorumluluk ilkelerinin şirket yönetimi tarafından 

benimsenmesi ve yatırımcılar tarafından bu uygulamanın varlığı 

görülebilir hale getirilmesi ile mümkün olacaktır.  

KOBİ’lerin büyük çoğunluğunu aile işletmeleri oluşturmaktadır. Bu 

tür işletmelerin en büyük sorunu sahip/yöneticilerden sonraki 

kuşaklarda karşılaşılan şirketin kimin yöneteceği problemidir. 

KOBİ’ler küresel ekonomik krizlerden çok fazla etkilenmeden 

faaliyetlerini devam ettirdikleri halde, aile içi sorunlar işletmenin 

varlığını ve sürekliliği tehdit edebilmektedir.  Araştırmalar sürekliliğin 

sağlanamamasının sebeplerinin başında, şirketin belli bir büyüklüğe 

ulaştığı ve gerekli şartların oluştuğu halde kurumsallaşamamasına 

bağlamaktadır (Alacaklıoğlu, 2009: 75). İşte bu durumda kurumsal 

yönetim anlayışı şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak ve 

ileride borsaya açılmalarına zemin hazırlayacaktır. Borsaya girmeden 

önce kurumsal yönetim anlayışını uygulayan şirketler, şirkete kaynak 

aktarabilecek, potansiyel yatırımcıların güvenini kazanacak ve bu 

şekilde daha düşük maliyetli kaynaklara ulaşabilecektir. 

Kurumsal yönetim kurallara dayalı bir yönetim modeli 

gerektirmektedir. Oysa ülkemizdeki KOBİ’lere baktığımızda kurallara 

dayalı bir yönetimden çok yöneticinin takdirine dayalı geleneksel bir 

yönetim yaklaşımının varlığı görülmektedir.  
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Geleneksel şirket yönetimlerinde sahiplik ve kontrol fonksiyonları 

birbirinden ayrılmadığı için şirket sahipleri, aile üyeleri ve yönetim 

kurulu üyeleri; şirket ortaklarının ve diğer paydaşların beklentilerini 

yeterince dikkate almayıp, kendi iradeleri ve takdirleri doğrultusunda 

şirket ile ilgili kararları almaktadırlar. Böyle takdire dayalı bir 

yönetimde usulsüzlüklerin, suiistimallerin ve yolsuzlukların ortaya 

çıkması muhtemeldir. İşte kurumsal yönetimi, geleneksel yönetim 

anlayışından ayıran en önemli farklılık burada ortaya çıkmaktadır 

(Aktan, 2014: 5). 

KOBİ’lerde kurumsal yönetim anlayışının varlığından söz edebilmek 

için, bu işletmelerin kurumsallaşma seviyelerinin ne derecede 

olduğuna bakmak gerekmektedir. Kurumsallaşamamış işletmelerden, 

kurumsal yönetim ilkelerini anlamalarını ve işletmelerini bu ilkelerin 

gerektirdiği şekilde yönetmelerini beklemek hata olur.  

Kurumsal yönetimin KOBİ’lerde etkili uygulanabilmesi için öncelikle 

bu anlayışının gelişmesi gereklidir. Kurumsal yönetim anlayışının 

oluşması ve gelişmesi, yöneticilerin bireysel isteklerini arka planda 

tutmalarına; işletme için ortak ve doğru vizyonun geliştirilmesine; 

hiyerarşik yönetim kademelerinin yerine esnek, işleyen bir sistem 

kurulmasına; yetkilendirme yoluyla işletme içindeki insan kaynağının 

doğru kullanılmasına bağlıdır. Yönetimin anlayışında bir değişim 

yaşanmadan kurumsal yönetimin başarı kazanması zordur (Anıl 

Keskin, 2007: 100).  
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Basel II sürecinde kurumsallaşmanın ön plana çıkaran sebeplere 

baktığımızda; KOBİ işletmelerinin risk değerlemesi sürecinde 

kurumsal yönetimin önem kazanacak olması ve derecelendirmeye 

niteleyici bir faktör olarak etki edecek olmasıdır (Mutlu, 2013: 52). 

KOBİ’ler Basel II açısından değerlendirildiğinde kurumsal yönetim 

kalitesinin yükseltilmesinin ön şartının kurumsallaşma olduğu 

görülmektedir ve işletmelerin yönetsel yapıları risk derecelendirme 

uygulamasında önemli bir rol üstlenecektir (Usta ve Güler, 2006: 

231). 

KOBİ’lerde işletme sahiplerinin şirket yönetimdeki hakimiyeti, 

kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden birini 

oluşturmaktadır (Kulakoğlu, 2013: 33). Büyüme sürecindeki 

KOBİ’lerde işletme sahiplerinin yönetici olarak yetersiz hale gelmesi 

profesyonel yöneticilerin istihdamını ve kurumsallaşma ihtiyacını 

ortaya çıkarmaktadır (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 118). 

Kurumsallaşamama ve yönetimin işletme sahibiyle sınırlı kaldığı 

durumlarda ise, mevcut yapı yetersiz hale gelmekte ve işletme 

kapanma durumuyla karşı karşıya kalmaktadır (Öztürk, 2007: 38). 

KOBİ’lerde ve KOBİ’lerin büyük bir kısmını oluşturan aile 

şirketlerinde kurumsallaşmayı engelleyen faktörler aşağıdaki gibi 

açıklanmaktadır. 
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3.5.2. Kurumsallaşma hakkında yetersiz bilgiden 

kaynaklanan faktörler 

KOBİ’ler işletme yapıları ve içinde bulundukları çevre faktörleri 

nedeniyle kurumsallaşma hakkında yeterli bilgiye ulaşamamaktadırlar. 

KOBİ’ler genel olarak işletmeyi kuran kişiler tarafından yönetildiği 

için bütün kararlar ve uygulamalar bu kurucu sahip tarafından alınır ve 

kendi bilgisi dışında farklı bir yapılanmaya ve uygulamaya 

yanaşmazlar. Kurumsallaşma hakkındaki yetersiz bilgiden 

kaynaklanan sorunlar şu şekilde sıralanabilir (Özdevecioğlu, 2004: 

107): 

➢ Kurumsallaşmanın tam olarak ne olduğunun bilinmemesi, 

➢ Kurumsallaşmanın maliyetinin çok yüksek olacağı endişesi, 

➢ Kurumsallaşmanın Türkiye şartlarında mümkün olmayacağı düşüncesi 

3.5.3. Planlama fonksiyonunu ile ilgili faktörler 

Yönetici kararlarının ilk aşamasını oluşturan ve yönetim 

fonksiyonlarının en önemlisi olan planlama; şirket amaçlarının 

saptanması, ne yapılacağına karar verilmesi, stratejilerin belirlenmesi 

ve alternatif faaliyet biçiminin seçilmesidir (Ünsalan ve Şimşeker, 

2010: 16). 

KOBİ’lerin gelecek nesillere kalabilmesi ve Yarının Büyük İşletmesi 

(YABİ) olabilmenin yolu iyi düşünülmüş, gerçekçi ve uzun vadeli bir 

planlamadan geçmektedir. Ancak KOBİ yapısındaki aile şirketlerinde 

iş ve aile ile ilgili amaçların birbirinden faklı olması bu iki farklı amaç 

sisteminin uyumlaştırılamaması kurumsallaşma için büyük bir engel 
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teşkil etmektedir. Kurumsallaşma düzeyleri yüksek olan işletmelerde 

stratejik planlar büyük bir önem arz ettiği halde, aile işletmesi 

şeklindeki KOBİ’lerde yapılan stratejik planlarda aile üyelerinin inanç 

ve değerleri ön plana çıkmaktadır.  Dolayısıyla stratejik plan 

yapılırken aile üyelerinin etkisi yokmuş gibi davranıldığında 

stratejilerin uygulanması tehlikeye girmekte bu da işletmenin 

geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir.   

Karpuzoğlu KOBİ’lerin kurumsallaşma aşamasında planlama ile ilgili 

karşılaştıkları engelleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

➢ Stratejik yönetim ve planlama anlayışının sistematik olarak uygulanamayışı, 

➢ Planların sadece şirket sahibi tarafından yapılması, 

➢ Geleceğin planlanmaması, yani, sadece günü kurtarmanın amaçlanması, 

➢ Vizyon yetersizliği, 

➢ Uzun vadeli amaçların mevcut olmaması, 

➢ İşletme misyon ve vizyonunun olmaması, varsa bile birbiriyle uyumlu 

olmaması (Karpuzoğlu, 2004: 45). 

3.5.4. Örgütleme fonksiyonunu ile ilgili faktörler 

Yönetimin bir diğer fonksiyonu örgütlemedir. Örgütleme (organize 

etme); işletmenin maddi ve beşeri kaynaklarının belirli bir düzen 

içerisinde bir araya getirilme faaliyetleri sonucu oluşan yapı anlamına 

gelmektedir. Bu yapının ortaya çıkması için; yapılacak işlerin 

belirlenmesi ve gruplandırılması, iş görenlerin belirlenmesi ve 

atanması, yetki ve sorumlulukların tespit edilmesi, yer, araç ve 

yöntemlerin saptanması gereklidir (Türk, 2007: 56). Örgütleme 

fonksiyonu açısından kurumsallaşma engelleri şöyle sıralanabilir:  
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➢ Girişimcilerin hemen icraata geçmeleri, 

➢ Hiyerarşi ilkesinin ihlal edilmesi, 

➢ Girişimcinin ve kıdemli yöneticilerin denetim alanlarının geniş olması, 

➢ İstihdam edilecek bir kişide bulunması gereken özelliklerin sistematik olarak 

saptanmaması, 

➢ Aile işletmesi olan KOBİ’lerde aile üyelerinin kuralları ihlal etmeleri, 

➢ Yetki ve sorumluluk alanlarının ihlal edilmesidir (Karpuzoğlu, 2004: 

45). 

Örgütleme için harcanan zamanı bir kayıp olarak gören KOBİ’ler, 

büyümeyle birlikte mevcut organizasyon yapılarında tıkanmalar 

yaşamakta ve işletme hantal bir hal almakta olup, müşteri ve diğer 

ilgililerin talep ve beklentilerini karşılayamaz duruma düşmektedir.  

3.5.5. Yürütme fonksiyonu ile ilgili faktörler 

KOBİ’lerde işe alma, yerleştirme, terfi, ücretlendirme ve kariyer 

planlama gibi insan kaynakları ile ilgili işlerde ailevi ilişkilerin ön 

planda olmasından dolayı bu şirketlerin kurumsallaşması oldukça zor 

görülmektedir (Tutar, 2009: 51). KOBİ’lerde yürütme fonksiyonu ile 

ilgili kurumsallaşmayı engelleyen faktörler aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır.  

➢ Yönetim kurulu oluşturma ve kararları bu kurulda alma anlayışının 

yerleşmemiş olması, 

➢ Yönetim kurulu toplantısının genellikle yapılmayışı, 

➢ Gündemlerin özgürce tartışıldığı bir yönetim kurulu sisteminin olmayışı, 

➢ Otoriteyi kaybetme endişesiyle profesyonellere tam olarak yetki 

devredememe, 

➢ Ailede eşit yönetim hakkı olduğu düşüncesiyle hareket edilmesi, 
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➢  Girişimcinin ve üst kademe yöneticilerin yakın denetime ağırlık vermeleri, 

➢  Girişimcinin şirketin tamamını ilgilendiren kararları tek başına alması, 

➢ Şirketin büyümesi ve karlılığının artması ile birlikte kurumda çalışmak 

isteyen aile üyelerinin çoğalması, 

➢ Genel müdürlük koltuğuna oturmak isteyen aile üyeleri arasında çıkar 

çatışmalarının yaşanması, 

➢ Aile üyeleri için piyasa koşullarını ve performans değerleme sonuçlarını 

dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin mevcut olmaması, 

➢ İnsan kaynakları politikalarında (terfi, atama, kariyer planlama, işe alma vb) 

ailevi ilişkilerin ön planda olması, 

➢ Profesyonel yöneticilerin ve personelin yeterince dikkate alınmaması, 

➢ Finansman işlevinin üstlenilmesinde güvenilirliğin yeterli görülmesi, 

➢ Sağlıklı işleyen bir performans değerleme ve ölçme sisteminin mevcut 

olmaması, 

➢ Aktif ve pasif hissedarların kar payına bakış açılarının birbirinden farklı 

olması (Doğu, 2011: 34). 

3.5.6. Kontrol fonksiyonu ile ilgili faktörler 

Planlama aşamasında alınan kararların ne ölçüde başarılı olduğunu ve 

ne derecede amacına ulaştığını gösteren kontrol fonksiyonu ile ilgili 

kurumsallaşmayı engelleyen faktörler şunlardır: 

➢ Şirket içi denetim kurumlarının gereksiz görülmesi, 

➢ Planlama – uygulama – kontrol döngüsünün kurulmamış olması, 

➢ Her bir işin kuruma katma değerini ölçen, standartlardan sapmaları zaman 

geçirmeden ortaya çıkaran ve işleri aksatmadan kontrolü sağlayan bir kontrol 

sisteminin olmaması, 

➢ Sağlıklı işleyen bir performans değerleme ve ölçme sisteminin olmaması, 

➢ İş akışlarının açık ve net bir şekilde çizilmemesi, 

➢ Raporlama sisteminin sağlıklı olmaması, 
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➢ Kritik kontrol noktalarını tespit edilmemesi, 

➢ Disiplin sisteminin sadece profesyonelleri kapsayacak şekilde işletilmesi 

(Özdevecioğlu,  2004: 119). 

Kurumsallaşmaya etki eden faktörler genel olarak yukarıdaki gibi 

sıralanabilir. KOBİ’lerde kurumsal yönetim anlayışının gelişmesini 

önündeki en büyük engel işletme sahiplerinin aynı zamanda yönetici 

durumunda olmalarından kaynakladığı bir gerçektir. Sahip 

yöneticilerin, işletmeyi bir bütün olarak elinde bulundurmak istemesi 

ve kendi yetkisini azaltmak istememesi kurumsallaşmayı imkânsız 

hale getirmektedir.  İşletmenin kişiselleştirilmesi yani duygusallık ve 

toplumsal psikolojik faktörler kurumsal yönetimin gelişmesini 

engellemektedir. TKYD (2014)’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 

kurumsal yönetimin gelişmesini engelleyen faktörlerin başında 

ülkemizin kurumsal yapısının geldiği ve Türkiye’deki hukuki yapının 

kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması için yeterli düzeyde 

olmadığı fikridir.   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. Sonuç  

Dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye’de de işletmelerin büyük 

bir kısmını KOBİ’ler meydana getirmektedir. KOBİ’ler ekonomilerin 

temel yapı taşlarını oluşturmakla beraber ülke ekonomilerinin 

büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.  

KOBİ’lerin, küreselleşen dünyada artan rekabet ortamına ayak 

uydurması ve varlığını devam ettirmesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 

KOBİ’lerin tamamına yakın kısmının aile işletmesi şeklinde olması, 

KOBİ’lerin gelecek kuşaklara devrolmasında büyük sorunlara neden 

olmaktadır. KOBİ’lerin bu sorunları aşmasının ve Yarının Büyük 

İşletme (YABİ)’si olabilmenin yolu ancak kurumsal yönetim 

anlayışının benimsenmesi ve uygulanması ile mümkün olacaktır.   

Kurumsal yönetim uygulamaları gerek şirketler gerekse ülkeler için 

büyük önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim şirketlerin daha şeffaf 

olmasını gerektirdiğinden, yatırımcılar tarafından daha çok tercih 

edilir olmaktadır. Bu da şirketlerin daha uygun şartlarda sermayeye 

ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Yine sermaye açısından 

düşünüldüğünde kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve bununla 

ilgili yasal düzenlemeler yapan ülkeler sermayenin yurt dışına 

kaçmasını önlemekte hatta yurtdışından yabancı sermaye 

çekebilmektedirler. Bu durum ülkelerin ve şirketlerin daha rekabetçi 

ve finansal krizlere karşı daha dirençli bir hal almasını sağlamaktadır.  
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Kurumsal yönetim, şirketlerde katılımı artırarak etkili kararlar 

alabilmeyi sağlamaktadır. Çünkü kurumsal yönetim sayesinde; 

hissedarlar ve çalışanlar da yönetim ile beraber karar alma sürecinde 

katılmakta ve işletme ile ilgili kararlarda fikir beyan etme hakkı 

bulabilmektedirler. Bu katılım sayesinde şirketin geleceği için önemli 

fikirler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim etkin bir 

denetim sağladığından, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin 

aleyhine olan gizli işlemlerin yapılmasına engel olmaktadır.  

Öncelikle KOBİ’ler olmak üzere, kurumsal yönetim ile ilgilenen kişi, 

kuruluş ve kurumlara aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 

- Kurumsal yönetim, çıkar sahipleri arasındaki çatışmaları en aza 

indirmek, şirketlerde standartlaşmayı sağlamak ve adil bir yapı 

oluşturmak açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal 

yönetim anlayışı, günümüz ekonomilerinin karşılaştıkları 

sorunlara önemli ölçüde çözüm yolları sunmasına rağmen pek 

çok ülke ve işletme bunun farkına varamamıştır. Bu alanda 

farkındalık oluşturmak için; üniversiteler, meslek odaları, yerel 

yönetimler ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından periyodik olarak 

toplantılar (çalıştay, sempozyum, panel vb.) yapılmalı ve 

sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

 

- Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan işletmeler, bu alanda 

çalışma yapan sivil toplum kuruluşları (TÜSİAD, TKYD gibi) 

tarafından ödüllendirilmelidir. Ayrıca kurumsal yönetim 
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anlayışını benimseyen ve uygulayan işletmelerin üstünlükleri ve 

avantajları çeşitli yayın organları yolları ile anlatılmalıdır.  

- Kurumsal yönetim ilkeleri daha çok halka açık büyük şirketlerde 

uygulanabilecek şekilde oluşturulmuş ve kurumsal yönetim 

alanındaki düzenlemeler de yine büyük şirketlere göre 

yapılmıştır. Genellikle aile şirketi şeklinde yapılanan KOBİ’ler 

kurumsal yönetim ilkeleri uygulanmaları açısından yetersiz 

kalmaktadır. Bu konuda düzenlemeler yapılırken sadece büyük 

şirketlere göre değil, KOBİ’lerin yapısı ve özellikleri göz 

önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Bu düzenlemeler bütün 

işletmeleri kapsayacak şekilde değil de her işletme yapısı için 

ayrı ayrı kategorilerde ve gerçek hayatta uygulanabilir şekilde 

hazırlanmalıdır.  

 

- Kurumsal yönetim alanındaki düzenlemeler SPK tarafından 

yapılmaktadır. SPK işleyiş bakımından daha çok büyük 

işletmelere dönük olarak faaliyet göstermektedir. Bu durumda 

yine KOBİ niteliğindeki işletmeler geri planda kalmakta ve 

mevcut düzenlemelere ayak uyduramamaktadır. Buna çözüm 

olarak KOBİ’ler için ayrı çalışan bir birim oluşturulabilir ya da 

KOBİ’lerle ilgili çalışma yapan KOSGEB’e kurumsal yönetim 

alanında uygulanabilir düzenlemeler yapması konusunda yetki 

verilebilir. 

 

- KOBİ’lerde kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi ve 

uygulanabilmesi için, bu alanda yapılacak düzenlemelerin devlet 
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tarafından desteklenmesi ve gerektiğinde zorunluluk haline 

getirilmesi gerekmektedir. Çünkü işletmeler bu düzenlemeleri 

keyfi ve gereksiz olarak algılayabilmekte ve uygulama 

konusunda kayıtsızlık gösterebilmektedir.  

 

- Türkiye’nin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşmasında, 

KOBİ’ler büyük bir öneme sahiptir. Çünkü büyük işletmeler 

mevcut iş alanlarını değiştirmesi ve yeni alanlara girmesi 

oldukça zor olmaktadır. KOBİ’ler ise yapıları gereği daha esnek 

ve yeniliklere karşı daha açıktır. Bu durumda Türkiye’ nin 2023 

hedeflerini gerçekleştirmesi KOBİ’ler sayesinde mümkün 

olabilecektir. Bunun için KOBİ’lerin mevcut işleyişi ve düşünce 

yapılarını değiştirecek çalışmalar ve düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

- KOBİ’lerde kurumsal yönetim düşünce yapısının yerleştirilmesi 

ve benimsenmesi için meslek odaları, üniversiteler ve diğer ilgili 

kurumlar tarafından bilgilendirme faaliyetleri yürütülmeli ve 

KOBİ’lerin bu alandaki çalışmaları devlet tarafından 

desteklenmelidir.  

 

- KOBİ’ler sermaye yapıları gereği az sayıda hissedara sahiptir. 

Ortak sayısı sınırlı olan bu işletmelerde kurumsal yönetim 

gereksiz görülmesine neden olmaktadır. Bunun için KOBİ’lerin 

mevcut yapıları değiştirilerek, çok ortaklı bir yapıya 

dönüştürülmelidir.  
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- KOBİ’lerin yönetiminde profesyonellerin olmaması ve 

KOBİ’lerde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmaması 

yatırımcı açısından risk oluşturmaktadır. Bu durumda KOBİ’ler 

maliyeti düşük kaynak bulmaktan mahrum kalmaktadır. 

KOBİ’lerin yerli ve yabancı yarımcılar tarafından bilinmesi ve 

yatırımları için tercih edilebilir olması için KOBİ’lerin 

kurumsallaşması ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulaması ile 

mümkün olacaktır. Ayrıca yabancı hissedarlara sahip olan 

KOBİ’ler, düşük maliyetli kaynak bulmanın yanında yabancı 

piyasaları tanıma ve bu piyasalara girme avantajı da elde 

edecektir. Bu anlamda KOBİ’lere danışmanlık veren kurum ve 

kuruluşlar artırılabilir ve KOBİ’lerin dışa açılımını sağlayan 

düzenlemeler yapılabilir. 

 

- KOBİ’ler genellikle aile şirketleri olduklarından öncelikle aile 

bireylerinin kurumsal yönetim ilkelerini bilmesi ve benimsemesi 

gerekmektedir. Yani kurumsallaşmaya, işletmeden önce 

işletmede söz sahibi olan aile üyelerinden başlanmalıdır. Aile 

bireyleri kurumsal yönetim açısından bilgilendirildikten sonra, 

bu anlayışın işletmelerde uygulanması daha kolay hale 

gelecektir. Yine kurumsallaşma düşüncesi kurucu aile bireyleri 

yani birinci kuşak tarafından benimsenmeli ve uygulanmaya 

çalışılmalıdır. 

 

- Kurumsal yönetim anlayışının bilinmesi ve uygulanması 

açısından akademisyenlere de görev düşmektedir. Kurumsal 
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yönetim alanında ne kadar çok çalışma yapılırsa kurumsal 

yönetim anlayışı da o derecede artacaktır. Çünkü bu alanda 

çalışma yapılırken, işletme sahip/yöneticiler ile görüşmeler 

yapılmakta bu da kurumsal yönetimin konusunda farkındalık 

oluşturulabilmektedir. Bunun için kurumsal yönetim alnında 

çalışma yapan akademisyenler desteklenmeli ve bu konuda 

çalışmaya teşvik edilmelidir.  

 

- Meslek odaları (sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar 

odası vb.) ile üniversiteler birlikte KOBİ’lerde kurumsal 

yönetimin uygulanabilirliği ile ilgili eğitim programları 

düzenlenmeli ve KOBİ yöneticilerinin bu toplantılara katılımı 

sağlanmalıdır. 

 

- KOBİ’lerin sermaye bulma sorununa çözüm olabilmesi için, 

KOBİ’lerin halka açılmasını kolaylaştıracak mekanizmalar 

geliştirilmelidir. 

 

- Borsada işlem gören büyük işletmeler için oluşturulmuş, BİST 

kurumsal yönetim endeksi puanlama sistemine benzer bir 

düzenleme de kurumsal yönetimi uygulayan KOBİ’ler içinde 

oluşturulabilir ve dereceye giren işletmelere devlet tarafından 

ayrıcalıklar tanınabilir.     
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