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ÖZET 

Turizm, istihdama, gelir yaratmaya, döviz gelirine ve ülke ödemeler dengesine katkı 
sağlayan ve bu bağlamda ülke ekonomileri için son derece önemli olan bir sektördür. Turizmin 
önemi, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yönetime uyumunu gerektirmektedir. 
Bu araştırmada BIST turizm endeksinde yer alan işletmelerle (yerli) 2016 yılında dünyada 
marka değeri en yüksek altı konaklama işletmesinin (yabancı) kurumsal yönetim uygulamaları 
incelenmiş ve SPK kurumsal yönetim ilkeleri esasları baz alınarak kurumsal yönetim puanları 
hesaplanmıştır. Puanlama bağlamında yapılan inceleme sonucunda, yabancı işletmelerin 2011-
2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim puanlarının 74 ile 94 puan arasında olduğu ve yıllar 
içinde işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları arasındaki farkların azaldığı saptanmıştır. 
Yerli işletmelerin 2011-2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim puan düzeyleri ise 35 puan ile 
73 puan olarak hesaplanmıştır. Yıllar içinde işletmelerin kurumsal yönetim puanlarının arttığı 
saptanmıştır. Kurumsal yönetim düzeylerindeki artışların özellikle Yeni TTK’daki 
düzenlemelere paralel olarak konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim uygulamalarına daha 
fazla önem vermeye başladıkları dikkati çekmektedir. Araştırmada ayrıca analiz kapsamındaki 
konaklama işletmelerine ait kurumsal yönetim puanları ile işletmelere ait finansal bazı 
göstergelerin işletme değeri üzerindeki katkısını belirleyebilmek için CRT analizi 
gerçekleştirilmiştir. CRT analizine göre tüm işletmelerin kurumsal yönetim puanı üzerinde 
işletme büyüklüğü, en büyük ortak oranı ve yaş değişkenlerinin daha fazla katkı yapan unsurlar 
oldukları saptanmıştır. Yine analize göre, analize dahil edilen işletmelerin işletme değeri 
üzerinde kurumsal yönetim puanı ve borç/aktifler oranının daha fazla katkı sağlayan unsurlar 
oldukları belirlenmiştir. Yerli işletmelerin işletme değeri üzerinde işletme büyüklüğü daha fazla 
katkı sağlayan bir değişkenken yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde ise işletme 
büyüklüğü ve borç/aktifler oranı daha fazla katkı sağlayan değişkenler oldukları saptanmıştır. 
Son olarak işletme performansı üzerinde kurumsal yönetim puanı ve işletme büyüklüğünün 
önemli değişkenler oldukları saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, İşletme Değeri, Regresyon Ağacı Analizi, Borsa İstanbul 
Turizm Endeksi, Marka Değeri En Yüksek Konaklama İşletmeleri. 
 
Danışman: Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin Universitesi, 
Mersin. 
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ABSTRACT 

Tourism is a sector that contributes to employment, income generation, foreign exchange 
income and the balance of payments and is very important for the economies of the country in 
this context. The importance of tourism requires the adaptation of companies operating in the 
sector to corporate governance. In this research, the corporate governance practices of the 
companies in the BIST tourism index and six of the most valuable brand hotel in the world in 
2016 (foreign) were examined on the basis of Capital Market Board corporate governance 
principles. As a result of this review, corporate governance scores were calculated. It was been 
found that the corporate governance scores of foreign firms in the analyzed years were between 
74 and 94 points and the differences between the corporate governance practices of firms 
decreased within the years. The corporate governance score levels of domestic firms between 
2011 and 2015 were calculated as 35 points and 73 points. Over the years, corporate 
governance scores of companies have increased. It is noteworthy that the increase in corporate 
governance levels has begun to attach more importance to the corporate governance practices 
of lodging companies, especially in line with the regulations of the New Turkish Commercial 
Code. In addition, CRT analysis was conducted in order to determine the contribution of 
corporate governance scores and some financial indicators of the companies on the firm value 
of the lodging companies within the scope of the analysis. According to CRT analysis, it is found 
that the size of firm, the largest shareholder ratio and age variables are the most contributing 
factors on the corporate governance score of all companies. According to the analysis, it is 
determined that corporate governance score and debt/assets ratio are the factors that 
contribute more to the firm value of the companies firm included in the analysis. It was found 
that while the size of the firm contributed more to the firm value of the domestic companies, the 
variables of the size of the firm and the debt/assets ratio were the variables that contributed 
more to the firm value of foreign companies. Finally, it has been determined that corporate 
governance score and firm size are important variables on firms performance. 
 
Key Words: Corporate Governance, Firm Value, Regression Tree Analysis, Borsa Istanbul 
Tourism Index, The Most Value Branded Lodging Companies. 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Erdinç KARADENİZ,  Department of Tourism Management, Mersin 
University, Mersin. 
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1 

1. GİRİŞ 

 

İşletme yönetimi kavramı geçmişten günümüze kadar bir takım süreçlerden geçerek 

farklılaşmıştır. Tarihsel süreç içerisinde sermaye sahibi aynı zamanda işletmeyi yöneten kişi 

olarak karşımıza çıkarken, yönetim işlevinin profesyonelleşme ihtiyacı, zaman içinde sermaye 

sahipliği ile işletme yönetimi faaliyetlerinin farklı kişiler tarafından gerçekleştirilmesine neden 

olmuştur. Günümüzde yönetici ile sermaye sağlayan kişilerin ayrışması, işletme amaçlarının 

çıkar grupları açısından farklı algılanmasına ve bu gruplar arasında çıkar çatışmalarının 

oluşmasına neden olabilmektedir (Fama & Jensen, 1983a: 301). İşletmeyi finanse edenler ile 

yöneticiler arasında ortaya çıkan çıkar çatışması, vekâlet (agency) sorunu  (Williamson, 1988: 

568) olarak tanımlanmakta ve yöneticilerin işletmeyi yönetme amaçları ile hissedarların 

amaçlarının birbirlerinden farklılaşarak aralarında bir güven sorununa neden olabilmektedir 

(Gompers, Ishii, & Metrick, 2001: 1). Bu sorun sadece yöneticiler ile hissedarlar arasında 

oluşmamakta aynı zamanda hissedarlar ve işletmeye borç verenler arasında da 

oluşabilmektedir. Hissedarlar ile işletmeye borç verenlerin yatırım, karpayı dağıtımı ve hakların 

sulandırılması konularında görüş farklılıkları bu iki grup arasında çıkar çatışmalarına neden 

olabilmektedir (Jensen & Smith, 1985: 22). Ayrıca büyük hissedar ile küçük hissedarların 

arasında da hakların kullanımındaki farklılık nedeniyle bu iki grup arasında da (küçük 

hissedarların haklarının sömürülmesi) çatışmaların meydana geldiği düşünülmektedir (Shleifer 

& Vishny, 1997: 753; Claessens, Djankov, Fan, & Lang,1999: 18). Yönetici-hissedar, hissedar-

borç veren ve büyük hissedar-küçük hissedar arasında yaşanan problemlerin temelinde bilgi 

asimetrisinin bulunduğunu ve asimetrik bilginin ise taraflar arasında güven probleminin ortaya 

çıkmasına yol açarak kurumsal yönetim kavramının gelişmesine ve önem kazanmasına yol 

açtığı ifade edilebilir.  

İşletmeler; hammadde ve malzeme ile entelektüel ve uzman yönetimi bir araya getirerek 

toplumun ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üretmekte, satmakta ve gelir elde etmektedirler. 

İşletmeler elde ettikleri bu gelir ile vergi ödeyerek ekonomiye katkı sağlarlar. Ayrıca istihdam 

sağlama ve hissedarlara gelir sağlama görevlerini de yerine getirmiş olurlar. Zaman içinde 

işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerdeki artışlar etkileştikleri alanın genişlemesine olanak 

vermiştir. İşletmelerin genişleyen bu çevrede daha fazla çıkar grubu ile olan etkileşimleri, 

işletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin öneminin artmasına neden olmuştur. İşletme 

faaliyetlerinin artan önemi nedeniyle kurumsal yönetim ve kurumsal yönetimin gerektirdiği 

ilişkiler setine olan ihtiyacın günümüzde de önem kazanmaya devam ettiği görülmektedir 

(Gregory & Simms, 1999: 3).  

1950’li yıllardan sonra nihai işletme amacı, hissedar değerini (refahını) en üst seviyeye 

çıkarmak (shareholder wealth maximization) şeklinde genel kabul görmekle birlikte son 
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yıllarda işletmelerin topluma karşı sorumluluklarının artması nedeniyle günümüzde 

işletmelerin nihai amacının sadece hissedarlarının değil tüm paydaşlarının (stakeholder 

approach) çıkarlarını en üst seviyeye çıkarmak olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle 

işletmelerin tüm topluma hizmet ettiğine dair görüşlerin önem kazanması işletmelerin 

paydaşlarını daha fazla dikkate almasını gerektirmektedir. Paydaş haklarının daha fazla dikkate 

alınması ve korunması; tüm menfaat sahiplerine (müşterilere karşı kaliteli ürünler üretmek ve 

satmak, üretim sürecinde doğal çevreye zarar vermemek, çalışanların emeklerinin karşılığını 

vermek, devlete karşı dürüst olmak ve vergileri zamanında vermek, rakiplerle olan ilişkilerde 

rekabet kurallarına uygun davranışlar sergilemek vb.) karşı uygun olan davranışları uygulamayı 

gerektirmektedir (Farinha, 2003: 4).  

Geçmişte yaşanan finansal krizler ve işletme skandalları nedeniyle ülkelerin, 

vatandaşların, tedarikçilerin, borç verenlerin ve hissedarların yaşadıkları sorunlar işletmelerin 

sorumluluklarını yeniden gözden geçirmelerine ve üst yönetimde yeni bir takım anlayışlara 

ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Piyasanın işleyişindeki düzeni sağlayabilmek ve doğru, 

tarafsız, hesap verilebilir, güvenilir, adil ve şeffaf bir yaklaşımla daha düzenli ve güvenilir bir 

sistem anlayışına gereksinim olduğu düşünülmekte ve bu sistemin ise kurumsal yönetim 

anlayışının benimsenmesi ve uygulanması ile sağlanabileceği ifade edilmektedir (SPK,  2003: 1). 

Kurumsal yönetimin tüm sektör ve işletmeler için önemli olmasının yanında Türkiye’de 

turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve Türk Turizm sektörünün gelişimi açısından 

önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Turizm işletmeleri genel olarak nitelikli işgücü 

gerektiren emek yoğun ve sabit sermaye ağırlıklı bir yapıdadır. Yatırımları daha çok sabit 

sermaye ağırlıklı olması ve yatırımların diğer sektörlere göre daha kısa zamanda yenileme 

ihtiyacı içerisinde olması daha fazla sermaye ihtiyacını gerektirmektedir. Özellikle konaklama 

endüstrisinin diğer endüstrilere göre daha fazla dış kaynakla finanse olduğu bilinmektedir 

(Venkatachalam & Patwardha, 2011: 70). Bu nedenle sermaye ihtiyaçlarını dış kaynaklarla 

karşılayan işletmeler açısından ticari itibar, kredibilite ve güven kavramları önem 

kazanmaktadır. Kurumsal yönetim; yatırımcılara güven sağlamak, borç maliyetlerini azaltmak, 

karlılığı arttırmak, işletme değerini yükseltmek ve hisse fiyatlarını yükseltmek gibi olumlu 

etkilere sahiptir (Tantivanichanon, Wongsurawat, & Rajchamaha, 2015: 253-254). Bununla 

beraber işletmelerin daha fazla dış finansman sağlama olanakları elde etmeleri konunun 

önemini arttırmaktadır (Gürbüz ve Ergincan, 2004: 8). Turizm sektörünün gelişen yapısı ve 

önemi nedeniyle kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetlerin ülke 

ekonomisine yapacağı katkının artış sağlayacağı düşünülmektedir.  

Kurumsal yönetim ilkelerinin yayınlanması ile işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerini 

dikkate almaya başlamaları ve 2007 yılında kurumsal yönetim endeksinin oluşturulması daha 

fazla sayıda işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarına uygun davranışları yerine getirebilme 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

3 

çabalarında artışlara neden olmuştur. Dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli bir kavram 

haline gelmesi nedeniyle kurumsal yönetim konusunda önemli gelişmeler sağlanmış ve pek çok 

farklı sektörde kurumsal yönetim uygulamalarına dönük araştırmalar gerçekleştirilmiştir.   

Kurumsal yönetim ilkelerinin işletmeler tarafından uygulanması ile derecelendirme 

kuruluşları tarafından işletmelerin değerlendirilmeye başladıkları görülmektedir. Derecelemeye 

tabi tutulan işletmeler, kendi kurumsal yönetim uygulamalarındaki gelişmeleri, değişiklikleri ya 

da eksiklikleri değerlendirme olanaklarını elde etmektedirler. Ülke ekonomileri açısından son 

derece önemli olan turizm sektörünün başarılı ve etkin bir şekilde büyüyebilmesi ve sektördeki 

işletmelerin başarılı olabilmeleri için kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilmeleri son derece 

önemlidir. Türkiye’de turizm işletmelerinin kurumsal yönetim uygulamalarına dönük olarak şu 

ana kadar herhangi bir dereceleme kuruluşu tarafından değerlendirilmenin yapılmadığı 

görülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada ilk olarak BIST turizm endeksinde yer alan altı 

konaklama işletmesi ile 2016 yılında dünyada marka değeri en yüksek altı konaklama 

işletmesinin kurumsal yönetim uygulama düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla SPK 

kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak öncelikle bir değerlendirme formu oluşturulmuş ve bu 

formda yer alan sorulara göre analize dahil konaklama işletmeleri kurumsal yönetim 

uygulamaları açısından derecelendirilmiştir. Ayrıca belirlenen kurumsal yönetim uygulama 

düzeyleri açısından incelenen konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim uygulama dereceleri 

de karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada ikinci olarak analize dahil edilen işletmelerin 

kurumsal yönetim puanı, işletme değeri ve işletme performansı üzerinde katkı yapan 

değişkenler ile yerli ve yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde katkı yapan değişkenler 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda araştırma altı bölümden meydana 

gelmektedir. Giriş bölümünden sonraki ikinci bölümde kurumsal yönetim tanımı, çerçevesi, 

kurumsal yönetim teorileri, amaçları ve kurumsal yönetimin ülke ekonomilerine etkileri 

tartışılmakta, daha sonra turizm sektöründe kurumsal yönetimin önemi, turizm sektörünün 

özellikleri ve kurumsal yönetimin turizm işletmeleri açısından başarı koşulları açıklanmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise kurumsal yönetim alanında yapılan araştırmalar; turizm sektörü dışındaki 

diğer sektörlerde gerçekleştirilen ve doğrudan turizm sektörüne yönelik gerçekleştirilen 

araştırmalar başlıkları altında sunulmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın dördüncü bölümünde 

araştırmada kullanılan veri ve yöntem hakkında bilgiler sunulmaktadır. Beşinci bölümde 

gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen bulgular tartışılmaktadır. Araştırmanın altıncı 

bölümünde ise, genel bir değerlendirme ile sektöre ve gelecekteki araştırmalara yönelik 

öneriler yer almaktadır.   
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle kurumsal yönetim kavramı genel hatları ile 

sunulmakta ve kurumsal yönetim kavramının ortaya çıkmasında etkili olan ana unsurlar 

tartışılarak kurumsal yönetim uygulama amaçları, faydaları ile gelişim süreçleri 

incelenmektedir. Daha sonra turizm sektörüne ilişkin özellikler ile kurumsal yönetim 

uygulamalarının turizm sektörüne getireceği faydalar sıralanmaktadır.   

 

2.1. Genel Olarak Kurumsal Yönetim Kavramı 

 

Bu başlık altında kurumsal yönetim kavramı tanımlanarak kurumsal yönetimin 

çerçevesi çizilmeye ve kurumsal yönetimin ortaya çıkışına neden olan vekalet teorisi, temsil 

teorisi, paydaş teorisi, kaynak bağımlılık teorisi ve işlem maliyeti teorisi tartışıldıktan sonra 

kurumsal yönetimin amaçları, faydaları ve kurumsal yönetimin dünyadaki ve Türkiye’deki 

gelişim süreçleri açıklanmaya çalışılmaktadır.  

 

2.1.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı 

 

Türk Dil Kurumu’na göre kurum; evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı 

içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı, birlik ve müessese olarak tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). Yönetim ise belli amaçlara ulaşabilmek için planlama, örgütleme, yürütme, 

koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade etmektedir. Kurumsal yönetim 

kavramı ise, “işletmeye ait bütün faaliyetlerin yerine getirilmesinde menfaat gruplarına ait 

beklentilerin gerçekleşme derecesi ile örgütsel amaçlara nasıl yansıtılacağı ve örgütsel 

amaçların ne şekilde tatmin edileceği” konularını içermektedir (Deloitte, 2006: 4). 

Kurumsal yönetim, ülkelerin ve işletmelerin karşılaştıkları sorunlara paralel olarak 

hissedarlar, yöneticiler ve kredi verenler arasındaki ilişkilerin karmaşıklaşması ve ülkelerin 

uyguladıkları farklı yasalar ile işletmelerin çıkar gruplarına karşı sorumluluklarının artması 

nedeniyle pek çok kuruluş ve kişi tarafından farklı boyut ve kapsamda tanımı yapılan bir 

kavramdır. Denis (2001), kurumsal yönetimi; mülkiyet ve kontrolün ayrı ellerde toplanması ile 

ortaya çıkan potansiyel sorunların çözümüne katkı sağlanabilmesi açısından hissedarlar adına 

işletmenin nakit akımlarının değerini maksimize etmek için yönetici çıkarlarını teşvik eden 

kurumsal ve pazar mekanizmaları bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Shleifer ve Vishny (1997), kurumsal yönetimi, işletmeye finansman sağlayanların, 

yatırımlarını geri alma garantisinin bir yolu olarak tanımlarken Gillian ve Starks (1998) ise, 

kurumsal yönetimi bir işletmede faaliyetleri kontrol eden unsurlar, kurallar ve kanunlardan 
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oluşan bir yapı olarak tanımlamaktadır. Monks ve Minow (1995), kurumsal yönetimi, 

işletmelerin performansının ve yönünün belirlenmesinde üst yönetim, yönetim kurulu ve 

hissedarlar arasındaki şeffaf ve hesap verebilir ilişkileri dengeleyen ve kontrol eden bir sistem 

biçiminde tanımlamaktadırlar.  

Kurumsal yönetim en iyi şekilde çalıştığında, yöneticiler, yönetim kurulu ve hissedarlar 

olmak üzere üç kilit oyuncu, nesnel olarak belirlenmiş hedefleri ve ölçütleri geliştirmek için 

şeffaf ve hesap verebilir bir sistem için bir sistemi kontrol eder ve dengeler. 

Cadbury Raporunda (1992) ise kurumsal yönetim, işletmeleri yönlendiren ve 

denetleyen sistem olarak tanımlanırken benzer bir yaklaşımla OECD (2004), kurumsal yönetimi 

işletmenin yöneticisi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer küçük ortakları arasındaki ilişkiler 

bütünü olarak tanımlamaktadır. Mitton (2002) ise kurumsal yönetimi, azınlıktaki hissedarların 

yöneticiler ya da kontrol eden hissedarlardan korumak şeklinde tanımlamaktadır. 

Kurumsal yönetim, işletme amaç ve hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmayı 

sağlayan performansın izlendiği bir süreçtir. Bu süreçte işletme ve hissedar menfaatlerine 

uygun ve menfaatlerin korunmasını sağlayacak yöntemlerin uygulanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca kurumsal yönetimin hem işletme hem de ekonomik yapı içinde piyasa işleyişinde; güven 

düzeyini arttırması, işletme kaynak maliyetini azaltması ve işletme kaynak veriminin artışına 

katkı sağlaması beklenmektedir. Böyle bir yapı ve süreç; yasalar, düzenlemeler ve kurumsal 

çevreye bağlı olarak işletmenin faaliyetlerinde, iş ahlakı, toplumun sosyal çıkarı ve çevresel 

kurumsal farkındalık gibi faktörlerin işletmenin uzun vadeli başarısı, sürdürülebilirliği ve 

itibarını etkileyen unsurlar olarak görülmektedir (OECD, 2004). 

Şimdiye kadar yapılan tanımlardan yola çıkarak kurumsal yönetimi; dürüst, adil, şeffaf 

ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket ederek işletme çıkarlarını korumanın aslında tüm 

menfaat sahiplerinin haklarını koruma ve kazançlı çıkma anlamına geldiği bilinci ile tarafların 

birbirine karşı yükümlülüklerini en iyi ve en doğru şekilde yerine getirmesini sağlayan kurallar 

dizisi olarak tanımlamak mümkündür.  

 

2.1.2. Kurumsal Yönetimin Çerçevesi 

 

Kurumsal yönetim, işletmeye kaynak sağlayanlar ile işletme yönetiminin ayrışması 

nedeniyle ortaya çıkan problemlerin çözülmesi ve ilgili tarafların menfaatlerinin korunabilmesi 

bağlamında ortaya koyulan ilişkiler sistemidir. Kurumsal yönetimin çerçevesini Gillian (2006) 

Şekil 2.1.2.1’deki gibi tasarlamıştır. Diyagramın solunda işletme varlıkları, işletme yöneticileri 

ve yönetim kurulu gibi işletme içinde yer alan unsurlar ile diyagramın sağında işletmenin 

ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları sağlayan unsurlar yer almaktadır. Yönetici, hissedarların bir 

temsilcisi olarak yatırım yapılacak varlıklara ve bu yatırımın nasıl finanse edileceğine karar 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

6 

veren birim olarak tanımlanmıştır. Yönetim biriminin tepesinde yer alan yönetim kurulu, 

yöneticileri izleme ve öneride bulunma görevi yanında yönetim takımını çalıştırma, çatışmaları 

çözme ve takımı destekleme sorumluluklarına da sahip birim olarak iç kontrol sisteminin başını 

temsil etmektedir. Diyagramın sağında yer alan hissedarlar ve borç veren kuruluşlar ise 

işletmenin artan sermaye ihtiyacını karşılayan birimler olarak dış kontrol sistemini oluşturan 

unsurlar olarak tanımlanmaktadır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu sermayeyi sağlayanlar ve bu 

sermayenin nasıl kullanılacağına ilişkin karar verme sürecini yöneten kişi ve grupların 

birbirinden ayrılması ile verilen karar sonucunda ortaya çıkan durumun yönetim, hissedar ve 

borç verenler açısından farklı şekillerde değerlendirilme istekleri bu gruplar arasında bir çıkar 

çatışmasının nedeni olarak görülmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetim kavramı, ortaya çıkan 

çıkar çatışmalarını etkin olarak yönetilebilme ve çıkarları dengeleyebilme sürecine katkı 

sağlamak üzere oluşturulan bir süreci ifade etmektedir (Gillian, 2006: 382). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Şekil 2.1.2.1. Kurumsal yönetim ve işletmenin bilanço modeli (Gillian, 2006: 382) 
 

Bir işletmenin çevresi sadece yönetim kurulu, yöneticiler, hissedarlar ve borç veren kişi 

ve kurumlardan oluşmamaktadır. İşletmeler, faaliyetleri gereği birçok kişi ve grupla etkileşim 

halindedir. İşletmenin içinde yer aldığı ekonomik, sosyal ve siyasal çevreye ait yasal 

düzenlemeler, yönetmelikler ve kurallar yer almaktadır. İşletmenin içinde bulunduğu 

piyasaların işleyişlerine katkı sağlayan politikalara yer verilirken işletmenin içinde bulunduğu 

toplum ile bu topluma ait kültürel değerler de önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. 

Ayrıca işletme içerisinde görevlerini yerine getiren çalışanlar ile işletme ürünlerini talep eden 

müşteriler de bu çevrede yer almaktadırlar. Şekil 2.1.2.2’de gösterilen bu yapı Gillian’ın işletme 

içinde ve işletme dışında yer alan işletmenin paydaşlarını da içine alan bakış açısını 

göstermektedir (Gillian, 2006: 383).  
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Bu çerçeveden kurumsal yönetim kavramı incelendiği zaman işletmenin amaçlarını 

gerçekleştirebilmek amacıyla içinde bulunduğu çevreye karşı da sorumluluklarını yerine 

getirebilmesi için pek çok menfaat grupları ile karşılıklı etkileşim halinde olması kaçınılmaz 

olmaktadır (Jensen, 2001: 8). 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1.2.2. İşletmenin iç ve dış çevre unsurları (Gillian, 2006: 283) 

              

Jensen (1993) tarafından dört unsur olarak belirlenen kurumsal yönetim mekanizması 

(akt. Denis, 2001: 197), Gillian (2006) tarafından içsel ve dışsal çevre yönetimi olarak iki ana 

başlıkta toplanmıştır.                             

Bu unsurlardan içsel yönetim, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesine ilişkin 

işletme içi unsurlardan meydana gelmektedir. Bu unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır 

(Gillian, 2006: 383-385);  

1) Yönetim Kurulu (yönetim kurulunun rolü, yapısı ve özendirici unsurları),  

2) Yönetsel Teşvikler,  

3) Sermaye Yapısı,  

4) Tüzük ve Sözleşme Hükümleri (ele geçirmeyi önleyen önlemler),  

5) İçsel Kontrol Sistemleri.   

Dışsal yönetim ise işletme faaliyetlerini gerçekleştirirken işletme dışı gruplar tarafından 

belirlenen kuralları koyan ve uygulayan unsurlardan oluşmaktadır. Dışsal unsurlar da şu şekilde 

sıralanmaktadır (Gillian, 2006: 383-385; La Porta, Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000: 13); 

1) Kanunlar ve Yönetmelikler,  

                                                          Yasalar ve düzenlemeler 

Pazar                                                    Firma Sözleşmeleri                                        Politikalar 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Kültür                                                                                                                                      Toplum 

Müşteriler                                                            Hissedarlar 

 

Satıcılar                                                                    Çalışanlar                                                            

                                                                                           

Kreditörler                                                                       

Yönetim Kurulu 

    Yöneticiler 

Varlıklar                  Borçlar    

                               Özkaynaklar                            
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2) Piyasalar (Sermaye Piyasaları, Kurumsal Kontrol Piyasaları, İşgücü Piyasası ve Ürün 

Piyasası),  

3) Sermaye Piyasaları Bilgi Sağlayıcılarını İfade Eden Unsurlar (kredi, özkaynak ve 

yönetim analistleri tarafından sağlanan bilgiler gibi),  

4) İşletmeye Dışarıdan Sağlanan Muhasebe, Finansal ve Yasal Hizmetlerin Odaklanıldığı 

Piyasalar (denetleme, yönetici ve çalışan sorumluluk sigortası ve yatırım bankaları önerileri),   

5) Dışsal Denetleme Kaynakları.  

İşletme yönetimi ve işletme devamlılığı açısından içsel ve dışsal kontrol sistemlerinin 

önemli role sahip oldukları düşünülmektedir. Bütünsel bir bakışla, bir işletmenin başarısı için 

sadece yöneticiler ve organizasyon yapısından kaynaklanan unsurların düzenli işlemesi yeterli 

olmamaktadır. Aynı zamanda dış çevrede yer alan kanunlar, yönetmelikler, dış denetim 

kaynakları ve piyasadaki kişi ve grupların koydukları kuralların tutarlı olması ve doğru bir 

biçimde uygulanması da gerekmektedir (Shleifer & Vishny, 1997: 774).  

İşletmenin gelecekteki refahı ve varlığı bakımından hissedarların, borç verenlerin ve 

yöneticilerin haklarının korunması ve menfaat çatışmalarından kaynaklanacak hak ihlallerin 

önlenebilmesi oldukça önemlidir. Hakların korunması ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılması 

sadece ilgili hak sahiplerinin korunmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletmenin 

topluma karşı üstlendiği sorumlulukları yerine getirebilmesine de izin vermektedir. Bu 

durumun sağlanabilmesi ise tüm menfaat sahiplerinin karşılıklı uyum ve güven esasına dayalı 

ilişkilerine bağlı olmaktadır (La Porta, Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000: 24). 

Shleifer ve Vishnny (1997), kurumsal yönetimi; yatırımcıların yatırımlarını güvence 

altına alan bir sistem olarak düşünmekte ve finansman sağlayanlara yatırımlarının geri dönüşü 

olarak tanımlamaktadırlar. İşletmede karar veren ve kontrol eden kişilerin yaptıkları görevlerin 

birbirinden ayrılması nedeniyle yatırımcılar gelecekte elde edecekleri getirileri ve yatırımlarını 

güvence altına almak istemektedirler. Çünkü yöneticiler çeşitli nedenlerle iyi sonuç verecek 

yatırım fırsatlarını tercih etmeyebilirler ya da finansman sağlayanların fonlarına yönetici 

fırsatçılığı ile el koyabilirler (Jensen & Smith, 1985: 12; Turaboğlu, 2006: 46). Bu durum, 

finansman sağlayanların haklarının ihlali anlamına gelmekte ve fon yatıracakları işletmelerin 

güvenilirliği ve yönetici itibarı gibi konuların ön plana çıkmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle kurumsal yönetimin çerçevesi, yukarıda Gillian’ın da belirttiği gibi bir kurallar ve 

ilişkiler sisteminin karşılıklı etkileşimi olarak belirlenmeli ve bu ilişkiler setinin etkin denetimi 

sağlanmalıdır.  
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2.1.3. Kurumsal Yönetim Kavramının Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan Teoriler 

 

Ekonomik bir birim olan işletmelerin zaman içerisinde sermayedarın müteşebbis olarak 

aynı zamanda işletmeyi yöneten patron yöneticiden, sermayedarın daha çok girişimci rolünü 

üstlendiği ve işletmenin profesyonel yöneticiler tarafından yönetildiği bir yapıya doğru evrildiği 

görülmektedir. Zaman içinde meydana gelen değişiklikler sadece ekonomik bir birim olan 

işletme üzerinde değil toplum, ortaklar, çalışanlar ve yöneticiler üzerinde de etkili olmuştur. 

İşletmenin yönetilmesi işinin profesyonel bir uğraş haline gelmesi yönetimin 

profesyonelleşmesine yardım ederken girişimci rolü ile yönetici rolünün birbirinden 

ayrılmasına neden olmuştur. Yönetici-girişimci rollerinin ayrılması ie işletmede karar veren ve 

risk üstlenenlerin farklı ellerde toplanması, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde vekalet 

sorununa yol açmış ve işletme üzerinde yetki artışının menfaat artışına dönüşmesine neden 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle, işletme üzerinde menfaate sahip olan grupların menfaatlerinin 

sırasının belirlenme konusunun kurumsal yönetim kavramının ortaya çıkışına kaynaklık ettiği 

düşünülmektedir. 

 Ekonomik yapı içinde önemli bir unsur olan “insan” kavramına ilişkin bakış açısı 

kurumsal yönetim teorilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamakta ve psikoloji ve sosyoloji 

bilimlerindeki gelişmeler çerçevesinde insan unsurunu farklı açılarından görme olanağı 

sunmaktadır. McGregor’un X teorisinin dayandığı ekonomik insan modelinden vekâlet teorisi 

ortaya çıkarken, McGregor’un Y teorisinin dayandığı örgütsel davranış araştırma akımlarından 

ise temsil teorisi ortaya çıkmıştır. X teorisinin sorumluluk almaktan kaçan, kendi çıkarlarını 

maksimize eden insan davranışı temelinde vekâlet teorisi, yöneticinin fırsatçı davranışlarla 

hissedar refahını azaltacak davranışlarda bulunabileceği varsayımına dayanmaktadır. İşlem 

maliyeti teorisininde, X teorisi temeline dayanan fırsatçı insan davranışına dayalı olduğu 

düşünülmektedir. Oysa McGregor’un Y teorisinde tanımladığı psikoloji ve sosyoloji temelli 

takım çalışmasına, işbirliğine yatkın, uyumlu ve çalışkan insan davranışı temelinde temsil teorisi 

ise yöneticilerin fırsatçı kişiler olmadıkları tersine hissedarların çıkarları doğrultusunda hareket 

ettikleri düşüncesine dayanmaktadırlar (Donaldson, 1990: 371-377; Davis, Schoorman, & 

Donaldson, 1997: 24-25).  

Yapılan çalışmalarda kurumsal yönetim kavramının daha çok vekâlet teorisini temel 

aldığı ve bu davranış üzerinde şekillendiği görülmektedir. Ancak zaman içinde 

organizasyondaki yapı, ilişkiler ve sorunlardaki farklılıklar vekâlet teorisi dışındaki teorilerin de 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kurumsal yönetim teorileri olarak ifade edilen bu teoriler; 

vekâlet teorisi, temsil teorisi, paydaş teorisi, kaynak bağımlılık teorisi ve işlem maliyeti teorisi 

adları ile anılmaktadır (Clarke, 1998: 64). Bu bölümde her bir teori açıklanarak bakış açıları, 

farklılıkları ve yaptıkları katkılar sunulmaktadır.  
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2.1.3.1. Vekâlet Teorisi 

 

İşletmelerin büyümesi ve yapılarının karmaşıklaşması, yönetim faaliyetlerinin 

profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmesine yol açmıştır. İşletme sahipliğinin ve 

yönetimin ayrılması, yani karar veren ile risk üstlenen kişilerin farklılaşması, vekâlet sorununa 

kaynaklık etmiştir (Fama & Jensen, 1983a: 323). 

Vekâlet ilişkisi, bir veya daha fazla kişinin (asilin) bazı karar alma yetkilerini devrederek 

bir diğer kişiyi (vekili) kendi adına karar alarak faaliyetlerde bulunması için görevlendirmesi 

sonucunda aralarında bir anlaşma meydana gelmesi olarak tanımlanmaktadır (Jensen & Smith, 

1985: 2).  

Jensen & Meckling (1976), vekalet sorununun ortaya çıkmasında yönetici-hissedar 

çatışmasına ek olarak hissedar-borç verenler arasında yaşanan çatışmalarında kaynaklık 

ettiğini belirtmektedir. 

Hissedarlar, vekilin kendi (asilin) amaçlarını en iyi şekilde yerine getirmesini 

beklemektedirler. Bu yüzden karar verme yetkisini yöneticiye aktarmaktadırlar (Van Horne, 

2002: 4). Hissedarlar, yöneticileri işletmeyi yönetmeleri için işe alarak yöneticilerden nasıl 

yatırım yapılacağı, daha çok nasıl getiri elde edileceği ve yatırım finansmanının nasıl 

yapılacağıyla ilgili karar vermelerini istemektedirler. Bir işletmenin yatırım, finansman ve kar 

payı dağıtım kararlarında yöneticilerin etkin olması nedeniyle hissedarların beklentilerinin her 

zaman karşılanması mümkün olmayabilmektedir (Damodaran, 2001: 11-12). Özellikle etkili 

kontrol süreçleri olmaksızın karar veren yöneticiler, hissedarların çıkarlarını gözetmeksizin 

faaliyetlerde bulunabilmektedirler (Fama & Jensen, 1983: 304). Karar ve kontrol süreçleri ile 

risk üstlenmenin ayrı ellerde toplanması, farklı çıkar grupları arasında çıkar çatışmalara neden 

olabilmektedir (Jensen & Smith, 1985: 6). Bu durum ise risk üstlenen kişi ile karar veren 

kişilerin farklı tutum ve davranış içinde olmalarına, diğer bir ifadeyle vekâlet probleminin 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Van Horne, 2002: 5). 

İşletmenin faaliyetleri sırasında işletme ile ilgili olan çıkar gruplarının işletmeden 

beklentileri bulunmaktadır. Hissedarlar, kendi refahlarını maksimize etmek isterler ve bu 

nedenle işe aldığı yöneticiden kendi servetlerini maksimize edecek faaliyetlerde bulunmasını 

beklerler. Öte yandan işletmeye borç verenler, verdikleri borçlara karşılık kendi çıkarlarının göz 

ardı edilmesini istemezler, diğer bir ifadeyle verdikleri borcun anapara ve faizini zamanında 

tahsil etmek arzusundadırlar. Yöneticilerde gerçekleştirdikleri faaliyetler karşılığında 

emeklerinin karşılığını alabilme ve mevcut mevkilerini koruma amacı güderken işletmenin 

içinde bulunduğu toplumda işletmenin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kaliteli ve sağlıklı 

olmasını, çevreyi kirletmemesini yani topluma faydayı sağlayacak faaliyetler olmasını isterler. 

Söz konusu amaç farklılıkları işletmeyi çevreleyen çıkar grupları arasında çıkar çatışmalarının 
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meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu çıkar çatışmaları ise işletmelerde vekâlet maliyeti 

adı verilen bir maliyeti ortaya çıkarmaktadır (Damodaran, 2001: 15, 16). Vekâlet maliyeti; yapı, 

yönetim, yapılan sözleşmelerin uygulanması ve artan haklardan kaynaklanan maliyetlerin 

toplamı olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, vekâlet maliyeti; anlaşma, işlem maliyeti, 

ahlaki tehlike ve bilgi maliyetlerinin tamamını içine alan maliyetler toplamıdır (Jensen & Smith, 

1985: 3).  

Hissedarlar ile yönetici arasındaki vekâlet sorunları, hissedarların kendi refahlarını 

maksimize etmek isterken yöneticilerin de gücü ellerinde tutmak istemelerinden 

kaynaklanmaktadır. Görünüşte hissedar işletme sahipliğinden kaynaklanan kontrol haklarına 

sahip olsa da yönetici tarafından yatırımcının hakları çeşitli şekillerde ihlallere maruz 

kaldığında hissedarın gelecekteki refahının azalmasına neden olabilmektedir. Yatırım 

kararlarını vermek ve işletme üzerinde doğrudan söz sahibi olmak yöneticiler için gücü temsil 

ettiğinden oldukça önem arz etmektedir. Yöneticiler açısından önem arz eden bu gücü kullanma 

esnasındaki gerçekleştirdikleri davranışlar hissedarlar ile aralarında çatışma yaşamalarına 

neden olabilmektedir. Yöneticiler iş yerindeki konumlarını sağlamlaştırmak istediklerinde, 

alacakları kararlarda riskten kaçınma eğilimi gösterebilirler. Böyle bir durumda yöneticilerin 

özellikle yatırım proje kararları üzerindeki tutumu (vereceği karar doğrudan doğruya 

yöneticilerin başarı durumunu etkileyeceği için) yüksek riskli projelere girişmek yerine 

sonuçları daha net olan düşük riskli projelere yönelmelerine neden olabilir. Düşük riskli 

projenin gerçekleştirilmesi, yönetici açısından başarıyı (yerini sağlamlaştırma güvencesi) 

sağlayabilir ancak hissedarın beklediği orandaki getirilerin elde edilmesinin önüne 

geçebilmektedir (Jensen & Smith, 1985: 11).  

Hissedarlar ile yöneticiler arasındaki yaşanan çatışma nedenlerinden bir diğeri ise yeni 

yatırımların nasıl finanse edileceği hususudur. Hissedarlar, yeni yatırımların finansmanında 

serbest nakit akışları yerine borç kullanılmasını tercih ederken, yöneticiler ise borç kullanmak 

yerine serbest nakit akışlarından kalan tutarları kullanmayı tercih edebilirler. Hissedarlar 

açısından özsermaye maliyeti borcun maliyetinden daha yüksek olduğu için yeni yatırımlarda 

borç kullanılmasını isteyebilirler. Böylece hissedarlar serbest nakit akımlarından kalan 

miktarları kar payı olarak ya da hisse senetlerini yeniden alabilmek gibi seçeneklerde 

değerlendirmek olanağına sahip olacaklardır. Ancak serbest nakit akışlarını kullanarak yeni 

yatırımlara girişen yönetici borcun getireceği yükümlülüklerden kurtulmak ve riskten kaçma 

eğiliminde olabilir (Jensen & Smith, 1985: 11; Denis, 2001: 193, 194; Shleifer ve Vishny, 1997: 

741). Riskten kaçınarak iyi projelerden daha yüksek getiri elde edemeyen işletme, iyi bir itibara 

sahip olsa bile kötü yönetim sonucunda hem hisse senetlerinin piyasada düşük değerlenmesine 

hem de ele geçirilme tehdidi ile karşı karşıya kalabilmektedirler (Jensen & Smith, 1985: 16; 

Turaboğlu, 2002: 42). Ayrıca Wymersh (2002) yöneticilerin, işletme içinde bir kısım hissedarın 
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haklarına karşı daha fazla koruyucu davranış sergilemeleri nedeniyle diğer hissedarların 

haklarını ihlal edilebileceğini vurgulamaktadır (akt. Kula, 2006: 25). Yani büyük hissedar 

haklarının daha fazla korunmasının küçük hissedarların hak ihlallerine uğramalarına yol açarak 

vekâlet sorunun ortaya çıkışına kaynaklık edebileceği belirtilmektedir (Claessens, Djankov, Fan, 

& Lang, 1999: 6). 

Yönetici ile hissedar arasındaki çatışmaları azaltmak için, yönetsel teşvikler, yönetim 

kurulu izlemeleri (monitoring) ve işletme ele geçirmelerini önlemeye dönük mekanizmalar 

önerilmektedir (Jensen & Smith, 1985: 9).  Belirli bir fiyattan yöneticilere hisse senetlerini satın 

almaları için hisse opsiyonları sunmak gibi özellikli tasarlanan teşvik uygulamalarının hissedar 

ile yönetici çıkarlarını uyumlaştırmaya yardımcı olduğu belirtilmektedir (Moyer, McGuigan, & 

Rao, 2017: 9). Yöneticilere sunulan bu teşvikler,  yönetici amaçları ile hissedar amaçları 

arasında bir paralellik kurulmasına yardım etmektedir.  Ayrıca vekilin, hissedar çıkarlarına 

zarar vermesinin önüne geçmek için yöneticilerle anlaşmalar düzenlenebilir. Düzenlenen 

anlaşmalar ile hem yönetici hakları hem de hissedarlar haklarının korunmasına dönük bir çaba 

sağlanmış olacaktır (Kula, 2006: 24). Asil kişi yöneticilerin faaliyetlerini izlemek (monitoring) 

suretiyle de vekili kontrol edebilir. Ancak pek çok hissedarın, yöneticileri izlemek için yeterli 

uzmanlığa sahip olmaması, yanlış kararlar vermesine yol açabilmekte ve vekili kontrol etmek 

amacıyla gerçekleştirilen denetim faaliyetinin de amacına ulaşamamasına neden olabilmektedir 

(Denis, 2001: 195). İşletme yatırım kararlarında borç kullanma etkisinin yöneticilerin daha 

verimli çalışmalarına yol açacağı ve hissedar değer kaybının önüne geçilecek bir kontrol unsuru 

olabileceği de vurgulanmaktadır (Jensen & Meckling, 1976: 51). 

İşletme ele geçirmeleri, yönetici ile hissedar arasındaki çıkar çatışmalarını engellemeye 

hizmet edebilir. Yönetici, kendine hizmet eden amaçları (çıkarları) gerçekleştirmeye kalkarsa, 

işletmenin hisse değerleri düşebilmekte ve değeri düşen işletmeleri ele geçirmek ise daha kolay 

hale gelebilmektedir. Böyle bir durum da ise işletme yöneticisi işten çıkarılabilmekte ve 

işletmeyi kötü yönettiği için yönetici itibarı da bundan kötü etkilenebilmektedir (Moyer, 

McGuigan, & Rao, 2017: 10). İşini ve itibarını kaybetmek istemeyen yönetici ise işletme değerini 

maksimize etmeye dönük davranışlar sergileyerek işletmenin ele geçirilmesinin önüne geçecek 

şekilde faaliyetlere ağırlık vermeyi tercih edebilmektedir (Jensen & Smith, 1985: 15; Sheifler & 

Vishny, 1997: 749). 

İşletme ile ilgili bazı kararlarda da borç verenin refahını azaltan buna karşılık hissedar 

refahını arttıran durumlarda oluşarak hissedar ile borç verenler arasında vekâlet sorunu ortaya 

çıkabilmektedir. Hissedarlar ile borç verenler arasındaki çıkar çatışmasının kaynakları; kar payı 

dağıtımları, hakların sulandırılması, varlık ikamesi ve karlı yatırım fırsatlarından 

yararlanılamaması olmak üzere dört başlıkta toplanmaktadır. İşletmenin kar payı dağıtım 

politikasının değişmeyeceğini düşünerek işletme tahvillerini satın alan yatırımcılar, işletmenin 
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yeniden borçlanarak ya da yatırımlarını azaltarak beklenmeyen bir kar payı artırımı yapması ve 

hissedarlarına kar payı dağıtması durumunda tahvillerinin değerinin düşme riski ile 

karşılaşabilmektedir. Böyle bir durumda borç verenlerin refahında bir azalma meydana 

gelebilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için borç verenler, verdikleri borç karşılığında 

hissedarların borçlarını ödemeden kar payı almalarını ya da bu dönem boyunca yeniden 

borçlanmaya gitmemeleri konusunda anlaşma yaparak hak ihlalinin önüne geçebilmektedirler. 

Hakların sulandırılması; işletmeye borç veren kreditörlerin bu borç karşılığında elde edecekleri 

hakların değerinde meydana gelecek azalmayı ifade etmektedir. Yani işletmenin kreditörlerden 

aldıkları kredilerin dışında, yeniden borçlanması ile borç verenler hak ihlaline 

uğratılabilmektedir. Varlık ikamesi; işletmelerin yüksek riskli yatırımlarını, düşük getirili 

yatırımlara kaydırmaları durumunda hissedarların özsermaye değerleri artarken tahvil 

sahiplerinin haklarında meydana gelen azalmadır. Karlı yatırım fırsatlarından 

yararlanılamaması ise; tahvil sahiplerinin işletmenin ek borçlanmaya gidememesi konusunda 

yaptığı anlaşma nedeniyle işletmenin yatırım yapmak istediği yeni projenin sonucu pozitif net 

bugünkü değere sahip olsa bile bu yatırımı gerçekleştirememesi ile sonuçlanır. Bu nedenle 

işletme karlı yatırım fırsatlarını kaçırırken borç verenler de karlı fırsatlardan yararlanamamış 

olmaktadırlar (Jensen & Smith, 1985: 21-22).   

İşletmenin vekâlet sorununun çözümünde ise bazı maliyetlere katlanması 

gerekmektedir. Vekâlet maliyeti olarak ifade edilen bu maliyetler; anlaşma maliyetleri, işlem 

maliyetleri ve önlenmeyen kayıplara ilişkin maliyetlerden oluşmaktadır. Hissedarların bu 

maliyetleri karşılamak için istekli olabilmeleri ancak vekâlet maliyetinin, elde edilecek getiriden 

düşük olması ile mümkündür (Jensen & Smith, 1985: 3). Anlaşma maliyeti hem hissedarlar ile 

yöneticiler arasında hem de hissedarlar ile borç verenler arasında hak ihlallerinin önüne 

geçebilmek amacıyla birlikte gerçekleştirilecek faaliyetlerden önce yapılacak anlaşmaya ilişkin 

maliyetleri kapsamaktadır. Kar payı dağıtımının nasıl yapılacağına ya da ek borç alınmayacağı 

konusunda bir anlaşma yapılabilir. Anlaşma gereği yapılan kısıtlara uyulmaması durumunda 

tazmin anlaşmaları yapılabilir ya da hangi yatırım projelerinin kabul edilebileceğiyle ilgili olarak 

anlaşmalar yapılabilir. Bu yapılan maliyetlerle tarafların hak ihlallerinin önüne geçilmesi 

sağlanabilir. İzleme maliyetleri, yönetici performanslarının izlenmesi için yönetim kurulu 

üyelerinin yaptıkları izlemelere karşılık yapılan ödemelere dönük olan maliyetleri içermektedir. 

Önlenemeyen kayıplar ise anlaşma maliyetleri ile yöneticilerin izlenmesi karşılığında 

maliyetlere katlanılmasına rağmen vekalet sorunundan kaynaklanan maliyetlerin tam olarak 

ortadan kaldırılamamasına ilişkin maliyetleri ifade etmektedir (Turaboğlu, 2006: 47). 
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2.1.3.2. Temsil Teorisi 

 

Temsil teorisi,  yöneticilerin işletme amaçlarını kendi amaçlarından daha üstün tutan bir 

tavır takındığı varsayımına dayanmaktadır. Vekâlet (Agency) teorisi, yöneticinin fırsatçı 

davranışlar gösterebileceği ve bu nedenle de işletme amacı yerine kendi amaçlarını 

gerçekleştirme çabasında olduklarını ifade etmektedir. Bu fırsatçı tutumun ise işletme 

sahiplerinin refahını azaltan ve işletme performansını olumsuz etkileyen bir durum olması 

nedeniyle yöneticilerin izlenmesi (monitoring) ve kontrolünün işletme sahipleri tarafından 

gerçekleştirilmesinin kurumsal yönetim yapısı açısından zorunlu olduğu görüşü 

benimsenmektedir. Buna karşın temsil teorisi, yöneticilerin fırsatçı bir tutum içerisinde 

olmadıklarını, tersine işletmenin amaçlarının başarılması için yöneticinin kendi başarı 

ölçütlerinin oluşturulmasına kaynaklık edeceğini vurgulamaktadır. İşletme performansının iyi 

olması, yöneticinin öncelikle işletme amaçlarını gerçekleştirdiği ve böylelikle kendi kişisel 

amaçlarına da ulaşmasının bir yolu olarak tanımlanmaktadır. Temsil teorisi, yöneticinin örgütün 

başarısı için çalışacağını böylelikle örgütün refahını arttırma görevini yerine getirirken hissedar 

memnuniyetinin sağlanabileceği ve kendi içsel motivasyonu sayesinde kendi yaptığı işi de 

başarmış olacağı vurgulanmaktadır (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997: 24-25).  

Temsil teorisi daha çok psikoloji ve sosyoloji temelli bir yaklaşım olarak asilin 

amaçlarının en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için vekili harekete geçirecek ve motive edecek 

unsurları incelemektedir. Bu nedenle vekâlet teorisi ile temsil teorisi, “insan” kavramına bakış 

açıları bağlamında farklılık göstermektedir. Vekâlet teorisi daha çok bireysel davranan ve kişisel 

amaçların peşinden koşan bir insan olarak yöneticiye bakar ve dışsal motivasyon araçları ile 

yöneticiyi kontrol altında tutmayı amaçlarken; temsil teorisi ise örgüt amaçlarını kişisel 

amaçların üzerinde tutan ve işbirliği temelinde hareket ederek içsel motivasyon (başarma, 

kendini gerçekleştirme gibi) unsurları ile yöneticiyi yönlendiren bir anlayış sergilemektedir 

(Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997: 23-24-25). Ayrıca temsil teorisi, sadece CEO 

motivasyonu ile ilgilenmemekte aynı zamanda CEO’nun etkinlik ve verimliliğini arttıracak 

olanaklar, yetki yapısı ve görev sürelerine ilişkin konularla da ilgilenmektedir (Donaldson & 

Davis, 1991: 52).  Temsil teorisi, organizasyonun refahını arttırmak ve hissedar memnuniyetini 

arttırmak için vekâlet teorisinin tercih ettiği izleme ve kontrol araçlarını kullanmak yerine 

yöneticiler için daha fazla fırsatlar yaratmayı ve personel güçlendirmeyi sağlayacak araçları 

kullanmayı tercih ettiklerini belirtmektedirler (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997: 26). 
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2.1.3.3. Paydaş Teorisi  

 

Geleneksel paydaş teorisinde; işletmenin, hissedarlardan çok paydaşlara karşı sorumlu 

olduğu ifade edilmektedir (Maher & Anderson, 1999: 8) . İşletme üzerinde hak sahibi olan 

hissedar çıkarlarının yerine zamanla toplumsal çıkarların daha önemli hale geldiği 

görülmektedir. Bu nedenle işletmelerin topluma karşı sorumluluklarının olduğu ve bu 

sorumlulukları yerine getirilmesinde işletme tarafından etkilenen ya da işletmeyi etkileyen 

paydaşların önem kazanmalarını ifade eden bir yaklaşım olarak paydaş teorisinin ortaya çıktığı 

görülmektedir (Freeman & Reed, 1983: 88).   

Paydaş kavramından işletme sahibi olan ve olmayanlar, işletmeye sermaye sağlayanlar, 

işletme üzerinde hak sahibi olanlar, işletmeye kaynak sağlayanlar, işletmeye bağlı olan gruplar, 

risk üstlenenler ve işletme ile gönüllü ya da gönülsüz etkileşen gruplar anlaşılmaktadır (Ronald, 

Bradley, & Donna, 1997: 853). Paydaş kavramı kapsam açısından ifade edilmek istendiğinde; 

dar açıdan işletme başarısı ile işletme devamlılığını sağlayan yani işletmenin ekonomik ana 

çıkarları ile doğrudan ilgili olan gruplar ifade edilmektedir. Geniş anlamıyla ise işletme 

tarafından etkilenen ya da işletmeyi etkileyen hak sahibi olan ya da olmayan kişi ve gruplar 

anlaşılmaktadır (Freeman & Reed, 1983: 91;  Ronald, Bradley, & Donna, 1997: 854). 

Ronald, Bradley ve Donna (1997), paydaşları sınıflarken işletmeyi etkileme güçleri, 

işletme ile ilişkilerinin yasallığı ve işletme üzerindeki haklarının önem önceliği konularının 

dikkate alınması gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Ayrıca paydaşlar kimlerdir sorusuna, 

kişiler, gruplar, çevre, organizasyonlar, kuruluşlar, toplum ve hatta doğal çevre olarak yanıt 

vermektedirler.  

Paydaş teorisi öncelikle hissedar refahının maksimize edilme amacının yeniden 

tanımlanması gerektiğini ve işletmenin en önemli amacının paydaş çıkarları arasında bir 

koordinasyonun meydana getirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle paydaş 

teorisi sadece hissedarları değil paydaşların da önemli bir kısmını tatmin etme rolünü oldukça 

önemsediğini belirtmektedir. Ayrıca geleneksel ekonomik ve finansal ölçütlerden daha fazla 

paydaş çıkarlarının korunması ve tatmin edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Donaldson & 

Preston, 1995: 75-79). Çünkü işletmeler, yaptıkları üretimle topluma fayda sağlayan ekonomik 

birimlerdir. Aynı zamanda işletmeler içinde bulundukları toplumun yapısından etkilenirler. Bu 

etki bazen politik bazen ekonomik bazen de yasal unsurlara bağlı olarak değişebilir. İşletme, 

istihdam olanakları yaratarak içinde yer aldığı topluma fayda sağlamaktadır. İşletme 

ürünlerinin üretilmesine katkı sağlayan (girdi sağlayan) tedarikçiler ile işletme ürünlerinin 

satımına aracılık yapan satıcılar sayesinde üretim döngüsü oluşmakta ve ilgili taraflara belirli 

faydalar sağlanmaktadır. İşletme ile ilişki kuran diğer menfaat grupları ile de karşılıklı etkileşim 

söz konusudur. Tarafların birbirlerine sağladıkları fayda veya zarar nedeniyle işletme 
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faaliyetleri, işletme çevresinde yer alan paydaşların doğrudan odağında yer almaktadır. 

İşletmeler bazen yasal bazen de zorlayıcı unsurlar nedeniyle çevresinde bulunan paydaş 

davranışlarını dikkate almak ve paydaşları tatmin etmek durumundadırlar. Paydaş teorisinde, 

yaratılacak fayda konusuna vurgu yapılırken bu faydadan yararlanacak menfaat grupları 

arasında bir öncelik sıralaması dikkate alınmamaktadır (Donaldson & Preston, 1995: 68).  

 

2.1.3.4. Kaynak Bağımlılığı Teorisi  

 

Kaynak bağımlılığı teorisi, işletmeler arasındaki kaynak değişimi temelinde yer alan güç 

ilişkileri üzerine kurulu bir teoridir (Ulrich & Barney, 1984: 472). Bu teori, işletmelerin içinde 

bulunduğu çevrede faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan kaynaklara ulaşmasında 

diğer işletmelerle olan ilişkilerini ön plana çıkarmaktadır. İşletmeler, başka grup ya da 

paydaşların isteklerine doğru yanıt vererek faaliyetlerini gerçekleştirebilir ve sürekliliklerini 

sağlayabilirler. İşletmeler, pazarda tek başlarına faaliyette bulunmazlar. Faaliyetlerini yerine 

getirirken diğer kişi ve gruplarla karşılıklı ilişki kurmak zorundadırlar. İşletmeler, diğer kişi ve 

gruplarla olan ilişkileri nedeniyle, içinde bulundukları çevreden alacakları destek ve güven 

önem kazanmakta ve bu sayede faaliyet döngülerini rahatça gerçekleştirebilmektedirler. Bu 

yüzden işletmelerin devamlılığı, dengeli ve daha düşük maliyetli olan çevreden elde edecekleri 

kıt ve değerli kaynaklara bağlı olmaktadır  (Pfeffer & Salancik, 1978: 43).   

Ayrıca işletmeler, birbirleri ile bağımlı bir ilişki yürütmeleri nedeniyle ihtiyaç 

duydukları kaynaklara ulaşmada çoğu zaman belirsizlikle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu 

süreçte oluşan belirsizlik, diğer işletmelerden elde edecekleri kaynakların değişkenliği ve 

karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. İşletmeler devamlılıkları için bu belirsizliği azaltabilme 

çabası içerisindedirler. İşletme tarafından ihtiyaç duyulan ya da sunulacak kaynaklar üzerindeki 

kontrolü elde etmek ile örgütsel gücün arttırılması, örgütsel başarının oluşmasında son derece 

önem taşımaktadır. İşletmeler ya diğer işletmelere olan bağımlılığını azaltarak ya da kendine 

ihtiyaç duyan işletmelerin kendilerine olan bağımlılıklarını arttırarak bağımlılık ilişkilerini 

değiştirmeyi ve örgütsel gücü ellerinde tutabilmeyi istemektedirler  (Ulrich & Barney, 1984: 

472).  

İşletmelerin kendi örgütsel güçlerini arttırmak isteme nedeni altında yatan unsur, diğer 

işletmelerle olan kaynak bağımlılığıdır. İşletme faaliyetlerinin devamlılığında kaynağın önemi, 

kaynak kullanım sıklığı ve kaynağı dağıtan menfaat grubunun büyüklüğü ile bu grubun 

kaynaklar üzerindeki kontrol gücü kaynak bağımlılık ilişkisinde önem taşıyan unsurlar olarak 

görülmektedir. Kaynağın kullanımı işletme için çok önemli ve bu kaynağın elde edilebileceği 

alternatif işletmeler yoksa kaynağı sağlayan işletmenin diğer işletmeler üzerindeki kontrol gücü 

daha fazla olmaktadır. Tersi durum ortaya çıktığında ise işletmenin (pazarlık gücü, etki gücü) 
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kaynak sağlayıcılar üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır. Ayrıca çevrenin dinamik ve 

değişken oluşu ve kaynak kıtlığı konuları da örgütsel (işletmeler arası) çatışmanın diğer 

sebepleri olarak görülmektedir (Pfeffer & Salancik, 1978: 45). 

 

2.1.3.5. İşlem Maliyeti Teorisi 

 

İşlem maliyeti teorisi ilk olarak 1937 yılında Ronald Coase tarafından ortaya konulan ve 

işletmelerin yaptıkları üretimde ihtiyaç duydukları hammadde ve malzemeleri ne zaman 

kendileri tarafından üretileceği, ne zaman piyasadaki diğer işletmelerden tedarik edileceği 

sorusunu yanıtlanmaya çalışan bir teoridir. İşlem maliyeti teorisi, işletmeyi kurumsal bir yapı 

olarak kabul ederken vekâlet teorisi, işletmeyi sözleşme ilişkisi bağı (nexus contract) şeklinde 

kabul etmektedir (Williamson, 1988: 568-569). 

İşletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirirken girdilerini satın alabilecekleri ve ürünlerini 

satabilecekleri kişi ve gruplarla etkileşim halindedirler. Bu etkileşim işletmelerin birbirleri ile 

olan ilişkilerini düzenlemelerini gerektirmektedir. İlişkilerin düzenlenmesi ise bazı maliyetlerin 

de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Williamson (1981), işletmeler arası ilişkileri etkileyen 

unsurları ürün özgünlüğü, işlem sıklığı ve geleceğin belirsizliği olarak sıralamaktadır. 

İşlem maliyeti analizini içine alan organizasyon çalışmalarında, ekonomik yaklaşımlar 

daha çok etkinlik (verimlilik) konusu üzerine odaklanmışlardır. Ayrıca işlem maliyeti analizi, 

sınırlı rasyonellik (boundary rationalty) ve fırsatçılık (opportunism) olmak üzere iki varsayıma 

dayandırılmaktadır. Sınırlı rasyonellik, bireylerin alacakları kararların rasyonel kararlar olacağı 

ancak çevrenin belirsizliğinden kaynaklanan nedenlerle sınırlandırılacakları düşünülmektedir. 

Fırsatçılık ise, kişilerin kurnazlıkla kendi çıkarlarını aramaları anlamında kullanılmıştır. Bu iki 

varsayımdan birincisi, işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirirken yapacakları anlaşmaların 

gelecekte ortaya çıkacak durumların bilinmemesi ve anlaşmaların yetersiz olması nedenleriyle 

beklenmeyen sonuçlarla karşılaşılacağını ifade etmektedir. İkinci varsayım olan fırsatçı davranış 

ise tehlikeli anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Fırsatçılık tehdidine karşılık işlem güvenliği 

gerekli ve önemli olmaktadır. İşletmeler, hem geleceklerindeki belirsizlik hem de ilişkilerinden 

kaynaklanan fırsatçılık konuları karşısında kendilerini koruma ve geleceklerini güvence altına 

alabilmek için gerekli önlemlerle amaçlarına ulaşmayı istemektedirler (Willamson, 1981: 541-

553-569).   

 

2.1.4. Kurumsal Yönetimin Amaçları 

 

Kurumsal yönetim, bir işletmenin başarılı bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli 

şartların oluşmasına zemin hazırlayarak işletme faaliyetlerine taraf olanların menfaatlerinin 
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korunmasına dönük gerçekleştirilen çalışmalar bütünü olarak kabul edilmektedir. Kurumsal 

yönetim, işletme faaliyetlerini etkileyen ve işletme faaliyetlerinden etkilenen kişi ve gruplar 

arasındaki ilişkilerin önemi nedeniyle menfaat sahiplerine ilişkin amaçların 

gerçekleştirilmelerine katkı yapacağı beklenmektedir.     

Kurumsal yönetimin amaçlarını farklı menfaat sahipleri açısından şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Aktan, 2006. 7; Kayacan, 2006: 48; Klapper & Love, 2002: 16); 

 İşletme yönetiminin sahip olduğu ve elde ettiği güç ile yetkileri kötüye kullanmasının 

önüne geçilerek, işletme menfaatlerinin korunmasını sağlamak, 

 Sağlanan doğru yönetimle yatırımcının sahip olduğu hakları ve refahını güvence altına 

alabilmek, 

 Hissedarlar arasında yaşanabilecek çıkar çatışmalarının önüne geçmek ve hissedar 

haklarını koruyabilmek, 

 Sadece hissedar haklarının korunmasını değil işletme ile karşılıklı etkileşim halinde olan 

tüm paydaşların da haklarının korunmasına yardım etmek, 

 Güvenli ve doğru raporlama süreçleri ile işletme faaliyetleri konusunda hem kamuyu 

aydınlatmak hem de şeffaflık ilkesine uyum sağlamak, 

 Yönetim kurullarının sorumluluklarının açık ve net olarak belirlenmesine katkı 

sağlayarak yönetim kurullarının yükümlülüklerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmesini 

mümkün kılmak, 

 İşletme yönetiminin karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer paydaş 

gruplarına hesap verme yükümlülüğünü temin ederek hissedar haklarının korunmasına katkı 

sağlamak, 

 Yöneticilerin izlenmesi vb. durumlardan kaynaklanan vekâlet maliyetlerinin azalmasını 

sağlamak, 

 Yatırımcıların yatırımlarından bekledikleri getirileri elde etmelerini sağlamak, 

 Küçük hissedarların ve azınlıkların haklarının güvence altına alınarak küçük 

yatırımcıların zarar etmesinin önüne geçmek ve piyasada küçük yatırımcıların yatırım 

yapmalarını teşvik etmek, 

 Kurumsal yatırımcılar açısından güvenilir bir yatırım ortamı yaratarak piyasadan elde 

edilecek sermaye maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamak, 

 Güvenilir pazar koşullarının oluşmasına katkı sağlayarak işletmelerin hisse senedi ihraç 

edebilme olanaklarını arttırmak,  

 Dış finansman kaynaklarına erişim olanaklarını arttırmak ve 

 Risk üstlenenler ile karar alanlardan kaynaklanacak menfaat çatışmalarının önüne 

geçilerek, çatışmaların belirli kurallar çerçevesinde çözülmesini sağlamak. 
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Kurumsal yönetim uygulamaları ile beklenen amaçların gerçekleşmesi çok yönlü fayda 

elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Bir yandan işletmenin kendisi, öte yandan menfaat 

sahipleri, beklentilerini elde etme fırsatı yakalarken diğer yandan da adil, şeffaf, doğru, hesap 

verilebilir ve güvenilir bir biçimde işlemlerin gerçekleştiği piyasalarda hareket etmenin 

getireceği ilave yararlar söz konusu olmaktadır.   

 

2.1.5. Kurumsal Yönetim İlkeleri 

 

İşletmelerin kötü yönetilmesi; hem işletmeleri hem çalışanları hem de ilişki halinde 

olunan tüm paydaşları olumsuz etkileyebilmekte, toplum üzerinde de güvensizliklere ve 

istikrarsızlıklara neden olan değişmeler yaratabilmektedir. Ayrıca sadece işletmeleri değil tüm 

ülke ve hatta küreselleşme nedeniyle tüm dünya ekonomilerinin etkilendiği olumsuz durumlar 

yaşanabilmektedir. Benzeri olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçmek için kurumsal 

yönetim modelleri geliştirilmeye çalışılmış ve günümüzde de kurumsal yönetim modellerinin 

geliştirilme çabalarının devam etmekte olduğu görülmektedir.  

Kurumsal yönetimle ilgili olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 

yayımladığı kurumsal yönetim ilkeleri, küresel ölçekte kabul görmektedir. OECD, kurumsal 

yönetimin tek ve en iyi bir modelinin olmadığını, sektöre ve ülkelere göre farklılıklar 

gösterebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca kurumsal yönetimin dinamik bir sürece sahip olduğu 

ve zaman içinde meydana gelen ihtiyaçlar dâhilinde gerekli düzenlemeler ile gelişebileceği 

vurgusu da yapılmaktadır (Iskeander & Chamlou, 2000: 10; TÜSİAD, 2000: 11).  

Dünyadaki gelişmelere ve uygulamalara paralel olarak, Türkiye’de de 2002 yılında 

TUSİAD en iyi uygulama kodunu yayınlamış, SPK tarafından 2003 yılında kurumsal yönetim 

ilkeleri oluşturulmuş ve 2005 yılında gözden geçirilerek yeniden yayınlanmıştır. Kurumsal 

yönetimin gelişmesi ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmasında SPK, Borsa İstanbul 

(BIST), çeşitli meslek örgütleri, akademisyenler ve ilgili birçok kesimden görüşler alınmıştır 

(SPK, 2005: 3).  2005 yılından itibaren günümüze kadar kurumsal yönetim konusunda pek çok 

forum, konferans ve çalışmalar yapılmakta ve kurumsal yönetimin gelişmesine yapılan katkılar 

devam etmektedir.   

Kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması öncelikle borsada işlem 

gören anonim şirketler için düşünülmüştür.  Ancak bu ilkelerde yer alan prensiplerin, kamuda 

veya özel sektörde faaliyet gösteren diğer anonim şirketler ve kuruluşlar tarafından da 

uygulama alanı bulabileceği düşünüldüğünden alanın yaygınlaşmaya başladığı görülmüştür. 

Kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmaması isteğe bağlı 

kılınmıştır. Ancak işletmelerin, kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensipleri uygulayıp 

uygulamadıkları, uygulamıyorlarsa buna ilişkin gerekçeli kararları, prensiplere uyulmaması 
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nedeniyle oluşan çıkar çatışmaları ve gelecekteki işletmenin yönetim uygulamalarında 

(ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde) bir değişiklik yapma planlarının olup olmamasına 

ilişkin açıklamalarını yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve kamuoyuna açıklamaları 

istenmektedir (SPK, 2005: 4).  

 

Tablo 2.1.5.1. SPK kurumsal yönetim ilkeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: SPK, 2005: 7-56. 
 

Tablo 2.1.5.1’de SPK’nın belirlemiş olduğu kurumsal yönetim ilkeleri, dört ana bölüm ve 

her bir bölüme ilişkin alt bölümler şeklinde sunulmaktadır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri; pay 

sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört 

ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm, pay sahipleri başlığı altında pay 

sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakları, oy hakları, genel kurula katılım hakkı, azınlık 

hakları, payların devri ve pay sahiplerine eşit işlem ilkelerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm, 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık başlığı altında işletme hakkında doğru, dürüst ve zamanlı 

bilginin kamuya aktarılması, bağımsız denetim ve işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve 

yöneticiler konusunda kamuya yapılan açıklamaları içermektedir. Üçüncü bölümde, menfaat 

sahipleri başlığı altında menfaat sahiplerinin çıkarlarının korunması ve menfaat sahiplerinin 

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ 
1. Pay sahipliği haklarının kullanımın kolaylaştırılması, 
2. Bilgi alma ve inceleme hakkı, 
3. Genel kurula katılım hakkı, 
4. Oy hakkı, 
5. Azınlık hakları, 
6. Kar payı hakkı, 
7. Payların devri, 
8. Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi. 

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
1. Kamuoyu aydınlatma esasları ve araçları, 
2. Şirket ile pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ile yöneticiler arasındaki 

ilişkilerin kamuya açıklanması, 
3. Kamunun aydınlatılmasında periyodik mali tablo ve raporları, 
4. Bağımsız denetimin işlevi, 
5. Ticari sır kavramı ve içeriden öğrenenlerin ticareti, 
6. Kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler. 

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ 
1. Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası, 
2. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının benimsenmesi, 
3. Şirket malvarlığının korunması, 
4. Şirketin insan kaynakları politikası, 
5. Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler, 
6. Etik Kurallar, 
7. Sosyal sorumluluk. 

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU 
1. Yönetim kurulunun temel fonksiyonları, 
2. Yönetim kurulunun faaliyet esasları ile görev ve sorumlulukları, 
3. Yönetim kurulunun oluşumu ve seçimi, 
4. Yönetim kuruluna sağlanan maddi haklar, 
5. Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı. 
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yönetime katılması ve sosyal sorumluluk ve etik kurallara ait bilgiler yer almaktadır. Dördüncü 

bölümde ise yönetim kurulu başlığı altında yönetim kurulunun görevleri, yapısı, yönetim 

kuruluna sağlanan haklar ve yönetim kurulunda yer alan komitelere ait bilgiler bulunmaktadır. 

 
 
2.1.6. Kurumsal Yönetimin Gelişim Süreci 

 

Bu kısımda kurumsal yönetim anlayışının öncelikle dünyadaki gelişimi süreci daha 

sonra da Türkiye’deki gelişmeler aşağıda açıklanmaktadır. 

 

2.1.6.1. Kurumsal Yönetimin Dünyadaki Gelişimi 

 

Bu başlık altında kurumsal yönetim kavramının dünyadaki gelişimi süreci ile ilgili olarak 

öncelikle kurumsal yönetim anlayışının önem kazanmasına neden olan unsurlar üzerinde 

durulmaktadır. Daha sonra kurumsal yönetim anlayışının günümüzdeki haline ulaşmasında son 

derece önemli olan Cadbury Raporu, SOX Yasası ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri hakkında 

bilgi verilmektedir. 

 

2.1.6.1.1. Kurumsal Yönetim Anlayışının Önem Kazanmasına Neden Olan Gelişmeler 

 

İşletmelerin yaşadıkları başarısızlıklar ve meydana gelen krizler, yüzyıllar boyunca var 

olmakta ve bu başarısızlık ve krizlerin üstesinden gelebilmek için son yıllarda kurumsal 

yönetim sistemi kurulmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Kurumsal yönetim, her ne kadar 1980 ve 1990’lı yıllardaki işletme skandalları ile 

anılmaya başlasa da, İngiltere’de köklü değişikliklerin yapıldığı iş kanunları ve uygulamalarına 

ilişkin 1700’lerdeki South Sea Bubble (Güney Pasifik Balonu), ilk iyi belgelenmiş kurumsal 

başarısızlık olarak ifade edilmektedir (Iskeander & Chamlou 2000: 1). Güney Pasifik Balonunda 

devletten alacağı olan tüccarlara, Güney Pasifik işletmesinin hisse senetleri ile ödeme yapılmış 

(işletmenin hisse senetleri ve bonoları para yerine kullanılmış) ve bir süre sonra işletme hisse 

senetleri fiyatlarında meydana gelen aşırı değerlenme sonucunda işletme yöneticilerinin 

ellerindeki hisseleri en yüksek fiyattan satması ile ortaya çıkan balon (yönetici sahtekarlığı) 

sonucunda yatırımcıların büyük zarar görmesine neden olmuştur (Yardımcıoğlu ve Ada, 2016: 

45). ABD’de ise, 1929’daki borsa krizi sonrasında menkul kıymetler hukukunda kurumsal 

yönetim uygulamalarına yer verilmeye başlandığı görülmektedir (Iskeander & Chamlou 2000: 

1).  

1960’larda işletme sahipliği ve yöneticiliği daha çok aile işletmeleri tarzındaydı. Bu 

nedenle vekâlet sorunu, asimetrik bilgi ve yönetim fırsatçılığı şeklinde problemlerle 
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karşılaşmak pek olası değildi. 1980’lerden önce yöneticilerin hissedarlara değil işletmeye 

sadakatleri sözkonusuydu. İşletme ele geçirme davranışları oldukça az görülmekteydi ve asil-

vekil çatışmalarına pek rastlanmadığı gibi işletme ele geçirilmelerinin başarı şanslarının 

oldukça düşük olduğu düşünülmekteydi. Ayrıca yönetici teşvikinde kullanılan hisse ve 

opsiyonlar ise daha mütevazı bir biçimdeydi. 1980’lerden önce başlayan ve devam eden bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler, devlet müdahalelerindeki azalışlar, küreselleşme ve ekonomik 

eğilimlerdeki gelişmeler, bir yandan sermaye piyasalarının gelişmesini sağlamış öte yandan da 

işletmelerin iç yönetimlerinde meydana gelen eksiklikler, çok farklı sorunlara neden olmuştur. 

Ortaya çıkan bu gelişme ve değişiklikler nedeniyle, kurumsal yönetim yetersizliği, kurumsal 

yatırımcı ve hissedar değeri gibi kavramların tartışılmaya başlandığı ve bu konularda 

araştırmalar yapılmasına gereksinim duyulduğu belirlenmiştir (Holmstrom & Kaplan, 2001: 

121-144). 

1980’lerde özellikle ABD’de meydana gelen işletme ele geçirme olaylarının, kurumsal 

yönetim eksikliklerine karşı bir sermaye piyasası tepkisi olduğu belirtilmektedir (Kaplan, 1997: 

5). 1980’lerin başlarındaki kaldıraçlı satın alımlar, özsermaye karlılığının artışı ile pozitif 

normalüstü getiriler elde edilmesine imkan verirken 1980’lerin ikinci yarısından itibaren 

üstlenilen borçların ödenememesi sorunu ile karşı karşıya kalınmıştır. İşletme ele geçirilmeleri 

sonucunda işletme birleşme ve satın alımlarındaki artışların; piyasada rekabetin azalmasına, 

fiyatların artmasına, işten çıkarmalardaki artışlara, yatırım ve araştırma geliştirme 

faaliyetlerinde azalışlara neden olduğu bilinmektedir. Meydana gelen bu durumun piyasalara 

büyük zarar vermesi nedeniyle işletme ele geçirmelerini önleyen (anti-takeover) kanunların, 

politik baskılarla uygulama gerekliliklerinin ortaya çıktığı görülmüştür (Kaplan, 1997: 3-7; 

Holmstrom & Kaplan, 2001: 132). 

Her ne kadar işletme elegeçirmeleri ve satınalmalar bir sorun olarak görülmüş olsa da 

sermaye piyasalarının gelişmesinde, kurumsal sahipliğin artışında ve kurumsal yönetimin 

gelişmesinde önemli rol oynadıkları da göz ardı edilmemektedir (Holmstrom & Kaplan, 2001: 

121-144). Kaldıraçlı satın alımlar, kurumsal yönetim açısından bazı gelişmelerin meydana 

gelmesini sağlamıştır. Öncelikle yönetici teşviğinde, hisse senedi sahipliğine izin vermiştir. 

Yüksek kaldıraçla borç kullanmak, yöneticinin (borçları ödemek için) daha sıkı çalışmasını 

gerektirmiş ve sıkı çalışma sonucunda hissedar değerinin de artmasına verdiği olanak sayesinde 

gerçekleşen satın almaların başarılı olması sağlanmıştır. Satın alma işlemlerinde yüksek borca 

maruz kalmak ise işletme yönetimini güçlü finansal kontrole zorlamaktadır. Bu durum 

yöneticinin daha dikkatli ve özenli çalışmasını gerektirmiş ve kaldıraçlı satın alım sayesinde 

yatırımcının, satın alınan işletmeyi yakından izleme ve kontrol etme olanağı sağlamıştır 

(Holmstrom & Kaplan, 2001: 128). 
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1980’lerde önemli ölçüde artış gösteren işletme satın almalarının ve birleşmelerin 

1990’lara geldiği zaman önemli ölçüde azalmaya başladığı gözlenmektedir. Satın alma ve 

birleşmelerdeki azalma nedenlerinin, işletme elegeçirmelerini önleyen (anti-takeover) yasalar, 

yargı kararları, politik baskılar ve yüksek getirili tahvil piyasalarındaki çöküşlerin olduğu ifade 

edilmektedir. Ayrıca hissedar değeri ve kurumsal yatırımcı kavramlarının önemlerinin artması 

nedeniyle de 1990’larda kurumsal yönetim konusunda gerçekleştirilen düzenlemelerin satın 

alma ve işletme birleşme davranışlarını değiştirdiği de gözlenmektedir (Holmstrom & Kaplan, 

2001: 132). Yoğun kamu protestoları nedeniyle artan baskıların işletme elegeçirmelerinin 

önüne geçilmesinde ve yasaların yürürlüğe konulmasında etkin olduğu düşünülmektedir 

(Jensen, 1988: 22). 

İngiltere’de 1990’larda Polly Peck, Uluslar arası Ticaret ve Kredi Bankasının (BCCI-Bank 

of Credit and Commerce International) çöküşü ve Baring Bank ve ardından 1991’de Maxwell 

emeklilik fonunun iflası, kurumsal yönetim konusunun daha da önemli hale gelmesine yol açtığı 

düşünülmektedir (Iskeander & Chamlou, 2000: 1; akt. Darman, 2009: 89). Ayrıca 1990’larda 

İngiltere dışındaki farklı coğrafyalarda ardı ardına gelen krizlerinde kurumsal yönetim 

sisteminin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir. 1992-93’te Avrupa Para Krizi, 

1994-95’te Meksika Krizi, 1997’de yaşanan Güneydoğu Asya Krizi, 1998’de Rusya Krizi ve 

1999’da Brezilya Krizi gibi ardı ardına yaşanan krizlerin nedeninin zayıf kurumsal yönetim 

olduğu kabul edilmektedir (Kayacan, 2006: 49; Sakarya, Kutukız, & Ülker, 2010: 235).  

1992-93 yıllarında Avrupa’da bir para krizi yaşanmıştır. Avrupa ülkeleri yabancı 

sermayeden yararlanabilmek için diğer ülkelere göre faiz oranlarını arttırarak yabancı 

sermayeyi ülkelerine çekmeyi başarmışlardır. Ancak Avrupa ülkeleri, gelen yabancı sermaye ile 

yatırım ve iş yaratma konusunda başarılı olamamışlar, resesyon ve cari açık sorunları ile karşı 

karşıya kalmışlardır. Bunun dışında para krizi öncesinde uygulanan para ve maliye 

politikalarının yaratmış olduğu olumsuz etkiler, yatırım için ülkeye çekilen sıcak paranın verimli 

kullanılamaması, verimsiz yatırımlar sonucu ortaya çıkan resesyon, finansal liberalleşme ve 

uluslar arası sermaye piyasalarında meydana gelen spekülatif hareketler de para krizinin 

meydana gelmesinde rol oynayan etmenler olarak sıralanmaktadır (Yay, Yay ve Yılmaz, 2001: 

31). 

1990’larda finansal serbestleşme politikaları, ülkeler arasındaki sermaye hareketlerini 

arttırırken bunun bir sonucu olarak 1994 yılında Meksika ekonomisinde finansal kriz meydana 

gelmiştir. Kriz sonrasında Meksika hükümetine duyulan güven azalarak döviz kurunda bir 

baskıya neden olmuştur. Aynı zamanda ABD’de faiz oranlarının artması Meksika’daki yabancı 

sermaye yatırımlarının ABD’ye yönelmesi ile yatırımların ülke dışına çıkmasına yol açmıştır. 

Ayrıca Meksika’daki bankacılık sektöründeki düzenlemelerin yetersiz oluşu ile yanlış 

politikaların izlenmesi ve ödemeler dengesinde meydana gelen sıkıntıların artışı ve takipteki 
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kredilerin yaratmış olduğu sorunlar Meksika’da yaşanan bankacılık ve para krizlerinin 

nedenleri olarak görülmektedir (Bankacılık ve Araştırma Grubu,  2001: 2; Erdem, 2012: 61). 

Bazı ekonomistlere göre Meksika krizinin meydana gelmesindeki nedenler; kamu işletmelerinin 

özelleştirilmesinde yaşanan sorunlar, özelleştirilen bankalara ilişkin düzenlemelerin olmayışı ve 

emeklilik konusundaki reformların ertelenmesidir (Kübalı, 2000: 14).  

1990’ların ikinci yarısında Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan finansal krizin 

nedenleri olarak da; yetersiz finansal düzenlemelerin yol açtığı kredi disiplinindeki bozulmalar, 

verilen yanlış yatırım kararları ve bu yatırım kararlarının uygulanabilmesi için kullanılan 

borçlardaki artışlar, özel sektör borçlarındaki genişlemeler, batık kredilerin yol açtığı finansal 

sıkıntılar ile ülkelerin yanlış kambiyo kuru politikaları sonucunda ülke parasına duyulan 

güvenin sarsılması ve sermayenin hızla güvenli ülkelere kaçışı, devalüasyonun meydana gelmesi 

ve borçların yönetilmesindeki güçlükler görülmektedir (Göktaş, 2000: 8). 

1998 yılında yaşanan Rusya krizinde de “dış ticarette serbestleşme politikaları, devlete 

ait işletmelerin önemli bir kısmının özel sektöre devredilmesi, Rusya’nın ekonomik ve sosyal 

yapısına ilişkin dengesizlikler ile finansal yapısından kaynaklanan zayıflıklar, kayıt dışı 

ekonomideki fazlalık ve bütçe gelirlerinin yetersizliği” gibi sorunların kriz ortamının ortaya 

çıkmasında etkili oldukları düşünülmektedir (BBDK, 2010: 5). 

1999’da Brezilya hükümetinin bütçesindeki açıklar, kamu borçlarındaki artışlar, devlet 

bankalarındaki açıkların artması, cari açıkların etkin yönetilememesine ek olarak yabancı 

sermayeyi ülkelerine çekebilmek amacıyla faiz oranlarında meydana gelen artışların Brezilya 

krizinin meydana gelmesinde rol oynayan unsurlar olarak görülmektedir (Yay, Yay ve Yılmaz,  

2001: 42). 

1990’lardan itibaren küreselleşme kavramı ile yabancı sermaye akımlarının gelişmiş 

ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru hareket ettiği görülmektedir. Bu nedenle de yabancı 

sermaye girişini özendirmek isteyen ülkeler faiz oranlarını yükseltmektedirler. Ancak finansal 

piyasaların ve kurumların yeterli olmadığı ülkelerdeki piyasaların daha kırılgan olmaları 

nedeniyle kısa vadeli sermaye hareketlerinin iktisadi ve siyasi istikrarsızlıklara neden olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle sermaye hareketlerinin sıkıntılara yol açmaması için ulusal 

bankacılık sistemlerinin yeterli sermaye birikimlerine sahip olmaları istenmektedir. Sermaye 

kurumlarının işleyişinin şeffaflaşması, bilginin doğru ve simetrik olması ve sermaye piyasası 

denetimlerinin düzenli bir biçimde yapılarak risk yönetiminin göz ardı edilmemesi önem 

arzetmektedir (Karagül & Masca, 2008: 341-361).  

“2000-2002 yıllarında Enron, Worldcom ve Arthur Andersen gibi büyük Amerikan 

işletmelerinde yaşanan finansal raporlama skandalları nedeniyle yatırımcıların sermaye 

piyasalarına olan güvenlerinin sarsılmasının temel nedeni olarak kurumsal yönetim 

yetersizlikleri gösterilmektedir” (Tuzcu, 2003: 1). Bu yetersizlikler ile ilgili işletmelerin 
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kamuoyuna yaptıkları açıklamalar ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerin farklılığı nedeniyle 

muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlüklerinin, işletmeyi denetleme görevini üstlenen kurumların 

görev suistimalleri ile birleşmesi ve üst düzey yöneticilerinin bu suistimale eşlik etmeleri, 

yatırımcıların büyük zararlar görmelerine yol açmış ve piyasaya olan güven zedelenmiştir. Bu 

durumun kurumsal yönetim ve denetimden kaynaklanan eksikliklerin bir sonucu olduğu kabul 

edilerek denetim kurumlarının görevleri de yeniden gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda denetim 

kurumlarının amaçları; sadece işletme amaçlarını korumak değil, yatırımcı amaçlarını da 

korumak şeklinde düzenlenmiştir. Bununla beraber işletmeyi denetleyen kurumlar ile 

işletmelere danışmanlık hizmeti veren kurumların birbirlerinden farklı olmaları gerektiği ve bu 

sayede meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilebileceği kabul edilmiştir (Sağlar & 

Kandemir 2007: 23, 24; Arı, 2009: 410; Bolgün & Akçay,  2009: 65, 66). 

Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki makroekonomik zorlukların meydana getirdiği 

ekonomik krizler, yasa ve düzenleme sistemlerindeki zayıflıklar, muhasebe ve denetim 

standartlarındaki uyumsuzluklar, zayıf bankacılık uygulamaları, sermaye piyasalarındaki 

düzensizlikler, etkin olmayan yönetim kurulları ve azınlık hissedarlarının haklarına ilişkin 

özensizlikler çeşitli sıkıntılara yol açmıştır. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için önerilen 

önlemlerin doğrudan doğruya kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olduğu düşünülmektedir. 

Bu nedenle günümüzde kurumsal yönetim uygulamalarının sadece işletme bazında değil, 

ülkeler düzeyinde de gereklilik olduğu kabul edilmektedir (Iskeander & Chamlou, 2000: 2). 

 

2.1.6.1.2. Sarbanes-Oxley Yasası  

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ve önemli işletmelerde ardı ardına yaşanan iflas 

ve muhasebe skandalların sonucunda Temmuz 2002’de SOX Yasası imzalanmıştır (Demircan, 

2007: 4). SOX Yasası, yaşanan finansal skandalların benzerleri ile karşılaşılmaması için 

yöneticilerin, muhasebecilerin, iç ve dış denetçilerin yetersizlikleri, kusurları ya da olabilecek 

suistimalleri engelleyebilmek amacıyla hazırlanmış bir yasa olarak tanımlanmaktadır (Sarbanes 

Oxley Act, 2002; Uzay, 2006: 4). SOX Yasası 11 ana başlıktan oluşmaktadır (Public Law 107-204, 

2002: 745); 

  Halka açık şirketler muhasebe gözetim kurulu,   

  Denetçi bağımsızlığı, 

  Kurumsal sorumluluk, 

  Kamuya açıklanan finansal bildirilerin arttırılması, 

  Analist çıkarlarının çatışması, 

  Komisyon yetki ve kaynakları, 

  Çalışma ve raporlar, 
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  Kurumsal ve kriminal kötüye kullanma sorumluluğu, 

  Beyaz yakalıların suç ve cezalarının arttırılması, 

  Kurumsal vergi beyanı, 

  Kurumsal kötüye kullanma ve sorumluluk. 

Bu yasa ile “halka açık işletmelerin denetimlerinin gözlenmesi, denetçi bağımsızlığının 

arttırılması ve işletme sorumluluğunun ve üst yönetim düzeyinde açıklama yapma 

sorumluluklarının arttırılmasına” ilişkin düzenlemeler geliştirilmiştir (Demircan, 2007: 4). 

Yapılan bu düzenlemeler, “yatırımcı çıkarlarının korunması ve yatırımcıların yatırım yaptıkları 

işletmeler hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri, işletme faaliyet sonuçlarının 

bağımsız denetimden geçmesini sağladığı gibi kamu çıkarlarının güçlendirilmesi için Kamu 

Gözetim Kurullarının” (Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB) oluşturulmasını 

da sağlamaktadır (Sarbanes Oxley Yasası, 2003: 19).  

ABD’de Sarbanes-Oxley Yasası ile yürürlüğe girmiş olan kurumsal yönetimle ilgili 

düzenlemeler ise şöyle özetlenebilir (akt. Arı, 2008: 59); 

  İşletmenin icra başkanının (CEO) ve finans direktörünün (CFO), işletmenin finansal 

raporlarının sermaye piyasası mevzuatına uyumlu olarak hazırlandığı konusunda kişisel 

olarak onay verme zorunluluğu, 

  Önemli olayların gerçek zamanlı olarak kamuya açıklanma gerekliliği, 

  Denetim komitesi üyeleri ve bağımsız denetçiler için sıkı bağımsızlık standartlarına 

uyulması, 

  Bağımsız denetçilerin düzenli olarak periyodik rotasyona tabi tutulması zorunluluğu, 

  İşletmenin çalışanlarına ve yöneticilerine borç para verilmesinin yasaklanması, 

  Sermaye piyasası ile ilgili ihlallere artan cezai ve yasal sorumluluklar, 

  Muhasebe mesleğinin gözetimini yapacak kamu ve özel birimlerin oluşturulması, 

Bu düzenlemelerdeki amaç hem ülke hem de işletme düzeyinde yaşanan bu tarz 

olumsuzlukların önüne geçmek istenmesidir. Böylece hem yatırımcılar için güvenilir bir yatırım 

ortamı sağlanması hem de yatırımcıların yatırımlarının güvenilirliğinin sağlanması ile piyasa 

etkinliğinin elde edilebilmesine olanak vererek işletmeler ile çıkar gruplarının kazançlı çıkması 

beklenmektedir.  

SOX Yasasının uzun vadede faydalar yaratması beklenmektedir. Ekonomik çevredeki 

kaynakların daha iyi dağıtılması, ekonominin daha hızlı büyümesinin sağlanması ve böylelikle 

ekonomik olarak daha fazla fayda yaratılması sonucunda kamu işletmelerinin de daha az 

sermaye maliyetine katlanması beklenmektedir. Geçmişteki işletme iflas ve muhasebe 

skandalları sonucunda sadece ilgili işletmeler zarar görmemiş aynı zamanda tüm ekonomik yapı 

ve dolayısıyla ekonomik yapı içindeki tüm çıkar grupları zarara uğramış ve en önemlisi de 

yatırımcıların piyasalara olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur. SOX öncesi hile ve 
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dolandırıcılık karşısındaki yasaların varlığına (eski olmalarına) rağmen bu yasaların 

tartışılmaya açık olmaması nedeniyle etkili olmadıkları ve bu sebeple denetim faaliyetlerinin de 

istenilen düzeyde yatırımcıları koruyamadığı düşünülmektedir. SOX yasası ile yatırımcılar daha 

güvenilir finansal raporlar, daha fazla şeffaflık ve hesap verilebilirlik unsurları sayesinde, hile ve 

dolandırıcılıktan kaynaklanabilecek kayıpların azalmasını da beklemektedirler (Coates, 2007: 

91-116). 

“SOX Yasası, işletme denetim kurullarının bağımsızlığı ve işlevlerinin daha etkin hale 

getirilmesi, işletme yöneticilerinin sorumlulukları, açıklanan finansal tabloların kapsamlarının 

genişletilmesi, işletme yöneticileri ve çalışanları için ihlali halinde öngörülen cezai yaptırımlar 

ve Amerikan Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu’nun (SEC) yetkilerinin genişletilmesi gibi 

konuları yeniden düzenleme imkânı vermektedir. Ayrıca meydana gelen büyük güven kaybını 

telafi edebilmek için de işletme yönetimine yeniden güvenilirlik kazandırabilmeyi de 

amaçlamaktadır” (Sarbanes Oxley Yasası, 2002: 12).  

SOX Yasası, kamu işletmelerinde de yaşanan hile ve dolandırıcılıkların önlenmesini 

sağlayan kanunları uygulayarak denetimcilerin rolünü arttırmıştır. Ayrıca kamuya açıklanmış 

bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği için gerekli düzenlemeler yaparak da yatırımcıların 

korunmasını sağlamıştır. SOX Yasası, kurumsal sorumluluk açısından da yeni kriterler 

tanımlamış ve getirilen standartların ihmal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları 

belirlemiştir (Coates, 2007: 91-116; Lenn, 2013: 3). Bununla beraber yöneticilerin ve işletme 

çalışanlarının üstlendikleri görevlerde ilkeli hareket etmelerini gerekli kılmıştır. Ancak bu ilkeli 

davranışları sergilemek yerine belgeleri gizleyen, yok eden ya da uygun olmayan başka 

davranışlar sergileyenler için de hem para hem de hapis cezalarını getirmiştir. Bunların dışında 

işletme avukatları ve denetçilerine de bazı yükümlülükler getirmiştir (Sarbanes Oxley Act, 2002; 

Demircan, 2007: 51).  

 

2.1.6.1.3. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 

 

OECD’nin 27-28 Nisan 1998 tarihinde Bakanlar düzeyinde toplanması ve OECD 

Konseyi’nin, ulusal hükümetler, ilgili diğer uluslar arası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile 

birlikte bir dizi standart ve yollar geliştirmesi ile kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmaya 

başlandığı görülmektedir (TÜSİAD, 2000: 7; Kurt ve Kayacan, 2005: 349).  

OECD kurumsal yönetim ilkeleri; hissedar hakları, hissedarların adil muamele görmesi, 

doğrudan çıkar sahibi olan kesimler, kamuoyuna açıklama yapma, şeffaflık ve yönetim kurulu 

sorumluluklarını içerecek şekilde beş ana alana ilişkin düzenlemelerde bulunmaktadır. 

Böylelikle yönetim faaliyetinden etkilenebilecek tüm tarafların hak ve sorumluluklarını garanti 
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altına alabilmek amacıyla ilke ve standartlar çerçevesinde hareket imkânı vererek olası sorunlar 

açısından önlemler alabilmeyi hedeflemiştir. 

OECD kurumsal yönetim ilkelerine ait bu beş alana ilişkin ayrıntılı alt başlıklar şu 

şekilde sıralanmaktadır (TÜSİAD, 2000: 31-49); 

I. Hissedarların hakları: Kurumsal yönetim hissedar haklarını korumalıdır. 

A. Temel hissedar hakları: 1) Mülkiyet tescil yöntemlerini güvence altına alma, 2) 

Hisseleri devir ve temlik etme, 3) Zamanında ve düzenli olarak şirket haklarında açıklayıcı bilgi 

elde etme, 4) Genel hissedarlar toplantısına katılma ve oy kullanma, 5) Yönetim kurulu üyelerini 

seçme ve 6) Şirketin karlarından pay alma hakkına sahip olma. 

B. Hissedarlar işletmeyle ilgili olarak; 1) Tüzükte ya da kuruluş sözleşmesinde veya 

işletmenin temel belgelerinde yapılan değişiklikler, 2) Ek hisse çıkarma yetkisi ve 3) Sonunda 

işletmenin satışı ile sonuçlanan olağanüstü işlemler gibi, işletme ile ilgili köklü değişiklikleri 

ilgilendiren kararlara katılma ve bu kararlarla ilgili yeterince bilgilendirme hakkına sahiptirler. 

C. Hissedarlar, genel hissedarlar toplantısına etkin bir şekilde katılma ve oy kullanma 

fırsatına sahip olmalı ve oy kullanma usulleri dahil olmak üzere, genel hissedarlar toplantısını 

düzenleyen kurallar hakkında bilgilendirilmelidirler. 1. Hissedarlara genel kurulların tarih, yer 

ve gündemler ile ilgili olarak ve kurul veya toplantıda karara varılacak konularla bağlantılar 

hakkında yeterli ve zamanında bilgi verilmelidir.  2. Hissedarlara, makul sınırlamalara tabi 

olarak, genel kurullarda soru yöneltme ve gündeme yeni başlıklar ekleme fırsatı tanınmalıdır.  3. 

Hissedarlar bizzat ve gıyaben oy kullanabilmeli, ister bizzat isterse gıyaben kullanılmış olsun 

oylar eşit etkide olmalıdır. 

D. Bazı hissedarların sahip oldukları pay ile orantısız bir şekilde belirli bir kontrol elde 

etmelerine olanak tanıyan sermaye yapıları ve düzenlemeleri açıklanmalıdır. 

E. İşletme kontrolü ile ilgili piyasaların etkin ve şeffaf bir tarzda işlemesine olanak 

tanınmalıdır; 1. Yatırımcıların haklarını ve izleyecekleri yolu anlayabilmeleri için, sermaye 

piyasalarında işletme kontrolünü elde etmenin kural ve usulleri, işletmeler arası birleşmeler ve 

işletme varlıklarının önemli bölümlerinin satışı gibi olağanüstü işlemler açık bir şekilde ifade 

edilmeli ve dışarıya açıklanmalıdır. İşlemler şeffaf fiyatlarla ve sınıflarına göre bütün 

hissedarların haklarını koruyan adilane koşullarda gerçekleşmelidir.  2. İşletme ele geçirmeyi 

engelleyecek mekanizmalar, yönetimin hesap verme sorumluluğuna karşı kullanılmamalıdır. 

F. Kurumsal yatırımcılar dâhil olmak üzere hissedarlar, kendi oy haklarını kullanırken 

maliyet ve faydalarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. 

II. Hissedarların adil muamele görmesi: Kurumsal yönetim, azınlık ve yabancı 

hissedarlar dâhil, bütün hissedarlara eşit muamele yapılmasını güvence altına almalıdır. Bütün 

hissedarlar haklarının ihlali karşısında yeterli bir telafi ya da tazminat elde etme fırsatına sahip 

olmalıdır. 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

29 

A. Aynı tipten hissedarlara eşit muamele yapılmalıdır; 1. Her tipte, bütün hissedarlar 

aynı oy hakkına sahip olmalıdırlar. Bütün yatırımcılar satın almadan önce her tipten hisselerin 

oy haklarında bilgi sahibi olabilmelidirler. Oy haklarındaki her türlü değişiklik hissedarların 

oylamasına sunulmalıdır. 2. Oylar, hisseler üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişi ile üzerinde 

anlaşmaya varılan şekilde onun emanetçileri ya da atadığı mümessilleri tarafından atılmalıdır.  

3. Genel hissedarlar toplantısının işlem ve usulleri, bütün hissedarların adil muamele 

görmelerine olanak tanımalıdır. İşletme prosedürleri, oy atmayı gereksiz şekilde 

zorlaştırmamalı ya da masraflı hale getirmemelidir. 

B. İçerden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı alım satım (insider trading) ve usulsüz 

kişisel işlemler yasaklanmalıdır. 

C. Müdürler ve yönetim kurulu üyelerinin, işletmeyi etkileyen işlem ve konularla ilgili 

maddi çıkar konusu olabilecek her türlü bağlantılarını açıklamaları gerekmektedir. 

III. Doğrudan çıkar sahibi olan kesimlerin rolü: Kurumsal yönetim, doğrudan çıkar 

sahiplerinin haklarını yasalarda belirtildiği şekilde tanımalı, servet ve yeni iş alanları yaratmada 

işletmeler ile doğrudan çıkar sahipleri arasında etkin bir işbirliğini ve finansal olarak güçlü 

işletmelerin ayakta kalmasını teşvik etmelidir. 

A. Kurumsal yönetim, doğrudan çıkar sahiplerinin kanunla korunan haklarına saygı 

gösterilmesini teminat altına almalıdır. 

B. Doğrudan çıkar sahibi olan kesimlerin çıkarlarının yasalarla korunduğu durumda, 

bütün ilgili çıkar sahipleri haklarının ihlali karşısında yeterli telafi ya da tazminat elde etme 

fırsatına sahip olmalıdır. 

C. Kurumsal yönetim, doğrudan çıkar sahiplerinin katılımı açısından performans 

geliştirici mekanizmalara izin vermelidir. 

D. Doğrudan çıkar sahipleri şirket yönetim sürecine katıldıkları durumlarda, gerekli 

bilgilere erişebilmelidirler. 

IV. Kamuoyuna açıklama yapma ve şeffaflık: Kurumsal yönetim; mali durum, 

performans, mülkiyet ve işletmenin idaresi dâhil, işletme ile ilgili bütün maddi konularda doğru 

ve zamanında açıklama yapılmasını güvence altına almalıdır. 

A. Açıklamalar aşağıdaki konularda, ama bunlarla sınırlı olamamak kaydıyla, şu maddi 

bilgileri içermelidir; 

1. İşletmenin finansal ve operasyonel durumu ve işletme kar-zarar hesabı, 

2. İşletme hedefleri, 

3. Çoğunluk pay sahipliği ve oylama hakları, 

4. Yönetimkurulu üyeleri, başlıca yöneticiler ve bunlara yapılan ödeme ve ücret 

sistemleri, 

5. Öngörülebilir maddi risk faktörleri, 
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6. Çalışanlar ve diğer doğrudan çıkar sahipleriyle ilgili maddi konular, 

7. Yönetim yapısı ve politikaları, 

B. İşletme performansına ve işletmeye ilişkin bilgiler hazırlanmalı, denetlenmeli ve 

kaliteli muhasebe standartlarına uygun bir biçimde, mali ve mali olmayan beyan ve denetime 

uygun olarak açıklanmalıdır. 

C. Mali beyannamelerin hazırlanma ve sunulma yöntemleri hakkında dışarıdan ve 

objektif bir güvence oluşturmak için yıllık denetim bağımsız bir denetçi tarafından yapılmalıdır. 

D. Bilgi yayma kanalları ilgili bilgiye kullanıcılar tarafından adil bir biçimde, zamanında 

ve düşük maliyetle erişilmesini sağlamalıdır. 

V. Yönetim kurulunun sorumlulukları: Kurumsal yönetim; işletmenin stratejik 

rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin zamanında etkin denetimini, yönetim 

kurulunun işletmeye ve hissedarlara karşı hesap verme zorunluluğunu teminat altına almalıdır. 

A. Yönetim Kurulu üyeleri tam bilgilenmiş olarak, iyi niyetle, gerekli titizlik ve özenle, 

şirketin ve hissedarların en uygun çıkarları doğrultusunda hareket etmelidirler. 

B. Yönetim Kurulu kararlarının değişik hissedar gruplarını farklı şekilde etkilediği 

durumlarda, yönetim kurulu bütün hissedarlara adilane davranmalıdır. 

C. Yönetim Kurulu, yürürlükteki yasalara uygunluğu teminat altına almalı ve doğrudan 

ilgili çıkar sahiplerinin çıkarlarını dikkate almalıdır. 

D. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları içine alan temel işlevleri yerine getirmelidir; 

1. İşletme stratejisini, başlıca eylem planlarını, risk politikalarını, yıllık bütçeleri ve 

işletme planlarını yönlendirmek ve gözden geçirmek; performans hedeflerini saptamak; icraatı 

ve işletme performansını zamanında denetlemek ve büyük sermaye harcamalarını, 

devralmalarını ve mal varlığı satışlarını yönetmek. 

2. Önemli yöneticileri seçmek, ücretlerini ödemek, denetlemek, gerekli olduğu durumda 

değiştirmek ve yönetimin pürüzsüz şekilde el değiştirmesi planlarına nezaret etmek. 

3. Yönetici kademesini ve kurul üyelerine yapılan ödeme ve ücret sistemini gözden 

geçirmek, resmi ve şeffaf bir atama süreci sağlamak. 

4. İşletme varlıklarının yanlış kullanılması ve ilgili tarafların işlemlerinde kötüye 

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

çatışmalarını zamanında denetleyip sevk ve idare etmek. 

5. İşletmenin bağımsız denetim dâhil, muhasebe ve mali rapor sistemlerini güvence 

altına almak ve özellikle risk denetimi, mali kontrol ve yasalara uygunluk açısından uygun 

denetim sistemlerinin işler olmasını sağlamak. 

6. Yönetim kurulunun tabi olduğu yönetim uygulamalarının yeterliliğini denetlemek ve 

gerekli oldukça değişikliklere gitmek 

7. Kamuoyuna açıklama yapmak ve iletişim süreçlerine nezaret etmek. 
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E. Yönetim Kurulu, özellikle idareden bağımsız olarak işletme işlerinde objektif 

muhakeme yürütebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

1. Yönetim kurulları, çıkar çatışması olasılığının ortaya çıkabileceği durumlarda 

bağımsız muhakeme yürütebilecek yeterli sayıda yönetici kurul üyesi atamış olmayı göz önünde 

bulundurmalıdır. Bu türden kritik sorumluluklara mali raporları tutmak, atamalar, yöneticilerin 

ve kurullarının ücretlerinin ödenmesi örnek verilebilir. 

2. Kurul üyeleri sorumluluk alanlarına yeterinde zaman ayırmalıdırlar. 

F. Sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için, yönetim kurulu üyeleri doğru, gerekli ve 

geçerli bilgiye zamanında erişebilmelidir. 

Kurumsal yönetim; “tüm uluslar arası yaklaşımlarında, eşitlik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde tanımlanabilir. Eşitlik; işletme yönetimin 

tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve en olası çıkar 

çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder. Şeffaflık; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya 

açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, işletme ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, 

zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılır, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir 

şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin esas 

itibariyle anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme 

zorunluluğunu, sorumluluk ise; işletme yönetiminin anonim şirket adına yaptığı tüm 

faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve 

denetlenmesini” ifade etmektedir (SPK, 2003: 3). 

2.1.6.2.Kurumsal Yönetimin Türkiye’deki Gelişimi 

Türkiye’deki kurumsal yönetim uygulamalarının, OECD’nin Kurumsal Yönetim İlkelerini 

1999 yılında yayınlaması ile dikkat çektiği ve süreç içinde yapılan değişiklik ve düzenlemelerle 

günümüze kadar gelişimini ve diğer ülkelerle entegrasyonunu sürdürdüğü görülmektedir. 1999 

yılından günümüze kadar olan bu süreçte meydana gelen gelişmeleri aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür; 

  Türkiye’de OECD tarafından 1999 yılında yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Haziran 2000 tarihinde TUSİAD işbirliği ile kamuoyu ile paylaşılmıştır (TÜSİAD, 2000). 

Ayrıca 2003 yılında da SPK, OECD’nin Kurumsal Yönetim İlkelerini temel alarak 

Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınlamış(www.tusiad.org.tr) ve 2005 yılında revize 

etmiştir.  

  Kurumsal Yönetim Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 

olarak 1996 yılından itibaren tüm yatırımcıları (yerli ve yabancı) dikkate alarak Borsa 

İstanbul’a dönük bilgileri paylaşmak için İngilizce ve Türkçe web siteleri oluşturulması 

ve geliştirilmesine dönük çabalar sarf edilmektedir (İMKB, 2007: 25). 
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  2002 yılında Avrupa Birliği tarafından, halka açık tüm işletmelerin 2005 yılı finansal 

tablolarında entegrasyona dönük çalışmalar yapılmış ve Uluslar arası Finansal 

Raporlama Standartlarına (UFRS) tabi olmaları için gerekli muhasebe düzenlemeleri 

onaylanmıştır (www.verginet.net).  

  9 Eylül 2002’de SPK, İMKB ve TÜBİTAK-BİLTEN arasında “SPK ve İMKB Kamuyu 

Aydınlatma Otomasyon Projesi Sözleşmesi” kapsamında çalışmalara başlanmış ve SPK, 

İMKB Proje Yürütme Grubu oluşturulmuştur (İMKB, 2005: 20). 

  2003 yılında, SPK tarafından oluşturulan “Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu”, İMKB 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmuş ve Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin İMKB’de uygulanmasını teşvik etmeye yönelik çalışmalarına devam etmiştir 

(İMKB, 2003: 17). 

  2003 yılı Temmuz ayında SPK, önemli bir dizi direktifleri yayınlamış ve “Kurumsal 

Yönetim Kodu” tavsiye etmiştir. SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gelecek 

düzenlemeler için bir yol haritası olarak sunulmuştur (Ararat & Uğur, 2006: 5). 

  Kasım 2004 itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr  internet 

adresinden test yayınına başlamıştır (İMKB, 2004: 15).  

  SPK’nın 10.12.2004 tarihli Kararı uyarınca; Borsa İstanbul’da işlem gören işletmeler 

yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri beyanlarına 

ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarına yer vermeye başlamışlardır 

(www.borsaistanbul.com). 

 31.08.2007 tarihinde Kurumsal Yönetim Endeksi’’nin hesaplanmasına başlanmıştır. 

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, Kurumsal Yönetim ilkelerini uygulayan işletmelerin 

dâhil olduğu endeks olarak tanımlanmıştır (www.borsaistanbul.com).    

  Mayıs 2009’da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası 

ve Borsa Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin yapıldığı bir 

elektronik platform olarak KAP, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BIST) 

tarafından ortaklaşa gerçekleştirilerek Borsa İstanbul tarafından yönetilmektedir. KAP, 

güvenilirlik düzeyi yüksek verileri, hızlı, güvenli ve eşzamanlı olarak ulaşmayı 

hedefleyerek, elde edilen bilgilerle bilgi etkinliğinin ve güncelliğinin sağlanması ayrıca 

zaman, kâğıt ve işgücü tasarrufu sağlama özelliklerine sahip olarak Türkiye’deki ilk 

elektronik imza projesi olarak kullanılmıştır (www. borsaistanbul.com). 

  Kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler, 01.01.2010 tarihinden itibaren KAP’a 

gönderilmeye başlamıştır (İMKB, 2010: 33). Ayrıca 27 Aralık 2010 tarihinden itibaren 

KAP’ta 5071 sayılı elektronik imza kanununda yer alan nitelikli elektronik sertifika 

kullanımına geçilmiştir. 
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  Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde yasalaşarak; kurumsal yönetim, 

şeffaflık, dürüstlük ilkelerine dayanan uluslar arası standartlara uyum için gerekli 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

  İMKB, Finansal Bilgilendirme Platformu “Bilinçli Yatırımcı” portalı Mart 2012’de 

açılmıştır (www. borsaistanbul.com). 

  1 Ocak 2013 tarihinden itibaren UFRS sadece halka açık işletmeler için değil tüm 

işletmelerin kullanmaları gereken bir standart haline getirilmiştir (UFRS cep kitapçığı, 

2011: 5).  

  13.06.2013 tarihinde Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar, Tebliğ 

olarak resmi gazetede yayınlanmıştır (www.resmigazete.gov.tr).  

  01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren 1524 sayılı TTK hükmüne göre denetime tabi olan 

sermaye işletmelerine kurumsal web sitesi açmak ve işletmeye ait kamuoyunu bu 

siteden bilgilendirme zorunluluğu getirmiştir (www.mkk.com.tr).  

  3 Ocak 2014 yılında Kurumsal Yönetim tebliği resmi gazetede yayınlanmıştır. 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 17 maddesine dayanılarak yapılan değişiklikleri 

içermektedir (www.spk.gov.tr). 

  2015 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu yeni sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 

kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak veri deposu 

hizmetlerini yerine getiren elektronik bir platform olarak görevlendirilmeye başlamıştır 

(www.mkk.com.tr). 

  10.01.2019 tarihinde SPK, kurumsal yönetim uyum raporlamasının KAP platformu 

üzerinden kurumsal yönetim uyum raporu ve kurumsal yönetim bilgi formu 

şablonlarının kullanılmasına karar vermiştir (spk.gov.tr).  

 

2.1.7. Kurumsal Yönetim Endeksi 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan işletmelerin oluşturduğu endeks BİST Kurumsal 

Yönetim Endeksi olarak adlandırılmaktadır. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ile payları Borsa 

İstanbul pazarlarında (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 işletmelerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan 

kuruluşlarca yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007 

tarihinde başlanmış ve endeksin başlangıç değeri 48.082,17 olarak saptanmıştır. BIST Kurumsal 

Yönetim Endeksi kapsamında yer alan işletmelere kotta/kayıtta kalma ücreti BIST Kurumsal 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

34 

Yönetim Endeksi'ne girdikleri tarihten itibaren; ilk 2 yıl %50, sonraki iki yıl %25 ve izleyen 

yıllarda %10 indirim uygulanmaktadır (www.borsaistanbul.com).  

BIST Kurumsal Yönetim Endeksine, 2007 tarihinde sadece 5 işletme dâhil olurken süreç 

içinde işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak faaliyetlerine yön vermeye 

başladıkları ve bu nedenle işletme sayısının zaman içinde artmaya başladığı görülmektedir. 

2019 yılında ise endekste 47 işletmenin yer aldığı gözlenmektedir (www.saharating.com; 

www.tkyd.org). 

BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan işletmelere karşı pay ve menfaat 

sahiplerinin olumlu tutum ve davranışlar sergileyecekleri bu nedenle işletmelerin kurumsal 

yönetim ilkelerine uyum davranışını daha fazla dikkate alacakları beklenmektedir. Ayrıca BDDK 

tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği ile yasalaşan 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişmesine 

olumlu katkılar sunduğu da düşünülmektedir (www.denetimnet.net). 

 

2.1.8. Kurumsal Yönetim Raporları 

 

İşletmelerin yaşadıkları ve yaşayacakları kurumsal sıkıntıları önleyebilmek ve 

uygulamalardaki sorunları ortadan kaldırabilmek için 1992’den itibaren özellikle İngiltere’de 

kurumsal yönetim raporları hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu hazırlanan raporların amacı, 

kurumsal yönetim uygulamalarını daha da geliştirebilmektir. Süreç içerisindeki gelişimlerle 

uyumlu olarak hazırlanan bu raporların en önemlileri; Cadbury Raporu (1992), Greenbury 

Raporu (1995), Hampel Raporu (1995), Turnbull Raporu (1999), Higgs Raporu (2003), Smith 

Raporu(2003) ve Tyson Raporu (2003) olarak isimlendirilmişlerdir. Aşağıda bu raporlara 

ilişkin genel bilgiler sunulmaktadır. 

 

2.1.8.1. Cadbury Raporu  

 

Cadbury raporu, Aralık 1992’de Adrian Cadbury tarafından İngiltere’de kurumsal 

yönetimin genel görünüşü adlı bir raporla yayınlanmıştır. Raporu hazırlayan komitenin amacı, 

kurumsal yönetim standartlarını, finansal raporlama düzeyini ve denetimi arttırmaya yardımcı 

olmak yani bir bütün olarak kurumsal yönetimin gelişimine olumlu katkı yapmak şeklinde ifade 

edilmektedir. Cadbury raporunun içeriğinde, yönetim kurulunun sorumlulukları ve işletme 

yapısı gözden geçirilmektedir. En iyi uygulama kodlarına ilişkin öneriler yer almakta ve 

denetçinin rolü, muhasebe mesleğine ilişkin öneriler, hissedarların hakları ve sorumlulukları da 

yer almaktadır (Committe on the Financial Aspect of Corporate Governance, 1992: 11-15). 
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Cadbury raporunda kurumsal yönetim; “işletmelerin yönetimi ve kontrolünü sağlayan 

sistem” olarak tanımlanmaktadır. İşletme yönetiminden yönetim kurulu sorumlu 

bulunmaktadır. Kurumsal yönetimde hissedarların rolü; yöneticiler ile denetçileri atamak ve 

kendilerini tatmin eden uygun bir yönetim yapısına sahip olmaktır. Yönetim kurulunun 

sorumlulukları da, işletme stratejik amaçlarını oluşturmak, bu amaçları yürütmek için liderlik 

sağlamak, işletme yöneticilerini denetlemek ve hissedarlara onları temsil edenleri 

raporlamaktan oluşmaktadır. Kurumsal yönetimin finansal görünüşü, kurulun finansal 

politikalar oluşturması, uygulamaları izlemesi, finansal kontrolleri kullanmasının bir yolu olarak 

belirlenmektedir. Denetçilerin rolü ise, hissedarlara raporlama sisteminin temelini oluşturan 

yöneticilerin finansal tabloları üzerinde dışsal ve objektif kontroller sağlamaktır. Cadbury 

Raporunda yer alan uygulama kodları dürüstlük, açıklık ve hesap verebilirlik üzerine inşa 

edilmiştir. Dürüstlük ilkesi; eksiksiz, açık ve anlaşılır ilişkileri ifade etmektedir. Açıklık ilkesi; 

bilginin kamuoyu ile paylaşılması ile piyasa ekonomisinin etkili çalışmasına katkıda 

bulunmaktır. Yönetim kurulu hissedarlara işletmeye ait sahip oldukları bilgi dahilinde 

yapılanlar hakkında hesap vermelidirler. Bu uygulama kodları ile piyasaların faaliyet 

etkinliklerinin artması, yönetim, denetim ve finansal raporlama ile işletme genel düzeyinde 

güvenilirliğin artması hedeflenmektedir (Committe on the Financial Aspect of Corporate 

Governance, 1992: 14-15).  

 İşletme başarısızlıklarından kaynaklanan nedenlerin ortadan kaldırılabilmesi için 

kurumsal yönetim standartlarını oluşturmak ve oluşturulan bu standartları geliştirerek 

sıkıntıların azaltılması beklenmektedir. Cadbury raporunu öneren komite, sistemin bütününü 

güçlendirmeyi sağlamak ve etkinliği (geçerliliği) arttırmayı amaçladıklarını ifade etmektedirler. 

Böylelikle kurumsal yönetim standartları yükselen işletmelerde, faaliyetlerin gelişmesine 

katkıda bulunmanın yanında yatırımcı güvenini sağlama olanağı da elde edilebilir (Committe on 

the Financial Aspect of Corporate Governance, 1992: 53). 

 

2.1.8.2. Greenbury Raporu  

 

Greenbury Raporu, yönetici gelirleri konusunda kamuya ve hissedarlara bilgi vermek 

amacıyla 1995 yılında Sir Richard Greenbury başkanlığında hazırlanmıştır. Bu rapor 

kapsamında; sorumluluklar, hesap verme zorunluluğu, hissedar ve yönetici çıkarlarının 

düzenlenmesi ve işletme performansının iyileştirilmesi gibi ana konulara yer verilmiştir. 

Raporun amacının, yönetici gelirlerini belirleme ve ücretlendirilmede en iyi uygulamayı ortaya 

koymak olduğu ifade edilmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için işletmelerde bir gelir 

komitesinin oluşturulması istenmektedir. Bu gelir komitesinin; yönetim kurulu başkanından ve 

hissedarları temsil eden, hissedar temsilcisi olarak tanımlanan ayrıca finansal çıkarı olmayan 
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icra dışı yöneticilerden oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca gelir komitesi başkanının 

doğrudan hissedarlara açıklama yapması istenmektedir. Gelir komitesinin, önerileri hakkında 

yönetim kurulu başkanı ya da CEO’ya danışabilmesi ve işletme içi ve işletme dışı uzman 

tavsiyelerine erişime sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir. Yıllık genel toplantılarda, gelir 

komitesi başkanının yönetici ücretleri hakkındaki hissedar sorularını yanıtlaması ve 

gerektiğinde gelir konularında esas hissedarlarla etkileşmesinin devamlılığı önerilmektedir. 

Greenbury raporu ile gelir komitesi üyelerinin, yıllık toplantılarda hazırladıkları raporlar ile 

hissedar sorularına verdikleri yanıtlar çerçevesinde işletme çıkarlarını korunmanın yanında 

hissedar ile yönetici menfaatlerinin düzenlenmesini de amaçladıkları vurgulanmaktadır 

(Greenbury Committee, 1995: 9-11-13-14).  

 

2.1.8.3. Hampel Raporu  

 

Finansal Raporlama Başkanı Sir Sydney Lipworth öncülüğünde Kasım 1995’te kurumsal 

yönetim komitesi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komite, Cadbury ve Greenbury 

komitelerindeki önerileri ve kendi elde ettikleri uygulamaları gözden geçirerek Hampel 

Raporunu hazırlamıştır. Raporda kurumsal yönetim, “işletme faaliyetleri ile ilgilenen menfaat 

sahiplerini tamamen dikkate alınmasını sağlamak” şeklinde tanımlanmaktadır. Rapor, kurumsal 

yönetimin işletmeleri tamamen korumadığını ancak görevi kötüye kullanma ve hileleri 

engelleyebilmek için katkı yaptığını ifade etmektedir. Hampel raporu; Cadbury ve Greenbury 

raporlarındaki gibi sadece kurumsal davranış detaylarını belirlemeyi amaç edinmediğini, 

yatırımcılara ve diğer menfaat sahiplerine işletme performansının ve kurumsal uygulamaların 

değerlendirilmesine dönük olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterince güvence altına 

alınmasını amaçladığını belirtmektedir. Bu nedenle benimsedikleri Cadbury ve Greenbury 

raporlarını da içine alarak kurumsal yönetim uygulama kod ve ilkeler setini oluşturma niyetinde 

olduklarını vurgulamaktadır (Comittee on Corporate Governance, 1998: 5-7-8-9). 

 

2.1.8.4. Turnbull Raporu  

 

Turnbull raporu, Temmuz 1999’da yazılan ve  “iç kontrol sistemi” ile ilgili kodların yer 

aldığı bir rapordur. Raporda, iç kontrol sisteminin hem işletme varlıklarının korunması hem de 

hissedar yatırımlarının güvence altına alınmasına olanak vereceği ifade edilmektedir. Turnbull 

raporundaki iç kontrolün amacı, riskleri yönetmeye ve kontrol etmeye yardım etmek şeklinde 

tanımlanmaktadır. Güvenilir bir iç kontrol sisteminde, işletme içi bilgilerin geçerliliği ve 

güvenilirliği önem taşımakta ve finansal kontrolün etkinliğine doğrudan katkı yapacağının altı 

çizilmektedir. Böylece geçerli ve güvenilir bilgiler doğrultusunda hazırlanan yönetici raporları, 
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hissedarların işletmenin gidişatı hakkında bilgilenmelerini sağlayarak yıllık gözden geçirmelerle 

işletmenin operasyonel ve finansal uygunluk kontrolleri ile riskleri yönetebilmelerine olanak 

sağlayabilecektir (Turnbull Report, 1999: 3-4-5).  

Güvenli bir iç kontrol sistemi ile işletme maruz kaldığı riskleri tam ve düzenli olarak 

değerlendirerek faaliyetlerini kontrol olanağı elde ederken kanun ve düzenlemelere de uyum 

sağlama olanağı elde edecektir. Güvenli bir iç kontrol sisteminin yeterliliği ve güvenilirliği ise 

doğru uygulamalara bağlı olmaktadır. Bu nedenle işletmenin yapısı, yöneticilerin ve çalışanların 

sorumluluklarının belirlenmesi, kontrol sürecinin sürekliliği ve yapılacak düzenli gözden 

geçirmeler vb. gibi unsurlar işletmenin güvenli bir iç kontrol sistemi oluşturması açısından 

önem taşımaktadır. Ayrıca rapor da, işletmenin yönetilecek riskler karşısındaki mevcut 

politikaların oluşturulması, stratejilerin açık olması, işletme kültürü, yönetim kodları, insan 

kaynakları politikaları ile performans ödül sistemleri, işletme amaçları ve iç kontrol sisteminin 

birbirini desteklemesinin ve uygun iletişim kanalların oluşturulmasının gerekliliğine vurgu 

yapılmaktadır (Turnbull Report, 1999: 6-11).  

 

2.1.8.5. Smith Raporu 

 

Finansal Raporlama Konseyi tarafından atanan ve Robert Smith başkanlığında 

görevlendirilen bir grup tarafından “denetim komitelerine rehberlik” niteliğindeki rapor, Aralık 

2002’de hazırlanmış ve Ocak 2003’te yayınlanmıştır. Smith raporu, denetim komiteleri için 

uygun düzenleme yaparak işletme yönetim kurullarına yardımcı olmak ve denetim rollerini 

yerine getirme konusunda denetim komitesine hizmet veren yöneticilere yardım etmek 

amacıyla düzenlenmiştir. Raporda; denetim komitelerinin nasıl, ne zaman ve hangi sıklıkta 

toplanması gerektiğinden, toplantılara katılacak ve denetim komitesinde yer alacak kişilerin 

özellikleri, hissedarlara karşı sorumluluklar, denetim için gerekli bilgi ve kaynaklara nasıl 

ulaşacakları gibi hususlar yer almaktadır. Raporda ayrıca denetim faaliyetini gerçekleştiren iç 

ve dış denetçilerin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin şartların izlenmesi, atanması ve 

yaptıkları hizmet karşılığında ücretlendirilmesi konularında kimin yetkili olacağı, atama 

süreleri ve görevden almada etkin olan yöneticinin özellikleri gibi konularda da ayrıntılı 

önerilerde bulunulmuştur. Raporda, denetim komitesinin “güveni destekleme” konusunda 

önemli bir role sahip olduğu altı çizilmekte ve işler yanlış gittiğinde denetim komitesinin 

bunları “düzeltme rolünü” üstlenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Smith Report, 2003: 3-4).   
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2.1.8.6. Higgs Raporu 

 

Derek Higgs tarafından Ocak 2003 tarihinde yayınlanan bu rapor “icra dışı yöneticilerin 

rol ve etkinliklerinin yeniden gözden geçirilmesi” amacıyla yayınlanmıştır. Bu raporda; başarılı 

işletmelerin en temel özelliğinin, etkin ve güvenilir bir yönetim kurulu olduğu belirtilmektedir. 

Yönetimden kaynaklanan eksikliklerin piyasa başarısızlıkları üzerinde önemli etkisi olduğu ve 

kurumsal çöküşe neden olan görevi kötüye kullanma, yönetim hataları ve değer kayıplarında 

icra dışı yöneticilerin rol ve etkinlikleri gündeme getirilmiştir (Higgs Reviev, 2003: 11-12).  

Raporda; kurumsal yönetim kavramı, işletmelerin hissedar menfaatleri doğrultusunda 

yönetilmesini sağlayan yapı ve süreçler olarak düşünülmekte ve bu yapı ve sürecin 

hesapverilebilirlik ilkesi üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. İşletmelerdeki 

yönetim süreçlerinden icra dışı yöneticilerin sorumlu olduğu belirtilerek icra dışı yöneticilerin 

etkin olabilmesi için gerekli koşul ve davranışların nasıl olması gerektiği tartışılmıştır (Higgs 

Reviev, 2003: 21-22-77). 

 

2.1.8.7. Tysons Raporu 

 

Tyson Raporu, Haziran 2003’te Task Force üyelerinin önerileri doğrultusunda Dean 

Laura Tyson tarafından yazılmıştır. Raporda icra dışı yöneticilerin seçiminde, işletmenin 

ihtiyaçları doğrultusunda ve işletmedeki değişimlere uygun olarak özenli, dikkatli ve geniş 

biçimde bir değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. İcra dışı yönetici 

gereksinimlerinde işletmenin yaşı, büyüklüğü, müşteri özellikleri, çalışan tabanı, küresel 

piyasalar, işletmenin gelecek stratejileri ve mevcut yönetim kurulu üyeleri önemli unsurlar 

olarak sıralanmaktadır (Tyson Report, 2003: 2-4). 

Raporda icra dışı yöneticilerin aldıkları eğitimlere ve geçmiş deneyimlere sahip olmanın 

yanında özel bilgilere de sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir. Ancak tüm bunlara sahip 

olmak etkili bir icra dışı yönetici olmak için yeterli görülmemekte ve icra dışı yöneticilerin 

kişisel özelliklerinin de göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. İcra 

dışı yöneticilerin sahip olunması gereken kişisel özellikler; yüksek etik standartları ve doğruluk, 

doğru karar verebilme ve değerlendirme gücü, araştırma isteği, karşı çıkma ve sorgulama 

yetenek ve istekliliği, kişilerarası güçlü iletişim becerileri şeklinde sıralanmaktadır. Raporda, 

etkili yönetim kurulu oluşturulmasında yönetim kurulu üyelerinin farklı özelliklere sahip 

olmasının faydalı olacağı belirtilirken bu durumun sakıncalar yaratacağı da göz ardı 

edilmemiştir. Ancak en iyi tek bir yönetim kurulu bileşeni olmadığının altı çizilirken, işletmenin 

mevcut yönetim kurulu bileşenlerinin dikkate alması ve yönetim kurulu ihtiyaçlarını açık bir 
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biçimde belirtmesi ve sonrasında bu özellikler dikkate alarak icra dışı yöneticileri aramaları 

gerektiği belirtilmektedir(Tyson Report, 2003: 4-8). 

 

2.1.9. Kurumsal Yönetimin Ülke Ekonomilerine Etkileri   

 

Kurumsal yönetim, tüm işletmelerin sorumlu ve doğru bir biçimde yönetilmelerini 

sağlamak görevini üstlenirken sadece işletmeleri değil yöneticileri, çalışanları, müşterileri, 

rakipleri, tedarikçileri, ekonomileri yani herkesi ve her şeyi koruma ve kollama görevini 

üstlenen bir yönetim anlayışı olarak görülmektedir. Kurumsal yönetim anlayışı, benimsediği 

ilke ve standartlar çerçevesinde sürekli değişen ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni sorumlulukları ve 

yaptırımları gündemine alarak gelişimini sürdüren bir süreci ifade etmektedir.  

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamanın ve uygulamalarına işlerlik 

kazandırmanın ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Öncelikle 

kurumsal yönetim uygulayan ülkelerin ve bu ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin 

itibarlarının artacağı düşünülmektedir. Yükselen ülke itibarı, yabancı yatırımcıların ülkeye 

çekilmesini sağlarken ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artışına imkân 

vermekte ve böylece meydana gelebilecek krizlere karşı daha dayanıklı yapılara sahip olmak ya 

da krizleri en az hasarla atlatabilmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca ülke kaynaklarının etkin 

bir şekilde dağıtılması, refah seviyesinin artışı ve refahın sürdürülmesine imkân vermesinin 

yanısıra doğru, tarafsız ve erişimi mümkün olan bilgi sayesinde piyasalara olan güven artışı ile 

işletmelerin ihtiyaç duydukları sermayeleri daha düşük maliyetle elde etme olanakları 

oluşmaktadır. Gelişen ve büyüyen piyasalarda artan likidite ile yeni yatırım olanakları meydana 

gelebilmektedir (Jensen & Smith, 1985: 15; Sheifler & Vishny, 1997: 749; Klapper & Love, 2002: 

16; Aktan, 2006: 14; SPK, 2003: 2). 

Kurumsal yönetim, işletmelerin iç ve dış denetim faaliyetinin etkinliğinin artışına da 

katkı sağlamaktadır. Bir işletmenin güvenilir olması bu işletmeye yatırım yapacak pay 

sahiplerinin hem piyasaya hem de işletmeye duyacakları güven artışını olumlu etkilemektedir. 

Güven düzeyi yüksek bir piyasada faaliyet gösteren işletmenin piyasa değerinde meydana 

gelecek artışlar aynı zamanda finansal piyasaların gelişmesine de imkân vermektedir. İşletme 

itibarı ve piyasa değerinin artışı işletme ele geçirmeleri ve yolsuzlukların önüne geçilmesini 

sağlarken yönetimde keyfiyete izin vermeyecektir. Ayrıca işletmenin istikrarlı ve uzun dönemli 

faaliyetlerinin sürekliliği sağlanırken işletme paydaşlarının çıkarlarının da korunması sağlanmış 

olmaktadır (Aktan, 2006: 14; Karayel, 2011: 12-13; SPK, 2003: 2). 
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2.2. Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetimin Önemi 

 

Araştırmanın bu bölümünde turizm kavramı, turizm sektörünün özellikleri ve Türk 

turizm sektöründeki işletmelerin finansal ve yönetimsel sorunları tartışıldıktan sonra turizm 

sektörü açısından kurumsal yönetim kavramı, önemi ve faydaları açıklanmaya çalışılmaktadır. 

 

2.2.1. Turizm ve Turizm Sektörünün Tanımı 

 

Turizm kavramı gelişim dönemlerine göre farklı özellikleri esas alınarak çeşitli 

biçimlerde tanımlanmaktadır. Eralp (1983) turizmi, “sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir 

sağlayıcı her hangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk veya konaklamasından 

doğan olay ve ilişkilerin tümü ” şeklinde tanımlamaktadır. Günümüzde ise turizm “esas amacı 

gelir elde etmek olan bireylerin seyahatleri dışında, insanların isteğine bağlı ve geçici olarak, 

sürekli yaşadıkları yerler dışında bir ya da birden fazla gecelemelerinden doğan olaylar ve 

ilişkiler bütünü” şeklinde ifade edilmektedir (İçöz, Var ve İlhan, 2009: 15).  

Turizm faaliyetlerinin, özellikle Sanayi Devrimi ve II. Dünya savaşından sonra ortaya 

çıkan teknolojik yenilikler, demografik yapıdaki değişiklikler ve ülke ekonomilerinde meydana 

gelen gelişmeler sayesinde gerçek anlamıyla gelişmeye başladığı görülmektedir. Ülke 

ekonomilerindeki gelişmeler, uluslar arası seyahatlerin ucuzlaması, ülkeler arası seyahat 

özgürlüklerindeki artışlar, organize paket turların yaygınlaşması, havayolu taşımacılığındaki 

gelişmeler, ulaştırma araçlarının kalite ve güvenilirliklerinin yükselişi, bireylerin eğitim 

düzeyleri ve gelirlerindeki artışlar, kadın ve erkeğin her ikisinin de çalışma hayatında yer alışı, 

ücretli tatil olanaklarının ortaya çıkışı, kentleşme, sosyal güvenlik olanaklarındaki artışlar 

turizm faaliyetlerinin gelişiminde ana unsurlar olarak sıralanmaktadır (Avcıkurt, Köroğlu ve 

Sarıoğlan, 2009:2-3; Kozak, Kozak ve Kozak, 2008: 31).  

Turizm sektörü, turizm karekteristiğindeki ürünleri üreten endüstrileri içermektedir. 

Dünya Turizm Örgütü, turizm sektörü içinde turizme ilişkin ürün (mal ve hizmet) üretenlerin 

faaliyetlerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır (UNWTO, 2017: 15); 

 Gelen ziyaretçiler için konaklama tesisleri, 

 Yiyecek ve içecek hizmetlerine ilişkin faaliyetler, 

 Ulaşım hizmetleri (demiryolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, havayolu    

      taşımacılığı, karayolu taşımacılığı), 

 Seyahat acentaları ve diğer rezervasyon hizmetlerine ilişkin faaliyetler, 

 Kültürel faaliyetler, 

 Spor ve eğlenceye dönük aktiviteler, 

 Ülkeye özgü turistik malların perakende ticareti, 
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 Ülkeye özgü diğer turistik faaliyetler. 

Turizm sektöründe yer alan bu faaliyetler üç ana kategoride toplanabilir. Birinci 

kategoride; yurt içi ya da yurt dışı turistlerin öncelikli ihtiyacı olan doğrudan ya da dolaylı 

olarak mal ve hizmet sağlayan birimler (konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, restoranlar, 

perakendeciler, ulaştırma hizmetleri) yer almaktadır. İkinci kategoride; destek hizmetleri 

sağlayan birimler (yiyecek servis sözleşmeleri, çamaşırhane sözleşmeleri, yiyecek sağlayıcılar, 

tur düzenleyiciler, seyahatle ilgili yayınlar) bulunmaktadır. Üçüncü kategoride ise turizmin 

gelişmesine destek sağlayan birimler (planlayıcılar, hükümet hizmetleri, finansal kuruluşlar, 

emlakçılar, eğitim ve mesleki eğitim kuruluşları) yer almaktadır (Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 

2007: 33).   

 

2.2.2. Turizm Sektörünün Özellikleri 

 

Turizm sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak kendine has bir takım özelliklere 

sahiptir. Turizm sektörünün söz konusu özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kozak, Kozak ve 

Kozak, 2008: 38-39; Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2007: 4); 

  Turizm sektörü, diğer sektörlere göre daha karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahiptir. 

Konaklama, yeme-içme, ulaşım gibi birçok farklı alt sektörle karşılıklı etkileşime 

girmektedir.  

  Turizm sektörü, diğer sektörlere göre daha fazla sabit sermaye yatırımı 

gerektirmektedir. Bu nedenle sabit üretim faktörleri için yüksek miktarda harcama 

yapılmaktadır.  

  Turizm sektörü, günün 24 saati ve yılın 365 günü hizmet veren bir özelliğe sahiptir. 

Ayrıca sezon dışı dönemlerde söz konusudur. 

  Turizm sektöründe hizmet üretilmekte ve üretilen bu hizmetin üretimi, satışı ve 

tüketimi soyut bir özellik taşımaktadır. Kalite göreceli bir kavram olduğundan ve 

müşterilerin beklentileri farklılaştığından müşteri tatmini gibi konularda önemli 

farklılıklar meydana gelebilmektedir.  

  Üretilen hizmetlerin kalite ve içerikleri bir birimden diğer bir birime göre farklılık 

gösterirken müşterilere göre de değişkenlik göstermektedir.  

  Tüketicilerin tercihleri sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle ürünler ekonomik 

ömürlerini doldurmadan yeni ürünlere yerlerini bırakmaktadırlar.  

  Turizm sektörü emek yoğun bir özelliğe sahiptir. Yani hizmetin yerine getirilmesi 

nitelikli insan gücüne dayanmaktadır.  
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  Diğer sektörlere göre en büyük farklılık turizm sektöründeki üretilen ürünlerin 

stoklanamaz oluşudur. Bu nedenle bir ürün üretilmeden önce pazarlanmaya başlar. 

Üretim tüketimle eş anlı olarak gerçekleşmektedir.  

  Turizm sektöründe turist, ürünü satıldığı yerde tükettiği için dağıtım sistemi tersine 

işlemektedir.  

  Turizm talebi pek çok gelişmeden hızla etkilenmektedir. Ekonomik ve politik gelişmeler, 

turizm sektörünü diğer sektörlere göre daha hızlı etkilemekte ve bu nedenle de sektörün 

daha riskli hale gelmesine neden olmaktadır.  

  Turizm sektöründe sunulan ürünler zamana, turist yapısına, değişen istek, ihtiyaç ve 

beklentilere göre farklılaşabilmektedir. Bu nedenle turist yapısındaki farklı sosyo-

ekonomik, sosyo-demografik ve sosyo-psikolojik özelliklere uygun mal ve hizmetlerin 

sunumu gerekmektedir. 

  Turizm arzı özellikle kısa dönemde, ekonomik değişkenler karşısında esnek olmayan bir 

özelliğe sahiptir. Talebin aşırı arttığı dönemlerde hızla bu ürünlerin sunumuna imkân 

verecek şekilde arttırılması söz konusu değildir.  

  Turizm ürünü heterojen bir özelliğe sahiptir. Çünkü turizm sektörü sadece üretilen bir 

ürünle ilgili olmayıp fiziksel, doğal, kültürel ve beşeri değerleri de içine alarak bir 

bütünlük içerisinde tanımlanmaktadır. Birbirinden bağımsız pek çok unsurla iç içe 

hareket edilmesi turizm ürünün değerlendirilmesinde sıkıntılara yol açabilmektedir. 

 

2.2.3. Türk Turizm Sektöründeki İşletmelerin Yaşadıkları Genel Sorunlar  

 

Turizm sektörünün ekonomik krizler, doğal afetler, savaşlar, güvenlik ve terör olayları, 

hava koşulları, ulaşım, uluslar arası anlaşmalar ve devlet politikalarına karşı duyarlı oluşu 

turizm işletmelerinin istikrarını doğrudan etkileyebilmektedir (Furmolly & Kırkulak-Uludağ, 

2017: 69). Turizm sektörü diğer sektörlere göre ekonomik, siyasal ve sosyal değişimlerden daha 

fazla ve hızlı etkilenmesinin yanında diğer sektörlerle de daha yoğun ve karşılıklı bağımlılık 

ilişkisi içerisinde bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sektör birçok sorunla karşı karşıya 

kalabilmektedir. Turistik ürünlerin üretildikleri yerde tüketilmeleri gerektiği için ürünlerin 

daha sunumu gerçekleşmeden tanıtım faaliyetlerini başlatmak gerekmekte ve destinasyonu bir 

cazibe merkezi haline getirmek için uzun bir zaman süresine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Turizm sektöründeki yatırımlar yüksek düzeyde sabit sermaye ile kurulan yatırımlardır. 

Özellikle konaklama işletmelerine ilişkin yatırımların %85-90’nı duran varlıklardan meydana 

gelmektedir. Duran varlık yatırımlarının geri dönüş süreleri uzun bir zaman dilimine 

yayılmaktadır. Ayrıca mevcut duran varlıkların yenilenme süreleri diğer sektörlere göre daha 

kısa vadede gerçekleşmektedir. Yatırımların hem kuruluş aşamasında hem de yenilenme 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

43 

aşamasındaki yatırım maliyetlerindeki yükseklikler ve yatırımların geri dönüş sürelerinin uzun 

olması önemli finansal sorunlara neden olabilmektedir. Yatırımların geri dönüş sürelerinin 

uzaması işletmenin çalışma sermayesine olan ihtiyacını arttırarak kısa vadeli yükümlülüklerin 

yerine getirilmesinde sıkıntılara neden olabilmektedir. Ayrıca müşterilerin zevk ve tercihlerinin 

değişimine yönelik yapılacak ürünlerdeki değişiklikler yeni maliyetlerin ortaya çıkmasına neden 

olurken yatırım maliyetlerini arttırabilmektedir. Bunun dışında turizm sektöründe yatırım için 

kullanılan kredilerin vadelerinin de kısa olması yatırımların maliyetlerinin ödenmesi 

aşamasında sıkıntılara yol açabilmektedir (Kandır, Önal ve Karadeniz, 2007: 81; Civan & Cenger, 

2013: 355).   

Kandır, Karadeniz, Özmen ve Önal (2008), Türk Turizm sektöründe büyüme 

göstergelerinin turizm işletmelerinin finansal performansları üzerindeki etkisini inceledikleri 

araştırmalarında turizm gelirlerinin finansal performans üzerinde etkisi olmadığını, doluluk 

oranlarının işletme performansları üzerinde etkili olduklarını gözlemlemişlerdir. Ayrıca turizm 

işletmelerinin finansal performanslarının ekonomik konjonktürden etkilenmelerine rağmen 

turizm gelirlerinin iktisadi kriz dönemlerinde azalmayıp arttığı ya da aynı kaldığını 

saptamışlardır. 

Karadeniz (2012), 2002-2009 yılları arasında BIST’te işlem gören turizm işletmelerinin 

finansal ve toplam risk düzeylerini değerlendirdiği çalışmasında, faaliyet kaldıraç derecesinin 

yüksek olduğunu saptamıştır. Yüksek sabit maliyetlere sahip olan turizm işletmeleri için bu 

durumun normal olduğu düşünülmektedir. Ancak sabit varlıklara olan yatırımların yüksekliği 

bu kaynaklar için uygun vadeli finansal kaynakların bulunma zorluğu ve satışlardaki belirsizlik 

nedenleriyle olabildiğince özkaynaklardan yararlanmalarını gerektirdiği belirtilmektedir. 

Ayrıca Türk Turizm işletmelerinin sektöre göre faaliyet ve finansal kaldıraç düzeylerinin etkin 

yönetilmediği ve bu yüzden faaliyet riski arttıkça finansal riski arttığı da ifade edilmektedir. 

Civan ve Cenger (2013), BIST turizm işletmelerinin finansal yapı ve karlılık oranları 

arasındaki ilişkinin analiz edilmesine dönük çalışmalarında, Turizm sektöründeki işletmelerin 

neredeyse tamamının borçla finanse oldukları ve bazı işletmelerin yeni yatırımlar için likidite 

sıkıntısını gidermek için yeniden borçlanmaya gittiklerini gözlemlemişlerdir. İşletmelerin 

kaynak yapısını incelediklerinde ise ağırlıklı olarak bazı işletmelerin tamamen kısa vadeli borçla 

finanse olduğu görülürken, bazı işletmelerin ise hem kısa vadeli hem de uzun vadeli borçlarla 

finanse oldukları görülmüştür. Ayrıca işletmelerin likidite sorunlarını yabancı kaynaklarla 

çözmek isterlerken kaynak maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle finansal kaldıracın karlılık 

üzerinde olumlu etkisini de göremediklerini de belirtmektedirler.  

Kahiloğulları ve Karadeniz (2015), 2011-2013 yıllarını baz alarak gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin daha çok 

özkaynakla finanse olduklarını gözlemlemişlerdir. Konaklama işletmelerinin daha fazla 
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özkaynakla finanse edilmelerinin nedeni olarak yabancı kaynak yaratma konusunda bilgi 

eksikliği olabileceği vurgulanmaktadır. Konaklama işletmelerinin yabancı kaynaklardan 

yararlanırken de daha çok kısa vadeyi tercih ettikleri gözlenmiştir. Ayrıca konaklama 

işletmelerinin sabit yatırım maliyetleri ile işletme sermayesi ihtiyacının yüksek tutarda olduğu 

da belirtilmektedir. 

Karadeniz, Dalak, Beyazgül, Günay (2017), Türk Turizm sektöründeki konaklama ve 

yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin finansal yapılarının sabit sermaye ağırlıklı olduğu ve 

bu sektörlerin varlık yapısına uyumlu bir biçimde kaynak kullandıkları ve uzun vadeli yabancı 

kaynakları tercih ettiklerini gözlemişlerdir. Ayrıca uzun vadeli yabancı kaynakların tamamının 

banka kredilerinden oluştuğunu saptamışlardır. Bu nedenle turizm işletmelerinin uzun vadeli 

yabancı kaynak kullanımında finansal kaynak çeşitliliğinden yararlanamadıkları 

belirtilmektedir. 

Turizm sektöründe risk ve belirsizliğin yüksek oluşu, operasyonel maliyetlerin 

kontrolünün zor oluşu, kar marjlarının düşük ve döviz kuru riskinin yüksek oluşu gibi nedenler 

turizm sektörünün diğer sıkıntıları olarak sıralanabilir (Kahiloğulları & Karadeniz, 2015: 542). 

Türkiye’de turizm sektörüne uygulanan vergi oranlarının yüksek oluşu turizm yatırımından 

gelir elde eden yatırımcılar açısından ciddi finansal zorlukların nedenlerinden biri olarak 

görülmektedir. Akdeniz çanağında yer alan rakip ülke vergi oranlarının daha düşük olması 

ülkeler arası rekabette Türk turizm sektörünün önemli bir sıkıntısı olarak belirtilmektedir 

(“Turizm işletmecileri de KDV’de”, 2017). 

 Tezcan, Karadeniz, Kandır, Önal (2008), Türkiye’de turizm gelirlerinden elde edilen 

vergi oranlarının yüksek olmasının bölge ülkeler arasındaki rekabet üstünlüğünü etkilemesi 

açısından bir sorun olduğunu vurgulamaktadırlar. Çalışmada rekabet üstünlüğünün 

korunabilmesi için turizm sektöründeki vergi oranlarının indirilmesi gerektiği üzerinde 

durulmakta ve özellikle gelişme düzeyi açısından yetersiz olan turizm bölgelerinde serbest 

turizm bölge yaklaşımı ile serbest bölgelere tanınan tüm vergi kolaylıklarının yanında diğer 

teşviklerin uygulanmasının turizm sektörünün gelişimini sağlaması bakımından önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. 

Küreselleşme, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin bir kısmının çokuluslu 

büyüme ve rekabet stratejileri izlemeleri yönetim ve organizasyon alanında yeni yaklaşımların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle rekabetin yoğun olduğu turizm sektörünün 

hem örgüt içi hem de örgüt dışı gelişmelerden etkilenmeleri nedeniyle örgüt yapı açısından 

sorunlar yaşayabilmektedirler (Çavuş,  2008: 21). 

Diğer işletmelerde olduğu gibi turizm işletmelerinde de yönetsel sorunlar söz 

konusudur. Bu sorunlar daha çok yönetim fonksiyonlarının istenilen şekilde 

gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Yöneticiler planlama, örgütleme, yürütme, 
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koordine etme ve denetimden kaynaklı sorunlarla da karşı karşıyadırlar. Otel işletmelerinde 

yöneticilerin karşılaştıkları sorunları şu şekilde özetlemek mümkündür (Kıngır, 2006: 462); 

• İşletme misyon ve vizyonunun net olmaması, 

• Veri kaynaklarının yetersizliği ve güvenilirliği, 

• Yönetici kararlarının isabetsiz oluşu,     

• Yöneticilerin sorunları öngörecek vizyona sahip olamamaları,  

• Yöneticileri yetkilendirilme konusundaki yetersizlikler, 

• Yöneticilerin risk üstlenme düzeylerinin düşük oluşu ve kararlar almada gecikmeler 

yaşanması. 

14.02.2017 tarihinde Türkiye Otelciler Federasyonu, turizm sektörü açısından yaşanan 

sorunları belirleyerek, bu sorunların çözümü için yapılması gerekenleri dokuz maddede 

toplamıştır. Türk Turizmindeki sorunların çözümü için yapılması gerekenler şu şekilde 

sıralanmaktadır (“Turizimciden 9 maddelik”, 2017);  

  Turizm sektörü için düşük faizli ve uzun vadeli özel işletme kredilerinin verilmesi, 

  Ödenmemiş vergi, prim vb borçlar için faizsiz erteme imkanı verilmesi, 

  KDV oranlarının yüksek olması nedeniyle KDV Kanununda değişiklikler yapılması ve 

KDV ve ÖTV iadelerinin turizmcileri de kapsamı içine alması, 

  İş kanunundaki düzenlemelerin turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak 

yapılması, 

  Yurt dışında Türkiye’ye karşı olumsuz bakışın giderilebilmesi için, etkin tanıtımların 

koordineli bir biçimde gerçekleştirilmesi, 

  Elektrik, su ücretleri konusunda indirimler ve yüksek atık su ve emlak vergileri 

konularında uygun oranlar sağlanması, 

  Turizm alanlarına ilişkin 49 yıllık tahsis sürelerinin uzatılması, 

  2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun güncellenmesi, 

  Antalya, Dalaman, Bodrum vb. havayollarının dış uçuşlarda direk kullanılabilmeleri. 

Turizm sektörü diğer sektörlere göre daha hassas bir yapıdadır. Sektörün doğrudan 

doğruya dış ziyaretçilerden elde edilen gelire dayalı oluşu ülke riski ile daha yakından ilişki 

halinde olmasına neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan terör olayları ve Türkiye’nin 

sınır komşusu olan Suriye’deki karışıklıklar ve göçler Türk turizm sektörü açısından önemli 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkenin güvenliği konusunda dış ülkelerin 

vatandaşlarına yaptıkları güvenlik uyarıları turizm gelirlerinde önemli düşüşlere neden 

olmasının yanında sektörün daralmasında da etken olabilmektedir. 

Yukarıda sıralanan sorunlara karşı turizm işletmelerinin kurumsal yönetim 

uygulamalarını gerçekleştirmeleri ve başarı ile uygulamaları durumunda kurumsal yönetimden 

beklenen genel avantajlardan yararlanmaları beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle; turizm 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

46 

işletmelerinin yoğun sabit sermaye yatırımları gerçekleştirmeleri öncelikle kaynak elde etmede 

ve kaynağın vadesinde sıkıntılara yol açtığı belirtilmektedir. Yatırımcılar güven duydukları 

işletmelere kaynak aktarmak isterler. Kurumsal yönetim uygulamalarını başarı ile 

gerçekleştiren işletmelere olan güven artışı ile yatırımcıların sahip oldukları kaynakları bu 

işletmelere yönlendirmeleri ve verdikleri borç vadesinin ise uzun vadeye yayılması 

beklenmektedir.  

Turizm işletmelerinin ihtiyaç duydukları kaynağın maliyetinde yaşanan sorunlar 

konusunda literatürde (Gupta, Kennedy, & Weaver, 2009: 294) kurumsal yönetim 

uygulamalarını (başarı ile) gerçekleştiren işletmelerin borç maliyetlerinde bir azalış meydana 

geldiği belirtilmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetim uygulamalarını (başarılı bir biçimde) 

gerçekleştiren turizm işletmelerinin sermaye maliyetlerinde azalışlar beklenmektedir. Böylece 

elde edilen işletme güveni ile alınan borcun daha uzun vadeye yayılması ve sermaye 

maliyetlerinde azalışlar sağlanarak bu sorunların ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

düşük maliyetlerle elde edilen kaynak sayesinde özkaynaklarla finansman yerine yabancı 

kaynaklarla finanse olma fırsatı da elde edilebilir.  

Kurumsal yönetim uygulamalarının turizm işletmelerinin yönetim ve organizasyon 

yapısından kaynaklanan sorunlarına çözüm olacağı da beklenmektedir. İşletmenin 

organizasyonel yapısı bu kurallar uygun bir biçimde oluşturulacağı için karar alma, risk 

üstlenme, koordinasyon ve denetim konularından kaynaklanan sorunların çözümlenmesi 

beklenmekte ve profesyonel kişiler tarafından yönetilecek işletmelerin hem hissedarlar hem de 

borç verenler tarafından izlenme gereklilikleri nedeniyle yöneticilerin alacakları kararlarda 

işletme kaynaklarını daha verimli kullanmaları beklenmektedir. Ayrıca kurumsal yönetim 

uygulamalarının turizm işletmelerinin satışlardaki dalgalanmalar nedeniyle yaşadıkları 

sorunlara da çözüm olması beklenmektedir. Müşterileri doğru bilgilendiren ve müşteri istek ve 

ihtiyaçları beklentileri doğrultusunda yanıt veren işletmelerin müşteri sürekliliği elde etmesine 

ve operasyonel etkinliklerde artış elde etmesine olanak sağlaması beklenmektedir. 

 

2.2.4. Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetimin Gerekliliği 

 

Turizm, çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip bir sektördür. Pek çok sektör ile aynı 

anda ilişki kurmak durumundadır. Ulusal turizm yönetiminde ulaşım, istihdam, çevre, kültür ve 

sanayi konularında ülke stratejilerinde bakanlıklar arasında yoğun koordinasyon oluşturmak 

gerekliliği içindedir. Bu gereklilik nedeniyle bölgesel ve yerel otoritelerle işbirliği kaçınılmaz 

olmaktadır (Göymen, 2000: 1026). 

Turizm sektörünün diğer sektörlerle karşılıklı ilişki içinde oluşu politik, sosyal ve 

ekonomik gelişmelerden daha fazla etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu durum turizm 
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sektörünün diğer sektörlere göre daha hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu işaret 

etmektedir. Turizm sektörü, özellikle politik kararlardan hemen etkilenen bir özelliğe sahiptir. 

Ülke ya da bölge güvenliği konularında da aynı hassaslığı devam etmektedir. Ayrıca destinasyon 

bölgesindeki halkın kültürel özellikleri, eğitimi ve davranışları da sektörün gelişiminde önemli 

unsurlardır. Turizm sektöründeki müşteri isteklerindeki değişimlerin izlenmesi ve müşterilerle 

etkili iletişim kurulabilmesi de oldukça önem taşımaktadır (Göymen, 2000: 1029). 

Turizm sektörünün kurduğu ilişkiler, birbirine karşılıklı bağlı bir sistem üzerine 

oturmaktadır. Turizm işletmeleri tarafından verilen hizmetler farklı organizasyonlar tarafından 

karşılanmaktadır. Karşılıklı etkileşim çerçevesinde gerçekleşen bu eylemlerde karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi söz konusu olmaktadır. Kurulacak işbirliği ve etkileşim, hem turizm işletmeleri 

arasındaki ilişkiler hem de turist ile ilişki kuracak işletmeler açısından bilgi birikimi ve 

kullanımını önemli hale getirmektedir. Tatile çıkacak olan kişiler; seyahat yapacakları yer, 

ulaşım aracı, konaklama yeri, ödeme bilgisi konularında bilgilenme ihtiyacı içerisinde 

olmaktadırlar. Turizm işletmeleri de hem tüketici grupları hakkında hem de tüketim taleplerine 

ilişkin bilgilere sahip olmak ihtiyacı içindedirler. Sahip oldukları bu bilgilerle tüketici istek ve 

ihtiyaçlarını öngörmek ve bu öngörülere dayanarak uygun ürünler sunma imkânı elde etmek 

istemektedirler (Karataş & Babür, 2013: 19). Ayrıca günümüzde internet teknolojisindeki 

gelişmeler hem tüketici hem de turizm işletmeleri açısından bilginin daha hızlı bir biçimde 

ulaşılmasına ve belirli ihtiyaçların hızlı bir biçimde gerçekleşmesine imkân vermektedir. 

Şekil 2.2.4.1’de görüldüğü gibi turizm organizasyonlarına ilişkin ilişkiler sisteminin 

yoğunluğu nedeniyle bu ilişkilere kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde bakılmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Kurumsal yönetim anlayışı, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmede 

işletme içi ve işletme dışı menfaat sahiplerini dikkate alarak yoğun bir etkileşime dönük 

anlayışa sahip oluşu turizm işletmelerinin yoğun, karmaşık ve çok yönlü yapısına uygun 

olacaktır. Kurumsal yönetim tarafsız, doğru, şeffaf ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda tüm 

organizasyonlara yön vererek karşılıklı kurulacak ilişkilerin güven temelinde ve kurumsal yapı 

çerçevesinde oluşumuna imkân veren bir yönetim anlayışına sahiptir. Turizm sektörünün çok 

taraflı olmasının yanı sıra işletmeler için yapılan yasal düzenlemelerle bu ilişkiler ağının 

yönetiminde kurumsal yönetimin önemli katkısı olacağı beklenmektedir. Bu katkı ile turizm 

sektörünün başarısında kurum yeterliliklerinin yanı sıra bölgesel ve çevresel unsurlarla 

ortaklaşa gerçekleştirilecek karşılıklı güven esasına dayalı işbirliği ve sürekliliğe doğrudan 

etkisi olacaktır.  
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Şekil 2.2.4.2. Turizm yönetimi (Pechlaner, Raich, & Kofink, 2011: 59). 

Turizm işletmelerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerde müşteri isteklerini tam olarak 

karşılayabilmeleri sadece kendi faaliyetlerine bağlı değildir. Sektörde ya da dış çevrede 

meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler hem turizm işletmesini hem turizm işletmesi ile 

etkileşen diğer işletmeleri etkilemekte hem de müşteri istekleri ve davranışları üzerinde etkiye 

sahip olmaktadır. Turizm faaliyetini çevreleyen menfaat sahiplerinin çokluğu turizm 

işletmelerinin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetilme ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Kurumsal yönetim ilkeleri, işletmelerin iyi yönetilmeleri, hissedar haklarını korumaları 

ve işletme paydaşları ile kurulan ilişkiler çerçevesinde hareket etmektedir. Turizm 

işletmelerinin de hem hissedarlar hem de diğer paydaşlar ile kuracağı ilişkiler düşünüldüğünde 

kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu olması turizm işletmelerinin istenilen şekilde 

yönetilmelerine ve karşılaşılan sorunların üstesinden gelinmesine katkı yapması 

beklenmektedir.  

3 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre 

borsada işlem gören işletmelere kurumsal yönetim ilkelerini uygulama esasları yayımlanmış ve 

halka açık olmayan işletmeler bu kapsam dışında bırakılmıştır (www.ticaretkanunu.net).  

Borsada işlem gören halka açık turizm işletmelerinde kurumsal yönetim tebliğinde belirtilen 

konulara uyum çabalarında artışlar görülmektedir. Turizm işletmelerinin, kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık ilkesi gereğince işletme web sitelerini kurdukları, yatırımcı ilişkileri birimini 

oluşturdukları ve yıllık faaliyet raporlarını yayınlayarak gerekli bilgileri ilgililere ulaştırma 
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çabasında oldukları görülmektedir. Yönetim kurullarının oluşturulduğu ve yönetim kurulları 

içinde icracı ve icracı olmayan üyelerin bulunduğu, yönetim kurullarının görevlerini daha etkin 

yapabilmelerine dönük komitelerin (denetim komitesi, riskin erken saptanma komitesi, 

kurumsal yönetim komitesi ve aday gösterme komitesi) oluşturulduğu ve bu komitede yer 

alacak üyelerin yeterlilikleri konusunda özen gösterilmeye başlandığı gözlenmektedir. Pay 

sahiplerinin haklarının korunmasına dönük çabaların arttırıldığı, ancak bazı işletmelerin 

hissedarları arasında imtiyazlı payların bulunduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca işletmelerin 

sektöre ve rakiplere dönük ayrıntılı raporları bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerine ilişkin 

konularda da turizm işletmelerin zayıf oldukları gözlenmektedir. Yöneticilere ödenen ücretler 

ve haklar konusunda ayrıntılı bilgilere henüz yer verilmediği görülmektedir (Karadeniz & Bakay 

Ergene, 2015: 88).  

 
2.2.5. Kurumsal Yönetimin Turizm İşletmelerine Sağlayacağı Faydalar 

 
Ülke ekonomilerine yaptıkları katkı nedeniyle turizm sektörünün önemi her geçen gün 

artmaktadır. Turizm gelirlerinin ülke ekonomileri üzerinde önemli bir kaynak oluşturdukları 

genel kabul görmektedir. Turizm sektörü ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamanın 

yanında sosyo-kültürel değişimlere, bölgesel gelişmelere, yerel halkın gelirinin artışına da katkı 

sağlamaktadır ( Yıldız & Durgun, 2010: 6).  

Türkiye’nin turizm gelirlerinin yıllar içinde önemli artışlar kaydettiği gözlenmektedir. 

1970’de 51 milyon dolarken, 1980’de 3 miyar dolara, 2004 yılında 17 milyar dolar civarında 

iken 2014 yılında 34 milyar dolara ve 2018 yılında ise bir miktar azalışla (son birkaç yıldır 

sınırdaki savaş ve huzursuzluklar nedeniyle) 29,5 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Turizm 

sektöründen elde edilen gelirler temel alındığında ise Türkiye ekonomisi açısından önemli bir 

döviz geliri kaynağı olduğu ifade edilmektedir (www.tursab.org.tr; www.turob.com.tr). 

Turizm sektörünün; milli gelir, dış ödemeler dengesi, istihdam, yabancı sermaye girişi ve 

bölgesel gelişmeler üzerinde olumlu katkılar sağlayarak hem sektörün hem de ülke 

ekonomisinin gelişimi üzerinde önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır (Çımat & Bahar, 2003: 

13; Dilber, 2007: 206; Kandır, Karadeniz, Özmen ve Önal, 2008: 232; Furmolly & Kırkulak-

Uludağ, 2017: 69).   

Turizm sektörünün ülke milli gelirini arttıran etkisi sayesinde ülke yatırımlarından 

artışlar elde edilmektedir. Artan yatırımlar sayesinde ortaya çıkan yeni iş olanakları istihdam 

sağlamaktadır. Artan istihdam, kişi başına gelirin artmasına izin vererek gelir artışı ile hem 

ekonomik yapıda hem de sosyal yapıda önemli gelişmeler elde edilmesine katkı yapmaktadır 

(Dinçer 1997: 53; Tezcan, Önal, Karadeniz ve Kandır, 2007: 51). 

Turizm sektörü ödemeler dengesi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye’de, 

turizm gelirlerinin özellikle dış ticaret açıklarının kapatılmasında oldukça önemli rol oynadığı 
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bilinmektedir. Turizm gelirlerinin 2012 yılında GSYİH içindeki payı %3,3, ihracata oranı ise 

%19,2 ve dış ticaret açıklarını kapatma oranı %43,75 iken 2015 yılında GSYİH içindeki payı 3,7 

ve ihracat oranı %21,9 ve dış ticaret açıklarını kapatma oranı %49,73’e yükselmiştir. Ancak 

2016 ve 2017 yıllarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle turizm gelirlerinin 2016 yılında 

GSYİH içindeki payı %2,6 ve ihracat oranı %15,5’e, dış ticaret açıklarını kapatma oranı %39,48’e 

ve 2017 yılında GSYİH içindeki payı %3,1 ve ihracat oranı %16,7 ve dış ticaret açıklarını 

kapatma oranı ise %34,25’e düşmüştür. 2018 yılında ise GSYİH içindeki payı %.3,8 ve ihracat 

oranı %17,5 ve dış ticaret açıklarını kapatma oranı %53,5 olarak gerçekleşmiştir 

(www.tursab.gov.tr; http://yigm.kulturturizm.gov.tr; www.dunya.com.tr). 

Turizm sektörünün emek-yoğun ağırlıklı olması, istihdam açısından da oldukça önem 

taşımaktadır. Teknolojinin hızla arttığı günümüzde turizm sektöründe insan emeğine duyulan 

ihtiyacın daha fazla olması ekonomide emek kullanım düzeyinin arttırılması ve bu nedenle 

işsizliğin azalmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca turizm sektörünün dünya 

genelinde en fazla iş sahasına sahip bir sektör oluşu da hem istihdam hem de turizm sektörünün 

yarattığı katma değer açılarından sektörün önemini göstermektedir (Dilber, 2007: 213). 

Turizm sektörünün ülke ekonomileri üzerinde yarattığı önemli etkiler nedeniyle turizm 

işletmelerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ile uluslararası standartlara uyumunun 

kolaylaşacağı beklenmektedir. Ayrıca daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışı ve hesap 

verebilirlik ilkeleri ile turizm sektörünün kuracağı iç ve dış ilişkiler sektörün ve turizm 

işletmelerinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İşletmenin mali durumu, iş 

performansı, pay sahipliği ve yönetimi konusunda yatırımcıların bilgi sahibi olmaları sayesinde 

işletmeler yabancı kaynak temininde ulusal ve uluslar arası finansal piyasalarında önemli 

fırsatlar elde edebilirler (“Konaklama sektöründe kurumsal yönetim”, 2014).  

Turizm sektörü özellikle günümüzde teknolojik araçlardaki gelişmelerin hız kazanması 

ile uluslar arası hareketliliğin artışı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu uluslar arası hareketliliğin, 

uluslar arası seyahat nedeniyle ülke ve devlet itibarlarını (güven ve güvenilirlik) daha ön plana 

çıkardığı görülmektedir. Ülkenin politik olarak alacağı kararlar, ekonomik olarak yaşanan 

krizler, kültürel olarak turizme bakış, ülke güvenliği gibi konular yatırımcılarla ve menfaat 

sahipleri ile doğrudan ilişkili olduğu için turizm sektörünün başarısı üzerinde büyük bir öneme 

sahiptir. Bu bağlamda ülke ve işletme yönetiminde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanma 

gerekliliği büyük önem arzetmektedir.  Hem turizm işletmelerine yabancı yatırımcıların bakışı 

hem turizm faaliyetinde bulunan turistlerin ülke ve işletmeye bakış açılarından yöneticilerin 

işletmeyi kurumsal yönetime uygun şekilde yönetmeleri konusu gündeme gelmektedir. 

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayan işletmeler, özsermaye karlılıklarını arttırarak, 

kreditörlere daha fazla güven duygusu vererek ve dış finansman olanaklarından da daha fazla 

yararlanma şansı elde ederek sermaye maliyetlerini düşürürken bu konuda yatırım yapacak 
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olan yatırımcılara da daha fazla güven verebileceklerdir. Bu faydaların yanında piyasada yatırım 

yapılmaya değer işletmeler olarak görülme olanağını da elde edeceklerdir (Gürbüz & Ergincan, 

2004: 76; Varış, Küçükçolak, Erdoğan ve Özer, 2001:3). Turizm sektörü sabit maliyetlerin 

yüksek olduğu ve zaman içinde yenileme gerektiren bir sektördür. Dolayısıyla bu sektörde 

faaliyet gösteren turizm işletmelerinin, sermaye piyasalarına açılma ve bu piyasalardan daha az 

maliyetle (Gompers, Ishii, & Metric, 2001: 6; Guillet & Mattila, 2010: 682), uzun vadeli kaynak 

elde etmek ve kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilebilme imkânlarına kurumsal yönetim 

uygulamaları ile kavuşabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca kurumsal yönetim, işletmelerin 

profesyonelliğini arttırarak, yönetici yeteneklerini geliştirerek, güçlü rekabete önderlik ederek 

ve turizmde büyük kuruluşların genişlemesi için bir araç olarak da kullanılabilir (Pechlaner, 

Raich, & Kofink, 2011: 74). 

Kurumsal yönetim hem büyük yatırımcıyı hem küçük yatırımcıyı hem de borç verenleri 

güvence altına alan ve yönetici itibarına önem veren bir sistem olarak tanımlanmaktadır 

(Shleifer & Vishny, 1997: 738). Kurumsal yönetim sayesinde turizm sektörüne yatırım yapan ya 

da yapacak olan büyük ve küçük yatırımcılar yatırım yaptıkları işletmelerin yatırım 

yapılabilecek düzeyde güvenilir, iyi bir biçimde yönetilen bir işletme olduğu konusunda ve 

haklarının da koruma altında olduğu bilinci ile yatırımlarının karşılığını alma güvencesini 

hissedeceklerdir.  

Finans piyasaları ve kreditörler açısından bir işletmenin güvenilir olması oldukça önem 

taşımaktadır. Kurumsal olarak verilecek güven anlayışı ile işletme etkinliğinin arttırılması etkin 

bir iç denetime sahip olunmasını gerektirmektedir. İç denetim, kurumsal yönetim çerçevesinde 

hem işletmenin denetim komitesi ve yönetim kuruluna karşı hem de dış denetimle kurduğu 

ilişki çerçevesinde güven rolünü üstlenmektedir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin performanslarını arttırmak, finansal kaynaklara ve piyasalara etkin bir şekilde 

ulaşabilmek için kurumsal yönetim uygulamaları ve iç denetim konuları büyük önem 

taşımaktadır (Köroğlu & Aktaş, 2014: 273, 290). Denetim komitesi kurumsal yönetime yardım 

eden etkili bir araç olarak görülmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetim uygulamalarının işler 

hale gelmesi ile turizm sektöründeki işletmelerin iç denetime daha fazla önem vermeleri ve 

yeterli iç denetim mekanizmaları ile meydana gelebilecek hataların önüne geçilebilme 

olanakları elde edeceklerdir (Damitio, Kintzele, Kwiatkowski, & Kintzele, 2010: 35).  

Kurumsal yönetim uygulamaları ile işletmeye ilişkin pek çok değişkene ilişkin çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda kurumsal yönetime önem veren işletmelerin işletme değerini 

arttırma, borcun maliyetinde azalışlar, hisse fiyatlarında artışlar, içeride güvenirlik dışarıda 

güven inşa ettiğine dair kanıtlar elde edilmiştir (Tantivanichanon, Wongsurawat, & Rajchamaha, 

2015: 253). Gompers, Ishii ve Metrick (2001), çalışmalarında hisse senedi getirisi ile kurumsal 

yönetim arasında güçlü bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Black, Jang ve Kim (2003); Black, 
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Carvalho ve Gorga (2009); kurumsal yönetim ile işletme pazar değeri arasında anlamlı ve pozitif 

ilişkiler elde etmişlerdir. Klapper ve Love (2002); Silva ve Leal (2005) kurumsal yönetim ile 

ROA arasında pozitif ilişkiler elde etmişlerdir. Turizm işletmeleri açısından da benzeri etkilerin 

gerçekleşebileceği düşünülmektedir.  

Bayrakdaroğlu (2010), mülkiyet yapısındaki yoğunlaşma ile finansal performans 

arasındaki ilişkileri incelediği çalışmasında, daha az ortağın bulunmasının işletmelerin daha 

yüksek finansal performans gösterebilecekleri şeklinde yorumlanmıştır. Halka açıklık oranı ile 

mülkiyet yoğunluğu arasındaki ters ilişki nedeniyle halka açıklık oranı yüksek olan işletmelerin 

varlıklarını ve özkaynaklarını daha verimli yönettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadan 

yola çıkarak turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de halka açılma oranlarını 

arttırarak varlıklarını ve özkaynaklarını verimli yönetme şansını elde edebilecekleri ortaya 

koymaktadır. 

SPK (2003), kurumsal yönetim uygulamalarının işletmeler ve ülke açısından önemli 

yararları bulunduğunu ifade etmektedir. Bu yararlar şu şekilde sıralanabilir: ülke itibarında 

artış, sermaye maliyetlerindeki azalışlar, rekabette üstünlük (hem ilke hem de işletme), finansal 

imkânlardaki artışlar, krizlere karşı daha dayanıklı bir (örgütsel) yapı, sermaye piyasalarının 

gelişmesi ve bu sayede imkânlarda artış ve likidite elde etme kolaylığı. Kurumsal yönetim 

uygulamalarının getireceği avantajlar sadece işletmeler için değil aynı zamanda ülke 

ekonomilerinin gelişmesine, ülke imajının artmasına, sermayenin yurt dışına kaçmasının önüne 

geçilerek yabancı sermaye yatırımlarının artmasına, ekonominin ve sermaye piyasalarının 

rekabet gücünün artışına, krizlerin daha az zararla atlatılmasına, kaynakların daha etkin bir 

şekilde dağılmasına, yüksek refahın sağlanmasına ve sürdürülmesine imkân vereceği 

belirtilmektedir (SPK, 2003: 2). Ayrıca işletme itibarının artışına yapacağı katkı sayesinde 

işletmenin tanınırlılığında da artışa neden olacaktır. İşletme yönetiminde keyfiyete izin 

verilmeyerek ve etik kurallara uygun bir biçimde hareket etmeye imkan verecektir. Topluma 

karşı sorumlulukların yerine getirilmesinde daha duyarlı davranışlar sergilenmesini ile 

işletmelerin istikrarlı ve uzun dönemli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak verecektir 

(Aktan, 2006:14; Alp ve Kılıç, 2014:229-234).  

 

2.2.6. Türk Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Yaklaşımının Başarı Koşulları 

 

OECD (2004), kurumsal yönetim uygulamalarını; yatırımcı güvenini sağlama, ekonomik 

verimlilik ve büyümeyi arttırabilmenin ana unsuru olarak görmektedir. Kurumsal yönetim, bir 

işletmenin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer paydaşları arasındaki ilişkileri 

içermektedir. Böylece kurumsal yönetim, çıkar gruplarının menfaatleri arasında bir denge 

oluşturarak, toplumun, çevrenin ve işletmelerin gelecek amaçlarını gerçekleştirme çabası 
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içindedir. Turizm sektörü de farklı sektörlerle ve içinde bulunduğu toplum ile karşılıklı ve çok 

yönlü ilişki halinde bulunmaktadır. İlişkilerin çok yönlü olması, kurumsal yönetim ilkelerine 

uyumu zorunlu hale getirmektedir. Çünkü turizm sektörü hem ülkenin iyi yönetilmesini hem de 

sektörün iyi yönetilmesini gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik amacı başta olmak üzere ve 

içinde bulunulan çevrenin (doğal güzelliklerin korunması, tarihi yapının bozulmaması gibi) 

çıkarlarının korunması ile işletme amaçlarına ulaşılmasını ve diğer grupların amaçlarını da 

maksimize edecek şekilde turizm alanındaki çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır.  

La Porta, Silanes, Shleifer ve Vishny (2000) çalışmalarında,  ülkedeki yasal korunma 

düzeylerinin, kurumsal yönetim uygulamaları ile yatırımcı ve menfaat gruplarının güvence 

altına alınabilmesi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Türkiye’de 2012 yılında 

yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerin yapısı ile 

ilgili önemli düzenlemeler yapılmış ve kurumsal yönetim ilkeleri yasal bir zeminde kapsamlı ve 

somut bir biçimde tanımlanmıştır (Gönen & Yürekli, 2016: 130-136). Ayrıca kurumsal yönetim 

konusunda yayınlanan tebliğler ile gerekli düzenlemelere yer verilmesi, kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum konusuna verilen önemin bir ifadesi olarak düşünülebilir. Kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumun yaygınlaşması için yapılan yasal düzenlemeler diğer sektörleri olumlu 

etkilediği gibi turizm sektörünün gelişmesine de doğrudan katkı sunması beklenmektedir. 

Kurumsal yönetim, işletme ile ilgili tüm çıkar gruplarının haklarını koruma altına almak 

suretiyle piyasaların güven içinde hareket edebilmesine olanak sağlayarak işletmelerin 

devamlılığını da garanti altına alan bir süreçtir. Kurumsal yönetim, tüm çıkar gruplarının 

piyasada etkin bir şekilde hareket edebilmesi için birtakım unsurları uygulayabilme derecesine 

bağlı olmaktadır. Bu unsurları Gregory ve Simms, Millstein Raporu’nda (1999: 7) şöyle 

sıralandığını ifade etmektedirler:     

  Hissedar haklarının korunmasını sağlamak ve kaynak sağlayıcılarla uygulanabilir 

anlaşmalar elde etmek (Adillik), 

  İşletmenin finansal performansı, kurumsal yönetim ve işletme ortakları ile ilgili yeterli, 

doğru ve karşılaştırılabilir bilgileri zamanında açıklanmasını zorunlu kılmak (Şeffaflık),   

  Yönetici ve ortakların çıkar sıralamasını sağlamak için, yönetsel rolleri, sorumlulukları 

ve gönüllü destekleme çabalarını açıklamak (Hesap verilebilirlik), 

  Toplumun değerlerini yansıtan kanun ve ilgili düzenlemelerin işletme uyumunu 

sağlamak (Sorumluluk). 

Pay sahipleri, yönetime katılsın ya da katılmasın işletmenin yönetimi, finansal ve hukuki 

durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye ulaşmak isterler. Ayrıca pay sahipleri 

dışındaki menfaat sahiplerinin de bilgiye ulaşabilmeleri önem taşımaktadır. Paylaşılan bu 

bilgiler, işletmelerin kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde yapmış oldukları açıklamalarla 

elde edilmektedir. Bu nedenle kamuya açıklanan bilgilerin gerçeği yansıtması, doğru, zamanlı ve 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

54 

güvenilir olması oldukça önem taşımaktadır (akt. Pamukçu, 2011: 138). Özellikle yönetime 

doğrudan katılmayan pay sahipleri finansal tablo ve faaliyet raporları sayesinde işletme 

hakkında gerekli bilgilere erişebilmektedirler. Şeffaflık ilkesi gereğince işletmenin performans 

ve stratejileri konusundaki paylaşımları ise finansal raporlama araçları ile sağlanabilmektedir. 

Böylelikle kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesine uyum, yöneticilerin sorumluluklarını yerine 

getirirken tüm menfaat sahiplerine karşı adil, şeffaf, hesap verebilirlik ve sorumluluk 

çerçevesinde hareket etme olanağı verebilmektedir. Ayrıca bu sürecin işleyebilmesi için gerekli 

işletme içi ve işletme dışı ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yanında sistemin bir bütünlük 

çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerini benimsemesi ve kurumsal yönetim sisteminin 

oluşturulması ile gerçekleşebilir (Arı, 2008: 50). 

Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık ve halka açık olmayan turizm işletmeleri daha 

çok aile işletmesi şeklindedir. Aile işletmelerinin kurumsallaşma ve kurumsal yönetim 

uygulama düzeylerine ulaşmalarında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.  Kurumsal yönetim 

uygulamalarının bu karşılaşılan sorunları çözmede etkili bir araç olacağı düşünülmektedir.  Aile 

işletmelerinde karşılaşılan en önemli sorun aile içi ilişkilerin birbirine karıştırılmasıdır. Birden 

fazla aile üyesinin işletmede yer aldığı ve sonraki kuşaklara yönetimi aktarılan işletmelerde 

kurumsallaşma oluşturulamadığında sorunlar meydana gelebilmektedir. Böyle bir durumda 

özellikle kuşaklar arasında vizyon farklılıklarından yaşanan çatışmalar oluşabilmektedir. Bakış 

açısı ve yönetsel konulardan kaynaklanan yaklaşım farklılıkları karar alma süreçlerinde 

tıkanmalara yol açabilir. Aile işletmelerinde yöneticiler profesyonel kişiler tarafından yerine 

getirilmediğinde ise benzer öngörülere sahip aile üyeleri alternatif düşünme yöntemlerine 

ihtiyaç duymadıklarında karar alma süreçlerinde bazı risklerle karşılaşılabilir. Benzer 

öngörülere sahip olmak olası riskleri gözden kaçırmaya neden olabilir (Doğrusoy, 2017: 34-37). 

Aile işletmelerinde aile üyeleri genellikle yeni iş yapma yöntemlerine ve değişim programlarına 

karşı kapalı bir davranış sergileyebilirler. Bu durum aile işletmelerinin gelişimlerinin önünde 

bir engel oluşturmaktadır. İşletmenin yazılı bir aile anayasasının olmadığı durumlarda 

işletmede gerçekleşen uygulamalar bazı belirsizliklere sahip olmaktadır (Deloitte, 2006: 11). 

Benzer şekilde işletmenin çalışma yöntemlerinin yazılı olmamasından kaynaklanan sebeplerle 

de menfaat sahipleri ile aralarındaki ilişkiler konusunda sorunlar oluşmasına neden olabilir. 

Ayrıca aile üyeleri arasında yaşanan çekişmelerin yanı sıra aile üyelerine karşı kayırma 

davranışları da bazı sakıncaları beraberinde getirmektedir (Ekmekçioğlu, Kanuni, Gürsoy ve 

Sezer, 2012: 54-55). Kurumsal yönetim uygulamaları hem işletme organizasyon yapısının 

belirlenmesi, iş ilişkilerinin belirli esaslara tabi olması ve işletmenin vizyon, misyon ve stratejik 

amaçlarının yerine getirilmesi konularında avantajları beraberinde getirmesini sağlamakta hem 

de hissedar, yönetici ve borç verenler arasındaki menfaatlerin ve ilişkilerin düzenlenmesini 

mümkün kılmaktadır.  
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Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinin bazıları halka açık bazıları ise halka 

açık olmayan işletmelerdir. Özellikle halka açık olmayan turizm işletmelerinin menkul kıymet 

borsalarından yararlanamama, uygun maliyetli banka kredisi elde edememe, teşviklerden 

yararlanamama, yeni finansman tekniklerini bilmeme ve uygulama konularındaki yetersizlikleri 

nedeniyle finansal sorunlarla karşılaşabilmektedirler (Yılmaz, 2007: 162). Halka açık olmayan 

bu işletmelerin sermaye piyasalarına açılmaları ile belirli yararlar elde etmeleri 

beklenmektedir. Öncelikle işletmelerin payları borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra 

paylarını teminat göstererek uzun vadeli ve düşük maliyetli borçlanabilme olanağı elde 

etmektedirler. Arz ve talebe göre işletme paylarının borsada alınıp satılması ortaklara önemli 

bir likidite olanağı vermektedir. Payları borsa’da işlem gören işletmeler, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık ilkesi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kendilerini ve ürünlerini tanıtma 

olanaklarını elde etmektedirler. İşletmelerin hesap verme ve şeffaflık ilkelerine uyumları 

sayesinde ise kurumsal bir yapı çerçevesinde hareket etmelerine ve işletme sürdürülebilirliğine 

imkan vermektedir. İşletme kredibilitesinde sağlayacakları artış ile yabancı ülkelerde de menkul 

kıymetlerini ihraç edebilme yani yurtdışı piyasalarına erişim imkânlarını elde edebilirler 

(Sebilcioğlu, Karaağaoğlu, Karacar, Naipoğlu, Arkun ve Kaçer, 2013: 62-63). Ayrıca Türkiye’de 

BIST’te işlem gören turizm işletme sayılarının sektörün büyüklüğüne göre düşük olduğu 

düşünülmektedir. Borsada işlem gören turizm işletme sayılarının arttırılmasının turizm 

sektörüne yararlar sağlaması da beklenmektedir. Borsada işlem görmek turizm işletmelerinin 

finansal sorunlarının çözümüne katkı sağlamanın yanında borsada işlem görme turizm 

işletmelerinin uluslar arası piyasalarda tanınmasına da olanak verecektir. Bunların dışında 

turizm sektöründeki gelişmeler sayesinde sektörün ülke ekonomisine yapacağı katkının artışı 

da sağlanmış olacaktır (Sakarya, 2008: 10). Yılmaz (2007), halka açık olmayan turizm 

işletmelerinin finansal sorunlarının çözümünde sermaye piyasalarından daha fazla 

yararlanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve yeni işletmeler piyasasına özgü 

menkul kıymet borsalarının kurulmasını önermektedir. Borsada işlem gören işletmelerin 

kurumsal yönetim uygulamalarına uyum gerekliliği nedeniyle borsaya kote olan turizm 

işletmelerinin kurumsal yönetim uygulamalarını daha hızlı ve etkin bir biçimde 

gerçekleştirmeleri beklenmektedir.  

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelerini 

arttırabilmek için yasal çerçevede düzenlemelerin yapılması kurumsal yönetim konusuna 

verilen önemin bir ifadesi olarak görülebilir. Kurumsal yönetim konusuna verilen önem turizm 

işletmelerinin kanunların getirdiği (zorunlu) uygulamalara uyum sağlama çabaları sayesinde 

kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi oranında sektörün başarısının da artacağı 

düşünülmektedir.     
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3. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Son yıllarda işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları ve bu uygulamaları etkileyen 

değişkenler ile kurumsal yönetim uygulamalarının işletmelere olan etkileri finans literatürünün 

en çok araştırılan ve tartışılan konularından birisidir. Yapılan çalışmaların temelini işletmelerde 

kurumsal yönetim ilkelerinin uygulama kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, 

kurumsal yönetim ile finansal performans veya finansal kararlar arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi, iç denetim, kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının işletmeler açısından nasıl 

hayata geçirildiğinin ortaya koyulması gibi konular oluşturmaktadır. Bu amaçla gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde farklı zaman dilimlerini ve farklı sektörlerde halka açık işletmelerin 

finansal verileri üzerinde bir takım istatistiksel ve ekonometrik analizler içeren çalışmalar 

yapılmış ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna ek olarak işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulamalarını açıklamada anket yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalarda bulunmaktadır. Her 

ne kadar finans literatüründe son yıllarda kurumsal yönetim kavramı oldukça yoğun bir şekilde 

işlense de, turizm sektörüne yönelik olarak oldukça az sayıda çalışmanın yer aldığı 

görülmektedir. Buna karşın son yıllarda Türkiye’deki turizm işletmelerinin kurumsal yönetim 

algılarına ve uygulamalarına yönelik çalışmaların yaygınlaşmaya başlandığı da dikkati 

çekmektedir. Dolayısıyla çalışmanın amaçları doğrultusunda, kurumsal yönetim kavramı ile 

ilgili çalışmaları, kurumsal yönetimle ilgili turizm sektörü dışındaki diğer sektörlere yönelik 

olarak yapılan çalışmalar ve kurumsal yönetimle ilgili turizm sektörüne yönelik olarak yapılan 

çalışmalar olarak iki grupta toplamak mümkündür. 

 

3.1. Kurumsal Yönetimle İlgili Turizm Sektörü Dışında Diğer Sektörlere Yönelik 

Gerçekleştirilen Çalışmalar 

 

Genel olarak literatür incelendiğinde kurumsal yönetimi ortaya çıkaran unsurların ve 

kurumsal yönetimin ana çerçevesinin çizildiği çalışmaların öncelikle yer aldığı görülmektedir. 

Kurumsal yönetim çerçevesinin geniş bir yapıya sahip olması nedeniyle bu çerçevede yer alan 

her bir unsurun literatürdeki çalışmalara kaynaklık yaptığı (bir araştırma konusu olduğu) ifade 

edilebilir. Kurumsal yönetime ilişkin ilk dönemlerdeki çalışmalarda ağırlıklı olarak kurumsal 

yönetimin yatırımcı koruması, vekalet probleminin çözümünde etkili olan yöntemler (yönetici 

teşviki ve yönetsel sağlamlaştırma), azınlık hissedarı ile çoğunluk hissedarı, hissedar-yönetici 

çatışmaları odağında meydana gelen hukuksal düzenlemelerin işletme üzerinde yarattığı 

etkilerin incelendiği ve daha sonraki çalışmalarda ise kurumsal yönetim uygulamalarının 

işletme değeri, işletme performansı üzerinde etkileri ile CEO ikiliği, yönetsel teşvikler, iç 

denetimin önemine ilişkin konuların tartışıldığı görülmektedir. 
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Kurumsal yönetim kavramının ortaya çıkışı her ne kadar işletmelerin başlangıcından 

itibaren var olduğu (Adam Smith Ulusların Zenginliği) kabul edilse de özellikle 1980’li yıllardaki 

çalışmalarla daha fazla önem taşımaya başladığı ve günümüze kadar pek çok çalışmaya 

kaynaklık yaptığı bilinmektedir. Özellikle kurumsal yönetim konusunda Jensen ve Meckling 

(1976), Fama ve Jensen (1983), Jensen ve Smith (1985), Williamson (1988), Shleifer ve Vishny 

(1997), Zingales (1997), La Porta, Silanes, Shleifer ve Vishny (2000), Gompers, Ishii ve Metric 

(2001), Cremers ve Nair (2005), Brown ve Caylor (2006), Bebchuk, Cohen ve Ferrell (2009) 

çalışmalarının önemli olduğu kabul edilmektedir.  

Jensen ve Meckling (1976), çalışmalarında sahiplik yapısı teorisini geliştirmek için 

vekalet teorisi, mülkiyet hakları teorisi ve finans teorisi unsurları birleştirerek incelemişlerdir. 

Sahiplik yapısı ve kontrol faaliyetlerinin ayrılmasından kaynaklı vekalet ilişkisi ve vekalet 

maliyetinin ortaya çıkışı ve yönetici anlaşmaları, izleme faaliyetleri ve artan hak kayıplarının 

önüne geçilmesinde işletme değeri üzerinde borç kullanımının önemini tartışmışlardır. Ayrıca 

yöneticilerin sahip olacağı mülkiyet haklarının vekalet maliyetini azaltmadaki rolünü 

incelemişlerdir. 

Fama ve Jensen (1983a), çalışmalarında organizasyonlardaki karar verme süreçlerini 

incelemişler ve hissedar haklarını tanımlayarak karar verme ve risk üstlenmenin farklı ellerde 

toplanması nedeniyle ortaya çıkan vekâlet probleminden kaynaklı sıkıntıları kontrol altına 

alabilecek mekanizmaları belirlemek istemişlerdir. Çalışmada, mülkiyet ve kontrolün 

birbirinden ayrılması, farklı organizasyon yapıları bakımından incelenerek işletmenin 

devamlılığı açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, ilgili konularda yöneticilerin 

sahip olduğu özel bilgilere diğer kademedeki yöneticiler arasında yaygınlaşması ile bilgi 

asimetrisinin önüne geçilebileceği ve böylece vekalet sorununun azaltılabileceği 

belirtilmektedir. Çalışmada yine yönetim kurullarının, alınan önemli kararları onaylama ve 

izlemesinin oldukça önemli bir role sahip olduğu ifade edilmektedir. Çalışmada ayrıca yönetim 

kurullarındaki üye sayısının arttırılması; üst düzey karar verenler ile kontrol edenler arasında 

bir anlaşma yapılmasının zorlaştırılmasını sağlarken aynı zamanda vekâlet problemini kontrol 

altına alan bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. 

Fama ve Jensen (1983b), çalışmalarında işletmelerin varlığını devam ettirebilmeleri için 

vekâlet sorununun çözümü üzerinde odaklanmışlardır. Farklı özelliklere sahip olan özel 

işletmeler (halka açık şirketler, ortaklıklar, mülk sahipleri vb.) üzerinde vekâlet probleminin 

kontrolü konusu tartışılarak karar alma ve kontrol faaliyetlerinin ayrılmasını içeren yöntemler 

tartışılmıştır. Çalışmada ayrıca büyük ve karmaşık yapılı organizasyonların faaliyet gösterdiği 

halka açık şirketlerdeki pay sahipliği yararının, risk üstlenme ve karar fonksiyonlarının 

ayrılışından kaynaklanan vekâlet maliyetini dengeleyeceği ve vekalet maliyetinin kontrol 

edilebileceği vurgulanmıştır.  
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Jensen ve Smith (1985), işletmedeki sahiplik hakları, yönetim ayrışması ve risk üstlenme 

kavramları arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Bu bağlamda çalışmada, hak sahipleri ve 

hissedarlar arasındaki çıkar çatışmasını kontrol etmek için izleme (monitoring) ve bağ kurma 

(bonding) şartlarını vekâlet teorisi temelinde nasıl kullanılacağı ve kurumsal anlaşma ile 

hakların nasıl güvence altına alınacağı tartışılmıştır. Çalışma da ayrıca yöneticiler ile hissedarlar 

ve hissedarlar ile kreditörler arasındaki çıkar çatışmalarının kaynakları ve bu çatışmaların 

kontrol edilebilmesi için alınabilecek önlemler hakkında genel bir çerçeve çizilmiştir. 

Williamson (1988), çalışmasında vekâlet teorisi ile işlem maliyeti yaklaşımlarının 

yönetsel yetkilendirme, etkin anlaşma ve yönetim kurulu konularında benzer bir çözüm açısına 

sahip olduğu saptamıştır. Buna karşın vekâlet teorisi ve işlem maliyeti teorilerinin birim analiz 

değerlendirmeleri (işlem maliyeti genel, vekâlet teorisi bireysel vekil), yapılan harcama 

maliyetleri (vekalet maliyeti, işlem maliyeti), örgütle ilgili işlemlerdeki zaman boyutu (ex-ante, 

ex-post), süreç ve (tarafsız) anlaşma konularına bakışlarında ise farklılıklara sahip oldukları 

belirtilmektedir. Vekâlet teorisinin daha çok kurumsal kontrol konusuna odaklandığı 

vurgulanırken işlem maliyet teorisinin ise daha çok dikey bütünleşme konusuna odaklandığını 

vurgulanmaktadır.  

Karpoff, Marr ve Danielson (1994), çalışmalarında kurumsal yönetim yapısı ile 

performans ölçütleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.  Bu amaçla 1984-1989 yılları arasında 

495 işletme üzerinde 20 kurumsal yönetim ilkesinin 320 farklı kombinasyonuna ilişkin durum 

araştırılmıştır. Analizde performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ile piyasa değeri 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda yönetsel sağlamlaştırma ile hem ROA hem de Pazar 

Değeri/Defter Değeri değişkenleri arasında negatif ilişki bulunmuştur. Buna karşın işletme 

performansını geliştirerek hissedar çıkarlarını maksimize etmek davranışı ile işletme 

performans ölçütleri arasında pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Analizde son olarak hissedar 

çıkarları ile işletme performansı (ROA) arasında doğrudan bir ilişki görülmemekle birlikte 

hissedar çıkarları ile Pazar değeri/Defter değeri arasında ise pozitif bir ilişki elde edilmiştir.  

Kang ve Shivdasani (1995), çalışmalarında 1985-1990 yılları arasındaki 270 finans dışı 

Japon işletmelerinde tepe yönetim ve işletme performansının çeşitli paydaşlar (ana banka, blok 

hissedar, kreitsu ve yönetim kurulundaki yöneticiler) üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada işletme performans ölçütü olarak varlık getirisi 

(ROA), artan hisse getirileri ve net faaliyet geliri alınmıştır. Araştırma sonucunda rutin olmayan 

tepe yönetim devir hızı ile endüstri ortalama varlık getirisi (ROA), aşırı hisse getirileri ve 

faaliyet geliri arasında önemli ölçüde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmada yine zayıf işletme 

performansının rutin olmayan üst düzey devir hızı olasılığını önemli ölçüde arttırdığına ilişkin 

sonuca ulaşılamamıştır. Tepe yönetim devir hızının performansa duyarlılığı, ana banka ilişkisi 

ile önemli ölçüde olduğu saptanmıştır. Yani Japonya’daki ana banka sisteminin önemli bir 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

59 

kurumsal yönetim işlevi gerçekleştirdiği sonucu elde edilmiştir. Ayrıca yönetim kurulunda dış 

yöneticilerin bulunmasının tepe yönetim devir hızı olasılığını etkilemediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Shleifer ve Vishny (1997), işletme ortak yapısı, yönetici anlaşmaları, yönetici fırsatçılığı, 

yasal düzenlemeler, büyük ve küçük yatırımcılar ve vekâlet sorunu konularını inceleyerek iyi bir 

kurumsal yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tartışmışlardır. Çalışmada yönetici kadar 

bilgiye sahip olmayan yatırımcının, yöneticiye verdiği karar yetkisinin çeşitli sorunlara neden 

olacağı ve bu sorunların giderilmesinde yöneticilerle yapılacak anlaşmaların bu sorunu bir yere 

kadar çözeceğini ancak beklenmeyen durumlar karşısında bu anlaşmaların işe yaramayacağı 

vurgulanmıştır. Çalışma sonucunda ABD, Almanya ve Japonya’da başarılı kurumsal yönetim 

sistemlerinin olduğu ancak yatırımcıların yasal olarak korundukları ülkenin ABD olduğu ifade 

edilmiştir.    

Zingales (1997) kurumsal yönetimi, işletmenin gerçekleştireceği yatırımlarından elde 

edilecek verim üzerinde, bugün yapılacak anlaşmanın gelecekteki durumunu sınırlandıran 

karmaşık ilişkiler seti olarak tanımlamıştır. İşletmenin gelecek için yapacağı anlaşma şartlarını 

bugünden öngörmesinin zor olması nedeniyle “anlaşmaların yetersizliği” konusunu 

vurgulamıştır. Yapılan anlaşmalar yeterli ise, yatırımcıların ya da tarafların korunacağını ve 

hissedarların daha fazla korunmaya ihtiyaç duymayacağını belirtmiştir. Ayrıca anlaşmaların 

yetersizliği durumunda anlaşmadan kaynaklanan yetersizliklerin daha çok hissedarları 

etkileyeceği ve bu nedenle hissedarların işletme kontrolünde neden etkin olmaları gerektiği 

konusu da çalışmada tartışılmıştır.  

Core, Holthausen ve Larcker (1999), çalışmalarında 205 halka açık ABD işletmesinde 

1982-1984 yılları arasında kurumsal yapının etkinliğini temsil eden yönetim yapısı ve sahiplik 

yapısı ile CEO teşvik düzeyi arasındaki ilişkileri regresyon analizi ile değerlendirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda yüksek büyüme fırsatına sahip işletmeler ile büyük işletmelerin (yönetsel 

kalitesi yüksek yöneticiler olarak tanımlanan) CEO’lara daha fazla teşvik ödedikleri 

belirlenmiştir. Yine CEO teşvik değişkenleri ile hisse getirisi arasında pozitif ve önemli bir ilişki 

elde edilirken varlık getirisi (ROA) ile önemsiz bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda 

ayrıca sahiplik yapısı ve yönetim kurulu özelliklerinden kaynaklanan teşvik bileşenleri ile 

işletme faaliyeti ve hisse getiri performansı arasında negatif bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Bununla beraber zayıf kurumsal yapıya sahip işletmelerde daha fazla vekâlet problemi olduğu 

ve vekalet problemi olan işletmelerde de performansın daha kötü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Claessens, Djankov, Fan ve Lang (1999), çalışmalarında Batı Asya ülkelerindeki zayıf 

mülkiyet hakları, hissedar hakları ve yetersiz yasal sistem konuları ile işletmelerin sahiplik 

yapısı ve kurumsal performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu amaçla 1996 yılında 

(bölgesel finansal kriz öncesi) nakit akış hakları, kontrol hakları ve blok hissedarlık şekilleri 
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(aile, kurum ve kamu) ile pazar değeri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

yüksek nakit akışları, yüksek pazar değeri ile ilişkilendirilirken kontrol haklarının yüksek 

olduğu ülkelerde düşük pazar değeri elde edilmiştir. Çalışmada yine kontrol haklarındaki 

yoğunluk artışının küçük hissedar hak ihlalleri artışına yol açtığı ifade edilmiştir.  

La Porta, Silanes, Shleifer ve Vishny (2000) çalışmalarında, yasal kökenine göre 49 

ülkeyi sınıflandırarak yatırımcıyı koruma, kredi verenleri koruma ve yasa ile düzenlemeleri 

uygulama ölçü düzeylerini karşılaştırmışlardır. Ülkeler arasında yasal koruma bakımından 

farklılıkların bulunduğu ve bu nedenle bazı ülke yasalarının yatırımcıları bazılarınınsa kredi 

verenleri daha fazla koruma eğiliminde olduğu saptanmıştır. Kurumsal yönetim etkinliği 

üzerinde yasal yatırımcı korunmasının önemli olduğu belirtilmekte ve yatırımcı korumasının 

zayıf olduğu durumlarda ise hak ihlallerinin sınırlandırılmasında kurumsal yönetimin bir 

güvence oluşturabileceği belirtilmektedir. Ayrıca yatırımcıların yasal olarak korunduğu 

durumlarda finansal piyasaların gelişimine katkı yapacağı belirtilmektedir. Hissedar 

korumasının; halka açılma oranında yükselişe, kişi başına daha fazla sayıda menkul kıymete 

sahip olma ve daha değerli borsaya kavuşma olanaklarını elde edecekleri ve kredi verenlerin 

yasal olarak korunduğunda ise daha büyük finansal (kredi) piyasalara ulaşılacağı 

belirtilmektedir. Kurumsal yönetimin; halka açılma, hissedarlığın yaygınlaştırılması ve finansal 

piyasaların genişlemesine katkılarda bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışma sonucunda 

yatırımcıyı koruma ile etkili kurumsal yönetim arasında ilişkili olduğunu saptanmıştır. 

Yurtoğlu (2000), IMKB’deki Türk işletmelerinin sahiplik yapısı ile işletme 

performansları arasındaki ilişkileri incelemiştir. İşletme performans ölçüleri olarak aktif 

karlılığı, işletme piyasa değeri ve temettü ödemeleri bağımlı değişken; işletme büyüklüğü, en 

büyük ortak oranı, kaldıraç oranı ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda işletme mülkiyet yoğunluğu ile işletme performans ölçülerinin her üçü ile negatif 

ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca büyük hissedarların performans üzerinde az etkili 

olduklarında oy hakları/nakit akış hakları (kaldıraç) oranındaki artışın piyasa değerini olumsuz 

etkilediği ve azınlık hissedarlarına karşı işletme sahiplerinin fırsatçı davranışlar gösterebileceği 

belirtilmektedir.  

Gompers, Ishii ve Metrick (2001), çalışmalarında kurumsal yönetim ile hisse getirisi, 

işletme değeri, sermaye maliyetleri, faaliyet ölçümleri ve işletme ele geçirme faaliyetleri 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Bu amaçla 1990-1999 yılları arasındaki 1500 büyük işletme 

üzerinde hissedar hakları düzeyini temsil eden bir kurumsal yönetim endeksi geliştirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda hissedar hakları güçlü olan işletmelerin hisse senetlerini satın alma ve 

hissedar hakları düşük olan işletmelerin ise hisse senetlerini satma stratejileri uygulayarak 

%8,5’lik normalüstü getiri elde ettikleri saptanmıştır. Yine çalışmada hissedar hakları güçlü olan 
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işletmelerde yüksek işletme piyasa değeri, yüksek karlar, yüksek satış büyüklüğü, düşük 

sermaye maliyetleri ve daha az işletme ele geçirmeleri gerçekleştiği sonucu elde edilmiştir.   

Mitton (2002), 1997 Asya krizinde Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler ve Tayland’daki 

398 işletmedeki kurumsal yönetim uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkilerini 

incelemiştir. Bu bağlamda çalışmada kamuya yapılan açıklamaların düzeyi, işletme sahiplik 

yapısı, kurumsal çeşitlendirme ve hisse senedi fiyatı gibi değişkenler kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda, kamuya yapılan açıklama düzeyindeki artışın hisse performansını arttırdığı bununla 

birlikte azınlık hissedarları karşısındaki şeffaflığın ise hak sömürüsüne dönük davranışlarda 

azalışlara neden olduğu saptanmıştır.  

Klapper ve Love (2002), çalışmalarında 25 gelişmekte olan ülkede kurumsal yönetim 

düzeyi ile faaliyet performansı ve piyasa değeri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. İşletme 

piyasa değerini ölçmek için Tobin q, faaliyet performans değerini ölçmek için aktif getirisi (ROA) 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kurumsal yönetim ile faaliyet performansı ve piyasa değeri 

arasında yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca zayıf yasal sisteme sahip olan ülkelerdeki 

işletmelerin düşük kurumsal yönetim puanına sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmada son 

olarak geçmiş büyüme oranları ile kurumsal yönetim arasında pozitif ilişki ve yüksek sabit 

varlıklara sahip olan işletmelerin daha düşük kurumsal yönetim düzeyine sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

Black, Jang ve Kim (2003), çalışmalarında 2001 yılında Kore Menkul Kıymetler 

Borsası’nda işlem gören 531 işletme için hissedar hakları, yönetim kurulu, denetim komitesi, iç 

denetim, yatırımcıyı bilgilendirme ve sahiplik oranı şeklinde altı başlıktan oluşan bir kurumsal 

yönetim endeksi oluşturarak bu kurumsal yönetim endeksi ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. İşletme performansını ölçmek için; Tobin Q, hisselerin pazar değeri/hisselerin 

defter değeri, varlıkların piyasa değeri/satışlar değişkenleri belirlenmiştir. Kontrol değişkenleri 

olarak da işletme büyüklük ölçüsü (Ln varlıklar), işletme yaşı, kaldıraç oranı (borç/özkaynak), 

varlıkların defter büyüklüğü, satışların büyümesi, sahiplik yapısı ve yabancı sahipliği gibi 

değişkenler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kurumsal yönetim endeksi ile işletme değeri 

arasında güçlü pozitif güçlü bir ilişki elde edilmiştir. Yine işletme büyüklüğü ile kurumsal 

yönetim endeksi arasında pozitif güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Bauer, Günster ve Otten (2003), çalışmalarında Birleşik Krallık ve Avro bölgesi 

ülkelerindeki işletmelerin kurumsal yönetim dereceleri ile işletme değeri, işletme performansı 

ve hisse getirisi arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. İşletme değer ölçüsü olarak Tobin Q, 

işletme performans ölçüsü olarak da aktif karlılığı ve net kâr marjı kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda Birleşik Krallık’ta hisse getirisi ile kurumsal yönetim arasında olumlu ilişkiler elde 

edilmiştir. Avro bölgesindeki ülkelerde kurumsal yönetimin işletme değeri üzerindeki etkisi 
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oldukça güçlü olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilirken Birleşik Krallık’ta bir ilişki olduğuna ait 

kanıtlar elde edilememiştir.  

Gürbüz ve Ergincan (2004,) çalışmalarında Türkiye’de IMKB 30 endeksine giren finans 

sektörü dışındaki işletmelerin kurumsal yönetim düzeylerini ölçmeye yönelik bir çalışma 

yapmışlardır. IMKB 30 endeksine giren işletmelerin kurumsal yönetim ilkeleri rehberine 

dayanarak esas sözleşme endeksi oluşturmuşlardır. İşletmelerin pay sahipleri arasındaki güç 

ilişkilerini ve işletmeye dışarıdan gelen yatırımcılara ne kadar açık olduğunu ölçmek amacıyla 

da bir ortaklık endeksi geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu iki endekse dayalı olarak da kurumsal 

yönetim endeksini hazırlamışlar ve bu endeksler ile işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulamalarının borsa performansı, finansal yapı ve işletme karlılığı üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan işletmelerin 

getirilerinin daha fazla, özsermaye karlılığının daha yüksek ve dış finansal kaynaklardan 

yararlanma derecesinin (hem borçlanma hem de hisse senedi ihracı) daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır.  

Black, Love ve Rachinsky (2005), çalışmalarında 1999-2004 yılları arasında Rusya’daki 

işletmelerin kurumsal yönetim düzeyleri ile işletme değeri arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. 

Bu amaçla Rusya’daki işletmelerin yatırımcılar için oluşturdukları altı farklı kurumsal yönetim 

endeksinden beşi kullanılarak işletme değeri üzerindeki etkilerini ölçmüşlerdir. İşletme değeri 

Tobin Q ile ölçülürken bağımsız değişkenler olarak işletme büyüklüğü, kaldıraç oranı, yıllık satış 

büyüklüğü ve net kar kullanılmıştır. Çalışma sonucunda işletme değeri ile kurumsal yönetim 

endeksi arasında önemli ve güçlü bir ilişki elde edilirken işletme büyüklüğü ile Tobin Q değeri 

arasında negatif ilişkiler elde edilmiştir.  

Silva ve Leal (2005), çalışmalarında Brezilya’da 1998-2002 yılları arasında kurumsal 

yönetim endeksine giren işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları, işletme performansları 

ve işletme değeri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 131 işletmenin 

%70’inin orta düzey kurumsal yönetim derecelendirilmesi içinde bulunduğu saptanmıştır. Yine 

daha iyi kurumsal yönetime sahip olan işletmelerin daha yüksek işletme performansı sergilediği 

ve istatistiki olarak önemli olmamasına rağmen Tobin Q değeri ile de kurumsal yönetim 

uygulamaları daha iyi olan işletmeler arasında pozitif ilişki olduğu gözlenmiştir.   

Cremers ve Nair (2005), çalışmalarında içsel ve dışsal kurumsal yönetim 

mekanizmalarının etkileşimi hisse senedi fiyatlarını nasıl etkilemektedir? Bu etkileşim işletme 

özelliklerine (işletme büyüklüğü, kaldıraç derecesi) nasıl bağlıdır? Ve işletme özelliklerinin 

kurumsal yönetim tasarımına ne gibi etkileri vardır? Sorularına yanıt aramışlardır. Çalışma 

sonucunda içsel kurumsal yönetim mekanizmaların öneminin dışsal kurumsal yönetim 

mekanizmalarına bağlı olduğu ve ilişkinin karşılıklı olduğu saptanmıştır. İşletmelerin uzun 

vadeli normalüstü getirileri ile muhasebe karlılıklarının (ROA, ROE ve net kâr marjı) kurumsal 
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yönetim mekanizmaları üzerinde önemli tamamlayıcılar oldukları saptanmıştır. Ayrıca işletme 

borçlanmasının önemli bir kurumsal yönetim kontrol mekanizması olduğu da belirlenmiştir. 

Maury ve Pajuste (2005), çalışmalarında %10 ve daha fazla büyük hissedara sahip 

Finlandiya’daki 136 finans dışı işletme üzerinde büyük hissedarların sahiplik ve oy hakları ile 

işletme değeri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda büyük hissedarların 

gücüne itiraz edebilme olanaklarının varlığı ile işletme değeri arasındaki ilişkiler arasında 

pozitif ilişki elde edilmiştir. Ayrıca büyük hissedarların hisse sahipliğinden çok oy haklarının 

işletme değeri üzerinde etkisi olduğu belirlenmiş ve hissedar oy hakkı yüksek olan işletmelerde 

işletme değerinin düşük olduğu saptanmıştır. Hissedarlar arasında oy gücü eşit dağıtılan 

işletmelerde işletme değeri ile pozitif ilişkiler elde edilmiştir. Buna karşın sahiplik yoğunluğu 

yüksek olan işletmelerde ise düşük işletme değeri elde edilmiştir. Çalışmada yine azınlık 

hissedar haklarının korunmasında, oy gücü fazla olan hissedarlara itiraz edebilme gücünün var 

olmasının önemli olduğu da vurgulanmıştır. 

Brown ve Caylor (2006), çalışmalarında hem içsel hem de dışsal kurumsal 

mekanizmalarını temsil eden 51 koşula (provision) dayalı olarak kurumsal yönetim puanını 

hesaplamışlardır. Daha sonra hesaplanan bu kurumsal yönetim puanlarını, yedi kurumsal 

unsura dönüştürerek 5’i ile işletme değeri arasında ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma sonucunda 

kurumsal yönetim puanı ile işletme değeri arasında pozitif ilişki elde edilirken denetim ile ilgili 

kurumsal faktörlerin hiçbiri ile işletme değeri arasında ilişki elde edilememiştir. Yine kurumsal 

yönetim puanı ile işletme yaşı ve işletme büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki elde edilirken, 

işletme değeri ile işletme yaşı arasındaki ilişki önemsiz bulunmuştur.  

Bhagat ve Bolton (2008), çalışmalarında kurumsal yönetim, kurumsal performans, 

kurumsal sermaye yapısı ve kurumsal sahiplik yapısı arasındaki işletme içi ilişkileri dikkate 

alarak kurumsal yönetim ve işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışmada 

performans ölçüsü olarak hisse getirisi, Tobin Q ve aktif karlılığı değişkenleri kullanılmıştır. 

Kurumsal yönetimi ölçmede ise GIM (Gombers, Ishii ve Metrick) ve BCF (Bebchuk, Cohen ve 

Ferrell) endeksleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kurumsal yönetim endeksleri, yönetim 

kurulu üyelerinin hisse sahipliği, yönetim kurulu başkanı-icra başkanı ayrımı ile cari ve gelecek 

işletme performansı arasında önemli ölçüde pozitif ilişki elde edilmiştir. Yönetim kurulunun 

bağımsızlığı ile cari ve gelecek işletme performansı arasında ise negatif bir ilişki elde edilmiştir. 

Çalışmada yine zayıf performansa sahip işletme ile yönetim devir hızı olasılığı, yönetim kurulu 

bağımsızlığı ve yönetim kurulu üye hisse sahipliği arasındaki ilişkinin pozitif olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.     

Çarıkçı, Kalaycı ve Gök (2009), çalışmalarında BIST 100 ve kurumsal yönetim 

endekslerinde yer alan işletmeler üzerinde kurumsal yönetim ile işletme performansı 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu amaçla BIST 100 endeks getirileri ile BIST kurumsal 
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yönetim endeks getirileri karşılaştırılmış ve kurumsal yönetim endeksinde yer alan işletmelerin 

performanslarında bir üstünlük olup-olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonucunda kurumsal 

yönetim endeksi getirisinin, BIST 100 endeksi getirisine göre daha iyi bir performans 

sergilemediği gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca kurumsal yönetim endeksi volatilitesinin daha 

yüksek olduğu görülmüş ve kurumsal yönetim endeksinin risk derecesinin daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Brown ve Caylor (2009), çalışmalarında kurumsal yönetim ilkeleri ile özkaynak getirisi 

ve varlık getirisi olarak tanımladıkları işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. 

Bu amaçla üç büyük ABD borsası (NYSE, NASDAQ, AMEX) tarafından zorunlu konulan dokuz 

kurumsal yönetim ilkesinden hangilerinin özkaynak getirisi ve varlık getirisi üzerinde etkili 

olduklarını tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmada tespit edilen ilkelerden eski CEO’nun 

yönetim kurulunda görev almaması, işletmenin tercihli hisse senedi ihraç edememesi, işletme 

de çalışmayanların işletme emeklilik planlarına katılamaması şeklinde tanımlanan ilkelerle aktif 

karlılığı arasında anlamlı ve pozitif ilişki elde edilirken CEO’nun ikiden fazla kamu işletmesi 

yönetim kurulunda hizmet verememesi, işletmenin tercihli hisse senedi ihraç edememesi, 

işletme de çalışmayanların işletme emeklilik planlarına katılamaması ve en son gerçekleşen 

yıllık toplantının denetçiler tarafından onaylanması şeklinde tanımlanan ilkelerle özkaynak 

getirisi arasında ise önemli ve pozitif bir ilişki elde edilmiştir.  

Black, Carvalho ve Gorga (2009), çalışmalarında Brezilya’da finans dışı işletmelerin 

kurumsal yönetim düzeyi ile işletme değeri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Bu amaçla 

Brezilya’daki kurumsal yönetim endeksi, kurumsal yönetim alt endeksi ve kontrol değişkenleri 

tanımlanmış ve işletme değeri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma sonucunda kurumsal yönetim 

endeksi ile işletme değeri arasındaki ilişkiler önemli bulunmuştur. Yine kurumsal yönetim alt 

endeksi (yönetim kurulu süreci, sahiplik yapısı, hissedar hakları) ile pazar değeri arasında 

pozitif etkileşim görülmüştür. Buna karşın yönetim kurulu bağımsızlığı ile piyasa değeri 

arasında negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaşı daha genç olan işletmelerin yaşlı 

olan işletmelere göre daha iyi kurumsal yönetim sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Daha karlı 

olan ve daha fazla kaldıraç kullanan işletmelerin daha yüksek işletme değerine sahip 

olduklarıda saptanmıştır. 

Bebchuk, Cohen ve Ferrell (2009), çalışmalarında işletme değeri ile kurumsal yönetim 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Tanımladıkları altı koşul (E indeks) ile işletme değeri 

arasındaki ilişkileri ölçmüşler ve işletme değeri ile yönetsel sağlamlaştırma arasında negatif 

ilişki elde etmişlerdir. İşletme yaşı, kaldıraç oranı ile E indeks arasında ise negatif ilişkiler elde 

edilirken aktif getirisi ve işletme büyüklüğü arasında pozitif ilişkiler elde edilmiştir.  

Durukan, Özkan ve Dalkılıç (2009), çalışmalarında Türkiye’deki kurumsal yönetim 

sisteminin etkinliğini ölçmek ve CEO devir hızı olasılığı ile işletme performansı arasındaki 
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ilişkileri incelemek amacıyla 1993-2003 yılları arasında BIST’de işlem gören finans dışı 

işletmeler üzerinde bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki 

kurumsal yönetim sisteminin zayıf ve yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca CEO devir 

hızı olasılığı ile işletme performansı arasındaki ilişkilerin önemli olmadığı saptanmıştır.   

Gupta, Kennedy ve Weaver (2009), çalışmalarında 2002-2005 yılları arasında Kanada 

sermaye piyasasında faaliyet gösteren 158 işletmeye ait kurumsal yönetim dereceleri ve 

kurumsal yönetim alt gruplarına (hissedar hakları, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu 

kompozisyonu, yönetim kurulu ve CEO teşviki) ilişkin dereceler ile işletme değerleri arasındaki 

ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kurumsal yönetim puanları ve kurumsal yönetim 

alt kategori puanları ile işletme değeri arasında zayıf negatif bir ilişki saptanmıştır. Kurumsal 

yönetim puanları ile işletme büyüklüğü arasında ise pozitif bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuca 

göre daha büyük işletmelerin kurumsal yönetim puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ayrıca işletmenin kurumsal yönetim derecelerinin, işletme 

değeri, işletme performansı ve yapılan yıllık açıklamaların piyasa tepkisi ile ilişkili olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Balasubramanian, Black ve Khanna (2010), çalışmalarında 2006 yılında Hindistan’daki 

370 kamu işletmesindeki kurumsal yönetim düzeylerini belirleyerek kurumsal yönetim 

dereceleri ile piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kurumsal 

yönetim endeksi ile işletme değeri arasında pozitif bir ilişki elde edilmiş ve daha karlı olan 

işletmeler için bu ilişkinin daha da önemli olduğu saptanmıştır. Çalışmada yine kurumsal 

yönetim alt unsurlarından olan hissedar hakları ile ilişkiler önemli bulunurken yönetim yapısı, 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, yönetim kurulu yapısı ve menfaat sahipleri ile olan etkileşimin 

önemsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bayraktaroğlu (2010), çalışmasında 2005-2009 yılları arasında payları Borsa 

İstanbul’da işlem gören işletmelerin mülkiyet yapısı ve işletme performansı arasındaki ilişkileri 

incelemiştir. Finansal performans ölçüleri olarak özsermaye karlılığı, aktif karlılığı ve Tobin Q 

değişkenleri kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada halka açıklık oranı, yabancı sahipliği, yönetici 

sahipliği, en büyük beş ortağın sermaye payı, en büyük üç ortağın sermaye payı, büyüklük ve 

kaldıraç oranı gibi değişkenler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda mülkiyet yoğunlaşması ile 

aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı ile ölçülen finansal performans arasında negatif ilişki, Tobin 

Q ile ölçülen finansal performans arasında pozitif bir ilişki bulunurken halka açıklık oranı ile 

finansal performans ölçüleri arasında pozitif, Tobin Q arasında negatif bir ilişki elde edilmiştir.  

Loderer, Stulz ve Waelchi (2012), çalışmalarında işletme performansı ve işletme değeri 

(Tobin Q) ile işletme yaşı arasındaki ilişkiler incelemişlerdir. Ayrıca kurumsal yönetimin makro 

özelliklerinin (yönetsel sahiplik, yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu bağımsızlığı ve GIM 

endeksi) işletme yaşının artışındaki durumu da incelenmiştir. Çalışma sonucunda işletme yaşı 
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ile yönetim kurulu büyüklüğü arasında pozitif, CEO sahipliği ile negatif ilişkiler elde edilmiştir. 

İşletme yaşı (hem borsada işlem görme süresi hem de işletme kuruluşundan itibaren) ile 

işletme değeri arasında negatif ilişki, işletme değeri ile büyüklük arasında pozitif ilişki ve 

işletme değeri ile kaldıraç oranı arasında negatif ilişki elde etmişlerdir. Aktif karlılık oranı ile 

işletme yaşı arasında ise negatif ilişki, aktif karlılık oranı ile işletme büyüklüğü arasında pozitif 

ilişki ve kaldıraç oranı ile negatif ilişkiler elde etmişlerdir. 

Ege, Topaloğlu ve Özyamanoğlu (2013), çalışmalarında BIST kurumsal yönetim 

endeksinde yer alan ve mali sektör dışındaki 18 işletmenin 2009-2011 dönemine ilişkin 

kurumsal yönetim notları ile finansal performansları arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik 

bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada TOPSİS yöntemi kullanılarak finansal 

performanslar belirlenmiş ve kurumsal yönetim notları ile bu puanlar karşılaştırılmıştır. Bu 

karşılaştırma sonucunda finansal performanslar ile kurumsal yönetim notları arasında bir ilişki 

görülmemiştir.   

İskenderoğlu, Saygın ve Akdağ (2014), çalışmalarında işletmelerin sermaye yapısı 

kararları üzerinde kurumsal yönetimin etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla 2007-2013 yılları 

arasında BIST 100’deki kurumsal yönetim endeksine giren işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulamalarının, borç/özsermaye ile borç/toplam aktif oranlarında bir değişiklik yaratıp 

yaratmadığını araştırmışlardır. Panel veri analizi kullanılarak işletmelerin kurumsal yönetim 

endeksine girmeden önceki (2004-2005-2006 yılları) ve girdikten sonraki (2011-2012-2013 

yılları) yıllar arasında sermaye yapılarındaki değişiklikler incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 

kurumsal yönetim endeksinde yer alan imalat sanayindeki işletmelerin daha yüksek borçlanma 

oranına sahip oldukları gözlenmiştir. Bu sonuca göre, kurumsal yönetim uygulama kalitesindeki 

artışın borçlanma kararları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ifade edilmiştir. Yani kurumsal 

yönetim endeksinde yer alan işletmelerin artan itibarları nedeniyle daha kolay borçlanma 

olanaklarına sahip oldukları vurgulanmıştır.  

Aren, Kayagil ve Aydemir (2014), çalışmalarında BIST’de faaliyet gösteren 162 

işletmenin 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin verilerini kullanarak kurumsal yönetim düzeyinin 

belirleyicileri ve etkilerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada kurumsal 

yönetim düzeylerinin belirleyicileri; kurumsal yatırımcı oranı, işletme performansı ve dış 

finansman ihtiyaçları şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkilerde analiz edilmiş ve kurumsal yönetim düzeyine etkileri de ölçülmüştür. Bu sonuçlara 

göre piyasa değerinin kurumsal yönetim düzeyinin çok önemli bir belirleyicisi olduğu 

vurgulanmıştır. Yine kurumsal yönetim düzeyinin işletme performansı (Tobin Q) ile muhasebe 

performanslarının (ROA) her ikisini de arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işletmenin piyasa 

değerinin ve işletme büyüklüğünün kurumsal yönetim düzeyinin en önemli belirleyicileri 

olduğu saptanmıştır.  
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Kula ve Baykut (2014), çalışmalarında kurumsal yönetim endeksinde yer alan 47 

işletmenin 2013 yılı üçüncü çeyrek verilerini kullanarak, kurumsal yönetim notları ile piyasa 

değerleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda piyasa değeri ile kurumsal 

yönetim notları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Ayrıca piyasa değeri ile 

dönem net karı arasında da pozitif bir ilişki görülürken piyasa değeri ile özsermaye büyüklüğü 

arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Chang, Chou ve Huang (2014), çalışmalarında 1993-2009 yılları arasındaki 4297 

gözleme dayanarak kurumsal yönetim kalitesinin kurumsal sermaye yapılarını etkileyip-

etkilemediğini araştırmışlardır.  Yapılan araştırma sonucuna göre, kurumsal yönetim ile borç 

kullanma düzeyi arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre güçlü kurumsal yönetime 

sahip işletmelerin zayıf kurumsal yönetime sahip işletmelere göre hedef kaldıraç düzeyine daha 

hızlı bir biçimde düzeltme yaptığı görülmüştür. Bu sonuç, borçların yöneticileri disipline etme 

rolü nedeniyle zayıf kurumsal yönetime sahip işletme yöneticilerinin kaldıraç düzeyini arttırma 

eğiliminde olmadıkları şeklinde yorumlanmıştır.  

Durak ve Taşkın (2014), çalışmalarında BIST’te yer alan 160 üretim işletmesinin 2005-

2011 yılları arasındaki etkinlik ve verimlilik değerleri ile kurumsal yönetim uygulamaları 

arasındaki ilişkileri regresyon analizi ile incelemişlerdir. Analiz sonucunda yönetim kurulu 

başkanı ile genel müdürün aynı kişi olmasının verimlilik ve etkinlik üzerinde negatif etkisi 

olduğu, hisse sahipliğinde en büyük birinci hissedarın verimlilik ve etkinliğe ilişkin unsurlar 

üzerinde etkisinin olmadığı, ancak ikinci büyük hissedarın ise anlamlı düzeyde etkisinin olduğu 

görülmüştür. Halka açıklık oranı daha yüksek işletmelerin etkinlik düzeyinin düşük olduğu 

saptanmıştır. İşletmenin yaşı ile işletme etkinliği arasında pozitif ilişkiler elde edilirken halka 

açıklık süresi ile işletme etkinlik ve verimlilikleri arasında negatif yönlü ilişki saptanmıştır.  

Tantivanichanon, Wongsurawat ve Rajchamaha (2015), çalışmalarında 2010 yılında 

Tayland’da faaliyet gösteren 542 halka açık işletmenin 502’sinden alınan verilerle işletme 

özellikleri ile kurumsal yönetim dereceleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Kurumsal 

yönetim puanı ile işletme özellikleri arasındaki ilişkiyi test etmek için faktör analizi yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda işletme değerinin kurumsal yönetim kalitesi üzerinde etkisinin olmadığı 

sonucu elde edilmiştir. Farklı sahiplik yapıları (özel sektör, kamu sektörü, aile şirketi, devlet 

teşebbüsü) ile kurumsal yönetim puanları arasında pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Çalışmada 

ayrıca en çok kurumsal yönetim kurallarına uyanların sırasıyla devlet teşebbüsü, kamu 

işletmeleri, özel ve aile işletmeleri olduğu belirlenmiştir. Çalışmada yine tahvil ihraç eden 

işletmelerle tahvil ihracı yapmayan işletmeler arasındaki kurumsal yönetim puan ortalaması 

farkları da ölçülmüş ve tahvil ihraç eden işletmelerin daha yüksek puan ortalamalarına sahip 

oldukları gözlenmiştir. Çalışmada son olarak kurumsal yönetim kalitesi ile işletme büyüklüğü 

arasında pozitif bir ilişki görülmüş ve çok büyük işletmelerin kurumsal yönetim puan 
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ortalamasının yüksek olduğu, küçük işletmelerin ise kurumsal yönetim puanının düşük olduğu 

saptanmıştır.  

Acaravcı, Kandır ve Zelka (2015), çalışmalarında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 126 

imalat işletmesinin 2005-2011 yıllarına ait finansal performans verileri ve kurumsal yönetim 

uygulamaları arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. İşletmelere ait 

aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve Tobin Q değerleri bağımlı değişken olarak belirlenirken; 

halka açıklık oranı, en büyük hissedarın oranı, en büyük üç hissedarın oranı, yönetim kurulu 

büyüklüğü, kurumsal yatırımcıların sahiplik oranı, genel müdürün aynı zamanda yönetim 

kurulu üyesi olup-olmaması, yönetim kurulu sahiplik oranı, işletme büyüklüğü ve kaldıraç 

oranları da bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda işletme büyüklüğü ile 

aktif karlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki, Tobin Q değeri ile ters yönlü bir ilişki elde 

edilmiştir. Kurumsal yatırımcı sahiplik oranının, aktif karlılığını azaltan bir etkisi gözlenirken 

yönetim kurulu büyüklüğünün işletme performansını arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca halka 

açıklık oranındaki artışın işletme performansı üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu, en büyük 

hissedar oranının ise işletme performansı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Kara, Erdur ve Karabıyık (2015), çalışmalarında 2006-2012 yılları arasında kurumsal 

yönetim endeksinde yer alan işletmelerin kurumsal yönetim düzeyleri ile finansal performans 

oranları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Finansal performans değişkenleri olarak analizde; 

işletme değeri (Tobin Q), aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, satış karlılığı, net kar ve kaldıraç 

oranı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kurumsal yönetim düzeyi ile işletme değeri ve 

kaldıraç oranı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın kurumsal yönetim düzeyi ile 

özsermaye karlılığı, varlık karlılığı, satışların karlılığı ve net kar arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Bu sonuç, çok değişkenli kurumsal yönetim yapısı nedeniyle, kurumsal 

yönetim değişkeninin doğrudan ilgili finansal performans değişkenleri ile ilişkilendirmenin 

uygun olmayabileceği şeklinde yorumlanmıştır.  

Erdoğan ve Öztürk (2016), çalışmalarında 2009-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da 

kesintisiz işlem gören ve kurumsal yönetim endeksinde yer alan 14 işletmenin finansal 

performansları ile kurumsal yönetim endeks puanları ve çeşitli finansal oranlar (cari oran, aktif 

devir hızı, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, borç oranı, işletme büyüklüğü ve net kar marjı) 

arasındaki ilişkiyi panel veri analiziyle incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kurumsal yönetimin 

aktif karlılığı ve özsermaye karlılığını pozitif etkilediği saptanırken; kurumsal yönetimin cari 

oran, aktif devir hızı, borç oranı ve işletme büyüklüğü üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Leite ve Carvalhal (2016), çalışmalarında 2002-2009 yılları arasında Brezilya’da halka 

arz edilmiş finans dışı işletmelerin işletme yaşı, işletme değeri, işletme performansı ve kurumsal 

yönetim arasındaki ilişkileri incelemişledir. Çalışma sonucunda yaşlı olan işletmelerin genç 

işletmelere göre daha yüksek aktif getirisi ve P/B (Pazar değeri/Hisse değeri) elde ettikleri ve 
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kurumsal yönetim puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine yaşlı olan işletmelerin 

daha iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca büyüklük ile 

kurumsal yönetim uygulamaları arasında da pozitif ilişkiler elde edilmiştir. 

Esendemirli ve Acar (2016), çalışmalarında 2013-2014 yıllarında ait BIST kurumsal 

yönetim endeksinde yer alan ve mali sektör dışındaki işletmelerin finansal performansları (cari 

oran, asit-test rasyo, nakit oran, alacak devir hızı, aktif devir hızı, özsermaye karlılığı, varlık 

karlılığı, faaliyet karı) ile kurumsal yönetim dereceleme notları arasındaki ilişkiyi TOPSİS 

yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 2013 yılında kurumsal yönetim derecelemesine 

giren 24 işletme ile 2014 yılında kurumsal derecelemeye giren 28 işletmenin kurumsal yönetim 

dereceleme notları ile finansal performanslarının aynı paralellikte hareket etmedikleri 

saptanmıştır. 

Aytekin ve Sönmez (2016), çalışmalarında 2010-2014 yılları arasında BIST ulaştırma 

sektöründe işlem gören yedi işletmenin kurumsal yönetim uygulamaları ile işletme performansı 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. İşletme performans ölçüsü olarak aktif karlılığı ve 

özsermaye karlılığı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak; yönetim kurulundaki üye sayısı, 

bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yönetim kurulu üye sayısına oranı, kurumsal yatırımcı 

payı, yabancı yatırımcı payı, nitelikli pay sahipliği oranı ve halka açıklık oranı kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda aktif karlılığı ile kurumsal yatırımcı payı ve halka açıklık oranı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın yabancı yatırımcı payı ve 

aktif karlılık arasında ise pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Yine çalışmada yabancı yatırımcı payı 

ve nitelikli pay sahipliği oranı ile özsermaye karlılığı arasında pozitif ilişki elde edilirken halka 

açıklık oranı ile özsermaye karlılığı arasında negatif bir ilişki elde edilmiştir. Yönetim 

kurulundaki bağımsız üye oranının ise aktif karlılık ve özsermaye karlılık oranı üzerinde etkili 

olmadığı saptanmıştır. 

Lozano, Martinez ve Pindado (2016), çalışmalarında 2000-2009 yılları arasında 16 

Avrupa ülkesinde (1064 işletme) mülkiyet yoğunluğunun işletme değeri üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada bu etkinin düşük sahiplik düzeyinde negatif ve yüksek sahiplik 

düzeyinde pozitif olduğu belirlenmiştir. Ana hissedarın işletmede etkili kontrole sahip 

olduğunda mülkiyet yoğunlaşması ile işletme değeri arasındaki ilişkinin U şeklinde olduğu 

saptanmıştır. Yine çalışmada uluslararasındaki farklılıklar ölçülmüş ve azınlık hissedarların 

yasal olarak korunduğu ülkede faaliyet gösteren işletmelerde, azınlık hak ihlallerinin zayıf etkisi 

nedeniyle işletme değeri üzerinde sahipliğin negatif etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca genç (30 yıldan daha az) aile işletmelerinin azınlık ve çoğunluk hissedarlar arasındaki 

çatışmaları azaltıp azaltmadığı incelenmiştir. Azınlık ve çoğunluk hissedarları arasındaki 

çatışmanın, hissedar korumasının yüksek olduğu işletmeler ve genç aile işletmeleri için daha 

düşük olduğu belirlenmiştir.  
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Abdallah ve İsmail (2017), çalışmalarında 2008-2012 yılları arasında Körfez İşbirliği 

Konseyi Bölgesindeki (Gulf Cooperative Council) 581 işletme üzerinde panel analizi 

gerçekleştirmişlerdir. İşletme performans ölçüleri işletme değeri, özkaynak karlılığı, aktif 

karlılığı ve %5, %10, %20 ve %25 hisse sahiplik düzeyleri ile kurumsal, kamu, özel ve yabancı 

işletmeler farklı mülkiyet yapıları olarak belirlenmiştir. Hissedar sahiplik oranı ile işletme 

performansı arasındaki ilişkiler; farklı sahiplik düzeylerinde kurumsal yönetim ve işletme 

performansı arasındaki ilişkiler ve farklı mülkiyet yoğunluğu tarzlarında kurumsal yönetim ve 

işletme performansı arasındaki ilişkileri ölçmüşlerdir. Kurumsal yönetim ile işletme değeri 

arasında pozitif ilişki elde etmişlerdir. Hissedar sahiplik düzeyindeki artışın kurumsal yönetim 

ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi azalttığı yani %5 ve %10 sahiplik düzeylerinde 

kurumsal yönetim ve işletme performansı arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Hisse 

sahipliği %20 ve %25’den daha fazla olduğunda ise işletme değeri ile kurumsal yönetim 

arasında ilişki elde edememişlerdir. Ayrıca mülkiyet yoğunluğu artarken işletme performansı 

üzerinde kurumsal yönetim etkisinin azaldığı belirlenmiştir. Daha yaygın sahiplik düzeyindeki 

işletmelerin (%5’ten az) daha az yaygın sahiplik düzeyindeki işletmelere (%10’dan az) göre 

(daha iyi kurumsal yönetimin) daha yüksek işletme performansına yol açtığı ifade edilmiştir. 

Mülkiyet yoğunluğu kamu ve yerel işletmeler olduğunda ise performans üzerinde kurumsal 

yönetimin etkisinin pozitif olduğu saptanmıştır.    

Ararat, Black ve Yurtoğlu (2017), çalışmalarında 2006-2012 yılları arasında Türkiye’de 

BIST’de yeralan yatırım ortaklıkları, bankalar ve devlet kontrolü dışındaki işletmeler ve yabancı 

iştirakler dışındaki işletmelerin kurumsal yönetim puanları ile kurumsal yönetim alt puanlarını 

hesaplayarak Türkiye kurumsal yönetim endeksini oluşturmuşlardır. Elde ettikleri bu kurumsal 

yönetim puanları ve kurumsal yönetim alt değerlerine ilişkin puanlar ile işletme değeri ve 

işletme karlılığı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kurumsal yönetim ile 

karlılık arasında zayıf ilişki elde edilirken kurumsal yönetim ile işletme pazar değeri arasında 

güçlü bir ilişki elde edilmiştir. Ayrıca kurumsal yönetim alt değişkenleri içinde kamuyu 

aydınlatma alt endeksinin diğer endekslerden daha ön plana çıktığı saptanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle kurumsal yönetim endeksi ile karlılık arasındaki ilişkilerde kamuyu aydınlatma 

endeksinin önemli motive edici bir güç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bhat, Chen, Jebran ve Bhutto (2018), çalışmalarında Pakistan’daki farklı mülkiyet 

özelliklerine sahip işletmeler arasında kurumsal yönetimin işletme değeri üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kamu işletmelerinde yönetim kurulu bağımsızlığı ile işletme 

değeri arasında pozitif ilişki elde edilirken, yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetim kurulu 

toplantı sıklığı ile anlamlı olmayan ilişkiler elde edilmiştir. Özel sektör işletmelerinde ise 

yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu bağımsızlığı ve yönetim kurulu toplantı sıklığı ile 

işletme değeri arasında önemsiz ilişkiler elde edilmiş ve hem kamu hem de özel sektör 
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işletmelerinde aktif karlılığı ve piyasa kapitalizasyonu ile işletme değeri arasında pozitif ilişkiler 

elde edilmiştir. 

 

3.2. Kurumsal Yönetimle İlgili Turizm Sektörüne Yönelik Yapılan Çalışmalar 

 

Kurumsal yönetimle ilgili olarak turizm sektörüne yönelik gerçekleştirilen çalışmaların 

kısıtlı olduğu saptanmıştır. Konuyla ilgili tarafımızca ulaşılan çalışmaları şu şekilde sıralamak 

mümkündür; 

Tsai ve Gu (2007), çalışmalarında 24 kumarhane işletmesinde 1999-2003 yılları 

arasında kurumsal sahiplik ile işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. 

Çalışmada, işletme değerini etkileyen değişkenler; kurumsal yatırımcı oranı, işletme büyüklüğü, 

borcun defter değeri, sabit varlıklara yapılan masraflar olarak tanımlanırken, kurumsal 

yatırımcıyı etkileyen unsurlar da; büyüklük, aktif karlılığı, beta, borcun defter değeri ve kar payı 

oranı olarak tanımlanmıştır. İşletme performansının ölçümünde Tobin Q değeri kullanılmıştır. 

Analiz sonucunda işletme büyüklüğünün işletme performansı üzerinde önemli ve negatif bir 

etkisi olduğu bulunmuştur. Borç kullanmanın işletme performansı (Tobin Q) üzerinde ise 

olumlu ve önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda kumarhane 

işletmelerine kurumsal yatırım yapmanın kumarhane sektöründeki vekalet sorununu azaltmaya 

yardımcı olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca finansal yatırımcıların kumarhane işletmelerinde 

kurumsal yönetim uygulamalarında etkin izleme rolü olduğu da vurgulanmıştır.  

Guillet ve Mattila (2010), çalışmalarında 1990-2006 yılları arasında konaklama 

endüstrisindeki işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarını incelemişlerdir. Kurumsal 

yönetim endeksi GIM (Gompers, Ishii, Metrick) ile ölçülmüş ve GIM endeksi ile işletme 

performansı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda konaklama endüstrisindeki 

işletmelerin kurumsal yönetim endeksi yüksek çıkmıştır. GIM endeksinin yüksek çıkması zayıf 

hissedar hakları ve yönetsel gücün yüksek oluşunu işaret etmektedir. Yani kurumsal yönetim 

derecesinin düşük olduğunun göstergesidir. Hisse kazanç oranı, hisse senedi kapanış fiyatı, 

özkaynak getirisi yüksek ve sermaye maliyeti düşük olan işletmelerin kurumsal yönetim endeks 

değerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Yani zayıf hissedar haklarına sahip işletme 

performanslarının, güçlü hissedar haklarına sahip işletme performanslarından daha iyi olduğu 

belirtilmektedir. Güçlü hissedar haklarına sahip işletmelerle zayıf hissedar haklarına sahip 

işletmeler arasında aktif karlılıkları açısından önemli farklılıklar bulunmamıştır. Ayrıca zayıf 

hissedar haklarına sahip olan ve yüksek kaldıraç kullanan işletmelerde özsermaye karlılığının 

aktif karlılığından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Park ve Jang (2010), çalışmalarında 2001-2006 yılları arasında restoranlarda yönetici 

sahipliği ile işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. İşletme performansını 
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ölçmek için Tobin Q kullanılmış ve yönetici sahipliğini ölçmek için ise yönetim kurulu üyelerinin 

ve işletme çalışanlarının hisse oranı kullanılmıştır. Ayrıca kaldıraç oranı, maddi duran 

varlıklar/toplam aktifler oranı ve reklam harcamaları kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. 

Yönetici sahipliği ile işletme performansı arasında anlamlı ve poztif bir ilişki elde etmişlerdir. 

Restoran işletmelerinde %38 ile %40 oranında yönetsel sahipliğin işletme performansını 

arttıdığı, bu noktanın üzerindeki sahiplik düzeyinin ise işletme performansını azalttığı 

saptanmıştır.  

Karakaya ve Akbulut (2010), çalışmalarında Safranbolu’daki turizm işletmelerinin 

türlerini, hukuki yapılarını, büyüklüklerini ve yaşlarını dikkate alarak kurumsal yönetimin 

uygulanabilirliğini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda orta ve büyük ölçekli işletmelerin 

yönetim profesyonelliği açısından daha etkin oldukları, işletme faaliyetlerine ilişkin bilgilerin 

kamuya aktarılması açısından da büyük ve küçük işletmelerin daha etkin oldukları saptanmıştır.  

Chen, Hou ve Lee (2012), çalışmalarında 1997-2009 yılları arasında Tayvan Menkul 

Kıymetler Borsası’nda işlem gören otel işletmelerinde, yönetsel sahiplik derecesinin işletme 

performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Performans ölçüsü olarak aktif getirisi (ROA), 

özkaynak getirisi (ROE), hisse senedi getirisi ve Tobin Q bağımsız değişkenleri kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda yönetsel hissedarlık düzeyi arttıkça yönetici-hissedar çatışmalarının 

azaldığı ve çıkar birlikteliğinin ortaya çıkması sebebiyle ROA, ROE ve Tobin Q değerlerinde bir 

artış eğilimi olduğu gözlenmiştir. Ancak yönetsel hissedarlık düzeyi daha da arttırılarak optimal 

seviyeyi aştığı noktada işletme performansının azalmaya başladığı da saptanmıştır.   

Damitio, Kintzele, Kwiatkowski ve Kintzele (2010), çalışmalarında S&P 100 şirketleri ile 

Value Line’daki 51 restoran işletmesindeki denetim komitesi üye sayıları, yıllık toplantı sayıları 

ve finansal uzman ve finansal okur-yazarlık konularındaki değişkenleri karşılaştırmışlardır. 

Çalışma sonucunda, denetim komitesi üye sayısı, Value Line’da yer alan restoranların %86’sında 

3 ile 4 ve %12’sinde 5 ve 6 olduğu; S&P 100 şirketlerinin ise %51’inde 3 ile 4 ve %49’unda ise 

5’ten daha fazla olduğu saptanmıştır. Denetim komitelerinin yıllık toplantı sayıları açısından; 

restoran işletmelerinin %19’u ve S&P 100 şirketlerinin %75’inin, 9 ve daha fazla sayıda olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca restoran işletmelerinin %61’inin 3 ile 6 arasında toplandıkları ve S&P 

100 şirketlerinin %13’ünün 6’dan daha az toplandıkları belirlenmiştir. Restoran işletmelerinin 

%98’inin ve S&P 100 şirketlerinin ise %86’sının en az bir finansal uzman bulundurdukları ifade 

edilmektedir. Çalışmada S&P 100 işletmelerinin %85’inin ve restoran işletmelerinin %100’nün 

denetim komitelerinin finansal okur-yazar olup olmamasının tüzükte yer almasının önemli 

olduğuna inandıkları sonucunu elde edilmiştir. Finansal okur-yazarlık konusundaki tavsiyelerin 

restoran işletmeleri tarafından daha ciddiye alındığı belirlenmiştir. Ayrıca bir denetim komitesi 

(bağımsız) üyesinin diğer halka açık işletmelerde görev yapmalarına ilişkin politikalara S&P 100 

şirketlerinin %60’ının, restoran işletmelerinin ise %33’ünün olumlu baktığı saptanmıştır. 
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Ajanthan (2013), 2007-2012 yılları arasında CSE’de (Colombo Menkul Kıymetler 

Borsası) işlem gören 18 otel ve restoran işletmesi üzerinde kurumsal yönetimin bazı özellikleri 

ile sermaye yapısı ve karlılık arasında ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Çalışma sonucunda; 

yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu yapısı ve yönetim ikiliği (CEOduality) ile özkaynak 

karlılığı (ROE), aktif karlılığı (ROA) ve borç/özkaynak oranı arasında pozitif ilişkiler 

bulunmuştur. Buna karşın, yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetim kurulu bağımsızlığı ile 

borç/varlıklar oranı arasında negatif ilişki saptanırken yönetim ikiliği ile pozitif ilişki 

saptanmıştır. Çalışmada ayrıca kurumsal yönetim uygulamaları ile sermaye yapısı ve karlılık 

arasında da önemli bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir.  

Damitio, Kintzele ve Kwiatkowski (2014), çalışmalarında Value Line’daki otel ve 

kumarhane işletmelerinde denetim komitesi üye sayısı, denetim komitesinde finansal uzman 

üye sayısı ve denetim komitesinin toplanma sayılarını inceleyerek restoranlar ile otel/kumar 

işletmeleri temelinde karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda denetim komitesindeki yönetim 

kurulu üye sayısının otel endüstrisindeki büyük, orta ve küçük işletmeler için benzer olduğu 

(%80 oranla 3-4 üye) görülmüştür. Her üç gruptaki tüm işletmelerde en az bir finansal uzman 

bulundurulduğu tespit edilmiş ve yine tüm işletmelerin denetim komitelerinde daha fazla 

finansal uzman bulundurma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca küçük işletmelerin 

%40’ının yıl içinde denetim komitesi toplanma sayısının 3-4 kez olduğu %28’inin 5-6 kez ve 

%34’ünün ise 7’den daha çok olduğu görülmüştür. Büyük işletmelerin %14’ünün 3-4 kez, 

%24’ünün 5-6 kez ve %39’unun ise 7 kereden daha fazla denetim komitelerinin toplantı yaptığı 

belirlenmiştir. Restoran işletmelerinin %98’inde ise denetim komitesi üye sayısı 3 ile 6 arasında 

ve finansal uzman sayısının ise 1 olduğu saptanmıştır. Ayrıca restoran işletmelerinin %37’sinde 

yıl içinde denetim komitesi toplantı sayısının 3-4 kez; %24’ünün 5-6 kez ve %39’unun ise 7’den 

daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

Al Najjar (2014), çalışmalarında 2005 ile 2010 yılları arasında Orta Doğu’daki 5 ülkede 

yer alan turizm işletmelerinde (otel, tatil yeri ve eğlence tesisleri) kurumsal yönetim ve işletme 

performansı arasındaki ilişkileri incelemiş ve turizm sektöründe yönetim kurulu yapısının rolü 

ile yönetim kurulu büyüklüğünün işletme performansına etkisini araştırmıştır. Çalışmada 

işletme performansının ölçümünde özsermaye karlılığı, aktif karlılığı ve hisse senedi getirisi 

kullanılmış ve bağımsız değişkenler ise yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetim kurulu 

bağımsızlığı, işletme büyüklüğü, kaldıraç oranı ve nakit oranı olarak tanımlanmıştır. Çalışma 

sonucunda yönetim kurulu bağımsızlığının hem işletme performansı hem de hisse 

performansını olumlu etkilediği saptanmıştır. Ayrıca yönetim kurulu büyük olan işletmelerin 

kar oranlarının daha fazla gelişme gösterdiği; yönetim kurulu küçük işletmelerin ise hisse 

senedi performanslarının daha fazla etkilendiği belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmada 
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incelenen turizm işletmelerinde yönetim kurulu büyüklüğünün ve yönetim kurulunun 

bağımsızlığının önemli bir kurumsal yönetim mekanizması olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Köroğlu ve Aktaş (2014), çalışmalarında Marmaris ilçesinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı otel 

işletmelerinde kurumsal yönetim anlayışı ile iç denetim arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu 

otel işletmelerinin yöneticilerine, kurumsal yönetim ilkelerine ve iç denetim faaliyetlerine 

verdikleri önem dereceleri sorulmuş ve verdikleri yanıtlar üzerinden kurumsal yönetim anlayışı 

ile iç denetim arasındaki ilişki düzeyi belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda kurumsal 

yönetim anlayışının hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ile iç denetim arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yine araştırmada iç denetimin danışmanlık faaliyeti ile kurumsal 

yönetim ilkeleri arasında da anlamlı bir ilişki olduğu yani kurumsal yönetim uygulamaları 

konusunda danışmanlık faaliyetinin gerekli olacağı vurgulanmıştır. Ayrıca yıldız sayılarına göre 

kurumsal yönetim ilkeleri ve iç denetim faaliyetlerine verilen önem değerleri arasında bir fark 

olmadığı da saptanmıştır.  

Karadeniz ve Ergene (2015), çalışmalarında BIST turizm işletmelerinin 2011-2013 

yılları arasındaki kurumsal yönetim uygulamalarını incelemişler ve bu işletmelerin kurumsal 

yönetim uygulamaları ile kurumsal yönetim endeksinde yer alan imalat işletmelerinin kurumsal 

yönetim uygulamalarını karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda turizm işletmelerinin pay 

sahipliği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, yönetim kurulları ile menfaat sahiplerine ilişkin 

ilkelere uyum açısından imalat işletmelerine göre oldukça fazla eksikliklere sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

Guetat, Jarboui ve Boujelbene (2015), çalışmalarında Tunus otel sektöründeki 63 otel 

işletmesinin 2011-2012 yılları arasındaki performansları ile kurumsal yönetim uygulamaları 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda; otel işletmelerinin %60’ında yönetim 

kurulu başkanı ile CEO pozisyonları arasında net bir ayrımın bulunduğu, %69’unun bir strateji 

komitesine sahip olduğu, yönetim kurulu üye sayısının 6 olduğu ve 2 üyenin icra dışı yönetici 

olarak görev yaptığı, yönetim kurulunda yer alan yöneticilerin %79’unun gerekli deneyime 

sahip oldukları, yönetim kurulunun yılda 6 kez toplandığı, otel yöneticilerinin aynı otelde 

ortalama 9 yıl görev aldıkları ve en genç yönetici yaşının 45 olduğu, en yaşlı yönetici yaşının ise 

80 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetim kurulu büyüklük artışının işletme performansını 

etkilemediği ancak yönetim kurulunda icra dışı yöneticilerin bulunması ve bir atama 

komitesinin varlığının işletme performansı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmada yine kurumsal yatırımcı payı ile performans arasında negatif bir ilişki 

olduğu belirlenmiş ve bu durumun kurumsal yatırımcıların yöneticileri kontrol etmek 

konusunda pasif kalmayı tercih etmelerinden (maliyeti arttırdığı bahanesiyle) kaynaklandığı 

vurgulanmıştır.  
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Jarboui, Guetat ve Boujelbene (2015), çalışmalarında 2012-2013 yılları arasında 

Tunus’taki otel işletmelerinin içsel kurumsal yönetim etkinliğini araştırmışlardır. Bu bağlamda 

otel işletmelerinin mülkiyet, yönetim kurulu, yönetici özellikleri ve işletme verimliliği 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonucunda işletme verimliliğinin iyileştirilmesinde 

yönetim kurulu özelliklerinin, sahiplik yapısı ve CEO özellikleri gibi kurumsal yönetim 

mekanizmalarının otel performansı ve verimliliği üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

yönetsel özelliklerin de işletme verimliliği üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç itibariyle 

kurumsal yönetimin, otel işletmelerinin genel performansını yakından etkilediği saptanmıştır. 

Shariff ve Abidin (2017), çalışmalarında Malezya’daki küçük ve orta ölçekli turizm 

işletmelerinin tepe yöneticilerine dönük olarak kurumsal yönetim konusunda bir anket 

hazırlayarak kurumsal yönetim uygulamalarını incelemişlerdir. Küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin mülkiyet yapısı, yönetim kurulu yapısı, çıkar çatışmaları, paydaşlar, sosyal 

sorumluluk, şeffaflık ve ücretlendirme olmak üzere altı bileşen çerçevesinde kurumsal yönetim 

uygulamaları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda yönetim kurulu ve üst yönetim algısına 

dayanarak kurumsal yönetim uygulaması olarak tanımlanan altı bileşenin ortalama değerlerinin 

yüksek olduğu belirlenmiş ve bu sonuca göre kurumsal yönetimin küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin büyümesi açısından oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine çalışmada 

kurumsal yönetimin başarılı ve iyi yönetime katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. 

Yılmaz, Gümüş ve Aslanertik (2017), çalışmalarında çalışmalarında konaklama 

işletmelerinin kurumsal yönetim durumlarını ortaya koyabilmek amacıyla BIST konaklama 

işletmelerinin kurumsal yönetim raporları ile kamuya yaptıkları açıklamaları incemişlerdir. 

İşletme yaşı, yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız yönetim kurulu üyesi, CEO ve yönetim kurulu 

başkanının ayrılığı (yönetim ikiliği), CEO’nun yönetim kurulu üyesi olması, yönetici sahipliği, 

mülkiyet yapısı gibi kurumsal yönetime ilkişkin hususlar içerik analizi ile değerlendirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda yönetim kurullarının 6-7 üyeden oluştuğu, yönetim kurulu üyelerinin 

çoğunun bağımsız üyelerden oluştuğu, CEO ve başkan ikiliği olmadığı, işletmenin büyük 

hissedarlar tarafından yönetildiği, komitelere bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atandığı ve 

yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev aldıkları belirlenmiştir. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, analizde kullanılan veriler, analiz yöntemi, 

araştırma soruları, araştırmanın modeli ile araştırmanın kısıtları sırasıyla açıklanmaktadır.  

 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Kurumsal yönetim; işletmelerin amaçlarını gerçekleştirme ve işletme sürekliliğinin 

korunabilmesi için işletme yönetim ve denetim etkinliği üzerinde katkı sağlayan bir süreçtir. 

İşletmelerin uzun vadeli amaçlarına ulaşabilmeleri ve faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri, 

işletme pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin haklarının koruması ve yönetim kurulu 

sorumluluklarının yerine getirilmesi konularına gösterilecek özenin önemi, ancak yaşanan 

olumsuz (finansal krizler, şirket ele geçirmeleri vb) süreçlerin sonunda anlaşılmaya 

başlanmıştır. İşletmeler toplum için üretim yapan birimlerdir. İşletmelerin yaptıkları bu 

üretimler, bir yandan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken öte yandan bu üretim süreçlerinin 

gerçekleştirilmesine ve sunumuna katkı sağlayan diğer işletmeleri de etkilemektedir. Çünkü 

işletmelerin gerçekleştirdiği üretim ve üretim süreçleri; çok taraflı ve karşılıklı etkileşimlerin 

meydana getirdiği ilişkiler setindeki sonuçlar üzerinde kontrolü güç olan durumları meydana 

getirebilmektedir. İşletmelerin üretim süreçlerinde diğer işletmelere olan bağımlılıkları ülke 

ekonomileri tarafından etkilendiği gibi işletmelerin kendi değerleri üzerinde de bir etkiye neden 

olmaktadır.  

İşletmelerin temel amacının, işletme değerinin hissedarlar açısından maksimizasyonu 

olduğu finans teorisinde genel olarak kabul görmektedir. İşletmeler açısından işletme değeri 

yaratmak, yaratılan değeri hesaplamak ve bu değeri yönetebilmek büyük önem arz etmektedir. 

Yüksek işletme değeri, işletmenin gelişmesi için yapılan yatırımların sonuçlarına ait başarısının 

bir ifadesi olarak tanımlanmaktadır (Al-Matari, Al-Swidi, & Bt Fadzil, 2014: 33). İşletme 

yönetimlerindeki olumsuzlukların yaşanmaması için her ülkenin kendi yapısına “uygun bir 

giysi” olarak tanımlanan kurumsal yönetim kavramı ile işletme değeri çerçevesinde 2000’li 

yılların başından itibaren yapılan çalışmaların öneminin arttığı gözlenmektedir.  

Turizm sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi açısından da önemli 

sektörlerden biridir. Turizm sektörü hizmet ağırlıklı bir sektör olması nedeniyle ülke 

istihdamına yaptıkları katkılar ve yiyecek içecekten eğlenceye, ulaşımdan hediyelik eşyaya, 

gıdadan ulaşıma kadar diğer sektörlere yaptıkları katkılar nedeniyle ülke ekonomik yapıları 

üzerinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ülkelerin cari açıklarının ortadan kaldırılmasında da 

önemli bir rol oynamaktadır. Turizm sektörünün önemi nedeniyle turizm işletmelerinin iyi 
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yönetilmeleri ve gelişmeleri sadece işletmelerin başarısı açısından değil tüm ülke ekonomisi 

içinde yer alan grupların gelişimi ve refahı açılarından önemli etkilere sahip olmaktadır 

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’deki işletmelerin de kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum sağlama çabalarının arttığı gözlemlenmektedir. Kurumsal yönetim konusunda 

Borsa İstanbul’da ve kurumsal yönetim endeksinde yer alan işletmelere ait pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Bununla beraber kurumsal yönetim endeksinde yer alan işletmeler ile halka 

açık olmayan ancak kendi işletmelerinin kurumsal yönetim uygulama derecelerini 

değerlendirmek isteyen işletmelere ait kurumsal yönetim değerlendirmeleri bulunmaktadır. 

Ancak Türkiye’deki turizm işletmelerine ait bir kurumsal yönetim derecelemesi ve 

değerlendirilmesi henüz yapılmamıştır.  

Yukarıda ifade edilmeye çalışılan hususlar bağlamında bu tez çalışmasının iki temel 

amacı bulunmaktadır. Birinci amaç; konaklama işletmelerinde kurumsal yönetim 

uygulamalarını ortaya koyarak kurumsal yönetim derecelemelerini gerçekleştirmektir. İkinci 

amaç ise analize tabi tutulan işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarının işletme değeri ve 

işletme performansı üzerindeki katkılarını belirleyebilmektir. Bu kapsamda BIST Turizm 

Endeksinde yer alan 6 konaklama işletmesi (yerli) ile 2016 yılında dünyada marka değeri en 

yüksek olan 6 konaklama işletmesinin (yabancı) kurumsal yönetim derecelendirmesi yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla yerli işletmelerin kurumsal yönetim düzeylerini belirleyebilmek için 

2011-2015 yıllarına ait kurumsal yönetim derecelemesi (SPK kurumsal yönetim ilkeleri 

temelinde bir değerlendirme formu hazırlanarak) tarafımızca yapılmıştır. Ayrıca dünyada 

marka değeri en yüksek 6 konaklama işletmesinin de ilgili yıllara ait kurumsal yönetim 

derecelemeleri de gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu işletmelerin kurumsal yönetim dereceleri 

ile işletme değerleri arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylelikle hem yerli 

işletmelerin kurumsal yönetim derecelemeleri hem de yabancı işletmelerini kurumsal yönetim 

derecelemeleri yapılarak bu konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim düzeylerini 

karşılaştırma ve farklılıkları ortaya koyabilme açısından önemli bulgular elde edilebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca bu işletmelere ait kurumsal yönetim puanlarının bağımsız 

değişkenlerden nasıl etkilendikleri belirlemek ve işletme değeri ile işletme performansı 

üzerinde (belirlenen) bağımsız değişkenlerin etkileri ölçülerek, bu değişkenlerin hangilerinin 

işletme değeri ve işletme performansı üzerindeki katkılarını görebilme olanağının elde edilmesi 

beklenmektedir. Turizm sektörünün ülke ekonomilerine yaptıkları katkılar nedeniyle turizm 

işletmelerindeki gelişmelerin diğer sektörlerin gelişmesine de katkı yapması bakımından önem 

taşıdığı ifade edilebilir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların, turizm işletmelerinin 

kurumsal yönetim düzeylerini belirlemek, kurumsal yönetimin (diğer sektörlerdeki işletmelere 

sağlayacağı yararların) turizm işletmelerine sağlayacağı faydalara dikkat çekmek, sektör 

üzerinde kurumsal yönetim farkındalığını arttırarak kurumsal yönetim yetersizliğinden 
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kaynaklanan sorunların çözümüne katkı yapabilmek ve kurumsal yönetim anlayışını tüm 

menfaat sahipleri açısından yaygınlaştırarak hem literatüre hem de sektör yöneticilerine katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir.   

 

4.2. Veri Seti, Değişkenler ve Model 

 

Araştırmanın ilk aşamasında, yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin kurumsal yönetim 

derecelemesi gerçekleştirilmiştir. Literatürde kurumsal yönetim endeksinin hesaplanmasına 

ilişkin çalışmalar incelendiğinde; işletmelere ait kurumsal yönetim uygulamalarının ölçülmesi 

için sorulan soruların evet ya da hayır yanıtını alacak biçiminde düzenlendiği ve evet yanıtı için 

1 puan, hayır yanıtı için 0 puan verilerek kurumsal yönetim puanlarının hesaplandığı 

görülmektedir (Klapper & Love, 2002: 6; Black, Jang, & Kim, 2003: 7; Silva, Leal, 2005: 5; 

Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010: 15). Yine literatürde kurumsal yönetim 

derecelemesinin yapılabilmesi için her bir alt bölüme ait soruların; yapılıyor-yapılmıyor, 

uyuluyor-uyulmuyor, evet-hayır şeklinde yanıtlanacak şekilde sorulduğu görülmektedir 

(Klapper & Love, 2002: 6). Dereceleme yapan kuruluşlarda bu şekilde sorulara yanıt 

aradıklarını belirtmektedirler.  Ararat, Black, & Yurtoğlu (2017) çalışmalarında Türkiye’ye 

yönelik olarak gerçekleştirdikleri kurumsal yönetim endeksinde bir özellik mevcutsa 1, mevcut 

değilse 0 olarak kodladıklarını belirtmektedirler.  

Uluslar arası Finans Kuruluşu (IFC) World Bank Group’un 2014 Corporate Governance 

Scorecard raporunda ise olumlu yanıtlar için 1 olumsuz yanıtlar için 0 yarı olumlu yanıtlar için 

ise 0,5 puan ile değerlendirdikleri görülmektedir. Her bir alt bölüme ilişkin sorulara verilen 

olumlu yanıtlar toplamı, sorulara verilen toplam yanıtlara bölünmek suretiyle bir puan elde 

edilmektedir. Bu puanlar o bölümlere ait puanları oluşturmaktadır. Her bir alt bölüme ait puan, 

o bölüme verilen ağırlıklarla çarpılmaktadır. Çarpım sonucu elde edilen ağırlıklı bölüm 

puanlarının her biri toplanmak suretiyle toplam puana ulaşılmaktadır (World Bank Group IFC, 

2014: 25; www.bseindia.com).  SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bir işletmenin BIST 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alabilmesi için kurumsal yönetim puanının en az 70 olması 

istenmektedir. 

Türkiye’de analizin gerçekleştirildiği tarihte kurumsal yönetim derecelemesi faaliyetini 

yapan ve SPK tarafından izin verilen 3 kuruluş bulunmaktadır. Bunlar Saha Kurumsal Yönetim 

ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Kobirate Uluslar arası Kredi ve Derecelendirme ve 

Kurumsal Yönetim Hizmetleri ve JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’dir (www.spk.gov.tr). Söz 

konusu kuruluşların kurumsal web siteleri üzerinde kurumsal yönetim metodolojileri hakkında 

bilgi verirken puanlama metodolojileri hakkındaki bilgileri paylaşmadıkları saptanmıştır. 

Sadece Türk Kredi Rate kuruluşunun kendi web sitesi üzerinde kurumsal yönetim puanlama 
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yöntemi konusunda bilgi verdiği saptanmıştır. Ayrıca ISS (Institutional Shareholder Services) 

Corporate Service, Doğan Yayın Holding’e ait 2013 yılında yapmış olduğu kurumsal yönetim 

değerlendirme raporunda; kurallara uyuluyorsa 1, uyulmuyorsa 0 puan verildiğine ilişkin bilgi 

sunduğu saptanmıştır (www.turkkredirating.com; www.dyh.com.tr). 

Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihte (2019) BIST’te yer alan turizm işletmelerine ait 

bir kurumsal yönetim dereceleme puanının mevcut olmadığı ve herhangi bir dereceleme 

kuruluşu tarafından da derecelendirilmediği saptanmıştır. Ayrıca BIST Kurumsal Yönetim 

Endeksinde yer alan herhangi bir turizm işletmesi de bulunmamaktadır. Dolayısıyla turizm 

işletmelerinin kurumsal yönetim düzeylerini belirleyebilmek ve kurumsal yönetimin işletme 

değeri üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla yapılan bu çalışmaya referans oluşturabilecek 

herhangi bir turizm işletmesi bulunmamaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerine uygulanacak 

derecelendirme, öncelikle BIST’de faaliyet gösteren ve 2007 yılından itibaren kurumsal yönetim 

endeksinde yer alan Vestel Elektronik ve Ticaret A.Ş. işletmesi tarafımızca değerlendirmeye 

(derecelemeye) tabi tutulmuştur.  

Bu bağlamda 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında ISS ve 2015 yılında SAHA tarafından 

derecelendirilmiş olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesi referans işletme olarak 

seçilmiş ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine göre hazırlamış olduğumuz soru formundan elde 

edilen yanıtlara göre Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesine bir dereceleme 

yapılmıştır. Analize dâhil edilen işletmelere yapılacak olan dereceleme puanları, Vestel 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesi üzerinde uygulanarak bir çeşit geçerlilik ve 

güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinin (TKYD) 

yayınladığı kurumsal yönetim derecelerine ait listede Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

işletmesinin ilgili yıllardaki kurumsal yönetim puanı sırasıyla 85,87- 88,32- 90,94- 89,45 ve 

91,24 olarak yayımlanmıştır. Bizim yaptığımız dereceleme sonucunda ise Vestel Elektronik 

Ticaret ve Sanayi A.Ş. işletmesinin aldığı 2011-2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim 

puanları ise sırasıyla 74,80- 75,55- 77,31- 82,31 ve 86,84 olarak hesaplanmıştır. Vestel 

Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş. işletmesinin, ISS ve SAHA derecelendirme kuruluşu tarafından 

değerlendirilen kurumsal yönetim puanı ile tarafımızca hesaplanan kurumsal yönetim puanları 

arasında 2011 yılında 11,07, 2012 yılında 13,77, 2013 yılında 8,63, 2014 yılında 7,14 ve 2015 

yılında 4,4’lük bir fark bulunmaktadır. Hesaplanan kurumsal yönetim puanın, dereceleme 

şirketi tarafından verilen puandan düşük olduğu görülmektedir. Yıllar içerisinde meydana gelen 

bu farkların dereceleme kuruluşların sahip oldukları bazı olanaklardan yararlanılamaması ve 

işletme yöneticileri ile doğrudan görüşme olanaklarının bulunmaması nedenleriyle işletmeye ait 

kanaatlere ulaşmada yetersizlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca 2011-2015 

yılllarında tarafımızca hesaplanan puanlar ile dereceleme kuruluşları tarafından hesaplanan 

puanlar arasındaki farkın azaldığı (2012 yılı hariç) belirlenmiştir. Yıllar içinde kurumsal 
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yönetim puan farklarındaki azalış işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin beyanları 

daha ayrıntılı bir biçimde raporlamalarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesine yapılan bu dereceleme uygulaması 

analize dahil edilen hem Türkiye’de BIST turizm endeksinde yer alan 6 konaklama işletmesine 

hem de 2016 yılında Brand Finance kuruluşu tarafından seçilmiş olan dünyada en yüksek marka 

değerine sahip 6 konaklama işletmesi üzerinde gerçekleştirilerek kurumsal yönetim puanları 

hesaplanmaya çalışılmıştır.  

2016 yılında Brand Finance kuruluşu tarafından belirlenen marka değeri en yüksek 10 

tane konaklama işletmesi şöyledir: Hilton Worldwide Hotel, Marriott Hotel, Hyatt Hotel 

Corporation, Sheraton Hotel, Holiday Inn, Courtyard, Hampton Inn, Mercure, Ramada ve 

Shangri-a Asia Limited. Bu işletmelerden Sheraton Hotel, Courtyard Hotel Marriott International 

Hotel grubuna; Holiday Inn Otel Intercontinental Group’a, Hampton Inn Hilton World Wide 

Grubuna, Mercure Hotel Accor Hotel Grubuna, Ramada Hotel ise Wyndhamworld Hotel Grubuna 

ait alt markalardır. Bu nedenle Sheraton Hotel, Courtyard, Holiday Inn, Hampton Inn, Mercure 

ve Ramada Otellerine ait faaliyet raporları vb. bilgiler için üst grupta yer alan zincir otel 

işletmelerine yönlendirme yapmaktadır. Dolayısıyla analizde marka değeri en yüksek 10 

konaklama işletmesinin bağlı olduğu 6 ana zincir işletme belirlenerek bu konaklama 

işletmelerinin faaliyet raporları, web siteleri vb. incelenerek kurumsal yönetim puanları 

hesaplanmıştır. 

Aşağıdaki tabloda analiz kapsamında BIST Turizm Endeksini oluşturan 6 konaklama 

işletmesi ile marka değeri en yüksek 6 konaklama işletmesinin isimleri yer almaktadır. 

 

Tablo 4.2.1.  Analiz kapsamındaki konaklama işletmeleri 

Borsa İstanbul Turizm Endeksindeki 
Konaklama İşletmeleri 

Marka Değeri En Yüksek Konaklama 
İşletmeleri 

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. 
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş. 
Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 
Tek-Art inşaat Ticaret Turizm Sanayi ve 
Yatırımlar A.Ş. 

Hilton Worldwide Hotel Holding Inc. 
Marriott International Hotels Inc. 
Hyatt Hotels Corporation         
Intercontinental Hotel Group   
Accor Hotels Group  
Wyndham Worldwide Hotel 

 

 Analize dâhil yukarıda isimleri verilen konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim 

derecelemesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2005 Kurumsal Yönetim İlkeleri temel 

alınarak bir soru seti oluşturulmuştur. Bu soru setindeki SPK kurumsal yönetim ilkelerine 

uygun olarak gerçekleştirilen dereceleme de, pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, 

menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere 4 ana başlık altında değerlendirme 

yapılmıştır. Belirlenen bu 4 ana başlığın her birine ait alt bölümler bulunmaktadır. Pay sahipleri 
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başlığı 8 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu 8 başlığa ait 40 adet soru yer almaktadır. Kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık 6 alt başlıktan oluşmuş ve 52 adet soru bulunmaktadır. Menfaat sahipleri 

7 alt başlıktan ve 22 adet sorudan oluşmuştur. Yönetim kurulu ve yöneticiler başlığı altında ise 

6 alt başlık ve 54 adet soru bulunmaktadır. Toplamda 168 adet soru oluşturulmuş ve bu 

soruların karşılıkları bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca her bir ana başlığın toplam içindeki ağırlığı 

SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri % 25, kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık %25, menfaat sahipleri %15 ve yönetim kurulu %35 olarak hesaplanmıştır. SPK 

kurumsal yönetim ilkeleri temel alınarak oluşturulan derecelendirme soru formu tezin ekler 

kısmında sunulmaktadır. Yukarıda ifade edilen 4 ana başlık ve ana başlığın altındaki alt 

başlıklara ait bilgiler her konaklama işletmesinin 2011-2015 yılları arasındaki yıllık faaliyet 

raporları, genel kurul raporları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları, kurumsal web 

siteleri, KAP ve Merkezi Kayıt Kuruluşundan elde edilmiştir. 

Araştırmanın ikinci aşamasında ise önce kurumsal yönetim derecelemesi ile kurumsal 

yönetim uygulamaları arasındaki ilişki Sınıflama ve Regresyon Ağaçları (Classification and 

Regression Trees) yöntemine göre incelenmiştir. Daha sonra kurumsal yönetim puanı üzerinde 

işletme değeri, performans değerleri (aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, net kar marjı) ve 

işletmeye özgü niteliklere (işletme yaşı, büyüklüğü, borç/aktifler, halka açıklık oranı, en büyük 

oranı, borsada işlem görme süresi, cari oran) ilişkin değişkenlerin katkıları CRT yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca işletme değeri üzerinde net kar marjının, kurumsal yönetim 

puanının ve işletmeye özgü niteliklere ilişkin değişkenlerin katkıları yine CRT analizi ile 

incelenmiştir. Yine yabancı işletmelere ait verilerle yerli işletmelere ait veriler iki ayrı veri seti 

haline getirilerek ülke bazında işletme değeri üzerinde hangi değişkenlerin daha çok katkı 

sağladıkları (etkili oldukları) ve son olarak da işletme performansı (ROA) üzerinde kurumsal 

yönetim puanı ve diğer değişkenlerin katkıları CRT analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır.  

Analizde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler, hesaplanma şekilleri ve daha önce 

literatürde kullanılma durumları aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.  

a) Bağımlı Değişkenler 

- İşletme Değeri: Analizde işletme değerinin göstergesi olarak Tobin Q değeri 

kullanılmıştır. Tobin Q değeri, Chung ve Pruitt (1994) tarafından kullanılan “yaklaşık Tobin Q” 

hesaplaması ile elde edilmiştir.  

Tobin Q değeri; Uzun Vadeli Borçlar +(Kısa Vadeli Yükümlülükler-Kısa Vadeli Varlıklar) 

+ Piyasa Değeri +Tercihli Hisse Senetleri Değeri/ Toplam Varlıklar şeklinde hesaplanmıştır. 

Tobin Q değeri, bir işletmenin rekabet gücünün yeterliliğinin (yetersizliğinin) ya da yatırımcı 

açısından işletmenin büyüme fırsatlarının (yüksek/düşük) bir göstergesi olarak ifade 

edilmektedir. Söz konusu değişken, literatürdeki birçok çalışmada (Gompers, Issii, & Metrick, 

2001; Klapper & Love, 2002; Black, Jang, & Kim, 2003; Silva & Leal, 2005; Tsai & Gu, 2007; 
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Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Bebchuk, Cohen, & Ferrell, 2009; Gupta, Kennedy, & Weaver 

2009; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Tantivanichanon, Wongsurawat, & 

Rajchamaha, 2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) işletme değerinin belirlenmesinde bağımlı 

değişken olarak kullanılmıştır. 

-Kurumsal Yönetim Puanı: Bu değişken; işletmelerin kurumsal yönetim uygulama 

derecelerinin belirlenmesine yönelik kullanılan bir değerdir. Kurumsal yönetim uygulamalarına 

özen (uyum) gösteren işletmelerin kurumsal yönetim puanlarının artması ve kurumsal yönetim 

puanları yüksek olan işletmelerin de işletme değerlerinin yüksek olması beklenmektedir. Bu 

amaçla yapılan araştırmaların bazılarında işletme değeri (Tobin Q) ile kurumsal yönetim 

puanları arasında olumlu ve önemli ilişkiler (Gompers, Ishii, & Metrick, 2001; Klapper & Love, 

2002; Black, Jang, & Kim, 2003; Brown & Caylor, 2006; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Bebchuk, 

Cohen, Ferrell, 2009; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017; 

Abdallah & İsmail, 2017) elde edilmiştir. İşletme değeri ile kurumsal yönetim puanları arasında 

önemsiz ilişki (Silva & Leal, 2005; Gupta, Kennedy, & Weaver, 2009) elde eden çalışmaların 

yanında kurumsal yönetim kalitesinin işletme değerini etkilemediğine (Tantivanichanon, 

Wongsurawat, Rajchamaha, 2015) ilişkin sonuçlarda elde eden çalışmalar mevcuttur. 

-Aktif Karlılığı (ROA): Bu değişken; Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Aktifler şeklinde 

ölçülmekte (Damadoran, 2001: 95) ve işletmenin yapmış olduğu yatırımlardan elde ettiği 

getiriyi ifade etmektedir (Akdoğan ve Tenker, 1998: 632). Literatürde genel olarak aktif karlılığı 

ile kurumsal yönetim arasında olumlu ilişkiler (Klapper & Love, 2002; Silva & Leal, 2005; 

Bhagat & Bolton, 2008; Gupta, Kennedy, & Weaver 2009; Erdoğan & Öztürk, 2016; Ararat, Black, 

& Yurtoğlu, 2017; Abdallah & İsmail, 2017 ) elde eden çalışmalar bulunmaktadır.  

b) Bağımsız Değişkenler 

-Özsermaye Karlılığı (ROE): Bu değişken; Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Özsermaye şeklinde 

ölçülmekte (Akgüç, 1994: 65) ve özkaynaklardan elde edilen getiriyi ölçmektedir. Bu ölçüt, bir 

işletme yöneticisinin hissedarların sermayesini ne kadar iyi kullandığının göstergesi olarak 

dikkate alınmaktadır (Akdoğan ve Tenker, 1998: 629). Konuyla ilgili literatür incelendiğinde 

işletme performans ölçüsü olarak kullanılan özsermaye karlılığı ile kurumsal yönetim 

uygulamaları (puanı) arasında olumlu ilişkiler bulan çalışmaların yanında (Gürbüz & Ergincan, 

2004; Erdoğan & Öztürk, 2016), negatif ilişki (Esendemirli & Acar, 2016) bulan çalışmada 

bulunmaktadır. Bauer, Günster, & Otten (2003) ise Birleşik Krallık’taki işletmelerin kurumsal 

yönetimleri ile özkaynak karlılığı arasında bir ilişki olduğuna dair kanıtlar elde edemezken, 

Avrupa ülkelerindeki işletmelerin kurumsal yönetimleri ile özkaynak karlılıkları üzerinde güçlü 

ilişkiler olduğuna dair kanıtlar elde etmişlerdir.   

-Halka Açıklık Oranı: Bu değişken; Halka Arz Edilmiş Hisse Senetlerinin Nominal 

Değeri/Tüm Hisse Senetlerinin Toplam Nominal Değeri şeklinde ölçülmektedir. Halka açıklık 
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oranı, işletmelerin ortaklık yapısındaki yoğunlaşma hakkında bilgi vermektedir (Bostancı ve 

Kılıç, 1997: 11-14). Halka açıklık oranının yüksekliği işletme yönetiminin kurumsal bir 

çerçevede hareket edeceğinin göstergesi olarak düşünülmektedir. Gürbüz ve Ergincan (2004), 

kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan işletmelerin halka açıklık oranlarının yüksek olduğu 

sonucunu elde etmişlerdir. Literatürde yapılan çalışmalarda halka açıklık oranı ile işletme 

değeri arasında negatif ilişki ve halka açıklık oranı ile aktif karlılığı arasında pozitif ilişki 

(Bayraktaroğlu, 2010; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) bulan çalışmalar bulunmaktadır. 

Kurumsal yönetimin işletme değeri üzerindeki etkisinin inceleyen Bayrakdaroğlu (2010), 

çalışmasında halka açıklık oranı yüksek olan işletme yöneticilerinin varlıklarını ve 

özkaynaklarını daha verimli yönettiklerini vurgularken, Acaravcı, Kandır ve Zelka (2015) halka 

açıklık oranındaki artışın işletme performansı üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu 

saptamışlardır.  

-En Büyük Ortak Oranı: Bu değişken; En Büyük Ortak Hisse Senedi Sayısı/Toplam Hisse 

Senedi Sayısı şeklinde hesaplanmakta ve işletme performansı üzerinde ne derece etkili 

olduğunu ölçebilmek amacıyla kullanılmaktadır (Taşkın & Çoşkun, 2015: 107-111; 

Bayrakdaroğlu, 2010: 12;  Yurtoğlu, 2000: 200). Literatürde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda 

söz konusu değişken, mülkiyet yoğunluğu değişkeni şeklinde kullanılmıştır. Literatür 

incelendiğinde, mülkiyet yoğunluğu ile işletme piyasa değeri arasında negatif ilişki (Claessens, 

Djankov, Fan, & Lang, 1999; Maury & Pauste, 2005; Yurtoğlu, 2000; Lozano, Martinez ve 

Pindado, 2016; Abdallah & İsmail, 2017) elde eden çalışmaların yanında mülkiyet yoğunluğu ile 

işletme değeri arasında pozitif ilişki (Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Bayraktaroğlu, 2010) elde 

eden çalışmalar olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca en büyük ortak oranı ile işletme değeri arasında 

anlamlı ilişki elde edemeyen (Durak & Taşkın, 2014; Acaravcı, Kandır ve Zelka, 2015) 

çalışmalarda bulunmaktadır. Yurtoğlu (2000), mülkiyet yoğunluğu ile aktif karlılığı arasında 

negatif ilişki elde etmiştir. Ayrıca literatürde kurumsal yönetim uygulamaları üzerinde de küçük 

hissedar hakları açısından işletme sahiplik yapısının önemli olduğunu vurgulayan (Fama & 

Jensen, 1983a; Jensen & Smith, 1985; Shleifer & Vishny, 1997; La Porta, Silanes, Shleifer, & 

Vishny, 2000) çalışmalarda mevcuttur.  

- Net Kar Marjı (ROS): Bu değişken; Net Kar/Satışlar şeklinde ölçülmekte ve işletme 

satışlarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan bir orandır (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 71). 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, karlı işletmelerin piyasa değerlerinin daha yüksek 

olduğuna ilişkin çalışmaların (Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Kula & Baykut, 2014) yanında 

işletme değeri ile karlılık (satışlar üzerinden kar oranı) arasında negatif ilişki (Ararat, Balack, & 

Yurtoğlu, 2017) saptayan çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim ile karlılık 

arasındaki ilişkilerde negatif ilişki (Bauer, Günster, & Otten, 2004,), zayıf ilişki (Ararat, Balack, & 
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Yurtoğlu, 2017) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamayan (Kara, Erdur ve Karabıyık, 

2015) çalışmalar da bulunmaktadır. 

-Kaldıraç Oranı: Bu değişken; Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler şeklinde hesaplanmakta 

ve işletmeye borç verenlerin sağladığı fonların toplam kaynaklar içindeki yüzdesini ifade 

etmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 56). Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, borç 

kullanma düzeyindeki artışın yönetici ile hissedar arasındaki çatışmaların azalmasında bir çeşit 

kurumsal yönetim kontrol mekanizması olarak görülmesinin yanında işletme açısından da bir 

çeşit prestij ve güvenilirlik göstergesi olduğu ifade edilmektedir (Williamson, 1998; Shleifer & 

Vishny, 1997; Gillian, 2006; Tsai & Gu, 2007). Ayrıca kurumsal yönetim derecelemesi açısından 

serbest nakit akışları sorununun azaltılmasında etkili bir araç olduğu düşünülmektedir (Black, 

Jang, & Kim, 2003; Gürbüz ve Ergincan, 2004; Silva & Leal, 2005; Cremers & Nair, 2005; Black, 

Love, &Rachinsky, 2005; Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Balasubramanian, 

Black, & Khanna,  2010; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017). Literatürde borçlanma düzeyindeki 

artışın işletme değeri üzerinde önemli ve olumlu bir etki yaptığına dair kanıtlar (Black, Jang, & 

Kim, 2003; Silva & Leal, 2005; Black, Carvalho, & Gorga, 2009, Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) 

bulunmaktadır. Ayrıca işletme değeri ile kaldıraç derecesi arasında negatif ve önemsiz ilişkilerin 

(Yurtoğlu, 2000; Balasubramanian, Black, & Khanna,  2010) olduğu çalışmalarda bulunmaktadır. 

Aktif karlılık oranı ile kaldıraç oranı arasında da negatif ilişkiler elde eden (Loderer, Shulz, & 

Waelchli, 2012; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) çalışmalar bulunmaktadır. 

-Cari Oran: Bu değişken; Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde 

ölçülmekte ve işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü, yani işletmenin likidite 

durumunu yansıtarak işletme net çalışma sermayesinin yeterliliğini ortaya koymaktadır 

(Akdoğan ve Tenker, 1998: 602). Kurumsal yönetim ile işletme performans arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmalarda cari oran, genel olarak bir bağımsız değişken olarak kullanılmış ve 

kurumsal yönetim puanı ile işletme performansı üzerinde cari oranın etkisinin olmadığı 

(Erdoğan & Öztürk, 2015; Ege, Topaloğlu ve Özyamanoğlu, 2013; Esendemirli & Acar, 2016) 

sonucunu elde etmişlerdir.  

-İşletme Büyüklüğü: Bu değişken; Toplam Varlıkların logaritması alınarak 

hesaplanmakta ve işletme varlık değerinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Kurumsal yönetim 

uygulamalarına dönük literatür incelendiğinde, kurumsal yönetim uygulamaları ile büyüklük 

arasında pozitif ilişkilerin elde edildiği çalışmaların yanında (Black, Jang, & Kim, 2003; Brown & 

Caylor, 2006; Tantivanichanon, Wongsurawat, & Rajchamaha, 2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 

2017) işletme büyüklüğü ile işletme değeri arasında negatif ilişkiler elde eden çalışmaların 

(Black, Jang, & Kim, 2003; Black, Love, & Rachinsky, 2005; Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & 

Gorga, 2009; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Acaravcı, Kandır ve Zelka, 2015; Ararat, 

Black, & Yurtoğlu, 2017) bulunduğu görülmektedir. Ayrıca aktif karlılık oranı ile işletme 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

85 

büyüklüğü arasında da negatif ilişki (Silva & Leal, 2005; Loderer, Stulz, & Waelcht, 2012; Ararat, 

Black, & Yurtoğlu, 2017) elde eden çalışmalar bulunmaktadır. 

-İşletme Yaşı: Bu değişken; işletmenin kuruluş yılından itibaren olan süreyi ifade 

etmekte ve işletme yaşam süresinin kurumsal yönetim ve işletme değeri üzerindeki etkilerini 

ölçmek amacıyla (Loderer, Stulz, & Waelchli, 2012) kullanılan bir değişkendir. Brown ve Caylor 

(2006), işletme değeri ile işletme yaşı arasında istatistiksel olarak önemli olmayan bir ilişkiyi 

saptarken Loderer, Stulz ve Waelcht (2012) işletme yaşı ile işletme değeri ve aktif karlılığı 

arasında negatif ilişki elde etmişlerdir. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda genç işletmelerin 

daha hızlı büyüme fırsatlarına sahip olmaları nedeniyle işletme değerlerini daha fazla arttırma 

olanağına sahip oldukları (Black, Jang, & Kim, 2003; Black, Carvalho, & Gorga 2009; Ararat, 

Black, & Yurtoğlu, 2017) vurgulanmaktadır.  

-Borsada İşlem Görme Süresi: İşletmenin halka açıldığı tarihten itibaren olan süreyi 

ifade etmektedir (Durak & Taşkın, 2014). Stulz (2001), Borsada işlem görme süresinin, işletme 

yaşının ekonomik olarak en anlamlı ölçüsü olduğunu ifade etmektedir. Çünkü halka açılma 

anının işletme yaşam döngüsünde; mülkiyet ve sermaye yapısını etkilemesi, büyüme fırsatlarını 

arttırması, medya etkileşimindeki riskleri çoğaltması ve işletmelerin farklı kurumsal yönetim 

yapılarını talep etmeleri bakımından belirleyici bir an olduğu vurgulanmaktadır (Loderer, Stulz, 

& Waelchli, 2012: 5).  Borsada işlem görme süresi ile işletme değeri arasındaki ilişkileri 

inceleyen çalışmalarda negatif ilişkilerin (Black, Jang, & Kim, 2003; Black, Carvalho, & Gorga, 

2009; Loderer, Stulz, & Waelchli, 2012; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) yanında borsada işlem 

görme süresi ile işletme değeri arasında pozitif ilişki (Leite & Carvalhal, 2016; Balasubramanian, 

Black, & Khanna, 2010) elde eden çalışmalar da bulunmaktadır. Loderer, Stulz ve Waelchli 

(2012) çalışmasında, yaş değişkeni olarak hem işletme yaşı hem de işletme borsada işlem 

görme süresine ait değerler kullanılmıştır.  

Analiz sürecinde kullanılan ve yukarıda açıklanan bağımlı ve bağımsız değişkenlere 

ilişkin değerler Thomson Reuters EIKON finansal veri tabanından elde edilmiştir. Ancak işletme 

değeri (Tobin Q), aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), en büyük ortak oranı, cari oran, 

net kar marjı (ROS), işletme büyüklüğü, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi ve kaldıraç 

oranına ilişkin (Thomson Reuters’tan ulaşılamayan ya da eksik olan) değerler tüm işletmeler 

için tarafımızca hesaplanmıştır. Halka açıklık oranının hesaplanmasında ise Thomson Reuters 

EIKON finansal veri tabanında yer alan değerlerden yararlanılmıştır. 

Tablo 4.2.2’de kurumsal yönetim, işletme değeri, işletme performansı arasındaki 

ilişkileri inceleyen ve işletme değeri ile kurumsal yönetim düzeyleri üzerinde etkili olan 

unsurlara ilişkin literatürde yapılan çalışmalar yer almaktadır. 
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Tablo 4.2.2. Kurumsal yönetim düzeyi ve işletme değeri arasındaki ilişkilerle ilgili çalışmalar 

ÇALIŞMA ÇALIŞMA AMACI ÖRNEKLEM  YÖNTEM SONUÇLAR 
Klapper ve Love 
(2002) 

Kurumsal 
yönetim düzeyi 
ile faaliyet 
performansı ve 
pazar değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

25 ülkedeki 
495 işletme 

Panel 
Analizi 

1. Kurumsal yönetim 
derecelemesi 
gerçekleştirilmiş. 
2.Kurumsal yönetim ile 
ROA ve Tobin Q 
arasında yüksek bir 
ilişki olduğu 
saptanmıştır. 

Black, Jang ve 
Kim (2003) 

Kurumsal 
yönetim endeksi 
ile işletme değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

2001 yılında 
Kore Menkul 
Kıymetler 
Borsasında 
işlem gören 
531 işletme  

Panel 
Analizi 

1. Kurumsal yönetim 
endeksi ile işletme 
değeri arasında olumlu 
ilişkiler elde etmişlerdir. 
2.İşletme büyüklüğü ile 
kurumsal yönetim 
endeksi arasında pozitif, 
işletne büyüklüğü ile 
işletme değeri arasında 
negatif ilişkiler 
saptanmıştır. 

Gürbüz ve 
Ergincan (2004) 

İşletmelerin 
kurumsal 
yönetim 
düzeylerini 
belirlemek ve 
kurumsal 
yönetim düzeyi 
ile işletmelerin 
borsa düzeyleri, 
karlılık, halka 
açıklık oranı, 
borç/toplam 
sermaye oranı, 
net kar marjı, 
brüt kar marjı ve 
özsermaye 
karlılığı 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

Türkiye’de 
IMKB 30 
endekste yer 
alan finans dışı  

Regresyon 
Analizi 

Kurumsal yönetim 
uygulayan işletmelerin 
1.Getirilerinin daha 
yüksek olduğu, 
2.Özsermaye karlılığının 
daha yüksek olduğu, 
3.Halka açıklık oranı 
yüksek olan işletmelerin 
daha ileri derecede 
kurumsal yönetim 
ilkelerini uyguladıkları 
4. Dış kaynaklardan 
yararlanma derecesinin 
daha fazla olduğu 
sonuçları elde 
edilmiştir. 
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Tablo 4.2.2. Devamı 

Black, Love ve 
Rachinsky (2005) 

Kurumsal 
Yönetim düzeyi 
ile işletme değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

1999-2004 
yılları arasında 
Rusya’daki 104 
işletme   

Panel 
Analizi 

1.İşletme değeri ile 
işletme kurumsal 
yönetim düzeyi arasında 
önemli ve güçlü ilişkiler 
elde etmişler.    
2.İşletme büyüklüğü ile 
işletme değeri arasında 
negatif ilişkiler elde 
etmişler. 

Silva ve Leal 
(2005) 

Kurumsal 
yönetim 
uygulamaları ile 
işletme 
performansı ve 
işletme değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

1998-2002 
yılları arasında 
Brezilya’daki 
kurumsal 
yönetim 
endeksinde yer 
alan 131 
işletme 

Panel 
Analizi 

1.Kurumsal yönetim 
derecelemesi daha 
yüksek olan işletmelerin 
daha yüksek işletme 
performansı (ROA) 
sergilediği                         
2. İstatistiki olarak 
önemli olmamasına 
rağmen işletme değeri 
ile kurumsal yönetim 
uygulamaları arasında 
pozitif ilişkiler 
saptanmıştır. 

Maury ve Pajuste 
(2005) 

Büyük 
hissedarların 
sahiplik ve oy 
hakları ile işletme 
değeri arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

1993-2000 
yılları arasında 
Finlandiya’daki 
banka ve 
sigorta 
işletmeleri 
dışındaki 136 
halka açık 
işletme 

Panel 
Analizi 

1.İşletmede büyük 
hissedarların gücüne 
itiraz edebilme 
olanaklarının varlığı ile 
işletme değeri arasında 
pozitif ilişkiler olduğu 
belirlenmiştir.     
2.Büyük hissedarların 
hisse sahipliğinden çok 
oy haklarının işletme 
değeri üzerinde etkisi 
olduğu saptanmıştır.     
3. Sahiplik yoğunluğu 
yüksek olan 
işletmelerde düşük 
işletme değeri elde 
edilmiştir. 
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Tablo 4.2.2. Devamı 

Black, Carvalho 
ve Gorga (2009) 

Kurumsal 
yönetim düzeyi 
ile işletme değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

2005 yılında 
Bovespa’da yer 
alan işletmeler 

Panel 
Analizi 

1. İşletme değeri ile 
işletme kurumsal 
yönetim endeksi 
arasında önemli ilişkiler 
elde edilmiş ve işletme 
değeri ile kurumsal 
yönetim alt endeksleri 
arasında pozitif ilişkiler 
bulunurken yönetim 
kurulu bağımsızlığı ile 
negatif ilişkiler 
bulunmuştur.                   
2. Genç olan işletmelerin 
daha iyi kurumsal 
yönetim sergiledikleri 
sonucuna ulaşmışlardır.  
3. Daha karlı ve daha 
fazla kaldıraç kullanan 
işletmelerin daha 
yüksek işletme değerine 
sahip olduklarını 
saptamışlardır. 

Gupta, Kennedy 
ve Weaver 
(2009) 

Kurumsal 
yönetim 
dereceleri ve 
kurumsal 
yönetim alt 
gruplarına ilişkin 
dereceler ile 
işletme değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek.  

2002-2005 
yılları arasında 
Kanada 
sermaye 
piyasasındaki 
158 işletme 

Panel 
Analizi 

1.İşletme değeri ile 
büyüklük arasında zayıf 
negatif ilişkiler elde 
edilmiştir.          
2.Kurumsal yönetim 
dereceleri ile işletme 
büyüklüğü arasında 
pozitif bir ilişki 
saptanmıştır.                           
3. Kurumsal yönetim 
derecelerinin, işletme 
değeri ve yapılan yıllık 
açıklamaların piyasa 
tepkisi ile ilişkili 
olmadığı belirlenmiştir. 
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Tablo 4.2.2. Devamı 

Balasubramanian, 
Black ve Khanna 
(2010) 

Kurumsal 
yönetim 
derecelerini 
belirlemek ve 
kurumsal 
yönetim düzeyleri 
ile işletme değeri 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek.  

2006 yılında 
Hindistan’daki 
370 kamu 
işletmesi 

Panel 
Analizi 

1.Kurumsal yönetim 
dereceleri ile işletme 
değeri arasında pozitif 
ilişkiler elde dilmiş ve 
karlı işletmeler için bu 
ilişkinin daha önemli 
olduğu saptanmıştır.     
2. Kurumsal yönetim 
endeksi ile kurumsal 
yönetim alt 
düzeylerinden hissedar 
hakları arasında önemli 
ilişkiler elde edilirken 
kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık, yönetim yapısı, 
yönetim kurulu yapısı 
ve menfaat sahipleri 
arasındaki etkileşimin 
önemsiz olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Aren, Kayagil ve 
Aydemir (2014) 

Kurumsal 
yönetim 
düzeyinin 
belirleyicileri ve 
etkilerini 
saptamak. 

2009-2010 
yılları arasında 
BIST’de 
faaliyet 
gösteren 162 
işletme 

Regresyon 
Analizi 

1. Kurumsal yönetimin 
belirleyicileri; kurumsal 
yatırımcı oranı, işletme 
performansı ve dış 
finansman ihtiyaçları 
olarak saptanmıştır.       
2. Piyasa değeri 
kurumsal yönetim 
düzeyinin ilk 
belirleyicisi olduğu 
saptanmıştır.                             
3. Kurumsal yönetim 
düzeyinin işletme 
performansı ve 
muhasebe 
performanslarını 
arttırdığı belirlenmiştir.    

Chang, Chou ve 
Huang (2014) 

Kurumsal 
yönetim 
kalitesinin 
kurumsal 
sermaye 
yapılarına 
etkilerini 
incelemek. 

1993-2009 
yılları arasında 
4297gözlem 

Panel 
Analizi 

Kurumsal yönetim ile 
borç düzeyi arasında bir 
ilişki olduğu ve 
kurumsal yönetim 
düzeyi ile hedef kaldıraç 
derecesi arasında pozitif 
bir ilişki belirlenmiştir. 
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Tablo 4.2.2. Devamı 

Acaravcı, Kandır 
ve Zelka (2015) 

Kurumsal 
yönetim 
uygulamalarının 
işletme 
performansları 
üzerindeki etkiyi 
incelemek. 

2005-2011 
yılları arasında 
BIST imalat 
sektöründeki 
126 işletme 

Panel 
Analizi 

1.İşletme 
performansları ile 
kurumsal yönetim 
uygulamaları arasında 
ilişki olduğu 
belirlenmiştir.                  
2. İşletme büyüklüğü ile 
aktif karlılığı aynı 
yönde, işletme değeri ile 
ters yönlü bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir. 
3.En büyük ortak oranı 
ile işletme performansı 
arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmadığı 
saptanmıştır.                  
4.Halka açıklık 
oranındaki artışın 
işletme performansını 
azaltıcı etkisi olduğu 
belirlenmiştir.  

Kara, Erdur ve 
Karabıyık (2015) 

Kurumsal 
yönetim düzeyleri 
ile finansal 
performans 
oranları 
arasındaki ilişkiyi 
incelemek. 

2006-2012 
yılları arasında 
kurumsal 
yönetim 
endeksindeki 
işletmeler 

Panel 
Analizi 

1.Kurumsal yönetim 
düzeyi ile işletme değeri 
ve kaldıraç oranı 
arasında anlamlı ve 
pozitif bir ilişki 
saptanmıştır.                            
2. Kurumsal yönetim 
düzeyi ile özsermaye 
karlılığı, aktif karlılığı, 
satış karlılığı ve net kar 
ile anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 

Erdoğan ve 
Öztürk (2016) 

İşletme finansal 
performans 
oranları ile 
kurumsal 
yönetim endeks 
puanları 
arasındaki ilişkiyi 
incelemek. 

2009-2014 
yılları arasında 
kurumsal 
yönetim 
endeksindeki 
14 işletme 

Panel 
Analizi 

1.Kurumsal yönetim 
endeks puanı ile aktif 
karlılığı ve özsermaye 
karlılığı arasında pozitif 
bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir.               
2.Kurumsal yönetim 
puanının cari oran, aktif 
devir hızı, borç oranı ve 
işletme büyüklüğü 
üzerinde etkisi olmadığı 
saptanmıştır. 
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Tablo 4.2.2. Devamı 

Abdallah ve 
İsmail (2017) 

Hissedar sahiplik 
oranı ile işletme 
performansı 
arasındaki 
ilişkiler; farklı 
sahiplik 
düzeylerinde 
kurumsal 
yönetim ve 
işletme 
performansı 
arasındaki 
ilişkiler ve farklı 
mülkiyet 
yoğunluğu 
tarzlarında 
kurumsal 
yönetim ve 
işletme 
performansı 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

2008-2012 
yılları arasında 
Körfez İşbirliği 
Konseyi 
Bölgesindeki 
(Gulf 
Cooperative 
Council) 581 
işletme  

Panel 
Analizi 

1.Kurumsal yönetim ile 
işletme değeri arasında 
pozitif ilişki elde 
etmişlerdir. 2.Hissedar 
sahiplik düzeyindeki 
artışın kurumsal 
yönetim ve işletme 
performansı arasındaki 
ilişkiyi azalttığı 
saptanmıştır. 3.Hisse 
sahipliği %20 ve 
%25’den daha fazla 
olduğunda ise işletme 
değeri ile kurumsal 
yönetim arasında ilişki 
elde edememişlerdir. 
4.Mülkiyet yoğunluğu 
artarken işletme 
performansı üzerinde 
kurumsal yönetim 
etkisinin azaldığı 
belirlenmiştir. Yani daha 
yaygın sahiplik 
düzeyindeki 
işletmelerin (%5’ten az) 
daha az yaygın sahiplik 
düzeyindeki işletmelere 
(%10’dan az) göre 
(daha iyi kurumsal 
yönetimin) daha fazla 
işletme performansına 
yol açtığı belirlenmiştir.  
5.Mülkiyet yoğunluğu 
kamu ve yerel 
işletmelerde olduğunda 
ise performans üzerinde 
kurumsal yönetimin 
etkisinin pozitif olduğu 
saptanmıştır.    

Ararat, Black ve 
Yurtoğlu (2017) 

Kurumsal 
yönetim ve 
kurumsal 
yönetim alt 
puanlarını 
hesaplamak ve 
kurumsal 
yönetim ile 
işletme 
performansı 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

2006-2012 
yılları arasında 
BIST’de yer 
alan yatırım 
ortaklıkları, 
bankalar ve 
devlet 
kontrolü 
dışındaki 
işletmeler 

Panel 
Analizi 

1. Kurumsal yönetim ile 
karlılık arasında zayıf 
bir ilişki saptanmıştır. 
2.Kurumsal yönetim ile 
işletme piyasa değeri 
arasında güçlü bir ilişki 
elde edilmiş.                                                                                     
3.Kamuyu aydınlatma 
ve şeffaflık endeksinin 
diğer endekslere göre 
daha ön planda olduğu 
belirlenmiş. 
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Tablo 4.2.2. Devamı 

Turizm Sektöründe Yapılan Çalışmalar 
Gullet ve Mattila 
(2010) 

Konaklama 
sektöründeki 
işletmelerin 
kurumsal 
yönetim 
uygulamalarını 
araştırmak ve 
işletme 
performansı 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

1990-2006 yılları 
arasında ABD’deki 
konaklama 
endüstrisindeki 
211 gözlem 

Anova 1. Konaklama 
sektöründe kurumsal 
yönetim endeksinin 
düşük ve zayıf hissedar 
haklarına sahip oldukları 
saptanmıştır.          2. 
Zayıf hissedar haklarına 
sahip olan konaklama 
işletmelerinin güçlü 
hissedar haklarına sahip 
konaklama 
işletmelerinden daha iyi 
performans gösterdikleri 
belirlenmiştir. 3.Zayıf 
hissedar haklarına sahip 
olan konaklama 
işletmelerinin önemli 
ölçüde daha yüksek 
kaldıraç oranlarına sahip 
oldukları belirlenmiştir.         
3. Yüksek kaldıraç 
kullanan ve zayıf 
hissedar haklarına sahip 
olan konaklama 
işletmelerinde 
özsermaye karlılıklarının 
yüksek olduğu 
saptanmış. Ancak aktif 
karlılıkları açısından 
zayıf hissedar haklarına 
sahip konaklama 
işletmeleri güçlü 
hissedar haklarına sahip 
işletmeler arasında 
önemli bir fark 
bulunmadığı 
belirtilmektedir.. 

Al Najjar (2014) Turizm 
işletmelerinde 
kurumsal 
yönetim ve 
işletme 
performansı 
arasındaki 
ilişkileri 
incelemek. 

2005-2010 yılları 
arasında 
Ortadoğu’daki 5 
ülkede yer alan 
toplam 377 
işletme (turizm 
işletme sayısı 32)  

Lojistik 
Regresyon 
Analizi 

1. Yönetim  kurulu 
bağımsızlığının hem 
işletme performansı hem 
de hisse performansı 
arasında pozitif ilişki 
saptanmıştır.  
2.Yönetim kurulu 
büyüklüğünün işletme 
karını arttırdığı 
belirlenmiştir.         
3. Yönetim kurulu küçük 
işletmelerin hisse 
performansını daha fazla 
etkilediği belirlenmiştir. 
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4.3. Araştırma Soruları  

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen analizler neticesinde aşağıdaki 

araştırma sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır; 

1) Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları nasıldır? 

2) Yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları nasıldır? 

3) Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanları nedir?  

4) Yerli işletmelerin kurumsal yönetim puanları nedir? 

5) Yabancı işletmelerin ile yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları ve 

kurumsal yönetim puanları arasında fark var mıdır? 

6) Analize dahil edilen işletmelerin işletme değeri, işletme performansı ve kurumsal 

yönetim puanları üzerinde menşei ülke itibariyle bir fark var mıdır? 

7) Yerli ve yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanları üzerinde işletme değeri 

(Tobin Q), performans değişkenleri (ROA, ROE, ROS) ve işletmeye özgü niteliklerin (işletme 

yaşı, işletme büyüklüğü, borsada işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, 

net kar, kaldıraç oranı ve cari oran) katkıları ne düzeydedir?   

8) Yerli ve yabancı işletmelerin işletme değerini, kurumsal yönetim uygulamaları ve 

diğer bağımsız değişkenlerden (işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık 

oranı, en büyük ortak oranı, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da 

hangileri daha çok etkilemektedir?  

9) Yerli ve yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim puanları, 

kurumsal yönetim alt uygulama puanları, net kar marjı, kaldıraç oranı, işletme yaşı, işletme 

büyüklüğü, borsada işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı ve cari oran 

değişkenlerinin hangi ya da hangilerinin daha fazla katkısı bulunmaktadır? 

10) Yerli işletmelerin işletme değerini bağımsız değişkenlerden (kurumsal yönetim 

puanı, işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, 

işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da hangileri daha çok 

etkilemektedir ve katkıları ne düzeydedir?  

11) Yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde bağımsız değişkenlerin (kurumsal 

yönetim puanı, işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık oranı, en büyük 

ortak oranı, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da hangileri daha çok 

etkilemektedir ve katkıları ne düzeydedir? 

12) Yerli ve yabancı işletmelerin aktif karlılığını bağımsız değişkenlerden (kurumsal 

yönetim puanı, işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık oranı, en büyük 

ortak oranı, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da hangileri daha çok 

etkilemektedir ve katkıları ne düzeydedir? 
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4.4. Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu araştırmada ilk olarak işletmelerin kurumsal yönetim derecelerini belirlemek için 

her bir işletmeye ait kurumsal yönetim puanları hesaplanmıştır. Bu amaçla SPK kurumsal 

yönetim ilkeleri baz alınarak bir soru seti (Ek 1) hazırlanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine 

ilişkin sorular dört ana bölüme ayrılmıştır. Her bir ana bölüme ait sorulara verilen yanıtlar ayrı 

ayrı hesaplanmış ve bu dört ana bölüme ait puanlar (ana bölüm ağırlıkları ile çarpıldıktan 

sonra) toplanarak kurumsal yönetim puanı ortaya çıkarılmıştır. Öncelikle hazırlanan soru 

setindeki her soru, yanıtı evet ya da hayır olacak şekilde düzenlenmiştir. Verilen yanıtlar evet 

yanıtı için 1 puan hayır yanıtı içinse 0 puan alacak şekilde puanlanmıştır. Elde edilen puan 

toplamları ana bölümdeki evet ve hayır sorularına verilen soru toplamına bölünmek suretiyle 

bir puan elde edilmiştir. Elde edilen bu puan ana bölüm ağırlıkları (SPK tarafından belirlenmiş) 

ile çarpıldıktan sonra her bir ana bölümden elde edilen puanlar toplanarak kurumsal yönetim 

puanına ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada ikinci olarak bağımlı değişkenleri etkileyen bağımsız değişkenleri 

belirleyebilmek için istatistiksel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen işletme 

sayısı 12 ve incelenen beş yıllık döneme ilişkin verilere ait toplam gözlem sayısı 58’dir. Verilerin 

normal dağılıp-dağılmadığının belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve 

normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Veriler normal dağılıma uymadığı için nonparametrik bir 

yöntem olan Sınıflama ve Regresyon Ağaçları (CRT) analizi kullanılacak istatistiksel yöntem 

olarak tercih edilmiştir. Bu çalışmada işletme değeri, işletme performansı, kurumsal yönetim 

üzerinde etkili olan faktörleri belirleyebilmek ve yerli ve yabancı işletmelerin işletme değeri 

üzerinde etkili olan faktörleri belirleyebilmek amacıyla altı adet CRT analizi gerçekleştirilmiştir.  

Birinci CRT analizinde; “Kurumsal yönetim puanı üzerinde işletme değeri, özkaynak 

karlılığı, aktif karlılığı, net kar marjı, işletme yaşı, işletme büyüklüğü, borç/aktif oranı, cari oran, 

halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, borsada işlem görme süresi ve işletme yaşı 

değişkenlerinin katkıları ne ölçüdedir?” sorusuna yanıt aranmıştır.   

İkinci CRT analizinde; “İşletme değeri üzerinde kurumsal yönetim puanı, işletme 

büyüklüğü, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, borsada işlem görme süresi, işletme yaşı, 

cari rasyo, net kar marjı, kaldıraç derecesi gibi bağımsız değişkenlerin etkileri nedir ve bu 

değişkenlerden hangilerinin işletme değeri üzerinde katkısı daha fazladır?” sorularının 

karşılığını bulabilmek amacıyla işletme değeri bağımlı değişken ve diğer değişkenler bağımsız 

değişken olarak kullanılmıştır.  

Üçüncü CRT analizinde; işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim puanı, kurumsal 

yönetim alt uygulama puanları, işletme büyüklüğü, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, 
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borsada işlem görme süresi, işletme yaşı, cari rasyo, net kar marjı, kaldıraç derecesi gibi 

bağımsız değişkenlerin katkıları ölçülmek istenmiştir.  

Dördüncü ve beşinci CRT analizlerinde ise, yabancı işletmeler ile yerli işletmelere ait 

veriler iki ayrı veri seti haline getirilerek ülke bazında işletme değerleri üzerinde kurumsal 

yönetim puanı, işletme büyüklüğü, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, borsada işlem 

görme süresi, işletme yaşı, cari oran, net kar marjı, kaldıraç derecesi gibi bağımsız değişkenlerin 

katkıları ölçülmek istenmiştir. Böylece BIST Turizm Endeksinde yer alan konaklama işletmeleri 

ile marka değeri en yüksek konaklama işletmelerinin işletme değerleri üzerinde katkı sağlayan 

(etkili olan) bağımsız değişkenlerin hangileri olduğu belirlenmek istenmiştir.  

Altıncı CRT analizinde ise, “aktif karlılığı üzerinde kurumsal yönetim puanı, işletme 

büyüklüğü, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, borsada işlem görme süresi, işletme yaşı, 

cari rasyo, net kar marjı, kaldıraç derecesi gibi bağımsız değişkenlerin etkileri nedir ve bu 

değişkenlerden hangilerinin aktif karlılığı üzerinde katkısı daha fazladır?” sorularının karşılığını 

bulabilmek amacıyla aktif karlılığı bağımlı değişken ve diğer değişkenler bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır.  

Sınıflama ve regresyon ağaçları (CRT), bir veya birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir. CRT, bağımlı değişkeni 

etkileyen bağımsız değişkenlerin etkilerini tahmin ederek bir ağaç oluşturmaktadır. CRT, 

herhangi bir varsayım (verilerin normal dağılıma uyması gibi) gerektirmemesi nedeniyle geniş 

bir kullanım alanına sahip non-parametrik bir analiz tekniğidir. Bu analiz tekniğinde, bağımlı 

değişkenler kategorik olabilecekleri gibi aralık veya oransal ölçekli de olabilirler. Eğer bağımlı 

değişken kategorik ise sınıflama ağaçları kullanılırken, bağımlı değişken aralık veya oransal 

ölçekli ise regresyon ağaçları kullanılmaktadır (Breiman, Friedman, Olshen, & Stone, 1984: 56; 

Yohannes &  Webb, 1999: 4; Güner, 2014: 62).  CRT analizinde ağaç oluşturulma süreci aşağıda 

maddeler halinde açıklanmaktadır (Yohannes & Webb, 1999: 27); 

1. Tüm gözlemler kök (ana) düğüme yerleştirilir. 

2. Kök düğüm, belirli bir bağımsız değişken üzerinden belirlenen kesme değerinin 

altında kalanlar ve üstünde kalanlar olmak üzere iki alt (sağ ve sol) düğüme ayrılır. Bağımsız 

değişken üzerinden belirlenen bu kesme değer, gözlemleri mümkün olan en homojen gruplara 

ayıracak şekilde belirlenir. 

3. Alt düğümler, sağ ve sol olmak üzere kendi alt düğümlerine ayrılırlar. 

4. Her alt düğüm, terminal düğümlere ulaşıncaya kadar bölünmeye devam eder ve 

büyük bir ağaç meydana getirilir. 

5. Büyük ağacın anlaşılmasını kolaylaştırmak için optimal ağaç meydana gelecek şekilde 

dallar budanır. 
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Ağacın meydana gelme sürecinin başında tüm gözlemler, ana (kök) düğüme 

yerleştirilirler. Daha sonra ana düğümden daha homojen olan ikili alt düğümler oluşturularak 

tüm gözlemleri uygun gruplara dağıtma işlemi ile her gözlem bir terminal düğümü 

oluşturuncaya kadar bölme işlemi devam ettirilir ve sonucunda büyük bir ağaç oluşturulur. 

Ağaç üzerinde düğümler  ve terminaller yer almaktadır. Düğümler kendi alt düğümlerini 

oluşturarak ağacın (sağ ve sol) dallarını meydana getirmektedirler. Bu alt düğümler de kendi alt 

düğümlerine ayrılırlar. Terminaller ise ağacın üzerinde daha fazla dalların oluşturulamadığı 

alanları ifade etmektedir (Steinberg, 2009: 181; Yohannes & Webb, 1999: 16-17). Böylelikle 

bölme işlemi, tüm değişkenlerin kendi alt düğümlerine bölünemeyinceye kadar devam etmekte 

ve sonunda büyük bir ağaç oluşturulmaktadır. Ağacın büyük oluşu, yapılmış olan bölünmenin 

doğruluk derecesini (tahmin hata oranının düşük olmasını) ifade etmesi bakımından önemli 

olmakla birlikte terminal düğüm sayısının çok fazla olması nedeniyle anlaşılması ve açıklanması 

bakımından zorluklara da neden olabilmekte ve ağacın anlaşılmasını karmaşıklaştırmaktadır. 

Karmaşıklık derecesi, terminal düğüm sayısı ile ölçülmektedir. Yapılan tahminlerin doğruluğu 

ile ağacın yüksek karmaşıklığı arasındaki dengeyi sağlamak, maliyet-karmaşıklık ölçümü ile 

değerlendirilmektedir. Doğru büyüklükteki ağacın aranması için ağacın bazı dallarının 

budanması gerekir. Budama işlemi ile optimal ağaç ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ağaç 

yapısıyla bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenlerin neler olduğunu tahmin etmek, 

bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki etkileşimleri açıklamak ve bağımlı 

değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki yapıyı ortaya koymak mümkün olabilmektedir 

(Yohannes & Webb, 1999: 18-19). 

CRT analiz tekniğinin kullanımının pratik ve basit olması yanında anlaşılması ve 

yorumlanmasının kolay olması, bu tekniğin önemli avantajlarından biri olarak görülmektedir. 

Geleneksel çok değişkenli yöntemlere göre değişkenler arasındaki öngörülemeyen bazı 

etkileşimleri ortaya çıkarması, tekniğin başka bir olumlu yönü olduğu belirtilmektedir. CRT’nin 

üstünlükleri arasında logaritmik dönüşümlerden etkilenmemesi, aykırı değerleri ve sapmaları 

ayrı bir düğümde izole edebilmesi gibi özellikleri de yer almaktadır. Bununla birlikte yanlış 

sınıflandırma oranına ilişkin bir tahmin vermesi, veri seti içinde eksik değerlerin olması 

durumunda mevcut en iyi bilgileri kullanması, diğer önemli avantajlar olarak sıralanabilir 

(Lewis, 2000: 4-7; Gepp & Kumar, 2015: 398; Timofeev, 2004: 20-21). CRT, belirtilen avantajları 

nedeniyle eğitim, finans, fizik, kimya, sağlık ve hava olayları gibi birbirinden farklı alandaki 

verilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Güner, 2014; Albayrak & Yılmaz, 2009; 

Gallette, 2016; Morgan, 2014; Gepp & Kumar, 2015; Karas & Reznakova, 2017).  

CRT tekniğinin avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlarının olduğu da göz ardı 

edilmemelidir. Ana ağaç (öğrenme örneği) üzerinde meydana gelecek küçük değişikliklerin 

ağaçta önemli farklılıklara yol açması sonucunda kararsız ağaçlar meydana getirmesi önemli bir 
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dezavantajı olarak görülmektedir (Breiman, Friedman, Olshen, & Stone, 1984: 58).  Ayrıca 

parametrik tekniklerdeki gibi belirli bir güven aralığına göre tahminde bulunamaması, CRT 

tekniği için bir diğer eksiklik olarak kabul edilmektedir (Yohannes & Webb, 1999: 11; Timofeev, 

2004: 22; Karas & Reznakova, 2017: 148). 

 

4.5. Araştırmanın Kısıtları 

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen analizler ve bu analizleri 

yapabilmek için veri toplama sürecinde bir takım kısıtlarla karşılaşılmıştır. Bu kısıtlardan ilki, 

BIST turizm endeksinde yer alan konaklama işletmelerinden hiçbirinin kurumsal yönetim 

endeksinde yer almamaları ve kurumsal yönetim derecelemesine sahip olmamalarıdır. Bu 

nedenle işletmeler için bir dereceleme yapmadan önce (yapılan derecelemenin geçerli ve 

güvenilir olabilmesi için) turizm sektörü dışında, kurumsal yönetim endeksinde bulunan ve ISS 

ve SAHA tarafından kurumsal yönetim puanı (2011-2015 yılları) hesaplanmış olan Vestel 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinin ilgili yıllarına ait faaliyet raporları incelenmiştir. 

SPK’nın 2005 yılında yayınlamış olduğu kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hazırlanan 

sorular çerçevesinde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurumsal yönetim 

uygulamaları değerlendirmiş ve bir dereceleme puanı elde edilmiştir. Elde edilen kurumsal 

yönetim puanlarının dereceleme kuruluşlarının verdikleri puanlardan daha düşük olduğu 

saptanmıştır. Dereceleme kuruluşundan daha düşük hesaplama yapılması gözden kaçan 

noktaların normal bir dereceleme yapan işletme yetkililerinin sahip olduğu olanaklardan 

yararlanılamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İşletmeler kurumsal yönetim 

puanlarının hesaplanması için dereceleme kuruluşlarına başvuruda bulunarak bu hesaplamayı 

talep etmektedirler. Derecelemeyi yapacak kuruluş yetkilileri ise kurumsal yönetim puanının 

hesaplanması için gerekli olan (işletme ile ilgili) tüm belge ve bilgileri elde etmenin yanında 

işletme yöneticileri ile görüşme olanaklarına da sahip olmaktadır. Dereceleme yapan yetkili 

kişiler herhangi bir konuda karar verme noktasında tereddüt yaşamaları durumunda işletmede 

bu konuda yetkili olan kişilerle görüşme olanağı elde etmeleri sayesinde belirli kanaatlere 

ulaşabilmektedirler. Bu nedenle ilgili yetkililerle görüşme olanağı olmadan, sadece kamu ile 

paylaşılan bilgi ve belgelerden hareketle sonuca ulaşılması bir kısıt olarak düşünülebilir. Ayrıca 

dereceleme kuruluşlarının elde ettikleri bilgilerle daha fazla sayıda ve derinlikte sorulara yanıt 

alabilme olanağına da sahip oldukları belirtilebilir. İşletmenin faaliyet raporları, halka 

açıklanmış bilgi ve belgeleri dışında işletme içi denetlemelere ve kanaatlere de sahip olmaları 

nedeniyle kurumsal yönetim ilke uygunluğunu ölçebilmek için BIST’de işlem gören birinci grup 

şirketler 400 civarında kritere yanıt alabilme olanağına sahiptirler. Bu çalışmada ise faaliyet 

raporları, halka açık bilgi ve belgelere ulaşmanın dışında işletme içindeki yetkililerle görüşme 
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olanağının bulunmaması nedeniyle 168 soruya yanıt aranarak işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulama düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Daha az sayıdaki sorulara yanıt alınabilmesi 

değerlendirme açısından bir kısıt olduğu düşünülmektedir.  

BIST turizm endeksinde yer alan işletme sayısı altı tanedir. İşletme sayısının az olması 

ve kurumsal yönetime dönük uygulamaların yeni olması nedeniyle yeterli düzeyde bilgiye 

ulaşmada çeşitli zorluklarla karşılaşılmıştır. BIST turizm endeksindeki altı konaklama işletmesi 

ile marka değeri en yüksek altı konaklama işletmesi olmak üzere kurumsal yönetim puanı 

hesaplanan toplam işletme sayısının 12 tane olması ve incelenen yılların 5’er yıllık süreçleri (58 

gözlem) kapsaması, analiz yöntemi kullanım çeşitliliğini sınırlandırmış ve farklı yöntemler 

arasında karşılaştırma olanağı vermesinin önüne geçmiştir.  

Marka değeri en yüksek altı konaklama işletmesinin ISS tarafından hesaplanan kurumsal 

yönetim notlarına erişilmesine rağmen, ISS metodolojisinin, SPK kurumsal yönetim ilkelerine 

göre geliştirdiğimiz hesaplama metodolojisinden farklı olduğu saptanmıştır. Bu nedenle marka 

değeri en yüksek konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim puanlarına ilişkin bir referans 

kurumsal yönetim derecelemesi elde edilememesi bir diğer kısıt olarak ifade edilebilir. BIST 

Turizm Endekinde yer alan konaklama işletmeleri ile marka değeri en yüksek altı konaklama 

işletmesinin kurumsal yönetim düzeylerini belirleyebilmek ve karşılaştırma yapabilmek için 

aynı kriterler baz alınarak değerlendirmenin yapılması ülkelerin hukuki sistemlerinden 

kaynaklanan farklılıklar nedeniyle de bir kısıt oluşturabilir.  

Kurumsal yönetim uygulamaları açısından işletmelerin yeterli düzeyde geçmişe dönük 

verilerinin bulunmaması daha uzun süreli gerçekleştirilebilecek analizlerin yapılmasının önüne 

geçen bir diğer kısıtıdır. Ayrıca konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim puanlarına ilişkin 

önceden yapılmış dereceleme puanlarının bulunmaması nedeniyle her işletmenin (Hilton Otel 

2011 ve 2012 yılları hariç) 5’er yıllık kurumsal yönetim puanları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamanın yapılması çalışmanın daha uzun bir süreye yayılmasına neden olmuştur. 

Kurumsal yönetimin dinamik bir sürece sahip olması nedeniyle internetten izlenen bazı 

bölümlerde yıllar itibariyle değişikliklerin olması yapılan değişikliğin tam olarak ne zamana ait 

olduğuna ilişkin kanaatlerde bazı kısıtlar yaratmıştır. Kurumsal yönetim derecelemesi ilgili yıla 

ait değerlendirmeleri kapsadığı için ilgili yıl bitiminden belirli bir süre sonra işletmeler 

tarafından yıllık faaliyet raporları yayınlanmaktadır. Sürecin dinamikliği nedeniyle her bir 

işletmeye ait faaliyet raporlarının elde edilmesi ve incelenmesi zaman açısından kısıtlara 

sahiptir. Bu nedenle 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait kurumsal yönetim uygulamaları 

incelenememiştir. Bu durum ise başka bir kısıt olarak ifade edilebilir. Ayrıca marka değeri en 

yüksek konaklama işletmeleri arasında yer alan Hilton Otel işletmesine ait 2011 ve 2012 

yıllarına ait faaliyet raporlarına ulaşılamadığından (Hilton Otel yatırımcı ilişkileri bölümünde 

ilgili yıllara ait bilgiler istenilmiş ancak bu yıllara ait bilgiler olmadığı için elde edilememiştir) bu 
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yıllara ait kurumsal yönetim puanları hesaplanamamış ve analize dahil edilememiştir. Her 

işletmenin kurumsal web sitesi, faaliyet raporları vb. hazırlanmasının kendilerine özgü oluşu 

inceleme ve değerlendirme sürecinde zorluklara neden olmuştur.   
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle analize dahil edilen konaklama işletmelerinin hem 

bütün olarak hem de ülke temelinde 2011-2015 yıllarını içeren tanımlayıcı istatistiklerine 

ilişkin değerlendirmeler sunulmaktadır. Daha sonra Türkiye’de BIST Turizm Endeksinde yer 

alan konaklama işletmeleri (yerli) ile dünyada marka değeri en yüksek altı konaklama 

işletmesinin (yabancı) kurumsal yönetim uygulamalarına dönük genel değerlendirmeler 

yapılarak kurumsal yönetim puanları, kurumsal yönetim alt uygulama puanları ve bu puanların 

yıllar içindeki değişimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra işletmelerin kurumsal 

yönetim puanları üzerinde bağımsız değişkenlerin katkıları ve etki dereceleri ile işletme değeri 

üzerinde ve aktif karlılığı üzerinde bağımsız değişkenlerin katkılarını belirleyebilmek ve ülke 

düzeyinde işletme değeri üzerinde katkı sağlayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla 

gerçekleştirilen altı adet CRT analizinin bulguları sunulmaktadır.   

 

5.1. Tanımlayıcı İstatistikler   

 

Aşağıdaki tablolarda 2011-2015 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak hem analize 

dâhil edilen bütün işletmelerin hem de ayrı ayrı yerli işletmeler ve yabancı işletmelere ait olan 

bağımlı değişken işletme değeri ile bağımsız değişkenler olan aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, 

net kar marjı, işletme büyüklüğü, borç/aktifler oranı, cari oran, halka açıklık oranı, en büyük 

ortak oranı, kurumsal yönetim puanı, işletmenin yaşı ve borsada işlem görme süresine ait en 

büyük değerler, en küçük değerler, ortalama, standart sapma ve değişim aralığı değerleri 

verilmektedir. Tüm işletmelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 5.1.1.’de sunulmaktadır. 

Tablo 5.1.1. Analize dahil tüm işletmelerin tanımlayıcı istatistikleri 

 

N 
Değişim 
Aralığı 

En Düşük 
Değer 

En Yüksek 
Değer Ortalama 

Standart 
Sapma 

İşletme Değeri 58 3,77 ,14 3,91 1,16 ,85 

Aktif Karlılığı 58 ,4290 -,031 ,3977 ,058 ,079 

Özkaynak Karlılığı 58 13,05 -8,20 4,85 ,060 1,31 

Net Kar Marjı 58 5,89 -1,42 4,47 ,28 ,927 

İşletme Büyüklüğü 58 6,23 3,95 10,18 7,078 1,99 

Borç/Aktifler Oranı 58 ,68 ,0000 ,68 ,26 ,196 

Cari Oran 58 17,20 ,35 17,55 2,419 3,57 

Halka Açıklık Oranı 58 ,93 ,07 ,99 ,61 ,309 

En büyük Ortak Oranı 58 ,77 ,03 ,79 ,31 ,252 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

58 59,06 35,32 94,38 72,14 17,05 

İşletme Yaşı 58 85 5 90 42,19 23,34 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

58 68 0 68 22,19 19,29 

Geçerli Gözlem Sayısı (N) 58      



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

101 

Tablo 5.1.1. incelendiğinde, analize dahil edilen tüm konaklama işletmelerinin işletme 

değeri ortalamasının 1,16, aktif karlılık ortalamasının 0,058, özkaynak karlılık ortalamasının 

0,060, net kar marjı ortalamasının 0,28,  işletme büyüklük ortalamasının 7,07, borç/aktifler 

ortalamasının %26, cari oran ortalamasının 2,41, halka açıklık oran ortalamasının %61, en 

büyük ortak oran ortalamasının %31, kurumsal yönetim puan ortalamasının 72,14, işletme yaş 

ortalamasının 42,19 yıl ve borsada işlem görme süre ortalamasının 22,19 yıl olduğu 

görülmektedir.  

 Literatürde işletmelerin, işletme değeri ortalamasının 1’in üzerinde oluşu, işletmelerin 

genel olarak rekabet gücünün yüksek ya da büyüme fırsatlarının fazla olduğu anlamına geldiği 

şeklinde yorumlanmaktadır (Canbaş, Doğukanlı, Düzakın ve İskenderoğlu, 2005: 25). Analize 

dahil edilen tüm konaklama işletmelerinin işletme değeri ortalaması 1,16 olmasına rağmen 

değişim aralığının yüksek oluşu analize dahil edilen işletmeler arasındaki dağılımın genişliğini 

ifade etmektedir. Bu nedenle işletmelerin işletme değerlerinin en düşük 0,14 ve en yüksek 3,91 

olması analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin rekabet güçleri arasında önemli farkların 

olduğunu göstermektedir.  

Aktif karlılık oranı, işletmenin kaynaklarını ne ölçüde karlı kullandığını göstermektedir 

(Akgüç, 1994: 68). Analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin aktif karlılık oran 

ortalamasının (0,058) oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Analiz kapsamındaki konaklama 

işletmelerinin yaptıkları yatırımları üzerinden elde ettikleri kar oranının düşük olduğu 

görülmektedir. Bununla beraber analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinde, en düşük aktif 

karlılık oranı (-0,031) ile en yüksek aktif karlılık oranı (0,39) arasında da geniş bir değişim 

aralığına (0,42) sahip olduğu görülmektedir. İşletmelerin yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri 

kar oranının oldukça farklı (bazı işletmeler yatırımları üzerinden hiç verim alamadıkları buna 

karşın bazı işletmelerin yatırımları üzerinden verim oranlarının daha yüksek) olduğunu ifade 

edebiliriz. Konaklama işletmelerinin sabit sermaye yatırım düzeyi yüksek işletmeler olmaları ve 

turizm gelirlerinin ekonomideki değişimlerden hızlı bir biçimde etkilenmeleri nedeniyle aktif 

karlılıkları (sabit sermaye değerine daha düşük olan işletmelere göre) daha düşük düzeyde 

gerçekleşebilmektedir.  

Özkaynak karlılık oranı işletmenin özkaynaklarından elde ettiği getirinin bir ölçüsüdür 

(Akdoğan ve Tenker, 1998: 629). Tablo 5.1.1.’de analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin 

özkaynak karlılık oran ortalamasının 0,06 oluşu, söz konusu işletmelerin özkaynaklarını verimli 

kullanamadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bununla beraber, konaklama işletmelerinin özkaynak 

karlılık oranları içinde en düşük (-8,20) ve en yüksek değerler (4,85) arasındaki değişim 

aralığının yüksek olduğu görülmektedir. Yani bazı işletmelerin özkaynakları üzerinden karlılık 

elde edemezken bazı işletmelerin ise özkaynaklarını daha verimli kullandıkları ifade edilebilir. 
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Net kar marjı işletme faaliyetlerinin net etkinliği hakkında bilgi verir ve net karın 

oluşmasını, net satışların ve yapılan giderlerin etkinliğini gösteren bir orandır (Akdoğan ve 

Tenker, 1998: 628; Ceylan ve Korkmaz, 2012: 71). Tablo 5.1.1. incelendiğinde analiz 

kapsamındaki konaklama işletmelerinde net kar marjı oran ortalamasının 0,28 olduğu 

görülmektedir. Ancak en düşük (-1,42) ve en yüksek (4,47) değerler incelendiğinde yine 

konaklama işletmeleri arasındaki değişim aralığının yüksek olduğu söylenebilir. Net kar marj 

değişkeni açısından işletmelerin oldukça farklı olduğu ifade edilebilir. 

Borç/Aktifler oranı, işletmelerin yatırımlarının finansmanında ne kadar borç 

kullandığını ifade etmektedir. Genel olarak Borç/Aktifler oranının 0,50’den yüksek olması 

finans teorisinde bir tehlike işareti olarak yorumlanmakta ve işletmelerin risk düzeylerinin 

arttığı kabul edilmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 56; Akdoğan ve Tenker, 1998: 611). Tablo 

5.1.1. incelendiğinde analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinde Borç/Aktifler oran 

ortalamasının 0,26 olduğu görülmektedir. Bu bulgu, genel olarak analize dâhil konaklama 

işletmelerinde orta seviyede bir borçlanma düzeyine sahip olunduğunu göstermektedir. Ancak 

en düşük 0,00 ve en yüksek 0,68 borçlanma düzeylerinin varlığı bazı işletmelerin yüksek 

düzeyde borçlanma eğiliminde iken bazı işletmelerin ise borçlanmadıklarını göstermektedir.  

Cari Oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ve çalışma sermayesi 

yeterliliğinin ölçülmesinde kullanılmaktadır (Akdoğan ve Tenker, 1998: 601). Tablo 5.1.1. 

incelendiğinde analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinde cari oran ortalamasının 2,41 

olduğu görülmektedir. Genel olarak cari oranın 1,5-2 civarında olması olumlu olarak 

yorumlanmaktadır (Akgüç, 1998: 22). Cari oran ortalamasının 2’nin üzerinde gerçekleşmesini, 

konaklama işletmelerinin kısa vadeli yükümlülüklerini rahatça yerine getirdikleri biçiminde 

yorumlamak mümkündür. Ancak analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin cari 

oranlarının en düşük (0,35) ve en yüksek (17,55) değeri arasında da oldukça fazla bir değişim 

aralığı olduğu görülmektedir. Değişim aralığının fazla olması, işletmelerin kısa vadeli 

yükümlülüklerini yerine getirme açısından önemli farklara sahip olduklarını göstermektedir. 

Cari oranı 1,5-2 oranının altında olan konaklama işletmelerinin likidite sorunu ile karşı karşıya 

kalırken bu oranın üzerinde cari orana sahip işletmelerin ise atıl bir çalışma sermayesine sahip 

oldukları söylenebilir.  

Tablo 5.1.1. incelendiğinde analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin kurumsal 

yönetim puan ortalamasının 72,14 olduğu görülmektedir. Ortalama değer bakımından BIST 

kurumsal yönetim endeksine girebilme düzeyine sahip olduğu ifade edilebilir. Ancak incelenen 

dönemler içinde kurumsal yönetim puanının en düşük 35,32 ve en yüksek 94,38 oluşu 

konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim düzeylerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu 

göstermektedir. 
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İşletme yaşı işletme kuruluş yılından itibaren olan sürenin bir ifadesidir. Tablo 5.1.1.’de 

de görüldüğü üzere analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinde işletme yaş ortalaması 42,19 

yıl olarak hesaplanmıştır. En genç işletme 5 yaşında, en yaşlı işletme 90 yaşında ve yaş değişim 

aralığı 85 yıldır. Bu bulgu, henüz çok genç işletmelerin yanında yaşlı işletmelerinde analize dahil 

edildiğini göstermektedir.  

Borsada işlem görme süresi ise işletmelerin halka açılma tarihlerinden itibaren ilgili yıla 

uzanan sürenin bir ifadesidir. Tablo 5.1.1.’de görüldüğü üzere analiz kapsamındaki konaklama 

işletmelerinde borsada işlem görme süresi ortalaması 22,19 yıl ve değişim aralığı ise 68 yıl 

olarak hesaplanmıştır. Yaş değişkeninde olduğu gibi borsada işlem görme süresi değişkeninde 

de konaklama işletmeleri arasında fark bulunduğu ifade edilebilir. 

Tablo 5.1.1’de yer alan verilerden aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, net kar marjı ve cari 

orana ait standart sapma değerlerinin ortalama değerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu durum her bir değişkene ilişkin değerlerin ortalama değerlerden daha uzakta 

yer aldığı (yaygın bir dağılım) anlamına gelmektedir. Yani işletmelerin aktif karlılık oranı, 

özkaynak karlılık oranı, net kar marjı ve cari oran değerlerine ait standart sapmalardaki yüksek 

değerlerin heterojen (işletmeler arasındaki değerlerin farklılaştığı) bir yapıya işaret ettiği ve her 

bir değişkene ilişkin değerler arasındaki farkların yüksek olduğunu ifade etmektedir. Standart 

sapmanın ortalamadan oldukça yüksek olması veri setinde çok düşük ve çok yüksek değerlere 

sahip işletmelerin bulunduğunu göstermektedir. 

Tablo 5.1.2.’de yabancı işletmelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

 

Tablo 5.1.2. Yabancı işletmelere ait tanımlayıcı istatistikler 

 
N 

Değişim 
Aralığı 

En Düşük 
Değer 

En Yüksek 
Değer Ortalama 

Standart 
Sapma 

İşletme Değeri 28 3,20 ,71 3,91 1,68 ,91 

Aktif Karlılığı 28 ,38 ,02 ,40 ,108 ,08 

Özkaynak Karlılığı  28 13,06 -8,21 4,85 ,105 1,90 

Net Kar Marjı 28 ,78 -,105 ,67 ,104 ,139 

İşletme Büyüklüğü 28 2,24 7,94 10,19 8,93 ,57 

Borç/Aktifler 28 ,52 ,16 ,68 ,38 ,14 

Cari Oran 28 2,41 ,43 2,84 1,17 ,63 

Halka Açıklık Oranı 28 ,82 ,17 ,99 ,87 ,20 

En büyük Ortak Oranı 28 ,74 ,03 ,76 ,13 ,17 

Kurumsal Yönetim Puanı 28 20,11 74,27 94,38 87,33 4,89 

İşletme Yaşı 28 69 21 90 57,57 22,53 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

28 66 2 68 27,00 24,99 

Geçerli Gözlem Sayısı (N) 28      
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Tablo 5.1.2. incelendiğinde analize dahil edilen yabancı işletmelerin, işletme değeri 

ortalamasının 1,68, aktif karlılık ortalamasının 0,10, özkaynak karlılık ortalamasının 0,10, net 

kar marjı ortalamasının 0,10,  işletme büyüklük ortalamasının 8,9, Borç/Aktifler ortalamasının 

%38, cari oran değeri ortalamasının 1,17, halka açıklık oran ortalamasının %87, en büyük ortak 

oran ortalamasının %13, kurumsal yönetim puan ortalamasının 87,33, işletme yaş 

ortalamasının 57,57 yıl ve borsada işlem görme süre ortalamasının 27 yıl olduğu görülmektedir.  

İşletme değeri ortalaması 1,68 olmasına rağmen değişim aralığının yüksek oluşu yabancı 

işletmeler arasındaki dağılımın genişliğini ifade etmektedir. Bu nedenle işletmelerin işletme 

değerlerinin en düşük 0,71 ve en yüksek 3,91 olması konaklama işletmelerinin rekabet güçleri 

arasında önemli farkların bulunduğunu göstermektedir.  

Aktif karlılık oran ortalaması bakımından işletmelerin yaptıkları yatırımlar üzerinden 

elde ettikleri kar oranının yaklaşık %10,8 olduğu görülmektedir. Ancak en düşük aktif karlılık 

oranı (%2) ile en yüksek aktif karlılık oranı (%40) arasında geniş bir değişim aralığına sahip 

olduğu görülmektedir. Yabancı işletmelerin yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri verim 

oranlarının oldukça farklı düzeylerde olduğunu ifade edebiliriz.  

Özkaynak karlılık oran ortalamasının %10,5 oluşu yabancı işletmelerin özkaynakları 

üzerinden  ortalama %11 düzeyinde bir karlılık elde ettikleri biçiminde yorumlanabilir. 

Bununla beraber yabancı işletmelerin özkaynak karlılık oranlarının en düşük değerleri (-8,21) 

ile en yüksek değerleri (4,85) arasındaki farkın da yüksek olduğu görülmektedir. Yabancı 

işletmelerin özkaynakları üzerinden elde ettikleri verim oranlarının oldukça farklı düzeylerde 

olduğunu ifade edebiliriz.  

Tablo 5.1.2. incelendiğinde analize dahil edilen yabancı işletmelerin net kar marjı oran 

ortalamasının 0,10 olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu değişkene ait en yüksek (0,67) ve 

en düşük (-0,10) değerler incelendiğinde yine yabancı işletmeler arasındaki değişim aralığının 

yüksek olduğunu ve konaklama işletmelerinin gerçekleştirdikleri satışlar üzerinden farklı 

seviyelerde kar elde ettiklerini söylemek mümkündür. 

Tablo 5.1.2.’de yabancı işletmelerin Borç/Aktifler oran ortalamasının %38 oluşu bu 

işletmelerde orta düzeyde bir borçlanma düzeyine sahip olunduğunu göstermektedir. Ancak en 

yüksek %68 ve en düşük %16 borçlanma düzeylerinin varlığı bazı işletmelerin yüksek düzeyde 

borçlanma eğiliminde iken bazı işletmelerin ise düşük oranlarda borçlanmayı tercih ettiklerini 

göstermektedir.  

Tablo 5.1.2. incelendiğinde analize dahil edilen yabancı işletmelerin cari oran 

ortalamasının 1,17 olduğu görülmektedir. Cari oran ortalamasının 2’nin altında oluşu 

konaklama işletmelerinin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme güçlüğü içinde 

olabilecekleri şeklinde yorumlanabilir. Cari oran değişim aralığının yüksek oluşu ise 

işletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme açısından aralarında farkların 
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olduğunu yani kısa vadeli yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getiren işletmelerin yanında kısa 

vadeli yükümlülüklerini yerine getirmede sıkıntı yaşayan işletmelerin olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 5.1.2.’deki yabancı işletmelerin kurumsal yönetim ortalama puanı (87,33) 

açısından işletmelerin oldukça başarılı oldukları söylenebilir. Türkiye’de BIST kurumsal 

yönetim endeksine girebilme koşulu olan 70 puan göz önüne alındığı zaman 87,33 puan ile 

yabancı işletmelerin kurumsal yönetime ilişkin kurallara uyum derecelerinin yüksek bir 

düzeyde olduğu söylenebilir.  

Tablo 5.1.2. incelendiğinde analize dahil edilen yabancı işletmelerin, işletme yaş 

ortalamasının 57,57 yıl olduğu görülmektedir. Ayrıca en düşük yaşa sahip işletme 21 yıl, en 

yüksek yaşa sahip işletme 90 yıl ve yaş değişim aralığı ise 69 yıl olduğu görülmektedir. Bu bulgu 

analiz kapsamındaki yabancı işletmelerde genç sayılabilecek işletmelerin yanında uzun 

zamandır faaliyet gösteren işletmelerinde olduğunu göstermektedir.  Yine tabloda borsada 

işlem görme süre ortalaması 27 yıl ve değişim aralığı ise 66 yıl olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla işletmeler arasında borsada işlem görme süresi bakımından fark olduğu 

söylenebilir.   

Tablo 5.1.2’de yer alan verilerden özkaynak karlılık oranı, net kar marjı ve en büyük 

ortak oranına ait standart sapmaların ortalama değerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Yani bu değişkenlere ilişkin değerler, ortalama değerden daha uzak noktalarda yer almaktadır. 

Standart sapmanın ortalamadan oldukça yüksek olması veri setinde çok düşük ve çok yüksek 

değerlere sahip işletmelerin bulunduğunu göstermektedir. Ortalama ile standart sapma 

değerleri arasındaki farkın fazla olması, bu değişkenlere ait değerlerin heterojen bir yapıya 

sahip olduklarını ifade etmekte ve incelenen 6 yabancı işletmeye ait bu değişkenlere ait değerler 

arasındaki farkların yüksek olduğu ifade edilebilir.  

Aşağıdaki tabloda ise analize dahil edilen yerli işletmelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

yer almaktadır. 
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Tablo 5.1.3. Yerli işletmelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

 
N 

Değişim 
Aralığı 

En Düşük 
Değer 

En Yüksek 
Değer Ortalama 

Standart 
Sapma 

İşletme Değeri 30 1,48 ,14 1,62 ,678 ,38 

Aktif Karlılığı 30 ,11 -,03 ,08 ,012 ,023 

Özkaynak Karlılığı 30 ,54 -,22 ,32 ,018 ,07 

Net Kar Marjı 30 5,89 -1,42 4,47 ,45 1,27 

İşletme Büyüklüğü 30 3,48 3,95 7,44 5,34 1,04 

Borç/Aktifler 30 ,60 ,00 ,60 ,1504 ,16 

Cari Oran 30 17,20 ,35 17,55 3,58 4,66 

Halka Açıklık Oranı 30 ,60 ,07 ,67 ,3785 ,17 

En Büyük Ortak Oranı 30 ,62 ,17 ,79 ,4791 ,19 

Kurumsal Yönetim Puanı 30 37,77 35,32 73,09 57,97 10,90 

İşletme Yaşı 30 43 5 48 27,83 12,50 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

30 28 0 28 15,67 9,24 

Geçerli Gözlem Sayısı (N) 30      

 

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin işletme değeri ortalaması 0,67, aktif 

karlılık ortalaması 0,012, özkaynak karlılık ortalaması 0,018, net kar marjı ortalaması 0,45,  

işletme büyüklük ortalaması 5,34, borç/aktifler ortalaması %15,04, cari oran ortalaması 3,58,  

halka açıklık oran ortalaması %37,85, en büyük ortak oran ortalaması %47,91, kurumsal 

yönetim puan ortalaması 57,97, işletme yaş ortalaması 27,83 yıl ve borsada işlem görme süre 

ortalaması 15,67 yıl olduğu görülmektedir. 

Yerli işletmelerin işletme değeri ortalamasının 0,67 olması işletmelerin rekabet 

edebilme gücünün düşük olduğunu göstermektedir. İşletme değerlerinin en düşük 0,14 ve en 

yüksek 1,62 olması da konaklama işletmelerinin rekabet güçleri arasındaki değişim aralığının 

yüksek ve yerli işletmelerin farklı düzeylerde rekabet gücüne sahip olduklarını göstermektedir.  

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin aktif karlılık oran ortalamasının yaklaşık 

0,012 olduğu görülmektedir. Bu bulgu, yerli işletmelerin yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri 

verim oranının oldukça düşük bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber en düşük 

aktif karlılık oranı (-0,03) ile en yüksek aktif karlılık oranı (0,08) arasında da %11’lik bir 

değişim aralığının olduğu görülmektedir.  

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin özkaynak karlılık oran ortalamasının 0,018 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, yerli işletmelerin özkaynak verimlerinin düşük olduğunu 

göstermektedir. Bununla beraber yerli işletmelerin en düşük özkaynak karlılık oranları (-0,22) 

ve en yüksek özkaynak karlılık oranları (0,32) bağlamında oldukça farklı olduğu görülmektedir.  

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin net kar marjı oran ortalamasının 0,45 

olduğu görülmektedir. Ancak en düşük (-1,42) ve en yüksek (4,47) değerler incelendiğinde yine 
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konaklama işletmeleri arasındaki değişim aralığının yüksek oluşu yerli işletmelerin satışlar 

üzerinden elde edilen karlılık açısından önemli farkların bulunduğunu göstermektedir. Satışlar 

üzerinden oldukça yüksek kar elde eden işletmelerin yanında kar elde edemeyen işletmelerin 

de olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin Borç/Aktifler oran ortalamasının %15 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu sözkonusu işletmelerin analiz döneminde genel olarak oldukça 

düşük düzeyde bir borçlanma düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. Ancak en yüksek %60 

ve en düşük %0 borçlanma düzeylerinin varlığı, bazı işletmelerin yüksek düzeyde borçlanma 

eğiliminde iken bazı işletmelerin ise düşük oranlarda borçlanmayı ya da borçlanmamayı tercih 

ettiklerini göstermektedir. 

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin cari oran ortalamasının 3,58 olarak 

hesaplandığı görülmektedir. Cari oran ortalamasının 2’nin üstünde oluşu yerli işletmelerin 

analiz döneminde kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitelerinin olduğunu 

ancak likit değerleri (alternatif yatırımlarla) yeterince değerlendiremediklerini göstermektedir. 

Cari oran değerlerinin en düşük (0,35) ve en yüksek (17,55) değeri arasında da büyük fark 

olması bazı işletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen bazı 

işletmelerinde kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme sıkıntısı yaşadıklarını 

göstermektedir. Cari oranı 2’nin çok üzerinde olan işletmelerin ise âtıl bir çalışma sermayesiyle 

faaliyetlerini yerine getirdiklerini göstermektedir. 

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin kurumsal yönetim ortalama puanının 

57,97 olduğu görülmektedir. Bu bulgu bağlamında yerli işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulamaları açısından henüz BIST kurumsal yönetim endeksine girebilme puanı alt sınırının 

(70 puan) altında kaldıkları ve kurumsal yönetim uygulamalarında yeterli düzeyde olmadıkları 

söylenebilir.  

Tablo 5.1.3. incelendiğinde, yerli işletmelerin işletme yaş ortalamasının 27,83 yıl olduğu 

görülmektedir. İşletme yaşının en düşük 5 ve en yüksek 48 oluşu bazı işletmeler arasında yaş 

açısından oldukça büyük farklar olduğunu göstermektedir. Yine tabloda yerli işletmelerin 

borsada işlem görme süre ortalamasının 15,67 yıl ve değişim aralığının ise 28 yıl olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda yerli işletmelerin arasında borsada işlem görme süresi bakımından 

farkların olduğu ve bazı işletmelerin borsada işlem görme süreleri bakımından genç işletmeler 

oldukları ifade edilebilir. 

Tablo 5.1.3’de yer alan değişkenlerden aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, net kar marjı ve 

cari orana ait standart sapma değerlerinin aritmetik ortalamadan daha yüksek olduğu 

görülmektedir. İşletmelere ait bu değerler arasında büyük farklılıklar olduğu ve bu nedenle bu 

değerlerin ortalamadan daha uzak noktalarda yer aldıkları ifade edilebilir. Standart sapmanın 

ortalamadan oldukça yüksek olması veri setinde çok düşük ve çok yüksek değerlere sahip 
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işletmelerin bulunduğunu göstermektedir. İşletme büyüklüğü, halka açıklık oranı, en büyük 

ortak oranı, kurumsal yönetim puanı, işletme yaşı ve borsada işlem görme süresi değerlerine 

ilişkin ortalama değerler ile standart sapma değerleri arasındaki farkların da yüksek olduğu 

görülmektedir. Farkların yüksek oluşu değişkenlere ilişkin değerlerin daha yaygın bir dağılıma 

sahip olması ile ilgilidir. Yerli işletmelere ait bu değerler arasındaki farkların fazla olduğu ifade 

edilebilir. 

Yukarıdaki Tablo 5.1.2. ve Tablo 5.1.3. beraber incelendiğinde; yabancı işletmelerin 

işletme değeri ortalamasının 1,68, yerli işletmelerin işletme değeri ortalamasının 0,67 olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, işletme değeri bakımından yabancı işletmelerin yerli işletmelere 

göre neredeyse 2 katı oranında daha fazla işletme değerine sahip oldukları söylenebilir. Diğer 

bir ifadeyle, yabancı işletmelerin yerli işletmelere göre rekabet gücü daha yüksektir. 

Aktif karlılık oran ortalamalarına bakıldığında, yabancı işletmelerin aktif karlılık 

ortalamasının %11, yerli işletmelerin ortalama aktif karlılık ortalamasının ise %1,2 olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda yabancı işletmelerin, yerli işletmelere göre varlıkları üzerinden 

karlılık yaratmada daha başarılı oldukları söylenebilir.  

Özkaynak karlılık oran ortalamaları karşılaştırıldığında, yabancı işletmelerin özkaynak 

karlılık ortalamasının %10,57 buna karşın yerli işletmelerin özkaynak karlılık ortalamasının 

%1,86 olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yerli işletmelerin özkaynak karlılığı bakımından 

yabancı işletmelerden daha başarısız bir durumda oldukları ve sahip oldukları özkaynaklar 

üzerinden ortaklarına daha az karlılık yaratabildikleri söylenebilir.   

Net kar marjı oranı ortalamaları karşılaştırıldığında, yabancı işletmelerin net kar marjı 

ortalaması %10,4 iken yerli işletmelerin net kar marjı ortalamasının %45 olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda yerli işletmelerin, yabancı işletmelere göre kar marjı 

ortalamalarının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  

İşletmelerin büyüklük oran ortalamalarına bakıldığında, yabancı işletmelerin büyüklük 

ortalamasının 8,9, buna karşın yerli işletmelerin büyüklük ortalaması 5,3 olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda yabancı işletmelerin, yerli işletmelere göre aktif büyüklüğü bakımından neredeyse 

1,5 kat daha büyük olduğu görülmektedir.  

Kaldıraç oranı ortalamaları karşılaştırıldığında, yabancı işletmelerin Borç/Aktif oran 

ortalamasının %38, buna karşın yerli işletmelerin Borç/Aktif oran ortalamasının %15 olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, yerli işletmelerin Borç/Aktif oranı bakımından yabancı işletmelere 

göre daha düşük bir düzeyde borçlandıkları ve daha fazla özkaynaklarla finanse olduklarını 

söylemek mümkündür.  

Cari oran ortalamaları karşılaştırıldığında, yabancı işletmelerin cari oran ortalamasının 

1,17, buna karşın yerli işletmelerin cari oran ortalamasının 3,58 olduğu görülmektedir. Genel 

olarak cari oranın 1,5-2 (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 50; Akdoğan ve Tenker, 1998: 604) olması 
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işletme açısından olumlu bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda yabancı 

işletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünün fazla olmadığı buna karşın yerli işletmelerin kısa 

vadeli borç ödeme gücünün fazla olduğunu söylemek mümkündür. Ancak cari oranın 2’den 

büyük olması, her zaman işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinin iyi olduğunun 

göstergesi olmayabilir (Akdoğan & Tenker, 1998: 604). Bu nedenle yerli işletmelerin cari oran 

ortalamalarının oldukça yüksek oluşu likit değerlerini iyi yönetemedikleri anlamına da gelebilir.  

Analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin halka açıklık oran ortalamaları 

karşılaştırıldığında, yabancı işletmelerin halka açıklık oran ortalamasının %87,24, buna karşın 

yerli işletmelerin halka açıklık oran ortalamasının %37,85 olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 

yerli işletmelerin halka açıklık oran ortalamalarının yabancı işletmelereya göre oldukça düşük 

olduğunu söylemek mümkündür. Halka açılma oranındaki yükseklik, işletmelerin ihtiyaç 

duydukları sermayeyi daha çok halka açılma yöntemi ile elde ettiklerinin yani sermaye 

mülkiyetinin tabana yayıldığının bir göstergesi olduğu söylenebilir. Halka açılma, işletmelerin 

daha düşük ve alternatif bir finansman yöntemi olarak kullanılmasına, likidite ve daha ucuza 

kredi bulabilme olanakları sağlaması, işletmenin yurt içi ve yurt dışında tanınma imkanına sahip 

olması ve yurt dışı piyasalarda ihraç edilebilmesine imkan verebilmektedir. Ayrıca halka açıklık 

oranı yüksek olan işletmelerde yönetim fonksiyonları, aile bireylerinin daha etkin olduğu bir 

yapıdan çok profesyonel bir yönetici ekibi tarafından gerçekleştirilmekte ve işletme 

kurumsallaşmasının getireceği avantajlardan yararlanabilme olanakları da elde edebilmesini 

sağlayabilecektir (www.borsaistanbul.com). İşletmelerin şeffaflık ve kamuyu aydınlatma işlevi 

çerçevesinde hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının korunabilmesine imkan 

vermesi bakımından halka açılma oranının kurumsal yönetim uygulamalarına katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Yabancı işletmelerin halka açılma oranlarının yerli işletmelere 

göre yüksek bir oranda olması, yerli işletmelerin, işletme mülkiyetinin daha çok belirli ellerde 

toplandığına işaret etmektedir.  

Analiz kapsamındaki konaklama işletmelerinin en büyük ortak oran ortalaması 

karşılaştırıldığında, yabancı işletmelerin en büyük ortak oran ortalamasının %13,60, buna 

karşın yerli işletmelerin en büyük ortak oran ortalamasının %47,91 olduğu görülmektedir. 

Yabancı işletmelerin en büyük ortak oranının daha düşük bir düzeyde olması, işletme 

hisselerinin daha fazla ortak tarafından sahip olunduğunu ve tek bir büyük ortağın işletme 

üzerinde söz sahibi olmaması konusunda özen gösterildiğini göstermektedir. Buna karşılık yerli 

işletmelerin sermaye mülkiyetinin daha çok bir kişinin elinde toplandığı yani ortaklık 

yoğunlaşmasının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Yerli işletmelerin halka açıklık oran 

ortalaması, yabancı işletmelerin daha düşük bir orana sahip iken en büyük ortak oranı 

bakımından oldukça yüksek bir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yerli işletmelerin 

mülkiyet yoğunluğu yüksek işletmeler oldukları ve hakim ortakların bulunduğu söylenebilir.  
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Yabancı işletmelerin tarafımızca hesaplanan kurumsal yönetim puan ortalaması 87, 

buna karşın yerli işletmelerin tarafımızca hesaplanan kurumsal yönetim puan ortalamasının 58 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yabancı işletmelerin, yerli işletmelere göre kurumsal 

yönetim uygulama düzeylerinin oldukça iyi bir durumda olduğu söylenebilir.  

Yabancı işletmelerin işletme yaş ortalamasının 57,5 yıl ve borsada işlem görme süre 

ortalamasının 27 yıl buna karşılık yerli işletmelerin işletme yaş ortalamasının 27,8 yıl ve 

borsada işlem görme süre ortalamasının 15,6 yıl olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yabancı 

işletmelerin, yerli işletmelere göre hem yaş hem de borsada işlem görme süre ortalamaları 

açılarından iki kat daha uzun yaşam sürelerine sahip oldukları ifade edilebilir. 

 

5.2. Yabancı İşletmelerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde yabancı işletmelerin analiz dönemine ait kurumsal yönetim uygulamalarına 

ilişkin elde edilen bulgular özellikle 2015 yılı esas alınarak kurumsal yönetim alt başlıklarına 

göre her bir konaklama işletmesi bağlamında ayrı ayrı tablolarda sunulmaya çalışılmıştır. 

Öncelikle aşağıdaki Tablo 5.2.1.’de Hilton Worldwide Hotel Holding’s Inc.’ye ait kurumsal 

yönetim uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 

Tablo 5.2.1. Hilton Worldwide Hotel Holdings Inc.’ye ait kurumsal yönetim uygulamalarına 
ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletme pay sahipleri ve ilgili kişilerle olan ilişkiler, yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile 
gerçekleştirilmekte ve gerekli olan bildirimler zamanında ve özenli bir biçimde kamuya 
açıklanmaktadır.  

 Bu bölümde kim ya da kimlerin görevli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun 
yerine genel bir adres mevcuttur. Bu nedenle yatırımcı ilişkileri sorumlusunun kurumsal 
yönetim komitesi üyesi olarak görev yapıp yapmadığı belirlenememiştir. 

 İşletme pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasında imtiyazlı haklar bulunmakta ancak 
zaman içinde bu imtiyazlı hakların azaltılacağı belirtilmektedir. 

 Pay sahibi olmayan kişiler temsilci olarak vekâleten oy kullanabilmektedir. 
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemine ilişkin bir bilgi 

mevcut değildir. 
  İşletme 2015 yılında kâr payı ödeneceğini kamuya açıklamıştır.                                                            
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Tablo 5.2.1. Devamı 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmakta ve işletmeye ilişkin her türlü bilgi bu web 
sitesi üzerinden kamuya açıklanmaktadır. 

 Kamunun aydınlatılmasından sorumlu ve imza yetkisine sahip iki yönetici (CFO ve CEO) 
bulunmaktadır.  

 Yıllık faaliyet raporu içeriğinde kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır. Faaliyet 
raporunda; işletmeye, rakiplere ve işletmenin amaçlarına dönük ayrıntılı bilgilere yer 
verilmektedir.   

 Etik kurallar, web sitesi üzerinde ayrı bir bölüm olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca web sitesi 
üzerinde ABD menkul kıymetler borsasının (SEC) istediği tüm raporlar ayrıntıları ile yer 
almaktadır.   

 Web sitesi, kamuya açıklanmış bilgilere göre dinamik bir yapıda bölümlendirilmiştir. 
 Faaliyet raporunda sektör, işletme ve işletmenin sosyal sorumlulukları hakkında ayrıntılı 

tanıtımlar ve bilgiler yer almaktadır. 
 Faaliyet raporunda işletmenin iç kontrol sistemine ilişkin bilgiler mevcuttur. 
 Faaliyet raporunda yönetim kurulu toplantılarının sayısı, sıklığı ve katılanların durumuna 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dönük düzenlemeler bulunduğuna ilişkin bir 
beyan bulunmaktadır. 

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyana yer 
verilmektedir.  

 Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterildiğine ilişkin beyan 
bulunmamakta ancak çalışma ortamının çalışanlar için güvenli koşulları sağladığına ilişkin 
yönetici beyanı yer almaktadır. 

 İşletmenin üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 
 İşletmenin çevreye zarar vermediği, kamu sağlığına uyduğuna ilişkin beyanlar yer 

almaktadır.  

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün görevleri birbirinden ayrılmıştır. 
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 

komitesi, ücret belirleme komiteleri ve aday gösterme komiteleri oluşturulmuştur.  Bu 
komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. 

 Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları ve yetki ile sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde 
yer almaktadır. Yönetim kurulu 9 üyeden oluşmakta ve üyeler birden fazla komitede yer 
almaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim komitesi başkanlığı görevini icra başkanı/genel 
müdür dışındaki bir kişi üstlenmektedir. 

 Yönetim kurulunda kadın üyelere yer verilmiştir. 
 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere ait ayrıntılı özgeçmiş ile yönetim kurulu üyelerinin 

işletme içinde gerçekleştirdikleri görevler ve yönetim kurulu üyelerinin aldıkları ücretler ve 
diğer teşvikler ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır.  

 Yöneticilerle yapılan iş sözleşmeleri, faaliyet raporunda yer almakta ve yönetici ücreti, 
teşviki vb. bilgiler kişi bazında ayrıntılı bir biçimde sunulmaktadır. 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sahip oldukları hisse senedi miktarı(yüzdesi) 
konusunda ayrıntılı bilgiler yer almakta ve sahip olunan hisse senedi yüzdesi %1’in altında 
olduğu ifade edilmektedir. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Hilton Worldwide Hotel Holdings Inc.’nin 
faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  
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Hilton Worldwide Hotel Holdings Inc.’e ait kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan 

değerlendirmede işletmenin kurumsal yönetim uygulamaları konusunda bazı alanlarda daha 

güçlü olduğu, bazı alanlarda ise daha zayıf yanlarının bulunduğu söylenebilir. İşletmenin faaliyet 

raporlarının ayrıntılı bir biçimde hazırlanması ve kurumsal web siteleri üzerinde pay 

sahiplerinin yararlanabileceği tüm dokümanların yer alması işletmenin gerçekleştirdiği ya da 

gerçekleştireceği faaliyetler hakkında paylaşımlarda bulunması kurumsal yönetim uygulamaları 

açısından oldukça önem taşımaktadır. Genel kurul toplantısından önce pay sahiplerine oy 

kullanma prosedürleri hakkında bilgilendirilmeler yapılması pay sahipliği haklarının 

kullanımının dikkate alındığının bir göstergesi olduğu söylenebilir.  

Kar payı dağıtımına ilişkin olarak 2015 yılından önceki yıllarda bir bildirim 

bulunmazken 2015 yılında kar payı dağıtacağı konusunda bilgilendirilmenin yapılmış olması bu 

alanda daha özen göstermeye başladığı ifade edilebilir. Rakipleri ve işletme riskleri konusunda 

ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ayrıntılı bir 

biçimde ücretleri, teşvikleri, hisse senedi opsiyonlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Denetim 

komitesi üyelerinin her birinin NYSE standardında finansal okur- yazar olduğu ve bu üyelerden 

sadece birini SEC düzenlemeleri kapsamında denetim komitesi finansal uzmanı olarak nitelediği 

belirtilmektedir. Bağımsız denetim kuruluşu raporuna faaliyet raporunda yer verilmesi 

işletmenin kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlama çabalarındaki artışlar olarak ifade 

edilebilir. Buna karşılık pay sahipleri arasında imtiyazlı hakların varlığı pay sahiplerine eşit 

işlem prensibine aykırı bir durumu yansıtması nedeniyle kurumsal yönetim uygulamaları 

açısından zayıf olduğu bir alan olarak ifade edilebilir. İncelenen yıllar açısından ise imtiyazlı 

ortakların varlığı işletme açısından bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ancak imtiyazlı 

payların sahip olduğu yönetim kurulu üyelerini seçebilme hakkının 2015 yılından itibaren 

kademe kademe düşürüleceği bilgisinin bulunması bu konudaki eksikliklerin zaman içinde 

giderileceğinin göstergesi olarak düşünülebilir. Faaliyet raporunda birikimli oy kullanma 

yöntemine ilişkin bir açıklama yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsızlık beyanı mevcut değildir. Ancak NYSE’e (SEC 1934 10A(m)(3))göre üyelerin bağımsız 

olma şartı bulunmaktadır. İşletmenin yönetici bağımsızlığı konusunu yılda en az bir kez gözden 

geçirme şartı bulunmakta olduğu belirtilmektedir. Çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı ve 

koşullarında meydana gelecek değişiklikler hakkında sendikalardan görüş alındığına ilişkin bir 

beyan bulunmamaktadır. Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin bir beyan yer 

almamaktadır. Oluşturulan komitelerdeki üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy sisteminin olmaması bir diğer zayıf yön olarak 

sıralanabilir.  

Aşağıdaki tabloda Wyndham Worldwide Hotel işletmesine ait kurumsal yönetim 

uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 
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Tablo 5.2.2. Wyndham Worldwide Hotel işletmesine ait kurumsal yönetim uygulamalarına 
ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile 
yürütmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümünden sorumlu iki çalışanın isimleri web sitesi 
üzerinden yayınlamaktadır.  

 İşletme pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasındaki imtiyazlı hakları bulunmamaktadır.  
 Pay sahibi olmayan kişiler (genel kurulda) temsilci olarak vekaleten oy kullanabilecekleri 

beyan edilmektedir. 
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemine ilişkin bir bilgi 

mevcut değildir.  
 Genel kurul toplantısına medya ve finansal toplulukların katılımına izin verildiğine dair 

beyanlar yer almaktadır. 
 İşletmenin kâr payı politikası yazılı bir biçimde faaliyet raporunda bulunmaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmakta ve bu web sitesi üzerinden işletmeye ait 
her türlü bilgi (faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuya 
açıklanmaktadır.  

 Yıllık faaliyet raporu içinde kurumsal yönetim uyum raporlarına yer verilmektedir. 
 Faaliyet raporunda işletmeye, rakiplere, işletmenin amaçlarına ve risklere dönük ayrıntılı 

bilgiler yer almaktadır.  
 Etik kurallar kurumsal web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.  
 SEC’in istediği tüm raporlar ayrıntıları ile web sitesi üzerinde sunulmaktadır.  
 Web sitesi kamuya açıklanmış bilgilere göre dinamik bir yapıda bölümlere ayrılmıştır.  
 Yönetim kurulu üyeleri ve işletme yöneticilerine ait ayrıntılı özgeçmiş ile gerçekleştirdikleri 

görevler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Buna karşın yönetim kurulu 
üyelerinin işletme dışında aldıkları görevler hakkında bir bilgiye yer verilmemiştir. 

 Faaliyet raporunda sektör, işletme, işletmenin sosyal sorumlulukları konularında ayrıntılı 
tanıtımlar ve bilgiler yer almaktadır. 

 İşletmelerin faaliyetleri ile ilgili açılan davalara ilişkin bilgilendirmeler yer almaktadır. 
 Faaliyet raporunda yönetim kurulu toplantılarının sayısı, sıklığı ve katılanların durumuna 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
 Denetim yapan işletme, denetim ve denetim dışı ödenen ücretlere ilişkin bilgilere yer 

verilmektedir. 

Menfaat Sahipleri 

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyanlar yer 
almaktadır.  

 Çalışma ortamının çalışanlar için güvenli koşulları sağladığına ilişkin yönetici beyanı 
bulunmaktadır.  

 Kamuya açıklanmış etik kurallar mevcut ve işletmenin üstlendiği sosyal sorumluluk 
projelerine yer verilmektedir.  

 Kararlar alınırken çalışanların işletmeye karşı sorumluluklarının ne olacağının belirlendiği 
beyan edilmektedir. 

 İşletmenin sosyal sorumluluk politikaları bulunmakta ve bu politikalara uygun projeleri 
gerçekleştirdiği bildirilmektedir. 
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Tablo 5.2.2. Devamı 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür görevleri birbirinden ayrılmamıştır. Bu ayrımın 
neden yapılmadığına ilişkin açıklama faaliyet raporunda yer almaktadır.  

 Yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. 6 tanesi icra dışı yönetici olarak görev yapmaktadır. 
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 

komitesi, ücret belirleme komiteleri oluşturulmuştur. Bu komitelerin başkanları bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.                                                                                                  

 Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde 
yer almaktadır.  

 Kurumsal yönetim başkanlığı görevini, icra başkanı/genel müdür dışındaki bir kişi 
üstlenmektedir.  

 Yönetim kurulunda kadın üye yer almaktadır. 
 Faaliyet raporunda yöneticilere ait iş sözleşmelerine yer verilmektedir. 
 Yönetici ücret, ikramiye, hisse senedi ve diğer olanaklar, ayrıntılı ve kişi bazında yer 

almaktadır.  

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Wyndham Worldwide Hotel işletmesinin 
faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Wyndham Worldwide Hotel’e ait kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan değerlendirme 

sonucunda, işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde 

belirlenmiştir; işletme menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini kurumsal web sitesi üzerinde 

oluşturduğu yatırımcı ilişkileri bölümü ile sağlamakta ve ilgililer için gerekli tüm bilgileri 

zamanında ve güncel olarak elektronik ortamda yayınlamaktadır. Genel kurul toplantısından 

önce pay sahiplerine oy kullanma prosedürü hakkında bilgilendirme yapmaları ve genel kurul 

toplantısına medya ve finansal toplulukların katılımına izin vermeleri oldukça önemlidir. 

İşletmede pay sahiplerine yıl sonunda kar payı dağıtılmakta ve izlenen 5 yılın tamamında kar 

payı dağıtıldığına ilişkin beyan bulunmaktadır. Bu durum kar payı dağıtımının sürekli yapılması 

bakımından önem taşımaktadır. Kamunun aydınlatılmasından CEO ve CFO olmak üzere iki 

yönetici sorumludur. Faaliyet raporunda CEO ve CFO tarafından kamuya yapılan açıklamaları 

onayladıklarına ilişkin beyanları ve imzaları bulunmaktadır. Ayrıca üst düzey yöneticilerle 

yapılan istihdam, fesih ve ilgili düzenlemelere yer verilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsızlığına ilişkin kriterler web sitesi üzerinde ayrıntılı olarak tanımlandığı beyan edilmekte 

ve faaliyet raporunda üyelerin bağımsızlığı konusunda NYSE standartlarını karşılayan ve 

ötesine geçen bağımsızlık kriterlerine sahip olduklarını belirtmektedirler.  

Wyndham Worldwide Hotel işletmesinin kurumsal yönetim uygulamalarında 

geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanlar ise şu şekilde sıralanabilir; Azınlık haklarının 

korunmasına yönelik olarak birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşuna 5 hesap döneminden daha uzun bir süre görev verilmektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin işletme dışında görev alıp-almadıklarına ilişkin bir bilgi yer 

almamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine borç vermediği, kredi kullandırmadığına ilişkin bir 
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beyan bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev 

almaktadırlar. 

Aşağıdaki tabloda ise Accor Hotels Group’a ait kurumsal yönetim uygulamalarının inceleme 

bulguları yer almaktadır. 

 

Tablo 5.2.3. Accor Hotels Group’a ait kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bulgular 
Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile 
yürütmektedir.  

 Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlularına ilişkin bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır. 
 Hak sahiplerini ilgilendiren konular elektronik ortamda güncel olarak yer almaktadır. 
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemine ilişkin bir bilgi mevcut 

değildir.  
 Faaliyet raporunda yatırımcı ilişkileri bölümündeki bilgilendirmelerden sorumlu kişilerin (3 

kişi) adları, görevleri ve iletişim telefonlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
 İşletmenin kâr payı politikasına yer verilmekte ve dağıtılan karlara ilişkin bilgiler 

bulunmaktadır. 
 İşletme pay sahiplerinin oy kullanım hakkını zorlaştıran ve pay haklarının serbestçe 

devretmelerini zorlaştıran düzenlemelerin bulunmadığı beyan edilmektedir. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmakta ve bu web sitesi üzerinden işletmeye ait 
bilgiler (faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuya açıklanmaktadır.  

 Yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır. 
 Faaliyet raporunda işletmenin içinde bulunduğu pazara ve rakiplere ilişkin ayrıntılı 

bilgilendirmeler yer almaktadır. 
 Faaliyet raporunda sektör hakkında, işletme hakkında ve işletmenin sosyal sorumlulukları 

hakkında ayrıntılı tanıtımlar ve bilgiler yer almaktadır. 
 İşletmenin gelişimi ve amaçlarına dönük ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  
 Etik kurallar web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.  
 Kurumsal web sitesi kamuya açıklanmış bilgilere göre dinamik bir yapıda 

bölümlendirilmiştir.   
 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere ait ayrıntılı özgeçmiş ile gerçekleştirdikleri görevler 

yer almakta ve yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin geçmiş beş yıl içinde aldıkları 
görevler ve işletmeler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.  

 Yönetim kurulu komitelerinin toplanma sıklığı ve toplantıya katılan üyelerin katılma 
durumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 Pay sahipleri arasında oy sözleşmesi olmadığına ilişkin beyan bulunmaktadır. 
 İşletmenin içeriden bilgi sızdırmasına dönük yasa ve tüzüklere göre yasak olduğuna dair 

bilgiler yer almaktadır.  
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Tablo 5.2.3. Devamı 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin kimler olduğu ve menfaat sahipleri ile diyalog çerçevesinde edinilen 
fırsatlara ilişkin bilgilere yer verilmektedir.  

 Menfaat sahipleri haklarının korunmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu ve bu konuda 
menfaat sahiplerinin işletme politika ve prosedürleri hakkında bilgilendirildiklerine ilişkin 
bilgiler yer almaktadır.  

 Rüşvet alınmadığına dair bir bildirim mevcuttur.   
 Çalışanlara, işe alım, terfi vb konularda eşit davranıldığına ilişkin bir beyan bulunmaktadır. 

Ayrıca çalışanları ilgilendiren konularda çalışan temsilcilerinin bilgilendirildiği yer 
almaktadır. Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin 
beyana yer verilmektedir.  

 Çalışma ortamının çalışanlar için güvenli koşulları sağladığına ilişkin bir yönetici beyanı 
bulunmaktadır.  

 Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterildiğine ilişkin bir beyan 
bulunmaktadır. Ayrıca işletmenin müşteri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerini 
güçlendirmeye dönük çabaları olduğu belirtilmektedir.  

 Kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmaktadır.  
 İşletmenin sosyal sorumluluk projelerine ve sosyal sorumluluk politikalarına yer verilmekte 

ve bu konularda yapılan çalışmalar ayrıntıları ile paylaşılmaktadır. 
 İşletme faaliyetleri yerine getirilirken çevreye zarar verilmediğine, tüketici ve kamu 

sağlığına uyulduğuna ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün görevleri birbirinden ayrı değildir. Ancak bu 
görevlerin neden ayrılmadığına ilişkin gerekçe faaliyet raporunda bildirilmiştir.  

 Yönetim kurulu 12 kişiden oluşmaktadır. 6 tanesi icra dışı yönetici olarak görev almaktadır.  
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 

komitesi, riskin erken teşhis edilmesi komitesi, aday gösterme ve ücret belirleme komiteleri 
oluşturulmuştur. Bu komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından 
seçilmiştir.                                                                                                  

 Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları ve yetki ve sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde 
yer almaktadır.   

 Kurumsal yönetim başkanlığı görevini icra başkanı/genel müdür dışındaki bir kişi 
üstlenmektedir.  

 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.  
 Bağımsızlık kriterleri bir tablo şeklinde ve tüm ayrıntıları ile ifade edilmektedir. Ayrıca bir 

bağımsızlık beyanı mevcut değildir. 
 Her bir yönetim kurulu üyesinin yıllık toplantılara kaç kere katıldığı ayrı ayrı bildirilmiştir.  
 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, %1’in altında hisseye sahip oldukları bildirilmektedir. 
 Yönetici ücret, ikramiye, hisse senedi ve diğer olanakların hepsi ayrıntılı ve kişi bazında yer 

almaktadır (önceki yıl ücretleri ile karşılaştırmalı bir biçimde verilmektedir).  
 Denetçi ücretleri ayrıntıları ile verilmektedir. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Accor Hotels Group işletmesinin faaliyet 
raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Accor Hotels Group işletmesine ait kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan 

değerlendirmede işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde 

belirlenmiştir; çalışanların rüşvet almadığına ilişkin bir bildirimleri bulunmaktadır. Pay 

sahipleri arasında oy sözleşmesi bulunmadığına ilişkin beyan bulunmaktadır. İçeriden bilgi 

sızdırılmasının yasa ve tüzüklere göre yasak olduğu bilgisine yer verilmektedir. Faaliyet 
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raporunda yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin işletme dışında yürüttükleri görevlere 

ilişkin bilgiler verilmektedir. Menfaat sahiplerine ilişkin geniş ve ayrıntılı bildirimler yer 

almaktadır. Çalışanları ilgilendiren konuların (hedefler, ücretler, sağlık hizmetleri, sigorta 

vb)çalışanlara yazılı olarak bilgilendirildiğine ilişkin beyan yer almaktadır. Faaliyet raporunda 

bağımsız yöneticilerin hangi özelliklere sahip olduklarına ilişkin açıklamalar ve her bir 

yöneticinin kişi bazında bağımsızlığına ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Menfaat 

sahiplerine ilişkin uygulamalar oldukça geniş bir çerçevede sunulmaktadır. Faaliyet raporunda 

yer alan bilgiler bütün ayrıntıları ile sunulmaktadır. 

Accor Hotels Group işletmesinin kurumsal yönetim uygulamalarında geliştirilmesi 

gereken ya da zayıf olduğu yanı; azınlık hissedarlarının Accor Hotel’in bağlı kuruluşlarının 

varlıklarını kullanma ve elde çıkarma veya yükümlülüklerinin yerine getirme ve kullanma 

kabiliyetini etkileyecek ölçüde özel koruyucu haklara sahip olmadığı bildirilmektedir. 

Aşağıdaki tablo 5.2.4.’te Marriot International Hotels Inc.’a ait kurumsal yönetim 

uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır.   

 

Tablo 5.2.4. Marriot International Hotel Inc.’a ait kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin 
bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile 
yürütmektedir. 

 Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlularına ilişkin ayrıntılı bir bilgi mevcut değildir. İşletmeye 
ait genel bir adrese yönlendirilmektedir.  

 Hak sahiplerini ilgilendiren konular, elektronik ortamda güncel olarak yer almaktadır. 
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemine ilişkin bir bilgi 

mevcut değildir.  
 Pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanabilecekleri belirtilmektedir. 
 Oy haklarının kullanımında pay sahipleri arasındaki imtiyazlar kaldırılmamıştır. İmtiyazlı 

paylar yer almaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmakta ve bu web sitesi üzerinden işletmeye ait 
bilgiler (faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri, etik kodlar) kamuya 
açıklanmaktadır.  

 Yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır.  
 Faaliyet raporunda, işletmeye ait bilgiler ve işletmenin karşı karşıya kaldığı risklere dönük 

bilgiler yer almaktadır. 
 Faaliyet raporunda, işletmenin iç kontrol sistemine ilişkin beyanlar bulunmaktadır. 
 Faaliyet raporunda, yönetim kurulu komitelerinin toplanma sıklığı ve katılım oranına ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 
 SEC’in istediği tüm raporlar ayrıntıları ile web sitesi üzerinde yer almaktadır.  
 Web sitesi kamuya açıklanmış bilgilere göre dinamik bir yapıda bölümlendirilmiştir. 
 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere ait ayrıntılı özgeçmiş ile gerçekleştirdikleri görevler 

hakkında bilgilere yer verilmiştir. 
 Kamunun aydınlatılmasının ilgili kanunlar gereğince CEO ve CFO gözetiminde etkili bir 

şekilde yapıldığına ilişkin beyan yer almaktadır.  
 Faaliyet raporunda bağımsız denetim kuruluşu ve denetim kuruluşunun bağımsızlığı 

hakkında beyan yer almaktadır. 
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Tablo 5.2.4. Devamı 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahipleri haklarının korunmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğuna ve bu 
konuda menfaat sahiplerini işletme politika ve prosedürleri hakkında bilgilendirildiklerine 
ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

 Çalışanlara, işe alım, terfi vb konularda eşit davranıldığına ilişkin bir beyan bulunmaktadır. 
Ayrıca çalışanları ilgilendiren konularda çalışan temsilcilerinin bilgilendirildiği yer 
almaktadır. Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin 
beyana yer verilmektedir.  

 Çalışma ortamının çalışanlar için güvenli koşulları sağladığına ilişkin bir yönetici beyanı 
bulunmaktadır.  

 Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterildiğine ilişkin bir beyan 
bulunmamakta ancak işletmenin müşteri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerini 
güçlendirmeye dönük çabaları olduğu belirtilmektedir.  

 Kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmakta ve kurumsal web sitesi üzerinde yer 
almaktadır.  

 İşletmenin sosyal sorumluluk projelerine ve sosyal sorumluluk politikalarına yer verilmekte 
ve bu konularda yapılan çalışmalar ayrıntıları ile paylaşılmaktadır. 

 İşletme faaliyetleriyerine getirilirken çevreye zarar verilmediğini, tüketici ve kamu 
sağlığının korunması konularındaki kurallara uyduğu bildirilmektedir. 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür görevleri birbirinden ayrı olduğu beyan 
edilmektedir. 

 Yönetim kurulu 11 kişiden oluşmakta ve 8 tanesi icra dışı yönetici olarak görev 
yapmaktadır.  

 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 
komitesi, aday gösterme ve ücret belirleme komiteleri bulunmaktadır. Komitede bulunan 
üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görev dağılımları, yetki ve sorumlulukları ile 
bağımsızlıklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.   

 Kurumsal yönetim başkanlığı görevini icra başkanı/genel müdür dışındaki bir kişi 
üstlenmektedir.  

 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.  
 Bağımsız yöneticilerle yönetici olmaksızın yılda 3 kez toplantı yapıldığı beyan edilmektedir. 
 Yönetim kurulu toplantı sayıları ve katılma oranlarına ilişkin bildirimler yer almaktadır.  
 Tepe yöneticilerinin ücret, ikramiye, hisse senedi ve diğer olanaklarına ilişkin ayrıntılı ve 

kişi bazında yer verilmektedir (önceki yıl ücretleri ile karşılaştırmalı bir biçimde 
verilmektedir).  

 Denetçi ücretlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin işletme dışında üstlenecekleri görevlere ilişkin 

kurallar bulunmaktadır. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Marriott International Hotels işletmesinin 
faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Marriot International Hotels işletmesine ait kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan 

değerlendirmede işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde 

belirlenmiştir; işletme pay senetleri üzerinde yapılan mülkiyet değişikliği konusunda 

yöneticilerin yaptıkları işlemlerin değerlendirildiği formlar hazırlanmıştır. Yönetim kurulu 

üyeleri ve yöneticilerin işletmedeki görevleri dışında alacakları görevlere dönük olarak kurallar 
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belirlenmiştir.  Faaliyet raporunda CEO ve CFO tarafından kamuya yapılan açıklamaları 

onayladıklarına ilişkin beyanları ve imzaları bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim 

çerçevesinde o yıla ilişkin gerçekleştirdikleri ve gerçekleştiremedikleri bazı hususlar yazılı 

olarak beyan edilmektedir. 

Marriot International Hotels işletmesinin kurumsal yönetim uygulamalarında 

geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları şu şekilde sıralamak mümkündür; oy 

haklarının kullanımında pay sahipleri arasındaki imtiyazlar kaldırılmamıştır. A grubu hisse 

senedi sahiplerinin 10 oy hakkının bulunduğu bildirilmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime 

katılmasına ilişkin bir model ya da mekanizma bulunduğuna dair bir beyan yer almamaktadır. 

Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterildiğine ilişkin bir beyan yer 

almamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda Hyatt Hotels Corporation İşletmesine ait kurumsal yönetim 

uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 

Tablo 5.2.5. Hyatt Otel Corporation işletmesine ait kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin 
bulgular   

Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile 
yürütmektedir.  

 Yatırımcı ilişkileri bölümünden iki kişi görevlendirilmiştir. Bu kişilere ait isimler ve işletme 
içi görevleri hakkında bilgi mevcuttur.  

 İşletme gerekli olan bilgileri güncel olarak elektronik ortamda yayınlamaktadır. 
 Oy hakkının kullanılmasında pay sahipleri arasında imtiyazlı haklar bulunmaktadır.  
 İşletmede kâr payı dağıtılmamaktadır. 
 Kâr payı dağıtılmaması durumunda karın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler faaliyet 

raporlarında yer almaktadır. 
 Pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanma hakkına sahip oldukları 

bildirilmektedir.  

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmakta ve bu web sitesi üzerinden işletmeye ait 
bilgiler (faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuya açıklanmaktadır.  

 Yıllık faaliyet raporlarında kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır.  
 Faaliyet raporlarında işletmeye, rakiplere ve işletmenin amaçlarına dönük ayrıntılı bilgiler 

yer almaktadır.  
 Pay sahipleri arasında oy sözleşmesi hakkında bir beyan yer almaktadır. 
 Etik kurallar web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. SEC’in istediği tüm raporlara 

ayrıntıları ile yer verilmektedir.  
 Web sitesi kamuya açıklanmış bilgilere göre dinamik bir yapıda bölümlendirilmektedir. 
 Faaliyet raporlarında sektör, işletme ve işletmenin sosyal sorumlulukları hakkında ayrıntılı 

tanıtımlar ve bilgiler yer almaktadır.  
 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere ait ayrıntılı özgeçmişler ile gerçekleştirdikleri 

görevler yer almaktadır. 
 Faaliyet raporlarında işletmenin iç kontrol sistemine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 
 Denetim kuruluşuna ödenen ya da ödenecek ücretlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 
 Yönetim kurulu toplantılarının sayısı ve toplantıya katılanlar hakkında bilgiler 

bulunmaktadır.  
 Kamuya açıklanacak bilgilerin CEO ve CFO gözetiminde oluşturulduğu beyan edilmektedir. 
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Tablo 5.2.5. Devamı 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahipleri haklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen düzenlemelere ilişkin 
bilgilere yer verilmemektedir.   

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyana yer 
verilmektedir.  

 Çalışma ortamının çalışanlar için güvenli koşulları sağladığına ilişkin bir yönetici beyanı 
bulunmaktadır.  

 İşletmenin müşteri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerini güçlendirmeye dönük çabaları 
olduğuna ilişkin beyanları bulunmaktadır.  

 Kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmaktadır.  
 İşletmenin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine ve sosyal sorumluluk 

politikalarına yer verilmektedir. 
 İşletme, faaliyetlerini yerine getirilirken çevreye zarar verilmediğine, tüketici ve kamu 

sağlığına uyulduğuna ilişkin bilgilere yer vermektedir. 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün görevleri birbirinden ayrılmıştır.   
 Yönetim kurulu 12 kişiden oluşmaktadır. 9 tanesi icra dışı yönetici olarak görev 

yapmaktadır.  
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 

komitesi, aday gösterme ve ücret belirleme komiteleri oluşturulmuştur.  
 Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde 

açıklanmakta ve yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer aldıkları beyan 
edilmektedir. 

 Kurumsal yönetim başkanlığı görevini icra başkanı/genel müdür dışındaki bir kişi 
üstlenmektedir.  

 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.  
 İşletme yönetim kurulu üyelerine borç vermediğini ve kredi kullandırmadığını beyan 

etmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere ödenen ücretler ayrıntılı bir 
biçimde sunulmaktadır. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Hyatt Hotels Corporation işletmesinin 
faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Hyatt Hotels Corporation işletmesine ait kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan 

değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında güçlü olduğu alanlar 

şu şekilde belirlenmiştir; işletmenin karşı karşıya kaldığı riskler konusunda ayrıntılı bilgilere 

yer verilmektedir. Çalışma ortamının çalışanlar için uygun koşulları taşıdığına ilişkin beyan yer 

almaktadır. İşletmenin sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır. İşletme, yöneticilere borç ve 

kredi kullandırmadığını beyan etmektedir. 

Hyatt Hotels Corporation işletmesinin kurumsal yönetim uygulamalarında geliştirilmesi 

gereken ya da zayıf olduğu yanlar; pay sahipleri arasında oy hakkının kullanılmasında imtiyazlı 

hakların bulunduğu beyan edilmekte ve menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dönük bir 

düzenleme olduğuna dair bir beyan yer almamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda Intercontinental Hotels Group işletmesine ait kurumsal yönetim 

uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır.   
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Tablo 5.2.6. Intercontinental Hotels Group işletmesine ait kurumsal yönetim uygulamalarına 
ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü ile 
yürütmektedir.  

 Pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasında imtiyazlı haklara sahip olmadıkları 
belirtilmektedir.  

 Pay sahiplerine gerekli olan bilgiler tam olarak, gerçeği yansıtacak bir biçimde, zamanında 
ve özenli bir şekilde iletildiği ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek her 
türlü bilgiye güncel olarak ulaşabilecekleri bir elektronik ortamın mevcut olduğu beyan 
edilmektedir. 

 Pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanabilecekleri belirtilmektedir.  
 Pay sahiplerinin oy kullanım hakkını zorlaştıran düzenlemelerden kaçınılmakta olduğu 

belirtilmektedir. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmakta ve bu web sitesi üzerinden işletmeye ait 
her türlü bilgi (faaliyet raporları finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuya 
açıklanmaktadır.  

 Yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır.  
 Faaliyet raporlarında sektöre, rakiplere ve işletmenin amaçlarına dönük ayrıntılı bilgiler 

ayrıntılı bir biçimde sunulmaktadır.  
 Etik kurallar web sitesi üzerinde yer almaktadır.  
 İnternet sitesi kamuya açıklanmış bilgilere göre dinamik bir yapıda bölümlendirilmiştir.  
 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere ait ayrıntılı özgeçmiş ile gerçekleştirdikleri görevler 

yer almaktadır ve ödenen ya da ödenecek olan maaş, ikramiye vb. faaliyet raporunda yer 
almaktadır. 

 İşletmenin kâr payı politikası faaliyet raporunda yer almaktadır. 
 İşletmeye ait paylarda değişiklik olması durumunda kamuoyu ile paylaşıldığı 

bildirilmektedir. 
 Faaliyet raporunda finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak tutulduğuna ilişkin beyan yer 

almaktadır. 
 İşletmenin iç kontrol sistemine ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 
 İçerden bilgiye sahip olanlar hakkında bir bilgi mevcut değildir. 
 Kamuya açıklanacak bilgilerin CEO ve CFO gözetiminde yapıldığı beyan edilmektedir. 

Menfaat Sahipleri 

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyan ile çalışma 
ortamının çalışanlar için güvenli koşulları sağladığına ilişkin yönetici beyanı bulunmaktadır.  

 Çalışanların işe alımında, terfi ve eğitim konularında eşit davranıldığına ilişkin ifadelere yer 
verilmektedir.  

 İşletmenin müşteri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerini güçlendirmeye dönük 
çabalarına ilişkin beyanı ile müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine özen 
gösterildiğine ilişkin beyanı bulunmaktadır.  

 İşletmenin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk politika ve projeleri bulunmaktadır.  
 İşletme faaliyetlerinde çevreye zarar vermediği, tüketici ve kamu sağlığına uyulduğuna 

ilişkin beyanları yer almaktadır. 
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Tablo 5.2.6. Devamı 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün görevleri birbirinden ayrılmıştır.  
 Yönetim kurulu 10 üyeden oluşmakta ve 8’i bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.  
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal sorumluluk 

komitesi, aday gösterme ve ücret belirleme komiteleri oluşturulmuştur. Denetim 
komitesinin altında beyan (açıklama) komitesi yer almaktadır.  

 Kurumsal yönetim komitesi adında bir komite mevcut değildir. Buna karşın kurumsal 
sorumluluk komitesi yer almaktadır.  

 Kurumsal Sorumluluk Komitesi; grubun kurumsal sorumluluk hedefleri ve stratejisi, 
çevresel, sosyal ve toplumsal etki, insan hakları konuları ve paydaş katılımı gibi konularda 
yönlendirme, gözetim ve tavsiye sunmaktadır.  

 Yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev aldıkları bildirilmektedir.  
 Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görev dağılımları, yetki ve sorumlulukları 

ayrıntılı olarak sunulmakta ve yönetim kurulunda kadın üye bulunduğu belirtilmektedir. 
 Yöneticilere ödenen ücretler kişi bazında ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Intercontinental Hotels Group işletmesinin 
faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Intercontinental Hotels Group işletmesine ait kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan 

değerlendirme sonucunda, işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında güçlü olduğu alanlar 

şu şekilde belirlenmiştir; Kamuyu aydınlatmaya komitesi denetim komitesinin altında yer 

almaktadır. İşletme CEO’sunun denetim ve ücret komitelerine üye olmadığı ve aday gösterme 

komitesinin başkanı ve üyelerinin bağımsız icra dışı yöneticilerden oluştuğu bildirilmektedir. 

Finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak tutulduğu konusunda açıklamalar yer almaktadır. Pay 

sahipleri arasında imtiyaz bulunmasının önüne geçildiğine ilişkin beyan yer almaktadır. Ayrıca 

kanun ve kuralların o konuda neyi uygun gördüğünü tanımlandıktan sonra kendi 

uygulamalarına ait bilgilere yer verilmektedir.  

Intercontinental Hotels Group işletmesinin kurumsal yönetim uygulamalarında 

geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları şu şekilde sıralamak mümkündür; içerden 

öğrenebilecek kişilere ilişkin bilgiler yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsızlık beyanı yer almamaktadır (sadece bağımsız oldukları ifade edilmektedir). 

Oluşturulan komitelerdeki üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. 

ABD’de faaliyet gösteren işletmeler 1934 Act yasaları (13. ve 15. bölümlerine göre) ile 

SEC kuralları uyarınca faaliyet raporlarını (10K, 14A) ve kurumsal yönetim uygulamalarını 

gerçekleştirdiklerini belirtmekte ve işletmelerin bazıları faaliyet raporlarının başında Deleware 

genel şirketler kanununa uygun olarak hazırladıklarını beyan etmektedirler. 

İncelenen yabancı işletmelerin tamamında yatırımcı ilişkileri bölümünün bulunduğu 

görülmüştür. Ancak faaliyet raporlarında yatırımcı ilişkileri bölümünde görevli kişiler ve 

işletmedeki görevlerine ilişkin bilgilere (Wyndhamworld, Hyatt dışında) yer verilmediği 

saptanmıştır. Buna karşın pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü bilgiye 
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güncel olarak ulaşılmasını sağlayan ve dinamik bir yapıda olan bir elektronik ortamın mevcut 

olduğu belirlenmiştir. Yine kurumsal web sitelerinde işletme ile ilgili bilinmesi gereken konuları 

içeren ortak sorular ve bu sorulara ait yanıtların (FAQs) yer aldığı belirlenmiştir. Faaliyet 

raporlarında özel denetçi atanmasına ilişkin düzenlemelere ya da özel denetim taleplerine 

ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır. Genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda 

ve genel kurul toplantılarından 3 hafta önce pay sahiplerine duyurulduğu saptanmıştır. Üç tane 

işletme de (Marriot Otel, Hilton Otel, Hyatt Otel) imtiyazlı pay sahiplerine ilişkin haklara sahip 

oldukları bilgisi yer aldığı belirlenmiştir. Pay sahibi olmayan kişilerin, temsilci olarak vekaleten 

oy kullanma hakkına sahip oldukları belirlenmiştir. Sadece iki işletmenin (Hilton Otel ve 

Wyndhamworld Otel) azınlık haklarının korunmasına ilişkin birikimli oy yönteminin 

bulunmadığını belirttiği saptanmıştır. Diğer işletmelerin ise bu konuda bir bilgiye yer 

vermedikleri belirlenmiştir. Yine işletmelere ait bir kâr payı politikaları bulunduğu, beş 

işletmenin kâr payı dağıttığı ve bir işletmenin ise kâr payı dağıtmadığı (Hyatt Otel) saptanmıştır.  

Tüm işletmelerde kamunun aydınlatılmasından sorumlu ve imzaya yetkili iki yöneticisi 

bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca 3 işletmede, bildirimden sorumlu yöneticilerin; denetimden 

sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın ilişki içinde oldukları belirtilmektedir. 

Tüm işletmelerin kurumsal web sitelerinin kamuya açıklanmış bilgilere göre bölümlendirildiği 

ve bütün işletmelerin kurumsal web siteleri üzerinden etik kurallara yer verdikleri 

saptanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin özgeçmiş bilgileri ayrıntılı bir biçimde 

hem kurumsal web siteleri üzerindeki ilgili bölümlerde hem de faaliyet raporlarında yer 

almakta ve sektör, işletme, rakipler ve risk konularında faaliyet raporlarında ayrıntılı 

değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Yöneticilere ödenen ücretler kişi bazında ve her türlü 

ikramiye, hisse senedi vb. ayrıntıları ile bildirilmektedir. İçerden bilgiye sahip olanlara ilişkin 

bir liste ise bulunmamaktadır.  

 Çalışanlar arasında bir ayrım yapılmadığı ve çalışanlar için güvenli koşulları 

sağladıklarına dair ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. İşletmelerin genelinde müşteri ve diğer 

menfaat sahipleri ile ilişkilerini güçlendirmeye dönük çabalarına ilişkin beyanları 

bulunmaktadır. İşletme faaliyetlerinde çevreye zarar vermedikleri ve tüketici ve kamu sağlığına 

uyulduğuna ilişkin beyanları yanında her bir işletmenin sosyal sorumlulukları konusunda 

ayrıntılı bilgilere yer verildiği belirlenmiştir. Accor Otel işletmesinde menfaat sahiplerinin 

haklarının korunmasına ilişkin bir düzenleme olduğu beyan edilmektedir. Intercontinental Otel 

işletmesi ise menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına ilişkin bir modele sahip olduklarını 

bildirmektedirler. Ayrıca müşteri ve menfaat sahipleri ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen 

gösterildiği de bildirilmektedir. 

Her işletmenin vizyonu ve misyonu bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görev ve 

sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır.  Yönetim kurulu üye sayıları 7 ile 12 
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arasındadır.  İki tane işletmede (Wyndhamworldwide Otel ve Accor Otel), yönetim kurulu 

başkanı ile genel müdürün görevleri aynı kişi tarafından yerine getirilmektedir. Görevin aynı 

kişide bulunma gerekliliklerine ilişkin açıklamalar faaliyet raporunda yer almaktadır. Yönetim 

kurulu üyelerinin yarısından fazlası icrada görevli olmayan kişilerden oluşmaktadır.  Yönetim 

kurulunda yer alan bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının en az üçte birinden oluşmaktadır. 

İşletmelerin tamamında yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesine 

olanak sağlayan komiteler oluşturulmuştur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri 

bağımsız üyelerdir. İşletme faaliyet raporlarında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır. Yönetim kurulunda en az 1 kadın üye yer almaktadır. 

Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır. Komite başkanları bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. Riskin erken saptanması komitesi sadece 1 işletmede 

bulunmaktadır. Denetim komitesi, aday ve ücret komiteleri ve kurumsal yönetim komiteleri tüm 

işletmelerde yer almaktadır. Kurumsal yönetim komitesi başkanı olarak icra başkanı ya da genel 

müdürlere görev verilmemiştir. 

 

5.3. Yabancı işletmelerin  Kurumsal Yönetim Puanlarına İlişkin Bulgular 

 

Yabancı işletmelerin 2011-2015 yılları arasında tarafımızca hesaplanan kurumsal 

yönetim notları ile kurumsal yönetim alt başlıklara ilişkin puanları aşağıdaki tablolarda yer 

almaktadır. Sadece Hilton Worldwide Otel işletmesine ait 2011 ve 2012 yıllarına ait faaliyet 

raporu (K10, 14A ) ile ilgili bilgiler işletmenin kurumsal web sitesinden ve SEC’e bildirim 

yaptıkları bölümlerden elde edilememiştir. İşletmenin yatırımcı ilişkileri bölümü ile yapılan 

yazışma sonucunda işletmenin bu yıllarına ait rapor hazırlamadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu 

nedenle bu yıllara ait kurumsal yönetim notları tarafımızca hesaplanamamıştır. 

Tablo 5.3.1 incelendiğinde Hyatt Hotel Corporation’ın 2011-2015 yılları arasında 

kurumsal yönetim puanları aynı kalırken diğer konaklama işletmelerinin analiz sürecinde 

kurumsal yönetim puanlarının yükseldiği görülmektedir. Analiz sürecinde en yüksek kurumsal 

yönetim puanı 94,38 ve en düşük kurumsal yönetim puanı 74,27 olarak hesaplanmıştır. Bu 

yıllar içerisindeki hesaplanan kurumsal yönetim puanlarındaki artışlar, kurumsal yönetim 

uygulamalarına hızlı bir biçimde uyum sağlandığının göstergesi olarak ifade edilebilir. Ayrıca 

elde edilen puanların yüksek oluşu konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim uygulamalarına 

verdikleri önemin bir işareti olarak yorumlanabilir. 
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Tablo 5.3.1. Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanları 

Yıllar Hilton Marriott Hyatt Intercontinental WyndhamWorld Accor Ortalama 

2011 - 87,63 83,35 88,54 83,88 89,70 86,62 

2012 - 87,63 83,35 93,03 83,88 90,64 87,70 

2013 74,27 87,63 83,35 93,03 83,88 93,39 85,92 

2014 81,79 89,69 83,35 93,10 83,88 94,34 87,69 

2015 85,85 90,98 83,35 93,22 84,15 94,38 88,65 
Yı  

2015, 2014, 2013 ve 2011 yıllarında kurumsal yönetim puanı en yüksek konaklama 

işletmesi Accor Otel iken 2012 yılında Intercontinental Group Otel işletmesi en yüksek puana 

sahiptir. Yıllar içinde en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farklarında azaldığı ve 

puanların birbirlerine yaklaştığı görülmektedir. 2015 yılında kurumsal yönetim puanları 

arasında yaklaşık 9 puanlık bir fark bulunurken 2014 yılında 13 puanlık fark, 2013 yılında ise 

19 puanlık bir fark bulunmaktadır. Ayrıca Hilton Worldwide Otel işletmesine ait 2011 ve 2012 

yıllarına ilişkin puanlar yer almadığı için Hilton Worldwide Otel dışındaki beş konaklama 

işletmesi karşılaştırıldığında; 2011 yılında en düşük kurumsal yönetim puanı 83,35 (Hyatt Otel) 

ve en yüksek kurumsal yönetim puanı 89,7 (Accor Otel) olduğu görülmektedir. 2015 yılında en 

düşük kurumsal yönetim puanı 83,35 (Hyatt Otel) ve en yüksek kurumsal yönetim puanı ise 

94,38 (Accor Otel) olarak hesaplanmıştır. Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puan 

ortalamaları incelendiğinde yıllar içinde ortalama farklarının oldukça az olduğu görülmektedir.    

Aşağıdaki tablo 5.3.2’de ise yabancı işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal 

yönetim alt başlıklarından biri olan pay sahipliği puanları sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.3.2. Yabancı işletmelerin pay sahipliği puanları 

Yıllar Hilton Marriott Hyatt Intercontinental WyndhamWorld Accor Ortalama 

2011 - 23,07 19,23 23,61 21,88 23,21 22,20 

2012 - 23,07 19,23 23,61 21,88 23,21 22,20 

2013 15 23,07 19,23 23,61 21,88 23,21 21,00 

2014 15 23,07 19,23 23,68 21,88 23,21 21,01 

2015 17,85 23,07 19,23 23,68 21,88 23,21 21,48 

 
Tablo 5.3.2. incelendiğinde, pay sahipliği puanlarına göre yıllar içinde Hilton Worldwide 

Otel dışındaki işletmelerde 2011-2015 yılları arasında bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 

Yine analiz sürecinde en fazla puana sahip olan otel işletmesi Intercontinental Hotels Group ve 

en düşük puana sahip Hilton Worldwide Otel olduğu görülmektedir. Yapılan hesaplamalar 

neticesinde konaklama işletmelerinin pay sahipliği uygulamalarına verdiklerin önemin 

birbirlerine yakın olduğu ifade edilebilir. Pay sahipliği puan ortalamalarına yıllar arasındaki 

değişimin pek olmadığı görülmektedir. 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

126 

Aşağıdaki tablo 5.3.3’de yabancı işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal 

yönetim alt başlıklarından biri olan kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.3.3. Yabancı işletmelerin kamuya aydınlatma ve şeffaflık puanları 

Yıllar Hilton Marriott Hyatt Intercontinental WyndhamWorld Accor Ortalama 

2011 - 24 22,41 20,31 20,16 22,22 21,82 

2012 - 24 22,41 23,43 20,16 22,22 22,44 

2013 22,65 24 22,41 23,43 20,16 23,02 22,61 

2014 24,16 24 22,41 23,43 20,16 23,02 22,86 

2015 24,19 24 22,41 23,43 20,16 23,02 22,86 

 

Tablo 5.3.3 incelendiğinde, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık uygulamaları açısından genel 

olarak işletmelerin yıllar içindeki puanlarında önemli bir değişikliğin olmadığı ve işletmeler 

arasında da oldukça az bir puan farkı olduğu görülmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

uygulama ortalamalarının yıllar içinde değişiminin de oldukça az olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 5.3.4. Yabancı işletmelerin menfaat sahiplerine ilişkin puanları 

Yıllar Hilton Marriott Hyatt Intercontinental WyndhamWorld Accor Ortalama 

2011 - 10,71 9,99 13,63 12,86 12,19 11,87 

2012 - 10,71 9,99 15 12,86 13,13 12,33 

2013 12 10,71 9,99 15 12,86 15 12,59 

2014 12 10,71 9,99 15 12,86 15 12,59 

2015 12 12 9,99 15 13,13 15 12,85 

 

Tablo 5.3.4’de yabancı işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal yönetim alt 

başlıklarından biri olan menfaat sahipleriyle ilgili puanlar sunulmaktadır. Tablo 5.3.4 

incelendiğinde, kurumsal yönetimin alt alanlarından biri olan menfaat sahiplerine dönük 

uygulamalara ait hesaplamalar neticesinde bulunan puanların yıllar itibariyle işletmeler içinde 

küçük değişimler olduğu görülmektedir. 2013-2015 yılları arasında Hilton Worldwide Otel, 

Hyatt Otel, Intercontinental Otel ve Accor Otel işletmelerinde menfaat sahipleri alt başlığıyla 

ilgili performans puanlarının yıllar itibariyle hiç farklılaşmadığı saptanmıştır. Diğer işletmelerin 

menfaat sahipleri puanları arasında ise yıllar içinde küçük farklar bulunmakta ve işletmeler 

arasındaki puan farklılıkların fazla olmadığı (beş puanlık bir fark) saptanmıştır. Menfaat 

sahipleri uygulamaları açısından Intercontinental Otel ve Accor Otel işletmelerinin en yüksek 

puana, buna karşın Hyatt Otel İşletmesinin ise en düşük puana sahip olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca yabancı işletmelerin menfaat sahipliği puan ortalamalarında yıllar içinde değişiminin 

oldukça az olduğu belirlenmiştir. 
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Aşağıdaki tablo 5.3.5’de yabancı işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal 

yönetim alt başlıklarından biri olan yönetim kuruluyla ilgili puanlar sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.3.5. Yabancı işletmelerin yönetim kuruluna ilişkin puanları 

Yıllar Hilton Marriott Hyatt Intercontinental WyndhamWorld Accor Ortalama 

2011 - 29,85 31,72 30,99 28,99 32,08 30,72 

2012 - 29,85 31,72 30,99 28,99 32,08 30,72 

2013 24,62 29,85 31,72 30,99 28,99 32,16 29,72 

2014 30,63 31,91 31,72 30,99 28,99 33,11 31,22 

2015 31,81 31,91 31,72 31,11 28,99 33,15 31,44 

 

Tablo 5.3.5 incelendiğinde, kurumsal yönetim alt alanlarından bir diğeri olan yönetim 

kurulu puanlarına ilişki yapılan hesaplamada yıllar içinde Wyndham Worldwide, Hyatt ve 

Intercontinental (2015 hariç) otel işletmelerinin 2011-2015 yılları arasında kendi içlerinde bir 

farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Diğer konaklama işletmelerinin ise yönetim kurulu 

puanlarında ilgili yıllar arasında oldukça az değişimler meydana geldiği görülmektedir. Yıllar 

içinde işletmeler arasındaki puan farklarının ise azaldığı söylenebilir. Yönetim kurulu 

uygulamaları açısından Accor Otel işletmesinin en yüksek puana, buna karşın Wyndhamworld 

Otel İşletmesinin ise en düşük puana sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu puan 

ortalamasının yıllar içinde değişiminin düşük olduğu ve ilerleyen yıllar içinde artış kaydettiği 

belirlenmiştir. 

2011-2015 yılları arasındaki yabancı işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları 

içinde en fazla puana birinci sırada yönetim kurulu, ikinci sırada kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık, üçüncü sırada pay sahipliği ve dördüncü sırada menfaat sahiplerine ilişkin 

uygulamaların sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca ulaşılmasında, yönetim kurulu 

özelliklerine ilişkin uygulamalara işletmelerin daha fazla özen göstermesinin yanında kurumsal 

yönetim dereceleme puanları içinde en yüksek orana( %35) yönetim kurulu uygulamalarının 

sahip oluşundan kaynaklı etkilerin bulunabileceği de göz ardı edilmemelidir.  

 

5.4.Yerli İşletmelerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde yerli işletmelerin analiz dönemine ait kurumsal yönetim uygulamalarına 

ilişkin elde edilen bulgular özellikle 2015 yılı esas alınarak kurumsal yönetim alt başlıklarına 

göre her bir konaklama işletmesi bağlamında ayrı ayrı tablolarda sunulmaya çalışılmıştır. 

Öncelikle aşağıdaki tabloda Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim 

uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır.  
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Tablo 5.4.1. Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin 
bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletmenin, pay sahipleri ve diğer ilgililerle olan ilişkileri, yatırımcı ilişkileri bölümü 
tarafından yürütülmektedir. 

 Yatırımcı ilişkileri bölümünden sorumlu başkan, kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak 
görev almaktadır.  

 İşletme pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasındaki imtiyazlı haklar ortadan 
kaldırılmıştır. 

 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır. 
 Genel kurul gündemi belirlenirken pay sahiplerinin önerilerinin dikkate alınmasına ilişkin 

bilgi mevcut değildir. Genel kurulda soru ve görüş bildirebilecekleri belirtilmektedir. 
 Menfaat sahiplerinin genel kurul toplantısına katılımlarına izin verilip verilmediğine ilişkin 

bilgiler faaliyet raporunda yer almamaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait bir kurumsal web sitesi bulunmaktadır.  
 İşletme ile ilgili tüm bilgiler (faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri vb.) bu 

site üzerinden kamuoyuna sunulmaktadır.  
 Faaliyet raporlarında işletmeye, sektöre, rakiplere ilişkin ayrıntılı bir sunum 

bulunmamaktadır.  
 Yönetim kurulu ve yönetici görev ve sorumluluklarına ait ayrıntılı bir sunum 

bulunmamaktadır. 
 Yöneticilere ödenen ücret ve menfaatler konusunda kişi bazında ayrıntılı bilgiler mevcut 

değildir.   

Menfaat Sahipleri 

 İşletmenin etkileşim içinde bulunduğu menfaat sahipleri; çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, 
tedarikçiler, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütleri olarak ayrıntılı bir biçimde 
tanımlanmıştır.  

 Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dönük düzenlemelerin bulunduğuna ilişkin 
bir beyan bulunmakla birlikte menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına dönük 
mekanizmaların henüz oluşturulmadığı belirtilmektedir.  

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyan yer 
almaktadır.  

 İşletmenin çevre ve insan sağlığına ilişkin konularda saygılı oldukları belirtilmektedir.  
 Sosyal sorumluluk konusunda herhangi bir paylaşım mevcut değildir.  

Yönetim Kurulu 

 İşletmenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri tanımlanmış ve yönetim kurulu üyeleri 
belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi, risk komiteleri 
oluşturularak yönetim kurulunun etkin çalışabilmesine ilişkin koşullar oluşturulmaya 
çalışılmıştır.  

 Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin özgeçmişlerine ait bilgiler yer 
almamaktadır.  

 Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.  
 İki yönetim kurulu üyesi, bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. 
 Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı mevcut değildir.  
 Yönetim kurulunda 3 kadın üye bulunmaktadır. 
 Yönetim kurulu üyelerine kâr payı, pay opsiyonları veya işletmenin performansına dayalı 

bir ödemesi bulunmadığı belirtilmektedir. 
 Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç verilmediğine ve kredi kullandırılmadığına 

ilişkin bir beyan yer almaktadır. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
işletmesinin faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  
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Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. işletmesine ait kurumsal yönetim uygulamaları 

çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında 

güçlü olduğu alanlar şu şekilde belirlenmiştir; yatırımcı ilişkileri birim sorumlusu (başkan) aynı 

zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Kurumsal web sitesi 

üzerinden ilgililere gerekli olan bilgiler zamanında ve gerçeği yansıtacak şekilde iletildiği beyan 

edilmektedir. Pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına ilişkin bir model olmamakla birlikte 

talep olması halinde işletmenin bu talebi yerine getirebileceğine ilişkin beyanları 

bulunmaktadır. Pay sahipleri arasında imtiyazlı hakların bulunmadığı bildirilmektedir. İçerden 

öğrenebilecek kişilerin listesi faaliyet raporunda yer almaktadır. İşletme, çevreye zarar 

vermediğini, tüketici ve kamu sağlığına uyduğuna ilişkin bilgi vermektedir. Yönetim kurulunun 

görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine olanak sağlayan komiteler oluşturulmuştur. 

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlası icrada görevli olmayan kişilerden oluşmakta ve bu 

üyelerden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. işletmesinin kurumsal yönetim uygulamalarında 

geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları şu şekilde sıralamak mümkündür; şirket esas 

sözleşmesinde özel denetçi tayini ile ilgili bireysel hak olarak düzenlemesi bulunmadığı 

belirtilmektedir. Menfaat sahiplerinin genel kurul toplantısına katılma durumlarına ilişkin bir 

beyan bulunmamaktadır. Azınlık haklarının korunmasına dönük olarak birikimli oy kullanma 

yönteminin uygulanmadığı belirtilmektedir. Kamunun aydınlatılmasından sorumlu yönetici 

sayısı 1 kişiden oluşmaktadır. İşletmenin iç kontrol sistemi hakkında bir bilgi yer almamaktadır. 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına ilişkin bir model ya da mekanizmanın bulunduğu 

belirtilmemektedir. Yönetim kurulunda işletme çalışanlarının temsilcilerinin yer alması 

konusunda bir bildirim bulunmamaktadır. Çalışma ortamının çalışanlar için güvenli koşulları 

sağladığı ve iyileştirildiği konusunda yönetici beyanı yer almamaktadır. İşletmenin sosyal 

sorumluluk politikaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin hususlar bulunmamaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır. Faaliyet raporunda yönetim 

kurulu üyeleri ve yöneticilerin özgeçmişleri, görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler yönetim 

kurulu toplantılarının sayısı ve katılanların katılım oranları, sektör hakkında ve rakipler 

hakkındaki bilgiler yer almamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin işletme dışında görev almasına 

ilişkin kuralların Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde başka işletmelerde görev alabilecekleri 

belirtilmekte ancak yöneticilerin işletme dışında görevlendirilmeleri hakkında herhangi bir 

bildirim bulunmamaktadır.  

Aşağıdaki tablo 5.4.2.’de Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’ye ait kurumsal 

yönetim uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 
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Tablo 5.4.2. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim 
uygulamalarına ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletmenin, pay sahipleri ve diğer ilgililerle olan ilişkileri, yatırımcı ilişkileri bölümü 
tarafından yürütülmektedir. Bu bölümden sorumlu başkan aynı zamanda kurumsal yönetim 
komite üyesi olarak da görev almaktadır.  

 İşletmenin pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasında imtiyazlı haklara yer 
verilmemiştir.  

 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yönteminin kullanımı hakkında 
bir bilgi mevcut değildir.  

 Esas sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmesinin 
yapılmadığı bildirilmekte ancak pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına ilişkin talepleri 
olursa bu talebin yerine yerine getirileceği belirtilmektedir.  

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait kurumsal bir web sitesi bulunmakta ve bu site üzerinden işletmeye ait tüm 
bilgiler (faaliyet raporları finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuya açıklanmaktadır. 

 Faaliyet raporlarında işletmeye ve işletme iç kontrol sistemine ilişkin bilgiler yer 
almaktadır.  

 İçeriden bilgiye sahip olanlara ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 
 Yöneticilere ödenen ücretler ve menfaatler konusunda ayrıntılı bir sunum mevcut değildir.  

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin özel mekanizmalar olmamakla birlikte 
iletilecek sorunların işletme stratejileri ile uyumlu olduğu takdirde dikkate alınacağı 
bildirilmektedir.  

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyan yer 
almamaktadır.  

 Çevre ile ilgili konularda şikâyet alınmadığı belirtilmektedirler.  
 Herhangi bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdikleri ya da gelecekte 

gerçekleştireceklerine ilişkin bir paylaşım mevcut değildir.  

Yönetim Kurulu 

 İşletmenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri tanımlanmıştır. 
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 

komitesi, risk komiteleri oluşturularak yönetim kurulunun etkin çalışabilmesine ilişkin 
koşullar oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmiş bilgileri faaliyet raporunda yer almaktadır. 
 Yöneticilere ait özgeçmiş ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler yer almamaktadır.  
 Yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev aldıkları belirtilmiştir. 
 Yönetim kurulu üyelerinin işletme dışında gerçekleştirdikleri görevler yer almaktadır. 
 Yönetim kurulunda yer alan iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı 

bildirilmiştir.  
 Faaliyet raporunda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanına yer 

verilmektedir.  
 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. 
işletmesinin faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. işletmesine ait kurumsal yönetim 

uygulamaları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim 

uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde belirlenmiştir; işletmenin iç kontrol sistemi 

hakkında yönetici görüşü yer almaktadır. İşletme faaliyet raporunda bağımsız denetçi raporu 
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bulunmaktadır. İmtiyazlı hisse senedinin olmadığı bildirilmektedir. İşletmenin ilgili olduğu 

davalar konusunda ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. İşletmenin karşı karşıya kaldığı risklere 

ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. İşletmenin kurumsal yönetim ilkelerinden (uyulması zorunlu 

olmayan ilkeler) hangilerine uyum sağlayamadığı konusunda bilgilendirme bulunmaktadır. 

Azınlık haklarına dönük genel düzenlemelerin dışında bir hakların bulunmadığı 

belirtilmektedir. Menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda toplantılarına davet ederek bilgi 

verdikleri ve önerilerini dikkate aldıklarını beyan etmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin 

işletme dışında aldıkları görevlere ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. 

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş işletmesinin kurumsal yönetim 

uygulamalarında geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları ise şu şekilde sıralamak 

mümkündür; işletme esas sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı 

düzenlenmesinin yapılmadığı bildirilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 

ödenen mali haklar toplu bir biçimde belirtilmekte, kişi bazında ödemelere yer 

verilmemektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına dönük mekanizmalar 

bulunmamaktadır. Oluşturulan komitelerde yer alan yönetim kurulu üyelerinin birden fazla 

komitede görev almaktadırlar. İşletmenin sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır. 

İnternet üzerinde etik beyanı bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim uygulamalarının 

inceleme bulguları yer almaktadır. 

Tablo 5.4.3. Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletmenin, pay sahipleri ve ilgili diğer kişilerle olan ilişkileri, yatırımcı ilişkileri bölümü 
tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 Yatırımcı ilişkileri sorumlusu, aynı zamanda kurumsal yönetim komite üyesi olarak görev 
yapmaktadır.  

 İşletme pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasında imtiyazlı haklar bulunmamaktadır. 
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy kullanma yönteminin 

kullanıldığına ilişkin bir bilgi mevcut değildir.  

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait kurumsa bir web sitesi bulunmaktadır. Bu site üzerinden işletmeye ait tüm 
bilgiler (faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuoyuna 
sunulmaktadır.  

 Faaliyet raporlarında işletmeye, sektöre ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 
 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine ilişkin bilgiler verilmektedir.  
 Yöneticilere ait özgeçmiş ve sorumluluklara ilişkin bilgiler yer almamaktadır.  
 İçeriden bilgiye sahip olanlara ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamıştır.  
 Yöneticilere ödenen ücretler ve menfaatler konusunda toplu bir biçimde de bilgilendirme 

bulunmaktadır. 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin haklarına ilişkin bir bilgi mevcut değildir.  
 Menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin bir modelden bahsedilmemiştir. 
 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyan yer 

almamaktadır. 
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Tablo 5.4.3. Devamı 

Yönetim Kurulu 

 İşletmenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri tanımlanmıştır. 
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim 

komitesi, risk komitelerinin oluşturulduğu ve yönetim kurulunun etkin çalışabilmesine 
ilişkin uygun koşulların oluşturulmaya çalışıldığı bildirilmektedir.  

 Yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer aldıkları görülmektedir.  
 Yönetim kurulunda görev yapan üyelerden sadece iki tanesinin bağımsız yönetim kurulu 

üyesi olarak görev aldığı bildirilmektedir.  
 Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanına yer verilmektedir  
 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyet 
raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.  

 

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde yapılan 

değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarında güçlü olduğu alanlar 

şu şekilde belirlenmiştir; İşletme pay sahipleri arasında imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. 

Bağımsız yöneticilere ait bağımsızlık beyanı yer almaktadır. Faaliyet raporunda işletme 

yöneticilerinin, eş ve ikinci dereceye kadar olan yakınlarının işletme ve bağlı ortaklıkları ile 

çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri olmadığı beyan edilmektedir. Pay 

sahiplerinin özel denetim yapılması konusunda taleplerini karşılayacakları bildirilmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında küresel ilkeler sözleşmesinin imzalandığı beyan 

edilmektedir. İşletme, danışmanlık ve denetim hizmeti aldığı kuruluşların birbirinden farklı 

olduğunu bildirmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki konumları nedeniyle 

oluşacak zararlar, işletme sermayesinin %25’ini aşmayacak bir bedelle sigorta ettirildiği işletme 

tarafından beyan edilmektedir. 

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin kurumsal yönetim uygulamalarında geliştirilmesi gereken 

ya da zayıf olduğu alanları şu şekilde sıralamak mümkündür; azınlık haklarının korunmasına 

ilişkin birikimli oy kullanma yöntemi konusunda bir düzenlemenin olmadığı bildirilmektedir. 

İşletme esas sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmesinin 

yapılmadığı bildirilmektedir. Yöneticilere ödenen ücretler toplu bir biçimde sunulmaktadır. 

Çalışanların ve menfaat sahiplerinin haklarına yönelik düzenlemeler ya da uygulamalar 

konusunda bilgiler yer almamaktadır. Faaliyet raporun da işletmenin etik ilkelerinin ve insan 

kaynakları politikalarının olduğu yazılı olmasına rağmen ayrıntılar bulunmamaktadır. İçeriden 

öğrenecek kişilere ilişkin bilgiler yer almamaktadır. Oluşturulan komitelerdeki üyeler birden 

fazla komitede görev almaktadırlar. 

Aşağıdaki tabloda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.’ye ait kurumsal 

yönetim uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 
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Tablo 5.4.4. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim 
uygulamalarına ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili diğer kişilerle olan ilişkilerini, yatırımcı ilişkileri bölümü 
üzerinden yürütmektedir. Bu bölümden sorumlu olan başkan, aynı zamanda kurumsal 
yönetim komite üyesi olarak görev almaktadır.  

 Pay sahipliği biriminin görevleri tanımlanmıştır. 
 İşletme pay sahiplerinin, oy haklarını kullanmada imtiyazlı hakları bulunmaktadır. 
 İşletme ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme olmadığı 

belirtilmektedir.  
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemine ilişkin bir bilgi 

mevcut değildir. 
 İçsel bilgiye erişimi olan yetkililer bir liste halinde web sitesi üzerinden bildirilmektedir. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait kurumsal bir web sitesi bulunmaktadır. İşletmeye ait tüm bilgiler (faaliyet 
raporları finansal raporlar, genel kurul bilgileri) bu siteden kamuya açıklanmaktadır.  

 İşletmenin bilgilendirme politikası ve etik kuralları belirlenmiştir. 
 Faaliyet raporlarında, işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler ve sektör içindeki yeri 

hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. 
 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine ait bilgiler yer almaktadır. Ancak yöneticilere ait 

özgeçmişler ve işletmedeki sorumlulukları konusundaki bilgiler yer almamaktadır. 
 İşletmenin iç kontrol sisteminin oluşturulduğu konusunda beyanı yer almaktadır. 
 Yöneticilere yapılan ödemeler çok genel bir biçimde tanımlanmış ve toplu ödemeler 

şeklinde açıklanmıştır.  
 Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bağımsızlık beyanı mevcut değildir. 
 Bağımsız denetim şirketinin uygunluk raporu faaliyet raporunda yer almaktadır. 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı olan ve etik olmayan her türlü işlemi, yatırımcı 
ilişkileri birimi aracılığı ile kurumsal yönetim komitesine aktarabilecekleri belirtilmektedir.  

 Menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına ilişkin bir model mevcut değildir.  
 Menfaat sahiplerinin, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile her türlü bilgiye ulaştığı 

bildirilmektedir. 
 Çalışanlar arasında herhangi bir ayrım olup-olmadığına ilişkin bir bilgi belirtilmemiştir. 
 İşletmenin gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği herhangi bir sosyal sorumluluk projesine 

ilişkin bir bilgi mevcut değildir. 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür görevleri birbirinden ayrılmıştır.  
 İşletmenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri tanımlanmış ve yönetim kurulu üyeleri 

belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi, risk komiteleri 
oluşturulmuştur. İcra başkanı/genel müdürün komitelerde görev alamayacağı 
bildirilmektedir.  

 Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev yapmaktadırlar.  
 Sadece iki tane yönetim kurulu üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev 

almaktadır.  
 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.  
 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki konumları nedeniyle oluşacak zararlar, 

işletme sermayesinin %25’ini aşmayacak bir bedelle sigorta ettirilmediği beyan 
edilmektedir. 

 Yönetim kurulu üyelerine borç verilmediği gibi kefalet ve teminat da verilmediği beyan 
edilmektedir. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım 
A.Ş. işletmesinin faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde 
düzenlenmiştir.  
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Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş. işletmesine ait kurumsal yönetim 

uygulamaları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim 

uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde belirlenmiştir; Yatırımcı ilişkiler bölümünden 

sorumlu iki kişi işletme genel müdürüne bağlı olarak çalıştığı bildirilmektedir. Yatırımcı 

ilişkileri bölümünün görevleri yazılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. İşletmenin 

bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler ve işletmedeki görevleri hakkında 

bilgilendirme bulunmaktadır. İçsel bilgilerin gizliliğinin korunması konusunda gerekli önlemler 

aldıkları bildirilmekte ve içerden öğrenenler listesi hem faaliyet raporunda hem de web sitesi 

üzerinden erişilebilmektedir. Faaliyet raporunda yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına 

sahip olan kişilerin elektronik ortamda katılabilecekleri ve yönetim kurulu üyelerinin 1 oy hakkı 

olduğu beyan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ve yönetim kurulu 

üyelerine yasak olan işlemler yazılı olarak bildirilmektedir.   

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş. işletmesinin kurumsal yönetim 

uygulamalarında geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları ise şu şekilde sıralamak 

mümkündür; pay sahipleri arasında imtiyazlı paylar bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin 

mesleki sorumluluk sigortası bulunmadığı ve azınlık haklarının yönetimde temsil edilmediği 

bildirilmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir modelin 

oluşturulmadığı ifade edilmektedir. Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin toplanma 

sıklığı ve katılım durumu konusunda bir paylaşım yer almamaktadır. İşletme yöneticilerin 

özgeçmişleri, işletme dışında yürüttükleri görevler ya da işletme dışında görev almalarına 

dönük kurallar yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı 

bulunmamaktadır. Yönetim komitelerinin toplanma sıklığı ve katılım oranı beyan 

edilmemektedir. Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dönük bir düzenleme olup-

olmadığı konusunda bilgilendirme mevcut değildir. Çalışanların hakları, çalışma koşulları 

hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşılmamaktadır. İşletmenin sosyal sorumluluk politikaları ve 

sosyal sorumluluk projeleri konusunda bildirimleri bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.’ye ait kurumsal 

yönetim uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 
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Tablo 5.4.5. Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim 
uygulamalarına ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletme, pay sahipleri ve ilgili diğer kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü ile 
yürütmektedir. Bu bölümden sorumlu başkanın, kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak 
görevi bulunmamaktadır.  

 İşletme pay sahiplerinin, oy haklarının kullanılmasındaki imtiyazlı hakları bulunmaktadır. 
 İşletme ana sözleşmesinde, özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.  
 Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak birikimli oy yöntemine ilişkin bir bilgi 

mevcut değildir.  
 İçeriden bilgi edinebilecek kişilere ait bir bildirim bulunmamaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait kurumsal bir internet sitesi bulunmakta ve bu internet sitesi üzerinden 
işletmeye ait tüm bilgiler (faaliyet raporları finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır.  

 Faaliyet raporlarında işletmeye, sektöre yönelik açıklamalar yer almaktadır. 
 Etik kurallara ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.  
 Yöneticilere yapılan ödemeler ayrıntılı ve kişi bazından çok genel bir biçimde belirtilmiş ve 

yöneticilerin tümüne yapılan toplu ödemeler şeklinde açıklanmıştır.  
 Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bağımsızlık beyanı mevcut değildir. 

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dönük düzenlemelerin bulunduğuna ilişkin 
bir beyan bulunmakla birlikte menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına dönük 
mekanizmaların henüz oluşturulmadığı belirtilmektedir.  

 Çalışanlar arasında ırk, dil, din konularında bir ayrım yapılmadığına ilişkin beyan yer 
almamaktadır.  

 Sosyal sorumluluk projesi olarak bir okul yapıldığı bildirilmektedir. 

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür görevleri birbirinden ayrılmıştır.  
 İşletmenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri tanımlanmış ve yönetim kurulu üyeleri 

belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi, risk komiteleri 
oluşturulmuş, yönetim kurulunun etkin çalışabilmesine ilişkin koşulların oluşturulmaya 
çalışıldığı bilgisine yer verilmektedir. 

 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve görevlerine ait bilgiler yer almakta ve üyelerin 
ortaklık dışında üstlendikleri görevler hakkında bilgilere de yer verilmektedir. 

 Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadırlar. Yönetim kurulu 
üyelerinden sadece iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı 
bildirilmektedir. 

 Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.  
 Üst düzey yöneticilerinin özgeçmişlerine ilişkin bilgiler yer almamaktadır. 
 Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı bir ödeme yapılmadığı, kredi 

kullandırılmadığı ve borç verilmediği bildirilmektedir. 

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret 
A.Ş. işletmesinin faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde 
düzenlenmiştir.  

 

Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. işletmesine ait kurumsal yönetim 

uygulamaları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim 

uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde belirlenmiştir; işletmenin kurumsal web sitesi 

üzerinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünde işletme ile ilgili finansal ve faaliyet raporlarına 
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ilişkin bilgileri 2010 yılından itibaren kayıt altına aldığı görülmektedir. Yatırımcı ilişkileri 

biriminden sorumlu personelin kimlikleri, iletişim bilgileri ve sahip oldukları yetkinlikler 

konusunda bilgiler yer almaktadır. Faaliyet raporunda bağımsız denetçi raporu yer almaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşunun görev süresinin 3 yıl olduğu belirtilmektedir. Üst düzey 

yöneticilerin kimlikleri belirtilmiş ve görevleri tanımlanmıştır. İşletmenin ücretlendirme 

politikasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı ve yatırımcıların bu durumdan haberdar edildiği 

bilgisine ulaşılmaktadır. İşletmenin faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir davasının olmadığı 

bilgisine yer verilmektedir. İşletmenin karşı karşıya kaldığı riskler hakkında genel bilgiler 

bulunmaktadır. İşletmenin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme kuruluşlarının kimler 

olduğu bilgisi yer almamakla birlikte bu işletmeler arasında çıkar çatışmalarının bulunmadığı 

bildirilmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici politikaların zaman 

içinde gelişeceği bilgisi yer almaktadır. 

Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. işletmesinin kurumsal yönetim 

uygulamalarında geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları şu şekilde sıralamak 

mümkündür; pay sahipleri arasında imtiyazlı paylar bulunmaktadır. Üst düzey yöneticilerin 

özgeçmişlerine ilişkin bir bilgi sunulmamaktadır. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere 

ilişkin ayrıntılı bir bilgi yer almamakta yöneticilere yapılan toplu ödemeler bulunmaktadır. 

İşletme ana sözleşmesinde özel denetçi konusunda bir düzenlemenin bulunmadığı 

bildirilmektedir. İşletmenin bağış ve yardım kampanyaları bulunduğuna ilişkin bir bilgi yer 

almakta ancak bunların neler olduğu ayrıntılı bir biçimde belirtilmemektedir. Ayrıca işletmenin 

sürekli ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerine 

ilişkin yeterli açıklamalar bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’ye ait 

kurumsal yönetim uygulamalarının inceleme bulguları yer almaktadır. 
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Tablo 5.4.6. Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim 
uygulamalarına ilişkin bulgular 

Pay Sahipleri 

 İşletmenin, pay sahipleri ve ilgili diğer kişilerle olan ilişkilerini yatırımcı ilişkileri bölümü 
yürütmektedir. Bu bölümden sorumlu başkanın, kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevi 
mevcut değildir.  

 İşletme pay sahipleri, oy haklarının kullanılmasındaki imtiyazlı haklara sahip değillerdir. Her 
hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. 

 İşletme ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. 
 İşletme yönetim kurulunda azınlık haklarının temsil edilmediği belirtilmektedir. 
 Genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmediği ifade edilmektedir. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 İşletmeye ait kurumsal bir web sitesi bulunmakta ve bu web sitesi üzerinden işletme ile ilgili 
tüm bilgiler (faaliyet raporları finansal raporlar, genel kurul bilgileri) kamuya açıklanmaktadır. 

 Yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır.  
 Faaliyet raporunda işletmeye, rakiplere ve işletmenin amaçlarına dönük ayrıntılı bilgiler yer 

almamaktadır.  
 Faaliyet raporunda etik kuralların bulunduğu belirtilmektedir. Ancak web sitesi üzerindeki 

açıklamalarda etik kurallar bulunmamaktadır.  
 Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bağımsızlık beyanı mevcut değildir.  
 Yönetim kurulu komitelerinin toplanma sıklığı ve çalışma esaslarına ilişkin bilgiler faaliyet 

raporunda yer almamaktadır.  

Menfaat Sahipleri 

 Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dönük düzenlemelere ilişkin bir bilgi yer 
almamaktadır.  

 Menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına ilişkin bir model ya da mekanizma hakkında bir bilgi 
bulunmamaktadır. Sadece menfaat sahiplerinin öneri ve düşüncelerinin dikkate alındığı ifadesi 
yer almaktadır. 

 İşletmenin insan kaynakları politikalarının oluşturulduğu belirtilmekte ancak ilgili politikalar 
kurumsal web sitesi üzerinde yer almamaktadır. 

 Çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve ayrımcılık konusunda bir şikâyet alınmadığı 
bildirilmektedir. 

 Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterildiğine ilişkin beyan 
bulunmamaktadır.  

 İşletmenin üstlendiği bir sosyal sorumluluk politikası ve projesi mevcut değildir.  

Yönetim Kurulu 

 Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür görevleri birbirinden ayrılmamıştır.  
 Yönetim kurulu üyeleri belirlenerek denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi, 

riskin erken saptanması komiteleri oluşturulmuştur.  
 Yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu, görevleri ve görev süreleri belirtilmektedir. 
 Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev yapmaktadır.  
 İki yönetim kurulu üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.  

Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.   
 Faaliyet raporlarında, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine ait bilgiler yer almamaktadır.  

Ayrıca yöneticilere ait özgeçmiş ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler yer almamaktadır.  
 Yönetim kurulu üyelikleri dışındaki görevlere ait bilgiler yer almamaktadır.  

Kaynak: SPK kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve 
Yatırımlar A.Ş. işletmesinin faaliyet raporu ve web sitesi üzerinden alınan bilgiler çerçevesinde 
düzenlenmiştir.  

 

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’ye ait kurumsal yönetim 

uygulamaları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin kurumsal yönetim 

uygulamalarında güçlü olduğu alanlar şu şekilde belirlenmiştir; pay sahipleri arasında imtiyazlı 
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haklar bulunmamaktadır. Faaliyet raporunda bağımsız denetçi raporu yer almaktadır. İçerden 

öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulduğu belirtilmektedir. Faaliyet raporunda 

işletmenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri yer almaktadır.  

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin kurumsal yönetim 

uygulamalarında geliştirilmesi gereken ya da zayıf olduğu alanları şu şekilde sıralamak 

mümkündür; azınlık haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. Özel 

denetçi atanmasına ilişkin düzenlemeler mevcut değildir. Yönetim kurulu üyelerinin ve 

yöneticilerin özgeçmişleri bulunmamaktadır. Yönetim kurulu komitelerinin toplanma sıklığı, 

çalışma esasları ve katılım oranlarına ilişkin bilgiler yer almamaktadır. İşletmenin karşı karşıya 

kaldığı riskler konusunda bir bilgi mevcut değildir. İcracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsızlık beyanı yer almamaktadır. İşletmenin etik beyanı, insan kaynakları politikaları 

kurumsal web sitesi üzerinde bulunmamaktadır.  

Yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları genel olarak değerlendirildiği zaman 

SPK kurumsal yönetim ilkeleri ile yeni TTK’nın ilgili hükümlerini baz alarak faaliyetlerini 

gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür. İşletmelerin tamamı tarafından yatırımcı ilişkileri 

bölümleri oluşturulmuş ve işletmenerin çoğunda (2015 yılına doğru) yatırımcı ilişkileri 

biriminin başkanı aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev almaya 

başladığı görülmektedir. Konaklama işletmelerinin sadece dört tanesi yatırımcı ilişkileri bölüm 

yöneticilerinden en az birinin SPK ileri düzey lisansına sahip olduğunu bildirmektedir. 

İşletmelerin %50’si yatırımcı ilişkileri biriminin görevlerini tanımlamıştır. 6 işletmenin sadece 

2’si bilgi alma ve inceleme konularında pay sahipleri arasında bir ayrım yapmadıklarına ilişkin 

bir beyan vermiştir. İki işletme dışında, şirket esas sözleşmelerinde özel denetçi atanmasına 

ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca pay sahiplerinin özel denetim yapılmasına 

ilişkin bir talepleri olmadığı belirtilmektedir. Genel kurul toplantılarına ilişkin olarak bilgiler 

elektronik ortamda ve genel kurul toplantılarından 3 hafta önce pay sahiplerine 

duyurulmaktadır. Sadece 2 işletmenin imtiyazlı pay sahipleri bulunmaktadır. İşletmelerin 

tamamında pay sahibi olmayan kişilere temsilci olarak vekaleten oy kullanma hakkı verilmiştir. 

İşletmelerin tamamı azınlık haklarının korunmasına ilişkin olarak düzenlenen birikimli oy 

kullanma yönteminin bulunmadığını bildirmektedirler. İşletmelere ait bir kar payı dağıtım 

politikası bulunmakla beraber işletmelerin kar payı dağıtmadıkları görülmektedir. 

İncelenen işletmelerin tümünde bir bilgilendirme politikası bulunmaktadır. İşletmelerin 

yıllık faaliyet raporlarında kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır. Sadece iki 

işletmeye ait etik kurallar yer almamaktadır. Sadece bir işletmenin internet sitesi kamuya 

açıklanmış bilgilere göre bölümlendirilmemiştir. Dört işletme yönetim kurulu üyelerine ilişkin 

ait özgeçmişe ilişkin bilgilere yer verirken hiçbir işletme yönetici özgeçmişlerine ilişkin bilgileri 

vermemiştir. İki işletmenin kamuyu aydınlatma görevinden sorumlu ve imzaya yetkili iki 
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yöneticisi bulunmamaktadır. Yalnızca bir işletmenin bildirimden sorumlu yöneticilerinin; 

denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın ilişki içinde olmadıkları 

görülmektedir. Yöneticilere ödenen ücretler yer almakla birlikte kişi bazında ve ayrıntılı bir 

biçimde düzenlenmemiştir.  

Genel olarak işletmeler menfaat sahiplerinin korunmasına ilişkin bir düzenlemeleri 

olmadığını bildirmektedirler. Bazı işletmeler ancak herhangi bir şikâyet olursa ilgililere 

iletebileceklerini belirtmektedirler. Kurumsal yönetim uygulamaları içinde menfaat sahiplerine 

ilişkin uygulamaların en zayıf olunan alan olduğu söylenebilir.  

Yerli işletmelerde kurumsal yönetim uygulamaları içinde en çok yönetim kurulu 

uygulamalarına ilişkin düzenlemelere uyulduğu görülmektedir. Yönetim kurulu üye sayısı 5 ile 

7 arasında değişmektedir.  Sadece bir işletmenin 11 tane yönetim kurulu üyesi vardır. 

İşletmelerin tamamında icracı olmayan bağımsız üye sayısı 2’dir. 11 tane yönetim kurulu üye 

sayısı olan işletmenin icracı olmayan üye sayısı ise 6’dır. İşletmelerin tamamında yönetim 

kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesine olanak sağlayan komiteler 

oluşturulmuştur. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı görevleri birbirinden ayrılmıştır. 

Sadece bir işletmede yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel müdürlük görevini 

üstlenirken 1 işletmede yönetim kurulu başkan yardımcısı genel müdürlük görevini 

üstlenmektedir. İcra dışı yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. 2 işletmenin 

faaliyet raporunda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı yer almaktadır. 5 

işletme ise yönetim kurulu üyelerine borç vermediğini ve kredi kullandırmadığına ilişkin beyan 

da bulunmuştur. İşletmelerin tamamında kurumsal yönetim üyelerinin çoğunluğunun bağımsız 

üye olmasına dikkat edilmektedir. 5 işletme yatırımcı ilişkileri bölümü ile kurumsal yönetim 

komitesi ile koordineli çalıştığını beyan etmektedir. Yine 5 işletmenin yönetim kurulu üyeleri 

birden fazla komitede yer aldıklarını beyan etmişlerdir. 

 

5.5. Yerli İşletmelerin Kurumsal Yönetim Puanlarına İlişkin Bulgular 

 

Yerli işletmelerin 2011-2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim puanları ile kurumsal 

yönetim alt uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler sonucunda elde edilen puanlar aşağıdaki 

tablolarda sunulmaktadır.  
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Tablo 5.5.1. Yerli işletmelerin kurumsal yönetim puanları 

Yıllar 
Net 

Turizm 
Marmaris 

Altınyunus 
Martı Tek-Art 

Avrasya 
Turizm 

Ütopya 
Yerli 

İşletme 
Ortalama 

KYE 
Ort. 

2011 45,71 47,25 49,96 38,21 40,33 35,32 42,79 84,06 

2012 66,12 63,10 65,76 51,95 53,33 40,32 56,76 87,78 

2013 65,95 67,12 66,93 53,58 58,75 50,52 60,47 90,13 

2014 67,08 71,34 67,88 54,36 67,34 56,95 64,17 90,90 

2015 68,69 71,34 73,09 55,86 67,34 57,68 65,66 92,03 

 
Tablo 5.5.1 incelendiğinde yerli işletmelere ait kurumsal yönetim puanlarının yıllar 

içinde farklılaştığı ve puanların arttığı görülmektedir. 2015 yılında en yüksek ve en düşük 

kurumsal yönetim puanlarının arasında yaklaşık 17,23 puanlık bir fark bulunurken 2014 yılında 

16,98, 2013 yılında 16,6, 2012 yılında 25,8 ve 2011 yılında ise 14,64 puanlık bir fark 

bulunmaktadır. Yıllar içinde işletmeler arasındaki kurumsal yönetim puanlarının birbirlerinden 

oldukça farklı düzeylerde olduğu ifade edilebilir. 2011 yılında kurumsal yönetim puanlarının 50 

puanın altında olduğu ve işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları konusunda yetersiz 

oldukları belirlenmiştir. İncelenen yıllar içinde bu puanların yavaş yavaş artmaya başladığı ve 

2015 yılına gelindiği zaman işletmelerin tamamında kurumsal yönetim puanlarının önemli 

ölçüde arttığı ve ortalamalar bağlamında 65 puanın üzerine çıktıkları tespit edilmiştir. 

İncelenen yıllar arasında kurumsal yönetim puanlarındaki yükselmenin işletmelerin kurumsal 

yönetim uygulamalarına uyum çabalarındaki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Yıllar içindeki kurumsal yönetim puanları ayrı ayrı incelendiğinde en yüksek kurumsal 

yönetim puanına 2015 yılında 73 puan ile Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve 71,3 puan ile Marmaris 

Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. sahiptir. 2015 yılı en düşük kurumsal yönetim puanına ise 55,8 

puan ile Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve 57,68 puan ile Ütopya 

Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. sahip olduğu görülmektedir. 2014 yılında 71,34 puan ile 

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. en yüksek puana sahip işletme iken Martı Otel 

İşletmeleri A.Ş., Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş. ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi 

A.Ş. ise birbirlerine yakın puanlara sahip oldukları görülmektedir. En düşük puana sahip 

işletmeler ise sırasıyla Tek- Art İnşaat Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve Ütopya Turizm İnşaat 

İşletmecilik Ticaret A.Ş.’dir. 2013 yılında en yüksek puanlara (67,12 ve 66,93) sahip olan 

işletmeler Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. iken en 

düşük puanlara (50,52 ve 53,58) sahip işletmeler ise Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret 

A.Ş. ve Tek- Art İnşaat Turizm Sanayi A.Ş.’dir. 2012 yılında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., 

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. en yüksek puana (66,12 

ve 65,76 ve 63,10) sahip işletmeler iken Tek- Art İnşaat Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve 

Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. en düşük puana (40,32 ve 51,95) sahip olan 
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işletmelerdir. 2011 yılında ise kurumsal yönetim puanlarının en yüksek 49,96 puan ile Martı 

Otel İşletmeleri A.Ş. ve en düşük 35,32 puan ile Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret 

A.Ş.’nin olduğu görülmektedir. 2011 yılında işletmelerin kurumsal yönetim puanlarının düşük 

olmasına karşılık 2012 yılından itibaren işletmelerin kurumsal yönetim puanlarında artışlar 

kaydetmeye başladıkları görülmektedir.  

2014 ve 2015 yıllarında Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve 2015 yılında da 

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. işletmelerinin kurumsal yönetim endeksinde yer alabilme asgari 

düzeyini sağlayacak şekilde kurumsal yönetim puanlarını arttırdıkları görülmektedir. Analize 

dahil edilen tüm yerli işletmelerin kurumsal yönetim puanlarında 2012 yılından itibaren önemli 

ölçüde meydana gelen artışların, Yeni TTK’da yapılan kurumsal yönetim konusundaki 

düzenlemelerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Olumlu anlamdaki bu gelişmeler 

sayesinde işletmelerin kendilerini yavaş yavaş kurumsal yönetim uygulamalarına adapte 

etmeye çalıştıkları görülmektedir. 2015 yılı itibariyle işletmeler arasındaki çok büyük puan 

farklılıkları bulunmamaktadır. İşletmelerden iki tanesinin kurumsal yönetim endeksine 

girebilme puanına sahip oldukları ve iki işletmenin ise bu puana oldukça yakın bir düzeyde 

bulundukları, yapacakları bazı küçük düzenlemeler ile kurumsal yönetim endeksine girebilme 

asgari şartını yakalayabilecekleri ifade edilebilir.  

Ayrıca dereceleme yapan kuruuşların verdikleri kurumsal yönetim puanları esas 

alınarak kurumsal yönetim endeksinde (KYE) yer alan banka, holding ve halka açık olmayan 

işletmeler dışındaki işletmelerin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin kurumsal 

yönetim puan ortalamaları alınmış ve yerli işletmelerin kurumsal yönetim puan ortalamaları ile 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda yerli işletmelerin kurumsal yönetim puan 

ortalamalarının yıllar içinde artış göstermesine rağmen KYE’indeki işletmelerin kurumsal 

yönetim puan ortalamalarının oldukça altında oldukları görülmektedir.  

Aşağıda Tablo 5.5.2.’de yerli işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal yönetim 

alt başlıklarından biri olan pay sahipliği puanları sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.5.2. Yerli işletmelerin pay sahipliği puanları 

Yıllar 
Net 

Turizm 
Marmaris 

Altınyunus 
Martı Tek-Art 

Avrasya 
Turizm 

Ütopya Ortalama 
KYE 
Ort. 

2011 12,96 21,59 15,17 11,95 10,42 8,75 13,47 20,57 

2012 19,64 22,62 16,96 14,13 12,50 8,33 15,69 21,19 

2013 18,75 21,73 16,96 14,13 14,58 9,52 15,94 21,66 

2014 19,64 22,92 16,96 14,13 18,26 11,90 17,30 22,66 

2015 20,53 22,92 18,75 14,13 18,26 11,90 17,74 21,76 

 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

142 

Tablo 5.5.2 incelendiğinde; analize dahil edilen yerli işletmelerinin yıllar içinde pay 

sahipliği puanlarının gelişme gösterdiği görülmektedir. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler 

A.Ş işletmesinin yıllar içinde pay sahipliği puanları çok az farklılık göstererek ilerlemesine 

rağmen konaklama işletmeleri içinde en iyi puana sahip işletme olarak görülmektedir. Bu yıllar 

içinde puan farklılıklarına göre en fazla gelişme kaydeden işletmenin Avrasya Petrol ve Turistik 

Tesisler Yatırım A.Ş olduğu görülmektedir. Pay sahipliği konusunda göreli olarak en zayıf olan 

işletmenin ise Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. olduğu ifade edilebilir. SPK 

kurumsal yönetim puanları hesaplanırken pay sahipliği puanlarının hesaplanmasında yüzde 25 

ile değerlendirilmekte ve bütün kuralları yerine getiren bir işletmenin alabileceği en yüksek 

değer 25 puan olmaktadır. Bu bağlamda Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’nin aldığı 

puan en yüksek değere en yakın durumda olduğu görülmektedir. İşletmelerin yıllar içinde 

aldıkları pay sahipliği puan ortalamalarının artış gösterdiği ve bu alanda gelişme gösterdikleri 

söylenebilir. Ayrıca Kurumsal Yönetim Endeksindeki işletmelerin pay sahipliği puan 

ortalamaları ile pay sahipliği puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise yıllar içinde görece 4 ile 7 

puan arasında bir fark olduğu ve bu farkın yıllar içinde azaldığı belirtilebilir. 

Aşağıdaki tablo 5.5.3’de yerli işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal yönetim 

alt başlıklarından biri olan kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.5.3. Yerli işletmelerin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları 

Yıllar 
Net 

Turizm 
Marmaris 

Altınyunus 
Martı Tek-Art 

Avrasya 
Turizm 

Ütopya Ortalama 
KYE 
Ort. 

2011 12,14 9,28 15,71 12,50 11,58 11,02 12,03 22,48 

2012 15,71 12,83 18,57 13,28 13,75 9,84 13,99 22,85 

2013 15,71 15,54 17,85 13,28 15,24 15,44 15,51 23,08 

2014 15,71 17,56 17,85 14,06 18,75 16,91 16,80 23,11 

2015 15,71 17,56 19,28 14,84 18,75 17,64 17,29 23,52 

 

Tablo 5.5.3 incelendiğinde; 2011 ve 2015 yıllarına göre kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

puanı en yüksek işletmenin Martı Otel İşletmeleri A.Ş. olduğu ve Avrasya Avrasya Petrol ve 

Turistik Tesisler Yatırım A.Ş. işletmesinin 2014 ve 2015 yıllarında en yüksek puana sahip 

işletme oldukları görülmektedir. 2011 yılı puanı görece en düşük işletme Marmaris Altınyunus 

Turistik Tesisler A.Ş. olmasına rağmen 2015 yılında 3. sıraya yükseldiği gözlenmektedir. Net 

Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 2011 yılı hariç izleyen yıllarda kamuyu aydınlatma 

puanlarının aynı olduğu görülmektedir. İşletmelerin puan farklılıklarına rağmen 2011 yılından 

itibaren bu uygulamalarda gelişme gösterdikleri ifade edilebilir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

puanları, kurumsal yönetim puanları içinde yüzde 25 ile değerlendirilmektedir. Bu nedenle tüm 

uygulamaları başarı ile yürüten bir işletmenin alabileceği en yüksek puan düzeyi 25 puan 
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olacaktır. İşletmelerin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puan ortalamaları açısından yıllar içinde 

önemli gelişmeler kaydetmelerine karşın kurumsal yönetim endeksindeki işletmelerin kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık puan ortalamaları ile karşılaştırıldığında yıllar içinde 6 ile 10,5 puan 

arasında bir farkın bulunduğu ifade edilebilir. 

Aşağıdaki Tablo 5.5.4’de yerli işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal yönetim 

alt başlıklarından biri olan menfaat sahipleri puanları sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.5.4. Yerli işletmelerin menfaat sahipleri puanları 

Yıllar 
Net 

Turizm 
Marmaris 

Altınyunus 
Martı Tek-Art 

Avrasya 
Turizm 

Ütopya Ortalama 
KYE 
Ort. 

2011 2,14 3,00 3,00 2,10 0.83 0 2,04 13,42 

2012 4,99 5,29 3,75 4,28 2,49 1,57 3,72 13,76 

2013 5,71 4,73 3,75 4,99 3,33 1,57 4,01 13,83 

2014 5,71 3,94 3,75 4,99 2,49 3,15 4,05 14,11 

2015 6,43 3,94 3,75 5,71 2,49 3,15 4,25 14,15 

 

Tablo 5.5.4 incelendiğinde; 2011 yılında Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş ve 

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin menfaat sahipliği uygulama puanları en yüksek olan iki işletme 

iken Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. işletmesinin bu konuda hiç puan alamadığı 

belirlenmiştir. Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.’nin 2011 yılında menfaat sahiplerine 

dönük uygulamaların bulunmadığı buna karşın izleyen yıllarda bu konuda küçük de olsa 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Benzer şekilde diğer konaklama işletmelerinin de menfaat 

sahiplerine dönük gerçekleştirdikleri uygulamaların yeterli olduğu söylenemez. Ancak analize 

dahil konaklama işletmelerinin yıllar içinde az da olsa menfaat sahiplerini dikkate alacak şekilde 

çalışmalarda bulundukları ifade edilebilir. İlgili yıllar içinde menfaat sahipleri arasında en 

yüksek puanların 6,43 puan ile Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve 5,71 puan ile Tek-Art İnşaat 

Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’ye ait oldukları görülmektedir. Menfaat sahipleri 

puanları, kurumsal yönetim puanları içinde yüzde 15 ile değerlendirilmekte ve menfaat 

sahipleri uygulamalarının tümünü gerçekleştiren bir işletmenin alabileceği en yüksek değer 15 

puan olacaktır. Bu bağlamda yerli işletmelerin menfaat sahipleri puanları ile bu puan 

ortalamalarının oldukça düşük ve yıllar içindeki puan artışlarına rağmen menfaat sahipleri 

uygulamalarının yetersiz olduğu söylenebilir. Kurumsal yönetim endeksindeki işletmelerin 

menfaat sahipleri puan ortalamaları ile karşılaştırıldığında ise aralarında oldukça fazla bir 

farkın olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yerli işletmelerin menfaat sahipleri dönük uygulamaları 

daha fazla dikkate almalarıve bu konudaki çalışmalara daha fazla önem vermeleri gerektiği 

belirtilebilir.  
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Aşağıdaki Tablo 5.5.5’de yerli işletmelerin 2011-2015 yılları arasında kurumsal yönetim 

alt başlıklarından biri olan yönetim kurulu puanları sunulmaktadır. 

 

Tablo 5.5.5. Yerli işletmelerin yönetim kurulu puanları 

Yıllar 
Net 

Turizm 
Marmaris 

Altınyunus 
Martı Tek-Art 

Avrasya 
Turizm 

Ütopya Ortalama 
KYE 
Ort. 

2011 18,47 13,38 16,08 11,66 17,50 15,50 26,02 27,88 

2012 25,78 22,36 26.48 20.26 24.59 20,58 26,02 29,43 

2013 25,78 25,12 28.37 21.18 25,6 23,99 25,50 31,70 

2014 26,02 26.92 29.32 21.18 27.84 24,99 27.84 31,22 

2015 26,02 26.92 31.31 21.18 27.84 24,99 27.84 30,35 

 

Tablo 5.5.5 incelendiğinde; 2011 yılında 11,66 puan ile görece en düşük puana sahip 

olan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 2012 yılında 20.26 puana, 2015 

yılında ise 21.18 puana ulaşmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında Martı Otel İşletmeleri A.Ş. dışındaki 

işletmelerin yönetim kurulu puanlarının aynı olduğu görülmektedir. Martı Otel İşletmeleri 

A.Ş.’nin ise yıllar içinde bu konuda yaptıkları düzenlemeler konusunda en fazla mesafe 

kaydeden ve 2015 yılında 31,31 puan ile en yüksek değere sahip işletme olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca tüm konaklama işletmelerinin incelenen bu yıllar içinde 2011 yılından itibaren yönetim 

kurulu uygulamalarına hızlı bir biçimde uyum sağlama çabalarının arttığı ifade edilebilir. 

Yönetim kurulu puanı, kurumsal yönetim puanları içinde yüzde 35 ile değerlendirilmekte ve 

yönetim kurulu uygulamaların tamamını yerine getiren bir işletmenin alabileceği en yüksek 

değer ise 35 puan olacaktır. Yerli işletmelerin kurumsal yönetim puan ortalamalarının yıllar 

içinde oldukça az değiştiği ve kurumsal yönetim endeksindeki işletmelerin yönetim kurulu puan 

ortalamalarına oldukça yakın bir düzeyde olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yerli işletmelerin 

yönetim kurulu uygulamalarına dönük düzenlemelerin önemli bir kısmını yerine getirdikleri 

ifade edilebilir. 

2011-2015 yılları arasında analize dahil edilen yerli işletmelerin 2011 yılı dışındaki 

yıllarda kurumsal yönetim alt uygulamaları içinde yönetim kuruluna ilişkin düzenlemelere daha 

fazla uyum gösterdiği ve bu uygulamalardan aldıkları puanların en yüksek değere ulaştığı 

belirlenmiştir. İkinci önem sırasında pay sahipliği uygulama puanlarının ve arkasından kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık puanlarının yer aldığı saptanmıştır. Bu iki uygulamaya dönük 

çalışmaların birbirlerine yakın bir alan içinde oldukları da görülmektedir. Çünkü pay sahipliği 

haklarına dönük uygulamaların aynı zamanda kamuyu aydınlatma ve şeffaflık uygulamaları ile 

aynı paralellikte olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmelerin bu alanlarda yaptıkları 

çalışmalar bu iki alandaki gelişmeleri aynı anda etkilemektedir. Menfaat sahipleri 

uygulamalarının ise işletmelerin bütününde en zayıf olunan alan olduğu dikkati çekmektedir. Bu 
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bulgunun sebebi kurumsal yönetim uygulamaları içinde menfaat sahiplerine ilişkin yasal bir 

takım zorunlulukların olmaması ve Türkiye’de menfaat sahiplerinin henüz önemli bir baskı 

grubu olarak etkisinin görülmemesi olduğu düşünülmektedir. Menfaat sahiplerinin işletmenin 

faaliyette bulunduğu çevrede etkinliklerinin artması durumunda daha fazla dikkate alınacağı 

düşünülmektedir. Yönetim kurulu uygulama puanlarının (%35) ve menfaat sahipleri 

puanlarının (%15) katsayıları ile değerlendirmeleri bakımından bölüm puanlarını etkiledikleri 

düşünülebilir. Ancak bu bölümlere ait uygulamalar göz önüne alındığı zaman ilgili bölümlere 

ilişkin uygulamaların birbirlerinden oldukça farklı düzeylerde oldukları rahatça ifade edilebilir. 

Türkiye’deki konaklama işletmeleri açısından kurumsal yönetim uygulamalarına geçiş 

henüz yeni sayılabilecek bir durumdur. Kurumsal yönetim uygulamaları, kapsamı oldukça geniş 

bir alanı içine almaktadır. Bu nedenle işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarına geçişleri 

oldukça yoğun iş yükünü ve ayrıntılı alt uygulamaların gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 

Bunun dışında Türkiye’de 2012 yılından itibaren yapılan uygulamalarına ağırlık verilen yasal 

düzenlemelerin, bazı kurumsal yönetim alt uygulamalarında zorunluluklar getirmesi, 

işletmelerin bu zorunlu alanlardaki uygulamalara öncelik vermesine neden olmuş olabilir 

(Yatırımcı ilişkileri birim yöneticisinin kurumsal yönetim komitesi üyesi olması ya da yönetim 

kurullarında bağımsız üyelerin olması gibi). Bunun dışında işletmelerde kurumsal yönetim 

uygulamalarının zaman içinde değişen, gelişen ve sürekli iyileşen bir anlayışa sahip olmasını ve 

işletmelerin kurumsal yönetim sürecinin dinamik yapısını (hem işletme içinde hem de işletme 

dışında meydana gelen gelişmeleri) yakından izlemeleri önem arz etmektedir.    

 

5.6. Yabancı İşletmeler ile Yerli İşletmelerin Kurumsal Yönetim Puanları ve Alt 

Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Bu bölümde analize dahil edilmiş yabancı işletmeler ile yerli işletmelerin kurumsal 

yönetim uygulamaları ve kurumsal yönetim alt puanları karşılaştırılmaya çalışılmaktadır.   

2011-2015 yılları arasında yerli işletmeler ve yabancı işletmelerin kurumsal yönetim 

puan ortalamaları Tablo 5.6.1’de en yüksek değerden en düşük değere göre sıralanmakta ve tüm 

işletmelerin kurumsal yönetim puan ortalamaları ile kurumsal yönetim endeksindeki 

işletmelerin kurumsal yönetim puan ortalamaları da yer almaktadır.. 
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Tablo 5.6.1.  Analize dahil edilen işletmelerin 2011-2015 yılları kurumsal yönetim puan 

ortalamaları 

Yerli İşletmeler 
Kurumsal 

Yönetim Puan 
Ortalamaları 

Yabancı İşletmeler 
Kurumsal Yönetim 
Puan Ortalamaları 

Martı Otel 64,72 Accor Hotel 92,49 

Marmaris Altınyunus 64,03 Intercontinental 92,18 

Net Turizm 62,71 Marriot Hotel 88,71 

Avrasya Turizm 57,41 Wyndhamworldwide 83,93 

Tek-Art   50,79 Hyatt Hotel 83,35 

Ütopya Turizm 48,15 Hilton Hotel 80,63 

Ortalama 57,96 Ortalama 86,88 

KYE Ortalaması  
88,98 

  
  

 

Tablo 5.6.1. incelendiğinde, 2011-2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim puan 

ortalamaları açısından yerli işletmeler içinde en yüksek kurumsal yönetim ortalama puanı Martı 

Otel İşletmeleri A.Ş. ile Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’ye ait olduğu görülmektedir. 

Buna karşın görece en düşük kurumsal yönetim ortalama puanı ise Ütopya Turizm İnşaat 

İşletmecilik Ticaret A.Ş’ye aittir. Kurumsal yönetim puanı ortalama en yüksek ortalama ile en 

düşük ortalama değer arasındaki farkın ise 16,57 puan olduğu ve beş yıllık tüm işletme 

ortalamalarının ise 57,96 olduğu görülmektedir.  

Yabancı işletmeler ise 2011-2015 yılları arasındaki kurumsal yönetim ortalama puanları 

açısından en yüksek kurumsal yönetim ortalama puanının Accor Otel ve Intercontinental Otel’e 

ait olduğu, görece en düşük kurumsal yönetim ortalama puanının ise Hilton Otel’e ait olduğu 

görülmektedir. Kurumsal yönetim ortalama puanının en yüksek ortalama ile en düşük ortalama 

değer arasındaki farkın ise 11,86 olduğu ve beş yıllık tüm işletme ortalamalarının ise 86,88 

olduğu görülmektedir. İncelenen bu yıllar içinde yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puan 

ortalamalarının yerli işletmelerin kurumsal yönetim puan ortalamalarına göre oldukça iyi 

durumda oldukları ifade edilebilir.  

Kurumsal yönetim endeksinde (KYE) yer alan banka, holding ve halka açık olmayan 

işletmeler dışındaki işletmenin 2011-2015 yılları arasında dereceleme kuruluşları tarafından 

verilmiş olan kurumsal yönetim puan ortalamaları 88,98’dur. Yerli işletmelerin beş yıllık 

kurumsal yönetim puan ortalamalarının KYE’sindeki işletmelerin beş yıllık puan ortalamasının 

oldukça altında olduğu görülmektedir. Yabancı işletmelerin beş yıllık kurumsal yönetim puan 

ortalamasının ise KYE’indeki işletmelerin puan ortalamalarına oldukça yakın bir değere sahip 

olduğu görülmektedir. 
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2011-2015 yılları arasında yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin pay sahipliği puan 

ortalamaları Tablo 5.6.2.’de en yüksek değerden en düşük değere göre sıralanmaktadır. 

 

Tablo 5.6.2. Analize dahil edilen işletmelerin 2011-2015 yılları pay sahipliği puan ortalamaları 

Yerli İşletmeler 
Pay Sahipliği Puan      
    Ortalamaları 

Yabancı İşletmeler 
Pay Sahipliği Puan 

Ortalamaları 

Marmaris Altınyunus 22,35 Intercontinental 23,63 

Net Turizm 18,30 Accor Hotel 23,21 

Martı Otel 16,96 Marriot Hotel 23,07 

Avrasya Turizm 14,80 Wyndhamworldwide 21,88 

Tek-Art   13,69 Hyatt Hotel 19,23 

Ütopya Turizm 10,08 Hilton Hotel 15,95 

Ortalama 16,03 Ortalama 21,16 

KYE Pay Sahipliği 
Ortalaması 

21,76 

 

Tablo 5.6.2’de beş yıllık pay sahipliği ortalama puanlarına göre yerli işletmelerden 

görece en düşük ortalama değeri Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.’ye, en yüksek 

ortalama değerin ise Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’ye ait olduğu görülmektedir. Bu 

beş yıllık süreç içinde ortalamalar arasında 12 puanlık bir fark olduğu ve yerli işletmelerin pay 

sahipliği puan uygulamalarının 16,03 olduğu görülmektedir. Yabancı işletmelerde ise görece en 

düşük pay sahipliği ortalama değere Hilton Worldwide Otel işletmesi, en yüksek pay sahipliği 

ortalama değere ise Intercontinental Otelin sahip oldukları görülmektedir. En yüksek ortalama 

değer ile en düşük ortalama değer arasındaki farkın ise 7 puan olduğu ve yabancı işletmelerin 

pay sahipliği puan ortalamaları ise 21,16 olduğu görülmektedir. İncelenen bu yıllar içinde 

yabancı işletmelerin pay sahipliği puan ortalamalarının yerli işletmelerin pay sahipliği puan 

ortalamalarına göre yüksek olduğu ancak yıllar içindeki puan farklarının oldukça azaldığı 

görülmektedir. Bu sonucun 2003 yılından itibaren kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin 

düzenlemelerin artması ve sağlanan yasal desteklerle yerli işletmelerin hızlı bir biçimde uyum 

sağlamaya çalıştıklarının kanıtı olduğu söylenebilir.  

Yerli işletmelerin beş yıllık pay sahipliği puan puan ortalamalarının KYE’sindeki 

işletmelerin beş yıllık puan ortalamasının altında olmasına rağmen aralarındaki oldukça düşük 

olduğu görülmektedir. Yabancı işletmelerin beş yıllık pay sahipliği puan ortalamasının ise 

KYE’indeki işletmelerin puan ortalamaları ile neredeyse aynı olduğu görülmektedir. 

2011-2015 yılları arasında yerli işletmeler ve yabancı işletmelerin kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık puan ortalamaları Tablo 5.6.3.’te en yüksek değerden en düşük değere göre 

sıralanmaktadır. 
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Tablo 5.6.3. Analize dahil edilen işletmelerin 2011-2015 yılları kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

puan ortalamaları 

Yerli İşletmeler 

       Kamuyu    
 Aydınlatma ve     
 Şeffaflık  Puan      
    Ortalamaları 

Yabancı İşletmeler 

Kamuyu 
Aydınlatma ve 
Şeffaflık Puan 
Ortalamaları 

Martı Otel 17,85 Marriott Hotel 24,00 

M. Altınyunus 15,61 Hilton Hotel 23,66 

Net Turizm 14,99 Intercontinental 22,80 

M. Altınyunus 14,55 Accor Hotel 22,70 

Ütopya Turizm 14,17 Hyatt Hotel 22,41 

Tek-Art 13,59 Wyndhamworldwide 20,16 

Ortalama 15,12 Ortalama 22,62 

KYE Pay Sahipliği 
Ortalaması 

23,01 

 

Tablo 5.6.3’te yer alan kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ortalama puanları açısından yerli 

işletmelerinden en yüksek ortalama değere Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve görece en düşük 

ortalama değere ise Tek-Art İnşaat Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin sahip olduğu 

görülmektedir. Yabancı işletmelerde ise en yüksek kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ortalama 

değerine Marriott Otel ve görece en düşük kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ortalama değerine ise 

Wyndhamworldwide Otel işletmesinin sahip olduğu görülmektedir. Yerli işletmeler ile yabancı 

işletmelerin beş yıllık en yüksek değer ile en düşük değer ortalama farkları 4 puan civarındadır. 

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık uygulamalarında iki ülke düzeylerindeki 6-7 puanlık farkın 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yerli işletmelerin kamuyu aydınlatma şefafflık ortalama 

puan düzeyi açısından yabancı işletmelere göre daha fazla çaba göstermesi gerektiği 

söylenebilir.  

Yerli işletmelerin beş yıllık kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puan ortalamalarının 

KYE’sindeki işletmelerin beş yıllık puan ortalamasın arasında 7,9’luk bir farkın olduğu buna 

karşılık yabancı işletmelerin beş yıllık kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puan ortalamaları ile 

KYE’indeki işletmelerin puan ortalamaları arasında neredeyse farkın bulunmadığı 

görülmektedir. 

2011-2015 yılları arasında yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin menfaat sahipleri 

puan ortalamaları Tablo 5.6.4.’de en yüksek değerden en düşük değere göre sıralanmaktadır. 
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Tablo 5.6.4. Analize dahil edilen işletmelerin 2011-2015 yılları menfaat sahipleri puan 

ortalamaları 

Yerli İşletmeler 
Menfaat Sahipleri 
Puan Ortalaması 

Yabancı İşletmeler 
Menfaat Sahipleri 
Puan Ortalaması 

Net Turizm 4,99 Intercontinental 14,72 

Tek-Art 4,41 Accor Hotel 14,06 

M. Altınyunus 4,18 Wyndhamworldwide 12,91 

Martı Otel 3,60 Hilton Hotel 12,00 

M. Altınyunus 2,32 Marriott Hotel 10,96 

Ütopya Turizm 1,88 Hyatt Hotel 9,99 

Ortalama 3,56 Ortalama 12,44 

KYE Menfaat 
Sahipleri Puan 

Ortalaması 
13,85 

 

Tablo 5.6.4’de analiz dönemindeki menfaat sahipleri puan ortalamaları yerli 

işletmelerden görece en düşük ortalama değere Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret 

A.Ş.’nin, buna karşın en yüksek ortalama değere ise Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin sahip 

olduğu görülmektedir. Yabancı işletmelerde ise görece en düşük menfaat sahipleri ortalama 

değere Hyatt Otel ve en yüksek menfaat sahipleri ortalama değere ise Intercontinental Otel 

işletmesinin sahip olduğu görülmektedir. Yabancı işletmeler ile yerli işletmelerin menfaat 

sahipleri toplam ortalama puanı açısından yabancı işletmelerin yerli işletmelerin neredeyse 

dört kat daha fazla puana sahip oldukları belirtilebilir. Bu bağlamda yerli işletmelerin ortalama 

puanlar bağlamında menfaat sahipleri uygulamalarının oldukça yetersiz olduğu söylenebilir.  

Yerli işletmelerin beş yıllık menfaat puan ortalamaları KYE’indeki işletmelerin beş yıllık 

puan ortalamalarının oldukça altında bulunduğu ve yabancı işletmelerin beş yıllık menfaat 

sahipleri puan ortalamalarının da KYE’indeki işletmelerin beş yıllık ortalamalarına oldukça 

yakın bir değere sahip olduğu görülmektedir. 

2011-2015 yılları arasında yerli yer alan konaklama işletmeleri ve yabancı işletmelerin 

yönetim kurulu puan ortalamaları Tablo 5.6.5.’de en yüksek değerden en düşük değere göre 

sıralanmaktadır. 
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Tablo 5.6.5. Analize dahil edilen işletmelerin 2011-2015 yılları yönetim kurulu puan 

ortalamaları 

Yerli İşletmeler 
Yönetim Kurulu 
Puan Ortalaması 

Yabancı İşletmeler 
Yönetim Kurulu 
Puan Ortalaması 

Martı Otel 26,31 Accor Hotel 32,51 

Avrasya 24,67 Hyatt Hotel 31,72 

Net Turizm 24,41 Intercontinental 31,01 

Marmaris Altınyunus 22,94 Marriott 30,67 

Ütopya Turizm 22,02 Hilton Hotel 29,02 

Tek-Art 19,09 Wyndhamworldwide 28,99 

Ortalama 23,24 Ortalama 30,65 

KYE Yönetim Kurulu 
Puan Ortalaması 

30,35 

 
Tablo 5.6.5.’de yönetim kurulu puan ortalamaları bakımından yerli işletmelerin görece 

en düşük ortalama değere Tek-Art İnşaat Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve en yüksek 

ortalama değere ise Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu görülmektedir. Analiz süreci 

içinde ortalamalar arasında 7,2 puanlık bir farkın oluştuğu ve işletmeler arasındaki yönetim 

kurulu uygulama farklarının azaldığı söylenebilir. Yabancı işletmelerde ise görece en düşük 

yönetim kurulu ortalama değerine Wyndhamworldwide Otelin, buna karşın en yüksek ortalama 

değere ise Accor Otel’in sahip olduğu görülmektedir. Yönetim kurulu uygulamaları bakımından 

en yüksek ortalama değer ile en düşük ortalama değer arasındaki farkın 3,5 puan olması, 

işletme uygulamalarının birbirlerine çok yakın değerlere sahip oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. Yönetim kurulu uygulamaları konusunda yerli işletmelerin yabancı işletmelere 

oldukça yakın bir düzeyde olduğu bulundukları belirtilebilir. Yabancı işletmelerin yönetim 

kurulu ortalama puanları açısından yerli işletmelere göre 7 puan daha fazla değere sahip olduğu 

görülmekte ancak yerli işletmelerin de yönetim kurulu uygulamalarına uyum konusunda yoğun 

çaba sarfettiği söylenebilir.  

Yerli işletmelerin beş yıllık yönetim kurulu puan ortalamaları KYE’indeki işletmelerin 

beş yıllık yönetim kurulu puan ortalamalarının altında olduğu buna karşılık yabancı işletmelerin 

beş yıllık menfaat sahipleri puan ortalamalarının KYE’indeki işletmelerin beş yıllık 

ortalamalarının üstünde olduğu görülmektedir. 

İncelenen işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarında, ülke yasalarının ayrı oluşu 

ve yasaların getirdiği öncelikler ya da zorunluluklar nedeniyle farklılıklar oluştuğu 

düşünülmektedir. ABD’deki işletmeler 1934 Act yasalarına uygun bir biçimde hareket ettiklerini 

beyan etmektedirler. Ayrıca ABD’deki halka açık işletmeler 2002’de yürürlüğe giren SOX 

yasasını da dikkate almaktadırlar. ABD’deki işletmelerin form 10K ve 14A (yıllık faaliyet 

raporları)  gibi raporları yayınlayarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında gerekli bilgileri 
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hem işletmenin web sayfasında hem de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa 

Komisyonuna (SEC) sunmak zorunlulukları bulunmaktadır. Ayrıca bu raporların nasıl olması, 

hangi bilgileri içermesi gerektiği konusunda SEC’in bilgilendirmesi mevcuttur. Türkiye’de ise 

2003 tarihinden itibaren yayımlanmış olan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket 

etmeye çalıştıkları ve 6102 sayılı yeni TTK’daki düzenlemeleri dikkate alarak yıllık faaliyet 

raporlarını ve kurumsal yönetim uyum raporlarını kurumsal web sayfalarında yayımladıkları 

ifade edilebilir. SPK, 10.01.2019 tarihinde kurumsal yönetim uyum raporu ve kurumsal yönetim 

bilgi formlarına ilişkin şablonlar kullanılarak KAP aracılığı ile raporlama yapılmasına karar 

verdiğini bildirmektedir. Bu bildirimler, kurumsal yönetim konusunda işletmelerin 

faaliyetlerine ilişkin durumları ya da değişiklikleri bildirmelerine ilişkin standartları 

geliştirilmeye dönük çabaların arttığının bir göstergesidir. Her ülkenin kurumsal yönetim 

süreçlerindeki ve yasalarındaki gereklilikler nedeniyle kurumsal yönetim uygulamalarında 

farklılıkların olması normal karşılanabilir. Bu nedenle işletmeler, kendi ülkelerinin (gelişim) 

koşulları çerçevesinde öncelikli olan alanları belirleyerek uygulamalarını (bu çerçevede) 

gerçekleştirmektedirler. 

Yerli işletmelerde yatırımcı ilişkileri bölümünde görev yapan kişilerin isimleri ile bu 

görevi yürüten kişilere ait ayrıntılı bilgiler verilirken yabancı işletmelerin (bir-ikisi hariç) 

sadece bu birime ait telefon numaralarını vermektedir. Yani bu birimde çalışan kişi ya da 

kişilerin kimler olduğu ve işletme deki görevleri hakkında ayrıntılar yer almamaktadır. Bu 

bilgilerin ayrıntılı olmaması nedeniyle bazı işletmelerin yatırımcı ilişkileri bölümünden sorumlu 

başkanın aynı zamanda kurumsal yönetim üyesi olup olmadığı tarafımızca tespit edilememiştir 

(Türkiye’deki uygulamalarda yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusunun aynı zamanda kurumsal 

yönetim komite üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır). 

İncelenen tüm işletmelerin kurumsal web sitesine sahip oldukları görülmekle birlikte 

yabancı işletmelerin kurumsal web sitelerinin daha dinamik ve derin bir yapıda oldukları 

görülmektedir.  Ayrıca yabancı işletmelerin kurumsal web site bölümlendirilmelerinin 

içerisinde sıkça sorulan sorular (FAQ) yer almakta ve menfaat sahiplerinin (yatırımcıların) 

ortak sorularının olduğu ve bu soruların yanıtlandığı bir bölüm bulunmaktadır. 

Yabancı işletmelerin faaliyet raporlarında ayrıntılı sektör ve işletme analizi yaptıkları ve 

pazarda yer alan rakiplerin durumları ile kendi konumları (sıralamaları) hakkında bilgiler 

sundukları görülmektedir. Yerli işletmelerin ise bu konularda ayrıntılı değerlendirmeleri 

bulunmamakta ve daha genel değerlendirmelere yer vermektedirler. 

Yerli işletmelere ait birçok işletme faaliyet raporunda bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin bağımsızlık beyanına yer verildiği saptanmıştır. Oysa yabancı işletmelerin genelinde 

yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanına ilişkin bir bilgiye yer verilmemektedir. Sadece 1 

işletmede yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık kriterlerine uydukları bilgisi paylaşılmaktadır. 
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İncelenen hemen hemen tüm işletmelerdeki yönetim kurulu üyelerinin birden fazla 

komitede yer aldıkları beyan edilmektedir. Ancak yabancı işletmelerin yönetim kurulu üye 

sayıları, yerli işletmelerin yönetim kurulu üye sayısından fazla olduğu için üyelerden sadece 

birinin birden fazla komitede yer aldığı belirlenmiştir. Yerli işletmelerin bağımsız yönetim 

kurulu üye sayısısının iki kişiden oluştuğu ve bu iki üyenin tüm komitelerde görev yaptıkları 

görülmektedir.  

Yabancı işletmelerin bir tanesi İngiltere diğeri Fransa (Kıta Avrupa) menşeilidir. Bu 

otellerin (Accor Otel ile Intercontinental Otelin) menfaat sahiplerine ilişkin uygulamalarının 

diğerlerinden daha ayrıntılı bir yapıda olduğu ve bu konudaki çabalarının daha fazla olduğu 

dikkati çekmektedir. Yerli işletmelerin ise en zayıf oldukları alanın menfaat sahiplerine ilişkin 

uygulamalar olduğu saptanmıştır.  

Yabancı işletmeleri hem gerçekleştirmiş oldukları hem de gelecekte gerçekleştirmeyi 

hedefledikleri sosyal sorumluluk konularında ayrıntılı bir biçimde bilgiyi paylaşmaktadırlar. 

Sosyal sorumluluklara ilişkin konuları anlık bir görev olmaktan çok sürdürülebilir ve sürekli bir 

faaliyet olarak görüp bu doğrultuda hareket ettikleri görülmektedir. Yerli işletmelerin ise sosyal 

sorumluluklar konusunda daha statik bir çalışma alanı içinde hareket ettikleri ve sürdürülebilir, 

sürekli bir sosyal sorumluluk projelerine sahip olmadıkları söylenebilir. 

 Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere yapılan her türlü ücret, ikramiye, hisse senedi, 

opsiyon vb. ödemeler konusunda yabancı işletmelerin kişi bazında ve her türlü ayrıntıyı 

içerecek şekilde bildirimde bulundukları buna karşın yerli işletmelerde, ücretler ve ödemeler 

konusunda ayrıntıdan çok genel ve yöneticilerin tamamına ödenen ücretler toplamı şeklinde 

ifade edildiği belirlenmiştir.  

 

5.7. İşletme Değeri, İşletme Performansı ve Kurumsal Yönetim Puanları Açısından Yerli 

İşletmeler ile Yabancı İşletmeler Arasındaki Farklara İlişkin Bulgular 

 

Turizm endeksinde yer alan işletme sayısı 6 tane ve marka değeri en yüksek işletmelerin 

sayısı da 6 tanedir. Analize dahil edilen işletme sayısı 12 ve incelenen 5 yıllık dönemdeki gözlem 

sayısı 58’dir. Gözlem sayısının düşük oluşu nedeniyle veri setinde yer alan değerlerin normal 

dağılıma uygun olup-olmadığı kontrol edilmiştir. Veri setinde yer alan bağımlı değişkenlere 

Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve testin sonucunda; işletme değeri (p=0,023, z=1,493), 

işletme performansı (p=0,017, z=1,546) ve kurumsal yönetim değelerine ilişkin (p=0,027, 

z=1,468,) verilerin sig. değeri %5’ten küçük olduğu için normal dağılmadığı görülmüştür. 

İşletme değeri, işletme perfromansı ve kurumsal yönetim değişkenleri ile yerli ve yabancı 

işletmeler arasında bir fark olup olmadığını saptayabilmek için non-parametrik bir test olan 

Mann Whitney U testi gerçekleştirilmiştir. Mann Whitney U testi, grup medyanlarını 
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karşılaştırarak sürekli değişkenlerin, iki grup içerisindeki değerlerini sıralı hale 

dönüştürmektedir. Böylece iki grup arasındaki sıralamanın farklı olup-olmadığı 

değerlendirilebilmektedir (Kalaycı, 2009: 99). 

Analize dâhil edilen işletmelerin kurumsal yönetim puanı, işletme değeri ve işletme 

performansına iişkin analizlere başlamadan önce ilgili değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri 

aşağıdaki tablo 5.7.1’de sunulmaktadır. Buna göre, incelenen işletmelerin kurumsal yönetim 

puanları 35,32 ile 94,38 arasında değişmekte olup; ortalama 72,14 (ss.±17,05) olarak 

hesaplanmıştır. Bu konaklama işletmelerinin %25’inin kurumsal yönetim puanları 35,32 ile 

birinci çeyreklik olan 57,49 arasında değişmektedir. Analize katılan işletmelerin, işletme 

değerleri ise 0,140 ile 3,91 arasında değişmekte olup; ortalama 1,16 (ss.± 0,85) olarak 

hesaplanmıştır. Bu işletmelerin %25’inin işletme değerleri 0,140 ile birinci çeyreklik olan 0,53 

arasında değişmektedir. İncelenen işletmelerin aktif karlılık oranları -0,313 ile 0,39 arasında 

değişmekte olup; ortalama 0,058 (ss.±0,079) olarak hesaplanmıştır. Bu işletmelerin %25’inin 

aktif karlılık oranları -0,313 ile birinci çeyreklik olan 0,004 arasında değişmektedir.  

 

Tablo 5.7.1.  Kurumsal yönetim puanı, işletme değerleri ve aktif karlılık oranlarının tanımlayıcı 
istatistikleri 

 
 

Tablo 5.7.2’de kurumsal yönetim puanı, işletme değeri ve aktif karlılık oranı açısından 

yerli işletmeler ile yabancı işletmeler arasında bir farkın olup olmadığına dair gerçekleştirilen 

Mann Whitney U Testi sonuçları sunulmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

N Ortalama 
Standart 
sapma En Az 

En 
Çok 

Çeyreklikler 

25th 
50th 
(Medyan) 75th 

Kurumsal Yönetim 
Puanıa 

58 72,14 17,05 35,32 94,38 57,49 72,21 87,63 

İşletme Değerib 58 1,16 ,85 ,14 3,91 ,5300 ,985 1,397 

Aktif Karlılık Oranı 58 ,058 0,079 -,0313 ,397 ,0040 ,0368 ,0810 

a: Bu puan 1 ile 100 arasındadır, Türkiye’de kurumsal puan yönetim endeksi asgari puanı 70’dir. 
b: İşletme değeri 1’in altında ise (“rekabet gücü düşük ya da büyüme fırsatı az”), 1’in üstünde ise 
“rekabet gücü yüksek ya da büyüme fırsatı fazla” nitelemesi yapılabilir. 
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Tablo 5.7.2. Kurumsal yönetim puanı, işletme değeri ve aktif karlılık oranı açılarından grup 
farklarının karşılaştırılması 

 
Gruplar N 

Sıra 
Ortalaması 

Sıraların 
Toplamı 

Mann-
Whitney U 

Z P değeri 
 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

Yerli 30 15,50 465,00 ,000 -6,539 ,000 

Yabancı 28 44,50 1246,00 

Total 58   

İşletme Değeri Yerli 30 18,65 559,50 94,500 -5,066 ,000 

Yabancı 28 41,13 1151,50 

Total 58   

Aktif Karlılık Oranı Yerli 30 17,23 517,00 52,000 -5,726 ,000 

Yabancı 28 42,64 1194,00 

Total 58   

 

 

Tablo 5.7.2’de sunulan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre kurumsal yönetim 

puanları açısından yerli işletmeler ile yabancı işletmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunduğu görülmektedir (U=0,00, p=0,00, z=-6,539). Benzer şekilde işletme değeri 

açısından da incelenen konaklama işletmeleri arasında da anlamlı bir fark bulunmaktadır 

(U=94,500, p=0,000, z=-5,066). Aynı şekilde aktif karlılık oranı açısından yerli işletmeler ile 

yabancı işletmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir 

(U=52,000, p=0,00, z=-5,726). Sıra ortalamaları incelendiğinde, yabancı işletmelerin kurumsal 

yönetim puanı sıralama ortalamasının (44,5), yerli işletmelerin kurumsal yönetim puanı sıra 

ortalamasından (15,50) daha yüksek olduğu görülmektedir. Benzer şekilde yabancı işletmelerin 

işletme değeri sıra ortalaması (41,13), yerli işletmelerin işletme değeri sıra ortalamalarından 

(18,65) daha yüksek ve yabancı işletmelerin aktif karlılık oranı sıra ortalaması (42,64), yerli 

işletmelerin aktif karlılık oranı sıra ortalamalarından (17,23) daha yüksektir. Bunun nedeni 

analizde örnekleme ait puanlar, gruplara bakılmaksızın en düşük puandan en yüksek puana 

doğru sıra sayıları verilerek en küçük puandan en yüksek puana doğru sıralanmaktadır. Bu 

nedenle daha düşük notların sıralama ortalaması düşük ve büyük notların sıralama ortalaması 

ise yüksek çıkmaktadır (Büyüköztürk, 2002: 155). 

 

5.8. Kurumsal Yönetim Puanı Üzerinde Katkı Yapan Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 

I. CRT analizinde, kurumsal yönetim puanlarının işletme değeri, işletme performans 

değişkenleri, işletmeye özgü niteliklerden hangi ya da hangileri tarafından etkilendiğini ve ne 

ölçüde katkı sağladıklarını belirlemeye yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

kurumsal yönetim puanı bağımlı değişken,  işletme değeri,  aktif karlılık oranı,  özkaynak karlılık 
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oranı, net kar marjı, kaldıraç derecesi (borç/aktifler), cari oran, işletme büyüklüğü, borsada 

işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı ve işletme yaşı bağımsız 

değişkenler olarak tanımlanmıştır.  

Kurumsal yönetim puanının hangi bağımsız değişkenler tarafından etkilendiği ve 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere kurulan model için CRT analizi başlangıçta 6’sı 

terminal düğüm olmak üzere toplam 11 düğümden meydana gelmiştir. Meydana gelen ağaç 

anlamlı olduğundan budama yapmaya gerek duyulmamıştır.  Gerçekleştirilen I. CRT analiz 

sonucuna göre elde edilen ağaç aşağıdaki Şekil 5.9.1.’de sunulmaktadır. 
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Şekil 5.8.1. I. CRT Analizi Bulguları 

Mean: Aritmetik ortalama  

Std. Dev.: Standart sapma 

n: Gözlem sayısı 

Predicted: Tahmin 

Improvement: Gelişim endeksi 
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I. CRT analizi sonucunda kurumsal yönetim puan değerini etkileyen değişkenlere ait 

verileri en homojen şekilde iki gruba ayıran değişken, işletme büyüklüğü olarak belirlenmiş ve 

kurumsal yönetim puanının belirlenmesinde işletme büyüklük değeri olan 7,69’u (aktiflerin Ln 

değeri) bir kesme değer olarak hesaplamıştır. Kök düğümdeki, işletme büyüklüğü 7,69’dan 

yüksek olan işletmeler sağ düğüme, 7,69’dan daha düşük olan işletmeler ise sol düğüme 

ayrılmıştır. Gözlenen 58 değere ilişkin 28 gözlem sağ düğümde kalan 30 gözlem ise sol düğümde 

yer almaktadır. Yani 2011-2015 yılları arasında analize dahil edilen konaklama işletmelerine 

ilişkin gözlemlerin %48,3’ü sağ tarafta, %51,7’si ise sol tarafta yer almıştır. Kök düğümde 

kurumsal yönetim puan ortalaması 72,14 ve standart sapması 17,05 olarak hesaplanmıştır. 

Birinci ve ikinci düğüme ait ortalama ve standart sapma değerleri birbirinden oldukça farklıdır. 

İşletme büyüklük değeri 7,69’dan fazla olan işletmelerin kurumsal yönetim puan ortalaması 

87,33 ve standart sapması 4,89 iken işletme büyüklük değeri 7,69’dan daha az olan işletmelerin 

kurumsal yönetim puan ortalaması 57,97 ve standart sapması 10,90 olarak belirlenmiştir. Node 

3, Node 4, Node 6, Node 7, Node 9 ve Node 10 ise terminal düğümlerdir. Şekil 5.8.1 

incelendiğinde, kurumsal yönetim puanı en yüksek ortalamaya sahip olan işletmelerin Node 

9’da, en düşük ortalamaya sahip işletmelerin ise Node 3’de toplandığı görülmekte ve bu durum 

işletme büyüklük değeri ile kurumsal yönetim puanı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade 

etmektedir. 

Node 9’da işletme büyüklüğü değeri 7,69 ile 9,10 arasında, en büyük ortak oranı 

%4,7’den fazla olan ve işletme yaşı 72’den az olan işletmelerin kurumsal yönetim puanının daha 

yüksek olduğu gözlenmektedir. İşletme varlıklarının yüksekliği, işletmenin piyasadaki gücü ve 

işletmeye duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul görmektedir. Bu bakımdan toplam varlık 

değerinin yeterliliği işletmelerin çevrelerine karşı verdikleri güvenin ve gücün bir simgesidir. 

İşletmeler açısından bu gücün ve güvenin korunabilmesini sağlamak için kurumsal yönetim 

uygulamalarına uyum çabalarının artışını gerektirebilir. İşletme büyüdükçe etkileşimde 

bulunacağı kişilerin ve alanın artması, sahip olduğu prestijini koruma isteği yanında yatırımcı ve 

kamu baskısı nedenleriyle işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarına daha fazla önem 

vermelerini gerektirebilir. Tantivanichanon, Wongsurawat, ve Rajchamaha (2015), 

çalışmalarında büyük işletmelerin kontrol mekanizmalarına (iç kontrol ve izleme) daha fazla 

gereksinim duymaları nedeniyle kurumsal yönetim uygulamalarını daha fazla dikkate 

aldıklarını belirtmektedirler. Literatürdeki işletme büyüklüğü ile kurumsal yönetim (Black, Jang, 

& Kim, 2003; Gupta, Kennedy, & Weaver, 2009; Tantivanichanon, Wongsurawat, & Rajchamaha, 

2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) arasında olumlu ilişkiler elde eden çalışmalarla şekil 

5.8.1’deki analiz sonuçlarının uyumlu olduğu görülmektedir. Black, Jang ve Kim (2003), aktif 

büyüklüğünün kurumsal yönetimin bir yordayıcısı olduğunu vurgulamaktadır. Sahiplik 

yoğunlaşmasının da vekalet probleminin çözümünde bir (içsel) kurumsal yönetim mekanizması 
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olarak kabul edilmektedir. Shleifer ve Vishny (1997), büyük hissedarların kurumsal yönetim 

üzerinde aktif rol oynadıkları ve asil ile vekil arasındaki problemlerin çözümünde (sahiplik 

yoğunlaşmasının) oldukça etkili olduğunu ancak diğer yatırımcıların (azınlık hissedarlarının) 

hak ihlalleri konusunda yeterli olmayabileceğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca kurumsal yönetim 

uygulamalarının pay sahipliği yoğunlaşmasının önüne geçerek hissedar haklarının korunmasına 

katkıda bulunacağı belirtilmektedir (Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 1999; La Porta, Silanes, 

Shleifer, & Vishny, 2000). Abdallah ve İsmail (2017), en büyük hissedar oranı %5 ve %10 

düzeylerinde olduğu zaman kurumsal yönetim ve işletme performansı arasında pozitif ilişki 

olduğunu saptamışlardır. Mülkiyet yoğunluğundaki artışın işletme performansı üzerinde 

kurumsal yönetim etkisini azalttığı saptanmıştır. Lozano, Martinez ve Pindado (2016), yüksek 

yatırımcı korumasına sahip olan ülkelerdeki işletmelerin ana hissedar tarafından azınlık hak 

ihlalinin zayıf olması nedeniyle işletme değeri üzerinde sahiplik etkisinin negatif olduğu 

belirtilmektedir. Bu nedenle en büyük ortak oranının %4,8’in üzerinde olması, diğer 

hissedarlara imtiyaz sağlanmasının (kontrol hakları ile ihlalin) önüne geçecek bir çeşit 

kurumsal yönetim koruma mekanizması olarak düşünülebilir. Ayrıca sermaye piyasalarının 

gelişiminin de yatırımcı korunması önemli bir kurumsal yönetim mekanizması olarak 

görülmektedir (La Porta, Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000).  

Sermaye piyasalarının gelişiminin bir göstergesi olarak halka açıklık oranındaki artış, 

işletme pay sahipliğinin yayılmasına olanak vermektedir. Gürbüz ve Ergincan (2004), kurumsal 

yönetim ilkelerini uygulayan işletmelerin halka açıklık oranlarının yüksek olduğuna ilişkin 

kanıtlar elde etmişlerdir. Halka açıklık oranındaki artış ve en büyük ortak oranındaki azalış yani 

halka açıklık oranı ile en büyük ortak oranının birbirleri ile ters hareket etmesi beklenmektedir. 

Halka açıklık oranının artması ile hissedarlığın tabana yayılmasının sağlanması hissedar 

yoğunlaşmasının önüne geçerek (büyük) hissedardan kaynaklanabilecek sömürüler ve 

hissedar-yönetici anlaşmalarının önüne geçilmesini sağlayarak halka açıklık oran artışının 

yapacağı katkıların kurumsal yönetimin başarısında önemli rol oynayacağı belirtilmektedir 

(Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 1999; La Porta, Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000). İşletme yaşı 

ile kurumsal yönetim uygulamaları arasında Leite ve Carvalhal (2016), yaşı büyük olan 

işletmelerin (ortanca değeri 34’den fazla olan işletmeler) kurumsal yönetim uygulamalarının 

genç olan işletmelerden daha iyi olduğuna dair kanıt elde ederken; Ararat, Black ve Yurtoğlu 

(2017) ve Black, Jang ve Kim (2003) kurumsal yönetim ile yaş (borsada işlem görme süresi 

olarak tanımlı) arasında negatif ilişkiler elde etmişlerdir.  

Node 3’te yer alan (en düşük kurumsal yönetim not ortalamasına sahip) işletmeler ise, 

işletme büyüklük değeri 7,69’dan az ve borsada işlem görme süresi 21,5 yıldan daha kısa süreye 

sahip olan işletmelerdir. Dolayısıyla işletme borsada işlem görme süresi ve işletme büyüklük 

değerindeki azalışın kurumsal yönetim puanına katkı düzeylerinin düşük olduğu ifade edilebilir. 
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Şekil 5.8.1’de gözlenen diğer bir ayrıntı ise işletme büyüklük değeri 7,69’dan az ancak borsada 

işlem görme süresi 21,5 yıldan fazla olan işletmelerin (Node 4) kurumsal yönetim puan 

ortalamalarının 66,280 oluşudur. Diğer bir ifade ile büyüklük değeri düşük iken (7,692’un 

altında) borsada işlem görme süresindeki artışın kurumsal yönetim puanı üzerinde arttırıcı bir 

etkiye sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

CRT I analizinde, kök düğümü ve Node 2 düğümünü ayıran değişken işletme büyüklüğü, 

Node 1 düğümünü ayıran değişken borsada işlem süresi ve Node 5 düğümünü ayıran değişken 

en büyük ortak oranı ve Node 8 düğümünü ayıran değişken işletme yaşı olarak ağaç üzerinde 

yer almaktadır. Ağaç üzerinde görülmeyen ancak her düğümde yapılan ayırma işleminde etkin 

olan bağımsız değişkenler Tablo 5.8.1 ’de yer almaktadır.  

 

Tablo 5.8.1. Bağımsız değişken önem tablosu 

Bağımsız Değişkenler 
 

Önem 
Göreli Önem 

Yüzdesi 

İşletme Büyüklüğü 232,309 100,0% 

En büyük Ortak Oranı 211,548 91,1% 

Halka Açıklık Oranı 205,494 88,5% 

İşletme Yaşı 149,207 64,2% 

İşletme Değeri 119,240 51,3% 

Aktif Karlılığı 110,079 47,4% 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

108,993 46,9% 

Borç/Aktifler 95,748 41,2% 

Özkaynak Karlılığı 51,848 22,3% 

Cari Oran 28,750 12,4% 

Net Kar Marjı 16,689 7,2% 

Bağımlı Değişken: Kurumsal Yönetim Puanı  

 

Tablo 5.8.1’deki göreli önem yüzdesine göre; kurumsal yönetim puanını; işletme 

büyüklüğü birinci sırada, en büyük ortak oranı ikinci sırada, halka açıklık oranı üçüncü sırada ve 

işletme yaşı dördüncü sırada etkiledikleri ve en az etkileyen değişkenlerin ise cari oran ve net 

kar marjının olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, ağaç üzerinde yer almayan işletme değeri, 

aktif karlılığı, borç/aktifler oranlarına ilişkin değerler orta düzeyde önemli bağımsız değişkenler 

olarak yer alırken hem ağaç üzerinde hem de göreli önem tablosundaki kurumsal yönetim 

puanları üzerinde işletme büyüklüğü, en büyük ortak oranı ve işletme yaşının önemli 

değişkenler oldukları saptanmıştır.  

Kurumsal yönetim puanının yüksekliği, işletmenin yatırımcı, pay sahibi ve menfaat 

sahipleri arasında hak ihlallerine yol açmayacak şekilde dengede yönetildiği ve işletme 

faaliyetlerinin de başarılı bir biçimde gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olduğu söylenebilir. 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

160 

İşletme büyüklüğü arttıkça işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarını daha fazla dikkate 

aldığı ve bu nedenle işletme büyüklüğü arttıkça kurumsal yönetim notlarında iyileşme olacağı 

ifade edilebilir. Kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileşmelerin pay sahiplerine ilişkin 

hakların korunmasına dönük çabaları arttırması beklenmektedir. En büyük ortak oranı ve halka 

açıklık oranı ile kurumsal yönetim arasında yüksek göreli önem derecesi oldukça önemlidir. 

Halka açıklık oranının yüksek oluşu ve en büyük ortak oranının düşüklüğü, büyük pay 

sahiplerinin diğer ortaklar üzerinde hak ihlallerine neden olacak davranışlarının önüne 

geçilmesi açısından önem taşımaktadır. Elde edilen bu sonucun literatürdeki çalışmalarla da 

uyumlu olduğu görülmektedir (Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 1999; La Porta, Silanes, Shleifer, 

& Vishny, 2000; Gürbüz ve Ergincan, 2002).  

Borsada işlem görme süresinin kurumsal yönetim puanı üzerinde %46,9 göreli önem 

derecesine sahip olduğu görülmektedir. Aren, Kayagil ve Aydemir (2014), kurumsal yönetim 

düzeyinin en büyük belirleyiclerinin işletme piyasa değeri ve işletme büyüklüğü olduğunu 

saptamışlardır. Ancak göreli önem tablosunda yer alan sonuca göre işletme değerinin kurumsal 

yönetim üzerinde görece önem yüzdesi %51,3 olarak bulunmuştur. Yani kurumsal yönetim 

puanı üzerinde işletme büyüklük değişkeninin işletme değerine göre önem derecesinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 5.8.1’de kurumsal yönetim puanı üzerinde aktif karlılık 

oranının (%47,4), özkaynak karlılık oranından (%22,3) ve cari orandan (12,4) daha fazla göreli 

önem derecesine sahip olduğu görülmektedir. Net kar marjının ise kurumsal yönetim puanı 

üzerinde en az göreli önem yüzdesine (%7,2) sahip unsur olduğu görülmektedir.  

Birinci CRT analizine göre; oluşturulan regresyon ağacının risk tahmin değeri 34,439’dir. 

Bu değerin bağımlı değişkenin toplam varyansına bölünmesi sonucunda %11,84’lük bir risk 

tahmini elde edilir. Bu risk tahmini sonucu, analizdeki bağımsız değişkenlerin, bağımlı 

değişkendeki değişmelerin % 88’ini açıklayabilecek güçte olduğunu ifade etmektedir. 

 

5.9. İşletme Değerine Katkı Yapan Değişkenlere İlişkin Bulgular  

 

II. CRT analizinde, işletme değerini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir analiz 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda işletme değeri bağımlı değişken, net kar marjı  (ROS), kaldıraç 

derecesi (borç/aktifler), cari oran, büyüklük, borsada işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en 

büyük ortak oranı, işletme yaşı ve kurumsal yönetim puanı bağımsız değişkenler olarak 

tanımlanmıştır.  

İşletme değerinin hangi bağımsız değişken ya da değişkenler tarafından etkilendiği ve 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere kurulan regresyon ağacı üzerinde başlangıçta 

6’sı terminal düğüm olmak üzere toplam 11 tane ana düğüm oluşmuştur. Analiz sürecinde ağaç 
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budandığı zaman üretilen optimal ağaç üzerinde 5’i terminal düğüm olmak üzere toplam 9 

düğüm yer almaktadır. II. CRT Analizi sonuçları aşağıdaki Şekil 5.9.1’de sunulmaktadır.  

 

 
Şekil 5.9.1. II. CRT Analizi Bulguları 

Mean: Aritmetik ortalama  

Std. Dev.: Standart sapma  

n: Gözlem sayısı 

Predicted: Tahmin 

Improvement: Gelişim endeksi 
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Analiz sonucunda Şekil 5.9.1’de işletme değerini etkileyen değişkenlere ait verileri en 

homojen şekilde iki gruba ayıran değişken, kurumsal yönetim puanı olarak belirlenmiş ve 

işletme değerinin belirlenmesinde kurumsal yönetim puanı kesme değeri 86,74 olarak 

hesaplanmıştır. Kök düğümde, kurumsal yönetim puanı 86,74’den yüksek puana sahip olan 

işletmeler sağ düğüme, 86,74’den daha düşük puana sahip işletmeler ise sol düğüme ayrılmıştır. 

Kök düğümde işletme değeri ortalaması 1,16 ve standart sapması 0,85 olarak hesaplanmıştır.  

Kurumsal yönetim puanı 86,74’den fazla olan işletmelerin işletme değeri ortalaması 

2,17 ve standart sapması 1,02 iken kurumsal yönetim puanı 86,74’den az olan işletmelerin 

işletme değeri ortalaması 0,81 ve standart sapması 0,39 olarak belirlenmiştir. Birinci ve ikinci 

düğüme ait ortalama ve standart sapma değerleri birbirinden oldukça farklıdır. Node 4, Node 5, 

Node 6, Note7 ve Note 8 terminal düğümlerdir. Şekil 5.9.1 incelendiğinde, işletme değeri en 

yüksek ortalamaya sahip olan işletmelerin Node 6’da, en düşük ortalamaya sahip işletmelerin 

ise Node 8’de toplandığı gözlenmektedir. Node 6’da yer alan (en yüksek işletme değeri 

ortalamasına sahip) işletmeler, kurumsal yönetim puanı 86,74’den fazla ve borç/aktifler oranı 

%34,85’in üzerinde olan işletmelerdir. Yani, kurumsal yönetim puanı 86,74’ün üzerinde olan 

işletmelerde borç/aktif oranı arttıkça (Node 6) işletme değeri artmaktadır. Node 8’de yer alan 

(en düşük işletme değeri ortalamasına sahip) işletmeler ise kurumsal yönetim puanı 86,74’ün 

altında ve büyüklüğü 4,31 ile 8,97 arasında olan işletmelerdir. Şekil 5.9.1’de gözlenen diğer bir 

ayrıntı, kurumsal yönetim puanı 86,74’ün altında ve büyüklük değeri 4,31 ile 8,97 arasında olan 

işletmelerde (Node 8) işletme değeri azalırken, kurumsal yönetim puanı 86,74’ün altında ve 

işletme büyüklüğü 4,31’in altında olan işletmelerde (Node 7) ise işletme değerinin artmasıdır. 

Diğer bir ifade ile kurumsal yönetim puanı 86,740’ın altında ve işletme büyüklüğü 4,31’den az 

olan işletmelerde, işletme değerinin artışında işletme büyüklük değerinin önemli olduğudur. 

Dolayısıyla kurumsal yönetim puanı 86,740’dan düşük olan işletmelerde, işletme değeri 

üzerinde büyüklüğün, kurumsal yönetim puanı 86,74’den yüksek olan işletmelerde ise işletme 

değeri üzerinde borç/aktif oranının etkili değişken olduğu söylenebilir. 

Literatürde işletme değeri ile kurumsal yönetim arasında olumlu ilişkiler (Klapper & 

Love, 2002; Black, Jang, & Kim, 2003; Brown & Caylor 2006; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; 

Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Aren, Kayagil ve Aydemir, 2014; Kula ve Baykut, 

2014; Kara, Erdur ve Karabıyık, 2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) elde eden çalışmalar 

bulunmaktadır. Araştırmada gerçekleştirilen İkinci CRT analizine göre; ana düğümde kurumsal 

yönetim puanı için bir eşik değer (86,7 puan üzeri) oluşturması, literatürde yer alan 

çalışmalarla uyumlu olduğu söylenebilir. İşaret teorisine göre; işletme değeri ile kurumsal 

yönetim arasındaki ilişki (kurumsal yönetim uygulamalarına önem vermek ve gereken 

önlemleri almak) işletmelerin gelecekteki performanslarının bir göstergesi olarak 

görülmektedir (Black, Jang, & Kim, 2003: 28). Ayrıca Ross (1977), işletme değerinin kaldıraç 
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oranı ile artacağını yani borç kullanma düzeyi ile işletme değeri arasında pozitif ilişkilerin 

olduğunu kabul etmektedir. Borç kullanım düzeyinin artması, yöneticinin hissedar çıkarlarına 

uyumlu davrandığının bir işareti olarak değerlendirilmektedir (Williamson, 1988: 579). Tsai ve 

Gu (2007), borcun vergi kalkanı etkisi sayesinde işletme değerinde bir artışa neden olduğunu 

vurgulamaktadır. İşaret teorisi açısından işletmenin borç kullanma düzeyindeki artışın, 

işletmenin borçlarını ödeyebilme kapasitesi ile işletme güvenilirliği ve prestijinin göstergeleri 

olduğu düşünülmektedir (Tsai & Gu, 2007: 527; İskenderoğlu, Saygın ve Akdağ, 2014: 142). 

Vekâlet teorisi ise işletmenin borç kullanma düzeyini bir çeşit yönetici kontrol mekanizması 

olarak görmektedir (Gillian, 2006: 388; Chang, Chou, & Huang, 2014: 376). Borçlu işletme 

yöneticisinin işletme borçlarının zamanında ödemek için daha iyi bir yönetim performansı 

(yönetici itibarı açısından) sergileyeceği (Shleifer & Vishny, 1997: 749) ve işletme kaynaklarını 

daha etkin kullanacağı düşünülmektedir. Node 6’da görüldüğü gibi kurumsal yönetim notu 

86,74’ün üzerinde ve borç/aktif oranı %34,85’in üzerinde olan işletmelerin işletme değerlerinin 

yüksek oluşu literatürdeki (Black, Jang, & Kim, 2003; Gürbüz ve Ergincan, 2004: 75; Silva & Leal, 

2005; Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Chang, Chou, & Huang, 2014) 

çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. 

Kurumsal yönetim dereceleri (puanları), işletmelerin adil, tarafsız, sorumlu ve şeffaf 

yönetimlerinin bir göstergesi olarak işletme performanslarına etki eden bir unsurdur. Kurumsal 

yönetim düzeyi; işletmelerin işlerini doğru bir şekilde yerine getirmeleri sonucunda başarıyı 

elde etmelerinin yanında işletme devamlılığının sağlanmasını garanti altına alan düzenlemeler 

olarak kabul edilmektedir.  

Literatürde işletme değeri ile büyüklük arasında negatif ilişkiler elde eden çalışmalar 

(Black, Jang, & Kim, 2003; Black, Love, & Rachinsky, 2005; Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & 

Gorga, 2009; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Acaravcı, Kandır ve Zelka, 2015; Kumar, 

2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) bulunmaktadır. Küçük işletmelerin piyasa belirsizlikleri, 

sermaye kısıtlamaları ve diğer zorluklarla karşı karşıya kaldıkları ve büyük işletmeler göre daha 

fazla piyasa riski taşımalarına rağmen daha verimli oldukları ve daha yüksek getiri elde ettikleri 

ve büyük işletmelere göre daha fazla değer yaratma eğilimde oldukları (Dhawan, 2001; Kumar, 

2015: 82) belirtilmektedir. Küçük işletmelerin daha fazla büyüme fırsatına sahip olmaları ve 

daha fazla dış finansmana ihtiyaç duymaları nedeniyle kurumsal yönetim uygulamalarını daha 

fazla dikkate almaları gerektiği vurgulanmaktadır (Klapper & Love, 2002: 15). Büyük 

işletmelerin zaman içinde hantallaşmaları ve organizasyon esnekliğini yitirmeye başlamaları, 

maliyetlerdeki artışlar, yenilik ve teknolojiyi izleyebilme yeterliliklerinin azalması bu 

işletmelerin daha az verimli çalışmalarına yol açabilileceği buna karşılık küçük işletmelerin 

daha hızlı büyüme fırsatları elde ederek işletme değerlerini yükseltebilecekleri belirtilmektedir 
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(Loderer, Stulz, & Waelchli, 2012). Node 7’de yeralan gözlemlerinde literatürde yapılan 

çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir. 

II. CRT analizinde, kök düğümü ayıran değişken kurumsal yönetim puanı, Node 1 

düğümünü ayıran değişken işletme büyüklüğü ve Node 2 düğümünü ayıran değişken kaldıraç 

oranı olarak ağaç üzerinde yer almıştır. Ağaç üzerinde görülmeyen ancak her düğümde yapılan 

ayırma işleminde etkin olan bağımsız değişkenler aşağıda Tablo 5.9.1’de yer almaktadır.   

 

Tablo 5.9.1. Bağımsız değişken önem tablosu 

Bağımsız Değişkenler 
 

Önem 
Göreli Önem 

Yüzdesi 

İşletme Yaşı ,539 100,0% 

İşletme Büyüklüğü ,498 92,2% 

Borç/Aktifler ,480 89,0% 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

,450 83,4% 

Halka Açıklık Oranı ,398 73,8% 

En büyük Ortak Oranı ,395 73,3% 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

,212 39,3% 

Cari Oran ,161 29,8% 

Net Kar Marjı ,113 20,9% 

Bağımlı Değişken: İşletme Değeri  

 

Tablo 5.9.1’de sunulan göreli önem dereceleri incelendiğinde, işletme değerini; işletme 

yaşının birinci sırada, işletme büyüklüğünün ikinci sırada,  borç/aktifler oranının üçüncü sırada, 

kurumsal yönetim puanının dördüncü sırada, halka açıklık oranının beşinci sırada ve en büyük 

ortak oranının altıncı sırada etkiledikleri görülmektedir. Ağaç üzerinde görülmeyen işletme 

yaşı, halka açıklık oranı ve en büyük ortak oranına ilişkin değişkenlerin önemli bağımsız 

değişkenler oldukları buna karşın borsada işlem görme süresi, cari oran ve net kar marjının ise 

işletme değerinin belirlenmesinde daha az öneme sahip değişkenler oldukları belirtilebilir.  

Yine Tablo 5.9.1 incelendiğinde, CRT analizindeki değişkenler arasındaki etkileşim 

sonucunda işletme yaşının, işletme değerini göreli önem yüzdesine göre birinci sırada etkilediği 

görülmektedir. Literatürde işletme değeri ile işletme yaşı (hem başlangıç yılı hem de borsada 

işlem görme süresi) arasında negatif ilişkiler elde eden çalışmalar (Black, Jang, & Kim, 2003; 

Black, Gorga, & Carvalho, 2009; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) bulunmaktadır. Bu çalışmalar 

genç işletmelerin daha hızlı büyüme potansiyeline sahip olacaklarından daha fazla işletme 

değerleri yaratma kapasitesine sahip olduklarını belirtmektedirler (Loderer, Stulz, & Waelchli, 

2012: 9. ; Kumar, 2015: 85; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017: 121). Buna karşın işletme yaşı ile 

işletme değeri arasında olumlu ilişki elde eden çalışmalar da bulunmaktadır (Leite & Carvalhal, 
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2016; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010). Literatürde yapılan çalışmaların bulduğu 

sonuçların işletme değeri ile işletme yaşı arasındaki ilişkinin varlığı açısından önemli olduğu 

söylenebilir.  

Tablo 5.9.1.’de kurumsal yönetim puanının, işletme değerini %83,4 göreli önem 

yüzdesine göre 5. sırada etkilediği gözlenmektedir. Kurumsal yönetim, işletmelerin faaliyetlerini 

yerine getirirken doğru, zamanlı ve tam olarak gerçekleştirilebilmesine ilişkin kurallar 

sistemidir. İşletmenin faaliyetlerini istenilen şekilde gerçekleştirmesi sorumluluk üstlenen 

kişilere önemli görevler yükler. Sorumluluk sahiplerinin iş ahlakı ve dürüstlük çerçevesinde 

görevlerini yerine getirmeleri faaliyet sonuçlarına olumlu yansımaktadır. İşletme faaliyetlerini 

gerçekleştirme düzeyleri, aktif karlılık oranı, işletme büyüklüğü, halka açıklık oranı ve 

borç/aktifler oranı gibi bağımsız değişkenlerin sonuçlarına yansımaktadır. Çünkü bir işletmenin 

faaliyetlerinin istenilen şekilde gerçekleşmesi o işletmenin kar oranını arttıracağı gibi 

büyümesine de olanak verebilmektedir. Faaliyetlerinde başarılı olan işletmeler doğru oranda 

borçlanmak suretiyle yapacakları yatırımlar için yeni kaynaklar elde etmektedirler. Faaliyetleri 

istenilen şekilde gerçekleşen işletmeler, yatırım harcamaları için gereksinim duyacakları 

finansmanı, hisse senetlerini halka arz ederek elde etme imkanına kavuşurlar. Halka arzın 

başarısı ise yatırımcıların tercihi ile belirlenmiş olmaktadır. İşletmelerin verdikleri güven, 

işletmenin yaşam süresini etkilemektedir. Bu nedenle işletme değerinin belirlenmesinde göreli 

önem derecesine göre işletme yaşı yani işletmenin yaşam süresinin de önem taşıyan 

unsurlardan biri olduğu ifade edilebilir. Buradan hareketle kurumsal yönetim uygulamalarının 

yeterliliği durumunda işletme açısından kurumsal yönetim puanı önem derecesi daha alt 

sıralarda yer almaktadır.  

Kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileşmenin bir işletmenin yönetimindeki 

başarısının bir göstergesi olduğu söylenebilir. Kurumsal yönetim, işletmenin etkin ve verimli 

yönetilmesinin bir kanıtı olarak görülmektedir. Böylece işletme yaşam sürelerinin artması, 

işletmelerin iyi bir biçimde yönetildikleri ve faaliyetlerinden başarı elde ettikleri müddetçe 

mümkün olacaktır. Bu durumda kurumsal yönetimin amaca giden yolda bir araç (yöntem) 

olduğu ve işletme varlığının ise amaç olduğu vurgulanabilir. İşletmenin sürdürülebilirliği 

açısından ise işletmenin varlıkları ve kaldıraç oranı önem taşımaktadır. İşletmenin 

gerçekleştirdiği faaliyetlerin başarısı sonucu elde edeceği getirilerle varlıklarını arttırabilmesi 

ve yabancı kaynakları doğru yatırımlara yönlendirmesi, işletmenin değeri üzerinde olumlu bir 

etki yaratmaktadır (Kumar, 2015: 76).  

Bayrakdaroğlu (2010) ve Ararat, Black, & Yurtoğlu (2017), halka açıklık oranı ile işletme 

değeri arasında negatif ilişkiler elde ederken Acaravcı, Kandır ve Zelka (2015) anlamlı ilişki elde 

edememişlerdir. Tablo 5.10.1’de halka açıklık oranı (%73,8) ile en büyük ortak oranının 

(%73,3) önem derecesine göre işletme değerini etkilediği görülmektedir. Mülkiyet 
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yoğunluğunun vekalet probleminin çözümünde bir kurumsal yönetim mekanizması olduğu 

kabul edilmektedir. Sheifer ve Vishny (1997), büyük hissedarların çoğunlukta olduğu aile 

işletmelerinde kurumsal yönetim mekanizmasının, yöneticileri kontrol etmeyi sağlayan bir yapı 

olduğunu belirtirken azınlık haklarına ilişkin ihlallerden korumadığını belirtmektedirler.  

Mülkiyet yoğunlaşması ile işletme değeri arasında hem pozitif hem de negatif ilişki elde 

eden çalışmalar literatürde yer almaktadır. Lozano, Martinez ve Pindado (2016) işletme değeri 

üzerinde yatırımcı korumanın farklı düzeylerindeki sahiplik etkisi ile işletme değeri arasında 

negatif ilişki elde etmişlerdir. Yüksek hisse sahipliğinde işletme değeri ile pozitif, düşük hisse 

sahipliğinde negatif etki saptamışlardır. Abdallah ve İsmail (2017), hissedar sahiplik 

düzeyindeki artışın kurumsal yönetim ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi azalttığı yani 

%5 ve %10 sahiplik düzeylerinde kurumsal yönetim ve işletme performansı arasında pozitif 

ilişki elde etmişlerdir. Hisse sahipliği %20’den daha fazla olduğunda ise işletme değeri ile 

kurumsal yönetim arasında ilişki elde edememişlerdir. Ayrıca mülkiyet yoğunluğu artarken 

işletme performansı üzerinde kurumsal yönetim etkisinin azaldığı belirlenmiştir. Diğer bir 

deyişle, daha yaygın sahiplik düzeyindeki işletmelerin (%5’ten az) daha az yaygın sahiplik 

düzeyindeki işletmelere (%10’dan az) göre (daha iyi kurumsal yönetimin) daha fazla işletme 

performansına yol açtığı ifade edilmektedir. Halka açıklık oran artışı ve hisse senetlerinin tek 

kişinin elinde toplanmasının önüne geçilmesiyle (en büyük ortak oranının düşük olması) 

meydana gelebilecek menfaat çatışmalarının azaltılmasında önleyici bir mekanizma olabileceği 

ifade edilebilir. Bu nedenle kurumsal yönetim puanının işletme değeri üzerinde olumlu etkilere 

sahip oluşu aynı zamanda halka açıklık oranı ve en büyük ortak oranının da işletme değerinin 

artışında katkı sağlayan diğer unsurlar oldukları şeklinde yorumlanabilir.   

İkinci CRT analizine göre; oluşturulan regresyon ağacının tahmini hata değeri % 10,7 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan tahmini hata değerinin 1 sayısından çıkarılması (1-tahmini 

hata) sonucunda elde edilen değer (0,893) bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama 

gücünü ifade etmektedir. Yani işletme değerindeki değişmelerin %89’u net kar marjı, kaldıraç 

derecesi, cari oran, işletme büyüklüğü, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, işletmenin yaşı, 

borsada işlem görme süresi ve kurumsal yönetim puanı ile açıklandığı görülmektedir.  

 

5.10. İşletme Değeri Üzerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetim Alt 

Uygulamaları ve Diğer Değişkenlerin Katkısına Yönelik Bulgular  

 

III. CRT analizinde, işletme değerini etkileyen değişkenlere ek olarak kurumsal yönetim 

alt endeks uygulamaları da dahil edildiği zaman işletme değeri üzerinde etkili olan değişkenleri 

belirlemeye yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda işletme değeri bağımlı 

değişken, net kar marjı, kaldıraç oranı (borç/aktifler), cari oran, büyüklük, borasad işlem görme 
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süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, işletme yaşı, kurumsal yönetim puanı, pay 

sahipliği puanları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları, menfaat sahipliği puanları ve 

yönetim kurulu puanları bağımsız değişkenler olarak tanımlanmıştır.  

İşletme değeri üzerinde III. CRT analizinde etkili olan bağımsız değişkenlere kurumsal 

yönetim alt puanları da dahil edilerek analiz tekrar yapıldığında, başlangıçta 5’i terminal düğüm 

olmak üzere toplam 9 düğüm oluşmuştur. Analiz sürecinde ağaç budandığı zaman üretilen 

optimal ağaç üzerinde 4’ü terminal düğüm toplam 7 düğüm yer almaktadır. III. CRT Analizi 

sonuçları Şekil 5.10.1’de sunulmaktadır.  

 
Şekil 5.10.1. III. CRT Analizi Bulguları 

 

Mean: Aritmetik ortalama  

Std. Dev.: Standart sapma  

n: Gözlem sayısı 

Predicted: Tahmin 

Improvement: Gelişim endeksi 
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Analiz sonucunda işletme değerini etkileyen değişkenlere ait verileri en homojen şekilde 

iki gruba ayıran değişkenin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı olduğu belirlenmiş ve işletme 

değerinin belirlenmesinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı kesme değeri 23,225 olarak 

hesaplanmıştır. Node 3, Node 4, Node 5 ve Node 6 terminal düğümlerdir. Şekil 5.10.1. 

incelendiğinde, işletme değeri en yüksek ortalamaya sahip olan işletmelerin Node 6’da, en 

düşük ortalamaya sahip işletmelerin ise Node 3’de toplandığı gözlenmektedir. Node 6’da yer 

alan (en yüksek işletme değeri ortalamasına sahip) işletmeler kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

puanı 23,225’den fazla ve borç/aktif oranı %45,55’in üzerinde olan işletmelerdir. Kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık puanındaki artışların işletme değerini arttırdığı ve kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık puanı 23,225’den fazla ve borç/aktif oranı %45,55’in üzerinde olan işletmelerin 

işletme değerine yaptıkları katkının daha fazla olduğu söylenebilir. Node 3’de yer alan (en 

düşük işletme değeri ortalamasına sahip) işletmeler ise kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı 

23,225’den daha az ve pay sahipliği puanı 21,06’dan daha az olan işletmelerdir. Node 4’te ise, 

işletme değeri artışında; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı 23,225’den daha az ve pay 

sahipliği puanı 21,06’dan daha fazla olan işletmelerin yer alması göze çarpmaktadır. Diğer bir 

deyişle, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı eşik değerin altındaki işletmeler için pay sahipliği 

puanı önem kazanırken kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı eşik değerin üzerindeki işletmeler 

için borç/aktifler oranı önem kazanmaktadır. Ayrıca borç/aktifler oranı %45,45’un üzerinde ve 

altında bulunan işletmelerin en yüksek işletme değerlerine sahip işletmeler oldukları 

görülmektedir. Literatürde işletme değeri ile kaldıraç oranı arasında pozitif ilişki elde eden 

çalışmalarla uyumlu olduğu ifade edilebilir (Black, Jang, & Kim, 2003; Silva & Leal, 2005; Tsai & 

Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017). 

İşletmelerin hem finansal hem de finansal olmayan (ticari sır dışındaki) konularda 

kamuya açıklamada bulunmaları artık yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yapılan 

açıklamalar sayesinde yatırımcıların işletmeye yapacağı yatırımlar, büyüme fırsatları, hisse 

fiyatları ve karlılık vb. konularda daha fazla öngörüye sahip olabilmeleri, işletme değeri 

üzerinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık endeksinin diğer (alt) endekslerden daha fazla öneme 

sahip olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca kamuya yapılan açıklama ve şeffaflık düzeyindeki 

artış içerden bilgi edinilmesinden (piyasa dolandırıcılığı) kaynaklanacak belirsizliklerin 

azalmasına olanak verebilir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık düzeyindeki artışın, özsermaye 

maliyeti ve izleme (monitoring) maliyetlerinde de azalışa katkı sağlayacağı ifade edilmektedir 

(Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017: 118-121). Balasubramanian, Black ve Khanna (2010), 

Hindistan’daki kamu işletmeleri için yaptıkları çalışmalarında; kurumsal yönetim alt bileşenleri 

içinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi ile işletme değeri arasında pozitif ancak önemsiz bir 

ilişkiler elde ederlerken pay sahipliği hakları ile işletme değeri arasında marjinal olarak önemli, 

pozitif ilişkiler elde etmişlerdir. Mitton (2002) ise kamuya yapılan açıklama düzeyindeki artışın 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

169 

hisse performansı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ve şeffaflık düzeyindeki artışın da 

azınlık haklarının korunmasına olumlu katkılar sağladığını belirtmektedir. Black, Jang ve Kim 

(2003), işletme değeri ile pay sahipliği ve kamuyu açıklama ve sahiplik paritesi arasındaki 

ilişkilerin önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Black, Carvalho ve Gorga (2009), işletme değeri 

ile pay sahipliği hakları arasında önemli ilişkiler elde etmişler ancak kamuyu aydınlatma ve 

şefafflık ilkesi ve diğer alt endeksler arasında ise önemsiz ilişkilere ulaşmışlardır.  

III. CRT analizinde, kök düğümü ayıran değişken kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı, 

Node 1 düğümünü ayıran değişken; pay sahipliği puanı ve Node 2 düğümünü ayıran değişken 

ise kaldıraç oranı olarak ağaç üzerinde yer almaktadır. Ağaç üzerinde görülmeyen ancak her 

düğümde yapılan ayırma işleminde etkin olan bağımsız değişkenler Tablo 5.10.1’de 

sunulmaktadır.  

 

Tablo 5.10.1. Bağımsız değişken önem tablosu 

Bağımsız Değişkenler 
 

Önem 
Göreli Önem 

Yüzdesi 

Kamuyu Aydınlatma ve 
Şeffaflık Puanı 

,563 100,0% 

Pay Sahipliği Puanı ,502 89,3% 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

,459 81,6% 

İşletme Yaşı ,438 77,8% 

Borç/Aktifler ,415 73,7% 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

,293 52,1% 

Menfaat Sahipleri Puanı ,147 26,0% 

En büyük Ortak Oranı ,130 23,1% 

Halka Açıklık Oranı ,130 23,1% 

İşletme Büyüklüğü ,117 20,9% 

Cari Oran ,089 15,8% 

Yönetim Kurulu Puanı ,076 13,5% 

Net Kar Marjı ,036 6,4% 

Bağımlı Değişken: İşletme Değeri  

 

Tablo 5.10.1’de göreli önem derecesine göre, işletme değerini; kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık puanının birinci sırada, pay sahipliği puanının ikinci sırada ve kurumsal yönetim 

puanının üçüncü sırada etkiledikleri görülmektedir. Yani ağaç üzerinde yer almayan kurumsal 

yönetim puanı, işletme yaşı ve borsada işlem görme süresi önemli bağımsız değişkenler olarak 

yer alırken cari oranın, yönetim kurulu puanının ve net kar marjının ise işletme değerinin 

belirlenmesinde en az az öneme sahip değişkenler oldukları belirlenmiştir.  
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III. CRT analizinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı ile kaldıraç oranı ve pay 

sahipliği puanının kurumsal yönetim puanları üzerinde önemli değişkenler oldukları 

görülmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı ve pay sahipliği değişkenlerinin işletme 

değerinin artışında önemli olmaları literatürde yapılan çalışmalarla (Ararat, Black, & Yurtoğlu, 

2017; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Black, Carvalho, & Gorga, 2009) uyumlu olduğu 

görülmektedir. Black, Jang ve Kim (2003), kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve pay sahipliği 

puanları ile işletme değeri arasında pozitif ilişkiler elde etmişlerdir. Tablo 5.10.1’deki işletme 

değerini etkileyen değişkenlerden göreli önem derecesine göre kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

puanı ile pay sahipliği puanlarının ilk sıralarda olmaları Black, Jang ve Kim (2003) çalışmasının 

sonuçları ile uyumlu olduğu ifade edilebilir.  

Günümüzde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi daha fazla önem arz eden bir kavram 

olmaya başlamıştır. Bu nedenle işletmelerin gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri 

faaliyetler hakkında tüm menfaat sahiplerini bilgilendirmeleri oldukça önem taşımaktadır. 

Yatırımcılar yatırım yaptıkları ya da yapacakları işletmeler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç 

duyduklarından işletmelerin bu konudaki davranışlarını dikkate almaya başlamışlardır. 

III. CRT analizinde oluşturulan regresyon ağacının tahmini hata değeri ise %13,4 olarak 

hesaplanmıştır. Yani bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü (1-0,134) 

%86,6’dır. Bu oranın bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü bakımından 

yüksek olduğu ifade edilebilir.   

 

5.11. Yerli İşletmelerde İşletme Değeri Üzerinde Katkı Yapan Değişkenlere İlişkin 

Bulgular  

 

Araştırmada yerli ile yabancı işletmelere ait veriler iki ayrı veri seti haline getirilerek 

önce yerli işletmelerin işletme değeri ile daha sonra yabancı işletmelerin işletme değerini; net 

kar marjı, kaldıraç derecesi, cari oran, büyüklük, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, 

işletme yaşı, borsada işlem görme süresi ve kurumsal yönetim puanı olarak tanımlanan 

bağımsız değişkenlerden hangi ya da hangileri tarafından etkilendiği ve bu değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere iki model kurulmuştur. Bu elde edilen iki model arasında 

ülke farklılıklarından kaynaklanan değişiklikler de incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle 30 

gözleme dayanan yerli işletmeleri için IV. CRT analizi gerçekleştirilmiş ve modelde 4’ü terminal 

düğüm olmak üzere toplam 7 düğüm meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen IV. CRT analizi 

aşağıdaki Şekil 5.11.1’de sunulmaktadır.  

Şekil 5.11.1 incelendiğinde, yerli işletmelerin, işletme değerini etkileyen değişkenlere ait 

verileri en homojen şekilde iki gruba ayıran değişkenin işletme büyüklüğü olduğu 

görülmektedir. İşletme büyüklüğü için 4,31 değeri bir kesme noktası olarak belirlenmiştir. Kök 
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düğümde, işletme büyüklüğü, 4,31 puandan daha fazla olan işletmeler sağ düğüme, 4.31 

puandan daha düşük olan işletmeler ise sol düğüme ayrılmıştır. Node 1, Node 3, Node 5 ve Node 

6 ile terminal düğümler oluşmuştur. Kök düğümde 30 gözleme ilişkin işletme değer ortalaması 

0,67 ve standart sapması 0,38 olarak hesaplanmıştır. İşletme büyüklüğü 4,31’den fazla olan 

işletmelerin işletme değeri ortalaması 0,48 ve standart sapması 0,19 iken işletme büyüklüğü 

4,31’den az olan işletmelerin işletme değer ortalaması 1,20 ve standart sapması 0,24 olarak 

belirlenmiştir.  

 
Şekil 5.11.1. IV. CRT Analizi Bulguları 

 

Şekil 5.11.1’de işletme değeri en yüksek ortalamaya sahip olan işletmelerin Node 1’de, 

en düşük ortalamaya sahip işletmelerin ise Node 6’da toplandığı gözlenmektedir. Node 1’de yer 

Mean: Aritmetik ortalama  

Std. Dev.: Standart sapma  

n: Gözlem sayısı 

Predicted: Tahmin 

Improvement: Gelişim endeksi 
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alan (en yüksek işletme değeri ortalamasına sahip) işletmeler, işletme büyüklüğü 4,31’den daha 

düşük olan işletmelerdir. Node 6 terminalinde yer alan (en düşük işletme değeri ortalamasına 

sahip) işletmeler ise işletme büyüklüğü 4,31’den fazla, en büyük ortak oranı %30,9’dan fazla ve 

işletme yaşı 25,5 yıldan fazla olan işletmelerdir.  Yani işletme büyüklüğü 4,3’den daha az olan 

işletmelerde işletme değerinin arttığı buna karşılık işletme büyüklüğü 4,3’den fazla, en büyük 

ortak oranının %30,9’dan fazla ve işletme yaşı 25’den fazla olan işletmelerde ise işletme 

değerinin düştüğü görülmektedir.   

Elde edilen bu bulgunun, literatürde de işletme değeri ile işletme büyüklüğü arasında 

negatif ilişki elde edilen çalışmalarla (Black, Love, & Rachinsky, 2005; Tsai & Gu,2007; Black, 

Carvalho, & Gorga, 2009; Balasubramanian, Black & Khanna, 2010; Acaravcı, Kandır ve Zelka, 

2015) uyumlu olduğu ifade edilebilir. Küçük işletmelerin büyük işletmelere göre daha fazla 

değer yaratma eğilimine sahip oldukları yani değer yaratma eğilimi yüksek olan işletmelerin 

işletme değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir (Loderer, Stulz, & Waelchli, 2012; Kumar, 

2015: 82). Ayrıca küçük işletmelerin hızlı büyüme potansiyeline sahip olduklarından işletme 

değerlerinin artacağı belirtilmektedir (Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; 

Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010).  

Node 3’te yer alan işletmeler ise Node 1’den sonra en fazla işletme değerine sahip 

işletmeler olarak yer almaktadır. Node 3‘te yer alan işletmeler; işletme büyüklüğü 4,31’den fazla 

ve en büyük ortak oranı %30,9’dan daha az olan işletmelerdir. En büyük ortak oranının belirli 

bir düzeyin altında oluşu kurumsal yönetim uygulamalarında azınlık haklarının korunmasında 

büyük ortakların olumsuz etkisinin azaltılması bakımından önem taşımaktadır (Klapper & Love, 

2002: 15). En büyük ortak oranı %30’dan daha fazla olan işletmelerin işletme değerlerinin 

düşük olması, mülkiyet yoğunluğu ile işletme değeri arasında negatif ilişki elde eden 

çalışmalarla uyumlu olduğunu göstermektedir (Maury & Pajuste, 2005; Lozano, Martinez, & 

Pindado, 2016; Abdallah & İsmail, 2017). İşletme değeri ile işletme yaşı arasında negatif ilişki 

elde eden çalışmalarla (Black, Jang, & Kim, 2003; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Loderer, Stultz, 

& Waelchli, 2012), Node 5 düğümünün uyumlu olduğu görülmektedir. Node 6’da işletmelerde 

yaş artış gösterirken işletme değerine katkısının azaldığı buna karşın Node 5 düğümünde ise 

işletme yaşı düşük olan işletmelerin işletme değerine daha fazla katkı yaptıkları görülmektedir.  

IV. CRT analizinde, kök düğümü ayıran değişken; büyüklük derecesi, Node 2 düğümünü 

ayıran değişken ise en büyük ortak oranı ve işletme yaşı ağaç üzerinde yer almaktadır. Ağaç 

üzerinde görülmeyen ancak her düğümde yapılan ayırma işleminde etkin olan bağımsız 

değişkenler Tablo 5.11.1’de yer almaktadır. Tablo 5.11.1 incelendiğinde, işletme değerini 

büyüklük birinci sırada, borç/aktifler değeri ikinci sırada en fazla etkileyen ve net kâr marjı ve 

kurumsal yönetim puanının ise en az önem etkileyen değişkenler oldukları görülmektedir.  
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Tablo 5.11.1. Bağımsız değişken önem tablosu 

Bağımsız Değişkenler 
 

Önem 
Göreli Önem 

Yüzdesi 

İşletme Büyüklüğü ,107 100,0% 

Borç/Aktifler ,090 84,1% 

İşletme Yaşı ,050 46,4% 

Halka Açıklık Oranı ,041 38,0% 

En Büyük Ortak Oranı ,036 33,5% 

Cari Oran ,033 31,0% 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

,020 19,1% 

Net Kar Marjı ,009 8,9% 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

,003 3,1% 

Bağımlı Değişken: İşletme Değeri  

 

Göreli önem tablosunda işletme değerini en çok etkileyen iki değişken işletme 

büyüklüğü ile borç/aktifler oranı olması, literatürde yapılan işletme değeri ile işletme 

büyüklüğü arasında negatif ilişki elde eden çalışmalarla (Black, Jang, & Kim,2003; Black, Love, & 

Rachinsky, 2005;  Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Balasubramanian, Black, & 

Khanna, 2010; Acaravcı, Kandır ve Zelka, 2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) ve işletme 

değeri ile borç/aktif oranı arasında pozitif ilişki elde edilen çalışmalarla (Black, Jang, & 

Kim,2003; Black, Love, & Rachinsky, 2005; Cremers & Nair, 2005;  Tsai & Gu, 2007; Black, 

Carvalho, & Gorga, 2009; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) uyumludur. Halka açıklık oranı %38 

oranı ile dördüncü önemli değişken olarak sıralanmıştır. Halka açıklık oranının işletme değeri 

üzerinde %40 civarında bir önem derecesine sahip olduğu görülmektedir. Literatürde halka 

açıklık oranındaki artışın işletme performansı üzerinde azaltıcı bir etkisi (Acaravcı, Kandır ve 

Zelka, 2015) olduğuna ilişkin çalışmanın yanında halka açıklık oranı ile işletme değeri arasında 

negatif ilişki (Bayraktaroğlu, 2010; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) elde eden çalışmalarda 

bulunmaktadır.  

Oluşturulan regresyon ağacının tahmini hata değeri 0,25 olarak hesaplanmıştır. 1-

tahmini hata değeri sonucunda elde edilen değer (1-0,025=0,975) bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişkeni açıklama gücünü ifade etmektedir. Bu bağlamda yerli işletmelere ait işletme 

değerleri üzerindeki değişmelerin %97,5’inin bağımsız değişkenler tarafından açıklama gücüne 

sahip olduğu ifade edilebilir. 
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5.12. Yabancı İşletmelerin İşletme Değeri Üzerinde Katkı Yapan Değişkenlere İlişkin 

Bulgular  

 

Marka değeri en yüksek 6 konaklama işletmesi için gerçekleştirilen V. CRT analizindeki 

model için 6’sı terminal düğüm olmak üzere toplam 11 düğüm meydana gelmiştir. Budama 

sonucu elde edilen optimal ağaç üzerinde ise 5’i terminal düğüm olmak üzere toplam 9 düğüm 

elde edilmiştir. V. CRT analizi aşağıda Şekil 5.12.1’de sunulmaktadır.  

 
Şekil 5.12.1. V. CRT Analizi Bulguları 

 

Yabancı işletmeleri üzerinde yapılan analiz sonucunda işletme değerini etkileyen 

değişkenlere ait verileri en homojen şekilde iki gruba ayıran değişken, işletme büyüklüğü olarak 

Mean: Aritmetik ortalama  

Std. Dev.: Standart sapma  

n: Gözlem sayısı 

Predicted: Tahmin 

Improvement: Gelişim endeksi 
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belirlenmiş ve işletme değerinin belirlenmesinde, işletme büyüklüğü 8,842 ile bir kesme değer 

olarak hesaplanmıştır. Node 4, Node 5, Node 6, Node 7, Node 8 ise terminal düğümler olarak 

belirlenmiştir. En yüksek ortalamaya sahip düğüm Node 4 ve en düşük ortalamaya sahip düğüm 

ise Node 5’dir.  Yani işletme büyüklüğü 8,84’den az ve kaldıraç oranı %50,5’dan fazla olan 

işletmelerin en yüksek işletme değerine sahip oldukları (Node 4) ve işletme büyüklüğü 

8,842’den fazla ve kaldıraç oranı %48,9’dan daha az olan işletmelerin ise en düşük işletme 

değerine sahip oldukları (Node 5) görülmektedir. İkinci en büyük işletme değerine sahip olan 

gözlemler ise Node 8 terminalinde toplanmıştır. Node 8 terminalinde yer alan işletmelerin 

işletme büyüklüğü 8,842’den az ve kaldıraç oranı %45 ile %50,5 arasındadır. Ayrıca analize 

dahil edilmiş olan marka değeri en yüksek konaklama işletmeleri için işletme değerinin 

belirlenmesinde işletme büyüklüğü ve kaldıraç oranının önemli değişkenler olarak yer aldıkları 

belirlenmiştir. 

V. CRT analizinde elde edilen sonuçlar, literatürde işletme büyüklüğü ile işletme değeri 

arasında negatif ilişkiler elde eden çalışmalarla (Black, Love, & Rachinsky, 2005; Tsai & Gu, 

2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009, Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; Acaravcı, 

Kandır ve Zelka, 2015) uyumlu olduğu görülmektedir. İşletme büyüklüğünün artışı işletmenin 

koordinasyon ve kontrolünü zorlaştırdığı gibi yenilikleri ve gelişmeleri izleme olanakları 

açısından da işletme değeri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Ayrıca borç 

kullanma düzeyinin yüksek oluşu hem işletmeye duyulan güvenin fazla oluşu hem de vekalet 

maliyetlerinin azalmasının bir göstergesi olması nedeniyle kurumsal yönetim açısından önemli 

bir kontrol mekanizması olarak görülmekte ve borç/aktif oranının işletme değeri üzerinde de 

olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonucun da literatürdeki 

çalışmalarla (Shleifer & Vishny, 1997; Black, Love, & Rachinsky, 2005; Cremers & Nair, 2005; 

Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Chang, Chou, & Huang, 2014; Kara, Erdur ve 

Karabıyık, 2015; İskenderoğlu, Saygın ve Akdağ, 2014) uyumlu olduğu saptanmıştır.  

CRT V analizinde, kök düğümü ayıran değişken işletme büyüklüğü ve Node 1 düğümünü 

ayıran değişken ise borç/aktifler olarak ağaç üzerinde yer almaktadır. Ağaç üzerinde 

görülmeyen ancak her düğümde yapılan ayırma işleminde etkin olan bağımsız değişkenler 

Tablo 5.12.1’de yer almaktadır. 
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Tablo 5.12.1. Bağımsız değişken önem tablosu 

Bağımsız Değişkenler Önem 
Göreli Önem 

Yüzdesi 

Borç/Aktifler ,645 100,0% 

İşletme Büyüklüğü ,637 98,8% 

Cari Oran ,619 96,0% 

İşletme Yaşı ,362 56,1% 

Halka Açıklık Oranı ,279 43,3% 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

,276 42,8% 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

,248 38,4% 

En büyük Ortak Oranı ,201 31,2% 

Net Kar Marjı ,151 23,5% 

Bağımlı Değişken: İşletme Değeri 

 

Tablo 5.12.1’de yer alan göreli önem derecelerine göre işletme değerini en fazla 

etkileyen değişkenlerin borç/aktifler, işletme büyüklüğü ve cari oran ve en az etkileyen 

değişkenler borsada işlem görme süresi, en büyük ortak oranı ve net kar marjı oldukları 

görülmektedir. Hem ağaç üzerinde hem de göreli önem tablosunda işletme büyüklüğü ve 

borç/aktifler oranı işletme değerini en çok etkileyen iki değişken olarak yer almasının yanında 

ağaç üzerinde görülmeyen ancak göreli önem tablosu üzerinde yer alan cari oranın (%96) 

işletme değerini etkileyen unsur olarak yer aldıkları görülmektedir.  

Oluşturulan regresyon ağacının tahmini hata değeri %2,7 olarak hesaplanmıştır. 1-

tahmini hata (0,027) değeri sonucunda elde edilen değer (0,973) bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişkeni açıklama gücünü ifade etmektedir. Marka değeri en yüksek konaklama 

işletmelerinin işletme değerindeki değişmelerin %97,3’ü bağımsız değişkenler tarafından 

açıklanma gücüne sahip olduğu görülmektedir.  

Yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin, işletme değerinin belirlenmesinde büyüklük 

kriterinin önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Ayrıca yabancı işletmelerin işletme 

değerinin artışında büyüklük kriterinin yanında borç/aktif oranının önemli bir kriter olduğu 

dikkati çekmektedir.  

 

5.13. Aktif Karlılığı Üzerinde Etkili Olan Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 

VI. CRT analizinde aktif karlılık oranı üzerinde bağımsız değişkenlerden hangi ya da 

hangileri tarafından etkilendiğini ve bu değişkenlerin ne ölçüde katkı sağladıklarını belirlemeye 

yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda aktif karlılık oranı bağımlı değişken,  
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kurumsal yönetim puanı, net kar marjı, kaldıraç derecesi (borç/aktifler), cari oran, işletme 

büyüklüğü, borsada işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı ve işletme yaşı 

bağımsız değişkenler olarak tanımlanmıştır.  

Aktif karlılık oranının hangi bağımsız değişkenler tarafından etkilendiği ve değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere kurulan model için CRT analizi başlangıçta 3’ü terminal 

düğüm olmak üzere toplam 5 düğüm yer almaktadır.  Gerçekleştirilen VI. CRT analiz sonucuna 

göre elde edilen bulgular aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. 

 
Şekil 5.13.1. VI. CRT Analizi Bulguları 

 

Mean: Aritmetik ortalama  

Std. Dev.: Standart sapma  

n: Gözlem sayısı 

Predicted: Tahmin 

Improvement: Gelişim Endeksi 
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VI. CRT analizi sonucunda Şekil 5.13.1’de aktif karlılık oranını etkileyen değişkenlere ait 

verileri en homojen şekilde iki gruba ayıran değişken, kurumsal yönetim puanı olarak 

belirlenmiş ve aktif karlılık oranının belirlenmesinde kurumsal yönetim puanı 83,62’yi bir 

kesme değer olarak hesaplamıştır. Kök düğümde aktif karlılık oran ortalaması 0,059 ve standart 

sapması 0,079 olarak hesaplanmıştır. Birinci ve ikinci düğüme ait ortalama ve standart sapma 

değerleri birbirinden oldukça farklıdır. Kurumsal yönetim puanı 83,62’den daha fazla olan 

işletmelerin aktif karlılık oran ortalaması 0,133 ve standart sapması 0,088 iken kurumsal 

yönetim puanı 83,62’den az olan işletmelerin aktif karlılık oran ortalaması 0,017 ve standart 

sapması 0,024 olarak belirlenmiştir.  Node 1, Node 3 ve Node 4 ise terminal düğümlerdir. Şekil 

5.14.1 incelendiğinde, aktif karlılık oranı en yüksek ortalamaya sahip olan işletmelerin Node 

3’de, en düşük ortalamaya sahip işletmelerin ise Node 1’de toplandığı görülmektedir. Node 3’de 

kurumsal yönetim puanı 83,62’den daha fazla ve işletme büyüklüğü 8,84’ten daha az olan 

işletmelerin aktif karlılık oranlarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Diğer bir ifade ile 

kurumsal yönetim puanı 83,62’nin üzerinde olan ve büyüklüğü 8,84’den daha az olan 

işletmelerde aktif karlılık oranı artmaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim puanı ve işletme 

büyüklük düzeylerinin aktif karlılık oranının artmasında etkili iki değişken olduğu ifade 

edilebilir.  Aktif karlılık oranı işletmenin yaptığı yatırımlardan elde ettiği verimin bir göstergesi 

olarak kabul görmektedir. Kurumsal yönetim uygulamaları ise işletme faaliyetlerindeki güvenin 

bir göstergesi olarak kabul edildiğinde; aktif karlılık oranı üzerinde kurumsal yönetim puanının 

önem kazanması yani kurumsal yönetim puanının yüksekliği işletme faaliyetlerinin verimli bir 

biçimde gerçekleştirildiğine ilişkin güveni ifade edebilir. Kurumsal yönetim uygulama 

başarısının artışı aktif karlılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı belirtilebilir.  

Elde edilen bu sonuçların literatürde aktif karlılık oranı ile kurumsal yönetim puanları 

arasında pozitif ilişki elde eden çalışmalar (Klapper & Love, 2002; Silva & Leal, 2005; Erdoğan 

ve Öztürk, 2016; Ararat, Black, &Yurtoğlu, 2017) ve aktif karlılığı ile işletme büyüklüğü arasında 

negatif ilişki elde eden çalışmalarla (Klapper & Love, 2002; Silva & Leal, 2005; Ararat, Black, 

&Yurtoğlu, 2017) uyumlu olduğu ifade edilebilir. Ayrıca literatürde aktif karlılığı ile işletme 

büyüklüğü arasında pozitif ilişki (Pervan & Visic, 2012; Doğan, 2013; Vinasithamby, 2015;  Irom, 

Joshua, Ahmed, & Emmanuel, 2016) elde eden çalışmaların yanında negatif ilişki (Kaen & 

Baumann, 2003; Becker-Blease, Kaen, Etebari, & Baumann, 2010; Banchuenvijit ve Phuong, 

2012) elde eden çalışmalar da bulunmaktadır.   

Literatürde Pervan ve Visic (2012) büyük işletmelerin pazardaki güçleri nedeniyle daha 

yüksek fiyat talep edebilecekleri ve bu nedenle daha fazla kar elde edebileceklerini 

vurgulamaktadır. Buna karşılık küçük işletmelerin niş pazarlarda daha esnek olacakları ve bu 

nedenle işletme performanslarının küçük işletmelerde daha fazla olabileceği belirtilmektedir 

(Banchuenvijit & Phuong, 2012). Ayrıca küçük işletmelerin büyük işletmelere göre daha riskli 
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oldukları ve riskli işletmelerin ise daha karlı oldukları vurgulanmaktadır (Kaen & Baumann, 

2003). Dhawan (2001) küçük işletmelerin pazar belirsizlikleri, sermaye kısıtlamaları ve diğer 

zorluklarla karşı karşıya kalmalarına ve risklerindeki artışa rağmen büyük işletmelerden daha 

verimli faaliyetler üstlenerek karlarını arttırabileceklerini belirtmektedir.  

VI. CRT analizinde, kök düğümü ayıran değişken kurumsal yönetim puanı, Node 2 

düğümünü ayıran değişken işletme büyüklüğü oranı olarak ağaç üzerinde yer almaktadır. Ağaç 

üzerinde görülmeyen ancak her düğümde yapılan ayırma işleminde etkin olan bağımsız 

değişkenler aşağıda Tablo 5.13.1’de yer almaktadır.   

 

Tablo 5.13.1. Bağımsız Değişken Önem Tablosu 

Bağımsız Değişkenler Önem Göreli Önem 

İşletme Yaşı ,004 100,0% 

İşletme Büyüklüğü ,004 93,9% 

Kurumsal Yönetim 
Puanı 

,003 82,6% 

Borç/Aktifler ,003 69,5% 

Halka Açıklık Oranı ,003 65,1% 

En büyük Ortak Oranı ,002 55,9% 

Net Kar Marjı ,001 36,3% 

Cari Oran ,001 14,4% 

Borsada İşlem Görme 
Süresi 

,000 8,9% 

Bağımlı Değişken: Aktif Karlılık Oranı 

 

Tablo 5.13.1’deki göreli önem yüzdesi değerlerine göre aktif karlılık oranını; işletme 

yaşı, işletme büyüklüğü ve kurumsal yönetim puanının daha fazla etkileyen değişkenler olduğu 

görülmektedir. Buna karşın net kar marjı, cari oran ve borsada işlem görme süresinin en az 

etkileyen değişkenler oldukları görülmektedir. Yani, ağaç üzerinde yer almayan işletme yaşının 

aktif karlılık oranının artışında önemli bir değişken olduğu görülmektedir. İşletmelerin yaşam 

süresi işletme varlılığının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Literatürde işletme 

performansı ile işletme yaşı arasında pozitif ilişki (Banchuenvijit & Phuong, 2012) elde eden ve 

negatif ilişki (Doğan, 2013; Irom, Joshua, Ahmed, & Emmanuel, 2016) elde elde eden çalışmalar 

bulunmaktadır. Kurumsal yönetim puanının göreli önem derecesinin yüksekliği, işletmenin 

yatırımcı, pay sahibi ve menfaat sahipleri arasında hak ihlallerine yol açmayacak şekilde 

dengede yönetildiği ve işletme faaliyetlerinin de başarılı bir biçimde gerçekleştirildiğinin bir 

göstergesi olduğu söylenebilir. Kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileşmeler, işletme 

faaliyetlerinin başarısı ve verimliliği üzerinde öneme sahip olması beklenmektedir. Kaldıraç 

oranını daha orta düzeyde bir önem derecesine sahip olduğu görülmektedir. Literatürde işletme 
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performansı ile kaldıraç arasında negatif ilişki elde eden çalışmalar yer almakta (Perva & Visic, 

2012; Doğan, 2013; Vinasithamby, 2015; Irom, Joshua, Ahmed, & Emmanuel, 2016) ve karlı 

işletmelerin daha az dış kaynakları kullanma eğiliminde olabileceği ya da daha fazla borç 

kullanan işletmelerin daha az kar edebilecekleri ifade edilmektedir.  

Altıncı CRT analizine göre; oluşturulan regresyon ağacının risk tahmin değeri %0,2’dir. 

Hesaplanan tahmini hata değerinin 1 sayısından çıkarılması (1-tahmini hata) sonucunda elde 

edilen değer (0,998) bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücünü ifade 

etmektedir. Yani, işletme değerindeki değişmelerin %99,8’inin bağımsız değişkenler tarafından 

açıklanma gücüne sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle aktif karlılık oranındaki 

değişmelerin %99,8’i; işletme yaşı, işletme büyüklüğü, kurumsal yönetim puanı, kaldıraç 

derecesi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, borasada işlem görme süresi, kâr marjı ve 

cari oran ile açıklanmaktadır.  

 

5.14. Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Analiz neticesinde araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenen araştırma sorularına 

yönelik elde edilen yanıtlar aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır. 

1) Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları nasıldır? 

Yabancı işletmelerin kendi yasal gereklilikleri çerçevesinde raporlarını hazırladıkları ve 

SPK kurumsal yönetim ilkeleri dahilinde önemli ölçüde kurumsal yönetim uygulamalarına 

uyum sağladıkları belirlenmiştir. İşletmelerin genel olarak işletme, sektör, rakiplere yönelik 

analizlerini faaliyet raporlarında yer verdikleri ve kendi kurumsal web siteleri üzerinden 

dinamik bir biçimde menfaat sahiplerine yönelik bildirimlerine yer vermektedirler. Kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri çerevesinde bildirimlerde bulundukları ve gerekli düzenlemeleri 

yaptıkları gözlenmiştir. Menfaat sahiplerine ilişkin uygulamaların dikkate alındığı ve önemli 

ölçüde yerine getirilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Yönetim kurullarının yapısını dikkate alacak 

düzenlemelerin yerine getirildiği ve yönetim kurullarının görevlerini daha iyi bir biçimde yerine 

getirecek komiteleri oluşturdukları ve yönetim kurullarının görevlerini etkili bir biçimde 

gerçekleştirebilmelerine dönük kuralların uygulanmaya çalışıldığı (faaliyet raporları baz 

alınarak) saptanmıştır.  

2) Yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları nasıldır? 

Yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarına uyum sağlama çabalarının arttığı ve 

yıllar arasında gelişim farklarının bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık ilkesi gereği finansal ve finansal olmayan bildirimlerini yerine getirme çabalarının 

daha fazla buna karşılık menfaat sahipleri uygulamalarının zayıf olduğu belirlenmiştir. Pay 

sahipliği haklarının korunmasına dönük çalışmaların geliştirilmeye çalışıldığı belirlenmiş ve 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

181 

yatırımcı ilişkileri bölümünün gerekli düzenlemeleri uygulamaya çalıştığı saptanmıştır. Yönetim 

kurullarına ilişkin düzenlemelerin ise hızlı bir biçimde uygulanmaya çalışıldığı yönetim kurulu 

yapı, sayı ve bağımsızlığı konularına önem verildiği saptanmıştır. Yerli işletmelerin kurumsal 

yönetim konusundaki çabalarının yeni yeni artmaya başladığı ve sürecin dinamik bir yapıda 

olması kurumsal yönetim uygulamalarının zaman içinde daha fazla gelişeceği düşünülmektedir.  

3) Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanları nedir?  

Yabancı işletmelerin SPK kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenen puanlarının 

kurumsal yönetim endeksine giriş puanının (70) oldukça üzerinde oldukları belirlenmiştir. 

2011 yılı itibariyle en düşük kurumsal yönetim puanı 83,35 ve en yüksek puan 89,70 ve 2015 

yılı itibariyle en düşük kurumsal yönetim puanının 83,35 ve en yüksek puanın ise 94,38 olarak 

hesaplanmıştır. Yıllar arasındaki puan farklarının oldukça düşük ve puan ortalamalarının ise 

86,62 (2011 yılı) ile 88,65 (2015 yılı) oldukları görülmektedir. SPK kurumsal yönetim ilkelerine 

uyum puanı açısından oldukça iyi bir seviyede bulundukları belirtilebilir. 

4) Yerli işletmelerin kurumsal yönetim puanları nedir? 

Yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları konusunda yetersizlikleri bulunduğu 

ancak göreli olarak iki tane (Marmaris Altınyunus ve Martı Otel) işletmenin SPK kurumsal 

yönetim ilkeleri puanına (70) ulaştıkları görülmektedir. İşletmelerin 2011-2015 yılları arasında 

kurumsal yönetim puanlarında gelişmeler elde ettikleri ve kurumsal yönetim puanlarında yıllar 

içinde artışlar kaydettikleri belirlenmiştir. 2011 yılında yerli işletmelerin kurumsal yönetim 

puan ortalamaları 42,79 iken 2015 yılında kurumsal yönetim puan ortalamalarının 65,66 

olduğu görülmektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarında yerli işletmelerin gelişim içinde 

oldukları ve ilerleyen yıllarda gelişmelerine devam edecekleri düşünülmektedir. 

5) Yabancı işletmeler ile yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları ve kurumsal 

yönetim puanları arasında fark var mıdır? 

Yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanlarının incelenen dönemler içinde oldukça 

az değiştiği buna karşılık yerli işletmelerin yıllar içinde farklara sahip olduğu ve önemli 

gelişmeler kaydettikleri belirlenmiştir. Yerli ve yabancı işletmeler arasında ise incelenen yıllar 

arasında önemli puan farklarının olduğu görülmektedir. Yerli işletmelerin kurumsal yönetim 

puanlarının yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanlarına göre oldukça düşük olduğu 

saptanmıştır. Ancak ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, işletmelerin yaşam süreleri ile gelişmişlik 

düzeyleri ve ülke yasal gereklilikler karşılaştırıldığında aralarında meydana gelen bu farkın 

normal olduğu ifade edilebilir.  

6) Analize dahil edilen işletmelerin işletme değeri, işletme performansı ve kurumsal 

yönetim puanları üzerinde menşei ülke itibariyle bir fark var mıdır? 

Gerçekleştirilen Mann Whitney U testi sonuçlarına göre işletme değeri, işletme 

performansı ve kurumsal yönetim puanları ile yerli/yabancı ülkeler arasında istatistiksel olarak 
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fark elde edilmiştir. Her bir bağımsız değişkenin sıra ortalama değeri yabancı işletmelerde daha 

büyük ve yerli işletmelerde daha küçük olduğu saptanmış ve yabancı işletmelerin kurumsal 

yönetim puanları, işletme değerleri ve işletme performanslarının daha büyük (fazla) olduğu 

belirlenmiştir.  

7) Yerli ve yabancı işletmelerin kurumsal yönetim puanları üzerinde işletme değeri 

(Tobin Q), performans değişkenleri (ROA, ROE, ROS) ve işletmeye özgü niteliklerin (işletme 

yaşı, işletme büyüklüğü, borsada işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, 

net kar, kaldıraç oranı ve cari oran) katkıları ne düzeydedir?   

Kurumsal yönetim puanı üzerinde işletme büyüklüğü, en büyük ortak oranı ve işletme 

yaşının daha fazla katkı yapan değişkenler olduklerı belirlenmiştir.  İşletme büyüklüğü 7,69 ile 

9,10 arasında olan, en büyük ortak oranı %4,7 den fazla ve işletme yaşı 72’den daha az olan 

işletmelerin kurumsal yönetim puanının daha yüksek olduğu saptanmıştır. İşletme 

büyüklüğünün işletme etkinliğini bozmayacak bir düzeyde olması kurumsal yönetim ilkelerinin 

etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayabilir. Bu nedenle işletme büyüklüğü, işletmenin iç ve dış 

çevresi ile olan etkileşimi açısından önemli bir unsur olduğu ifade edilebilir. İşletme 

büyüklüğünün artışı işletme yönetimi, koordinasyonu ve kontrolü açılarından belirli sakıncalara 

sahip olabilir. Kurumsal yönetim, hissedar haklarının korunmasında etkili bir araç olarak ifade 

edilmektedir. Büyük hissedarların küçük hissedar haklarının korunmasında bir güvence olarak 

görülmektedir. Bu nedenle en büyük hissedar oranının daha düşük düzeyde oluşu sermayenin 

tabana yayılması ve küçük hissedarların sermaye birikimlerinin sermaye piyasalarında yer 

alabilmesi açısından önem taşımaktadır.  Görece daha genç olan işletmelerin kurumsal yönetim 

puanlarının yüksek oluşu, işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarına uyumunu 

kolaylaştıran bir unsur olarak görülebilir.  

8) Yerli ve yabancı işletmelerin işletme değerini, kurumsal yönetim uygulamaları ve 

diğer bağımsız değişkenlerden (işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık 

oranı, en büyük ortak oranı, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da 

hangileri daha çok etkilemektedir?  

Analize dahil edilen tüm işletmelerin işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim puanı 

ile borç/aktifler oranının daha fazla katkı yapan değişkenler oldukları saptanmıştır. Analize 

dahil edilen işletmelerin yıllar içinde kurumsal yönetim puanları arasında önemli farklar 

bulunmaktadır. Bu farklar nedeniyle işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim düzeylerinin 

önemli bir değişken olduğudur. Ayrıca kurumsal yönetim uygulamaları sayesinde işletme 

yöneticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerdeki güvenin bir göstergesi olarak borç/aktifler 

oranının işletme değeri üzerinde önemli bir diğer değişken olduğudur. Ross (1977) kaldıraç 

oranındaki artışın işletme değerini arttıracağını ve Williamson (1988) ise borç düzeyindeki 

artışın yöneticinin hissedar çıkarlarına uygun davrandığının bir işareti olduğunu 
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belirtmektedirler. Kurumsal yönetim uygulama düzeylerinde işletmeler arasında bulunan 

farkların işletme değeri üzerinde etkiye sahip bir unsur olduğu ifade edilebilir. 

9) Yerli ve yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim puanları, 

kurumsal yönetim alt uygulama puanları, net kar marjı, kaldıraç oranı, işletme yaşı, işletme 

büyüklüğü, borsada işlem görme süresi, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı ve cari oran 

değişkenlerinin hangi ya da hangilerinin daha fazla katkısı bulunmaktadır? 

Analize dahil edilen işletmelerin işletme değeri üzerinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

puanı ile borç/aktifler oranının daha fazla katkı yapan değişkenler oldukları belirlenmiştir. 

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık uygulama düzeylerindeki artışın işletmenin tüm menfaat 

sahiplerinin haklarının korunmasına ve bilgi asimetrisinin önüne geçilmesine önemli katkılar 

yapması yanında özsermaye maliyeti ve izleme maliyetlerinde azalış yapması (Ararat, Black ve 

Yurtoğlu, 2017: 118-121) beklenmektedir. İşletme hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılması, 

menfaat sahipleri arasında ayrım yapılması ve hak ihlallerinin önüne geçilmesinde etkili bir 

unsur olduğu ifade edilebilir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı yanında borç/aktifler 

oranının işletme değeri üzerinde önemli bir değişken olarak yer alması ise işletme yönetiminin 

hissedar çıkarlarına uygun davranışlar sergileyeceğinin bir işareti olarak düşünülmektedir. 

10) Yerli işletmelerin işletme değerini bağımsız değişkenlerden (kurumsal yönetim 

puanı, işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık oranı, en büyük ortak oranı, 

işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da hangileri daha çok 

etkilemektedir ve katkıları ne düzeydedir?  

Yerli işletmelerin işletme değeri üzerinde katkı yapan değişken işletme büyüklüğü 

olduğu saptanmıştır. İşletme büyüklüğü 4,31’den daha az olan işletmelerin işletme değeri 

üzerinde yaptıkları katkı en fazladır. Küçük işletmelerin büyük işletmelere göre daha fazla değer 

yaratma eğiliminde sahip olmaları ve daha hızlı büyüme potansiyellerine sahip olmaları 

nedeniyle işletme değerlerinin daha yüksek olduğu (Loderer, Stulz, & Waelchli, 2012; Black, 

Carvalho, & Gorga, 2009; Balasubramian, Black, & Khanna, 2010) ifade edilebilir.  

11) Yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde bağımsız değişkenlerin (kurumsal 

yönetim puanı, işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık oranı, en büyük 

ortak oranı, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da hangileri daha çok 

etkilemektedir ve katkıları ne düzeydedir? 

Yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde işletme büyüklüğü ve borç/aktifler oranı 

en fazla katkı yapan değişkenler oldukları belirlenmiştir. İşletme büyüklüğü 8,84’ten az ve 

borç/aktifler oranı %50,5’den daha fazla olan işletmelerin işletme değeri en yüksektir. Belirli 

bir büyüklüğün üzerindeki işletmeleri yönetmek zordur ve işletmeler her zaman etkin 

olamayabilir. İşletmelerin büyümesi karmaşıklık derecesini arttıracağından iletişim ve 

koordinasyon üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.  İşletme büyüklüğünün artışı işletmenin 
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hantallaşmasına ve faaliyetlerinde yetersizleşmesine neden oluşturabilir. Bu nedenle küçük 

işletmeler pazarda büyük işletmelerden daha fazla büyüme potansiyellerine sahip olabilirler. 

Ayrıca küçük işletmeler büyük işletmelere göre daha fazla dış finansmana ihtiyaç duyabilir ve 

bu yüzden daha fazla borçlanma ihtiyacı içinde olabilirler. Daha fazla borçlanan küçük 

işletmeler daha fazla risk üstlenecekleri için beklenen getirilerinin de daha fazla olması 

beklenmektedir. Bu nedenle kaldıraç oranı yüksek işletmelerin daha yüksek işletme değerine 

sahip olacakları (Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017; Kumar, 2015; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; 

Black, Jang, & Kim, 2003) düşünülmektedir. 

12) Yerli ve yabancı işletmelerin aktif karlılığını bağımsız değişkenlerden (kurumsal 

yönetim puanı, işletme büyüklüğü, net kar marjı, kaldıraç oranı, halka açıklık oranı, en büyük 

ortak oranı, işletme yaşı, borsada işlem görme süresi, cari oran) hangi ya da hangileri daha çok 

etkilemektedir ve katkıları ne düzeydedir? 

Aktif karlılık oranı üzerinde kurumsal yönetim puanı ile işletme büyüklüğü en fazla 

katkı yapan değişkenlerdir. Kurumsal yönetim puanı 83,616’nın üzerinde ve işletme büyüklüğü 

8,84’ten daha az olan işletmelerin daha yüksek aktif karlılık oranına sahip olduğu belirlenmiştir. 

İşletme varlıklarından elde edilen getiri oranının yüksekliği işletmenin iyi yönetilmesinin bir 

göstergesi olarak ifade edilebilir. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilen 

işletmelerin hem hissedar haklarının hem de diğer menfaat sahiplerinin haklarının 

korunmasına katkı yapması beklenmektedir. Kurumsal yönetim uygulamaları işletme 

faaliyetlerinin istenilen şekilde yerine getirilmesindeki güveni ifade edecektir. Ayrıca kurumsal 

yönetim puanının yüksekliği işletme faaliyetlerinin verimli bir biçimde gerçekleştirdiğinin bir 

göstergesidir. Aktif karlılık oranı ile işletme büyüklüğü arasında negatif ilişki mevcuttur. Küçük 

işletmelerin niş pazarlarda daha esnek, daha fazla büyüme potansiyeline sahip olmalarının 

işletme performansları ve karları üzerinde artışa (Dhawan, 2001; Banchuenvijit & Phuong, 

2012) katkı yapacağı söylenebilir.   
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Günümüzde kurumsal yönetim, tüm dünyada işletmelerin adil, hesap verebilir, güvenilir, 

tarafsız ve şeffaf bir biçimde faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerinin bir aracı olarak 

görülmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de 2000 yılında TUSİAD kurumsal 

yönetim ilkelerini paylaşması, 2003 yılında SPK kurumsal yönetim ilkelerini yayımlaması, 2007 

yılında kurumsal yönetim endeksinin oluşturulması ve 2011 yılında Türk Ticaret Kanununda 

kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemelerde bulunması kurumsal yönetime verilen öneme ilişkin 

gelişmelerdir. ABD’de ise işletme skandalları ve kötü işletme yönetiminden kaynaklı sakıncaları 

gidermek ve kurumsal yönetimi desteklemek amacıyla SOX Yasasının oluşturulduğu ve 2002 

yılından itibaren uygulanmakta olduğu bilinmektedir. OECD kurumsal yönetim ilkelerini 1999 

yılında yayımlanması, kurumsal yönetim uygulamalarını yaygınlaştıma ve geliştirilme 

çabalarıdır. Bu bağlamda ABD’de, Avrupa’da ve Türkiye’deki işletmelerin kurumsal yönetim 

farkındalık ve uygulamaları arasında ülke ve işletme gelişimleri açısından farkların bulunduğu 

belirtilebilir.  

Kurumsal yönetim ilkelerinin başarılı uygulanması; işletme sahiplerine, işletmeye 

yatırım yapan kişilere, yöneticilere, müşterilere ve genel olarak piyasalara çeşitli yararlar 

sunmaktadır. Öncelikle kuralların belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulma gerekliliğinin 

herkes için bağlayıcı olması daha güvenilir bir piyasa ortamında hareket imkânı yaratması 

beklenmektedir. Şeffaf, tarafsız ve sürekli olarak bilgilerin piyasaya aktarılması piyasa 

etkinliğinin artmasına olanak verirken işletmelere olan güvenin artışına da katkı yapacaktır. 

Ayrıca düzenli, doğru ve sürekli bir kayıt sisteminin varlığı, işletmeye ve işletme faaliyetlerine 

ilişkin bir veri tabanının oluşmasını mümkün hale getirmektedir. Veri tabanındaki geçmişe ait 

bilgi istenildiği anda kullanılma şansına sahip olurken bugünkü bilginin ise güncel olması 

sağlanacaktır. Bilginin hızla menfaat sahiplerine iletilmesi, bilgiye erişimi sağlayacağı gibi 

bilgiye erişim maliyetinin de azalmasını sağlayacaktır. Denetim şirketleri tarafından yapılacak 

tarafsız, dürüst denetimler işletmelerin doğru yönetilmesine olanak verirken piyasada işletme 

değerinin doğru bir biçimde değerlenmesine de olanak verecektir. İşletmeyi yönetenlerin 

sorumlu kişi vasıflarıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerde daha dikkatli davranmalarını 

gerektireceğinden bu durum yöneticilerin mesleki itibarlarına olumlu etki yapacaktır. Belirli 

kurallar ve standartlara göre gerçekleşen işletme yönetimi ve denetimi kolaylaşacak ve 

işletmenin risk yönetimi ile gerekli önlemlerin alınmasına olanak verecektir. Bunların dışında 

kalitesiz ürünlerin sunulmasının önüne geçeceği gibi çevrenin korunmasına da katkı 

sağlayacaktır. Haksız rekabetin önüne geçilerek paydaş haklarını koruma görevi de 

gerçekleşmiş olacaktır. Çalışan haklarının gözetilmesine olanak vererek etik kurallara uymayı 

ve belirli standartların yaygınlaşmasına imkan verecektir. Kurumsal yönetim uygulamaları ile 
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işletme yönetim sorumluluğuna sahip tarafların sorunlar oluşmadan öngörülebilme olanakları 

elde edilebilecektir. 

Turizm, ülke ekonomilerine yaptığı katkılar, diğer sektörlerle yoğun etkileşimleri ve 

yarattığı istihdam bağlamında önemi her geçen gün daha fazla artan bir sektördür. Turizm 

sektöründeki konaklama işletmelerinin sabit sermaye yoğun olmaları ve yenileme 

maliyetlerinden kaynaklı sermaye ihtiyacı nedenleri ile sermaye maliyetinin diğer sektörlere 

göre daha önemli bir konu olduğu söylenebilir. Sermaye maliyetinin azaltılması ve işletme için 

gerekli sermayenin uygun koşullarla elde edilebilmesi konusunda kurumsal yönetim 

uygulamalarının işletmelere getirmiş olduğu yararlar, turizm sektöründeki işletmeler açısından 

oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal yönetim uygulamalarının yeterliliği, işletme 

yönetimlerine karşı güven düzeyini arttırması durumunda turizm sektöründeki işletmelerin 

kaynak elde etmede hem halka açılma olanaklarının artışına hem de yabancı kaynaklarla 

finanse olmasına olanak verebilir. Turizm sektöründeki işletmelerin daha fazla yabancı kaynak 

seçeneklerine ulaşabilmeleri ve ulaştıkları uygun seçenekler sayesinde (dış kaynaklarla finanse 

edilme olanakları ile) finansal kaldıracın olumlu etkisinden yararlanma şansına sahip olabilirler. 

Kurumsal yönetim uygulamaları aynı zamanda işletmelerin kurumsallaşma düzeylerinin 

artışına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle turizm sektöründeki işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulamalarına gösterecekleri uyum çerçevesinde sektördeki işletmelerin kurumsallaşma 

düzeylerinde iyileşme beklenebilir. Bu bağlamda; turizm işletmelerinin karşılaştıkları yukarıda 

belirlenen sorunların çözümünde, sektör yöneticilerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

çabaları açısından önemli olduğu vurgulanabilir. Ayrıca sektörün ekonomiye sağladığı katkılar 

nedeniyle turizm işletmelerinin başarısı, sürekliliği ve sürdürülebilirliği açılarından kurumsal 

yönetim uygulama düzeylerinin belirlenmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. 

Bu tez çalışmasının temel amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren ve BIST turizm endeksinde 

yer alan konaklama işletmeleri (yerli) ile 2016 yılında Brand Finance kuruluşu tarafından 

belirlenen marka değeri en yüksek olan konaklama işletmelerinin (yabancı) kurumsal yönetim 

uygulamalarını inceleyerek kurumsal yönetim puanları ile kurumsal yönetim alt uygulama 

puanlarını hesaplamaktır. Böylece kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim alt endeks uygulama 

puanlarını hem işletme bazında hem de ülke bazında karşılaştırabilme olanağı elde edilebileceği 

düşünülmüştür. Çalışmada ayrıca analize dahil edilen işletmelerin, hesaplanan bu kurumsal 

yönetim puanları üzerinde etkili olan unsurları belirlemek ve işletme değeri (Tobin Q) ile 

işletme performası (ROA) üzerinde katkı sağlayan unsurları belirlemek de diğer amaçlar olarak 

belirlenmiştir. Bunların dışında yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin işletme değerleri 

üzerinde katkı sağlayan unsurlar arasında fark olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda kurumsal yönetim puanına, işletme değerine ve işletme performansı üzerinde katkı 
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yapan unsurların neler olduğunu belirlemek amacıyla toplam altı tane CRT analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada öncelikle analiz kapsamındaki 12 konaklama işletmesinin 2011-2015 

yılları arasındaki kurumsal yönetim uygulamaları incelenmiş ve kurumsal yönetim puanları 

hesaplanmıştır. İnceleme sonucunda yabancı işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarına ve 

kurumsal yönetim alt endeks uygulamalarına büyük ölçüde uyulduğu ve kurumsal yönetim 

puanlarının bu yıllar içinde 73 ile 94 arasında olduğu belirlenmiştir. Yabancı işletmelerin 

kurumsal yönetim puanlarının hem yıllar hem de işletmeler arasındaki farkların oldukça az 

olduğu saptanmıştır. Yerli işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları ve puanlarında ise yıllar 

içinde oldukça farklar olduğu ancak süreç içinde gelişme kaydedildiği ve işletmeler arasındaki 

uygulamaların birbirlerine yaklaşarak asgari şartları sağlayacak bir duruma geldikleri 

belirlenmiştir. Özellikle 2012 yılından itibaren yerli işletmelerin kurumsal yönetim 

uygulamalarına uyum düzeyinde daha fazla bir artışın olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca 

kurumsal yönetim alt endeks uygulamalarında önemli gelişmeler elde edilmesine rağmen yerli 

işletmelerin menfaat sahipleri uygulamalarında önemli eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Bu 

bağlamda yerli işletmelerin kurumsal yönetim konusunda uygulama geçmişi uzun bir zaman 

dilimini içermemesine rağmen kurumsal yönetim uygulamalarında daha fazla gelişme ve uyum 

sağlama çabalarında artışlar kaydettiği ifade edilebilir.    

Araştırmada analize dahil edilen konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim puanları 

hesaplandıktan sonra, hesaplanan kurumsal yönetim puanı üzerinde katkı sağlayan ve görece 

etkili olan unsurlar I. CRT analizi ile incelenmiştir. I. CRT analizi ile elde edilen regresyon ağacı 

üzerinde kurumsal yönetim puanı üzerinde en fazla katkı yapan değişkenlerin; işletme 

büyüklüğü, en büyük ortak oranı ve işletme yaşının olduğu saptanmıştır. İşletme büyüklüğünün 

7,69 ile 9,10 arasında olan en büyük ortak oranı %4,7’den fazla olan ve işletme yaşı 72’den az 

olan işletmelerin kurumsal yönetim puanlarının en yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, 

literatürde daha önce gerçekleştirilen ve kurumsal yönetim ile işletme büyüklüğü arasında 

pozitif ilişkileri saptayan (Black, Jang, Kim; 2003; Tantivanichanon, Wongsurawat, & 

Rajchamaha, 2015; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) çalışmalarla uyumludur.  

Bu veriler ışığında; işletme büyüklüğünün işletme etkinliğini bozmayacak bir düzeyde 

oluşunun, kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir biçimde uygulanmasına olanak vereceği 

düşünülmektedir. İşletme büyüklüğü, işletmenin iç ve dış çevre ile olan etkileşimi açısından 

önemli bir unsurdur. İletişim ve koordinasyon düzeyi, işletme büyüklüğünden doğrudan 

etkilenebilmektedir. İşletme büyüklüğü artarken koordinasyon ve iletişim bozulabilmektedir. 

Bu nedenle kurumsal yönetimin etkin olabilmesi, işletme büyüklüğü ile yakından ilişkilidir. 

Kurumsal yönetim uygulamalarının büyük hissedarlar ile küçük hissedarlar arasında güç 

dengesinin sağlanması bakımından ve küçük hissedar haklarının büyük hissedar hakları 
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karşısında korunması için bir çeşit kontrol mekanizması oluşu oldukça önem taşımaktadır. En 

büyük ortak oranının düşük düzeyde olması, hissedar hakları üzerindeki dengenin korunması 

bağlamında önemlidir. Ayrıca daha uzun yaşam süresine sahip olan işletmelerin kişi bazında 

yönetilmek yerine işletmenin kendi kurumsal sistemini kurarak yaşamını sürdüreceği ancak 

yeni durumlara ayak uydurmada daha genç olan işletmelerin değişikliklere daha kolay uyum 

sağlayabileceği söylenebilir.  

Araştırmada incelemeye dahil edilen tüm işletmelerde, işletme değer artışlarına katkı 

yapan unsurları belirleyebilmek ve görece önem derecesine göre değişkenleri belirleyebilmek 

için II. CRT analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analize sonucunda işletme değerinin artmasında 

kurumsal yönetim puanı ve borç/aktifler oranının katkı sağlayan değişkenler oldukları 

saptanmıştır. Bu bulgunun literatürde işletme değeri ile kurumsal yönetim arasında pozitif ilişki 

(Klapper & Love, 2002; Black, Jang, & Kim, 2003; Balasubramanian, Black, & Khanna, 2010; 

Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) elde eden ve işletme değeri ile kaldıraç oranı arasında pozitif 

ilişki (Black, Jang, & Kim, 2003; Silva & Leal, 2005; Tsai & Gu, 2007; Black, Carvalho, & Gorga, 

2009; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) elde eden çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir. Bu 

veriler ışığında; etkin kurumsal yönetim uygulamaları ile işletme yöneticilerinin işletme değeri 

üzerinde artışlar elde edebileceğini söylemek mümkündür. Ayrıca işletme kaldıraç oranının 

yönetici performansını kontrol etmek amacıyla kullanılabilecek etkin bir denetim aracı olduğu 

ve işletme değerinin artışına katkı sağlayacağı da ifade edilebilir. 

Araştırmada, III. CRT analizi ise işletme değeri artışında kurumsal yönetim alt 

endeksleri ile diğer değişkenler birlikte değerlendirildiğinde etkili olan değişkeni belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonucunda işletme değeri artışında kamuyu aydınlatma 

ve şeffaflık puanı ve borç/aktif oranının katkı sağlayan değişkenler oldukları belirlenmiştir. Elde 

edilen söz konusu bulgular konuyla ilgili daha önce literatürde gerçekleştirilen çalışmalarla 

benzerlik göstermektedir (Black, Jang, & Kim, 2003; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Ararat, 

Black, & Yurtoğlu, 2017). Bu veriler ışığında; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesine verilecek 

önemin işletme faaliyetlerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak işletme değeri üzerinde 

katkı sağlaması ve kaldıraç oranının da yönetici davranışlarına olan güvenin bir göstergesi 

olarak işletme değerine katkı yapması, kurumsal yönetim uygulamalarının önemine dikkat 

çeken unsurlar olarak görülebilir. 

Analize dahil edilen marka değeri en yüksek konaklama işletmeleri ile BIST turizm 

endeksindeki konaklama işletmelerinde, işletme değer artışlarına katkı sağlayan unsurlar ve 

işletme değeri üzerinde görece önem derecelerine sahip değişkenler ise IV ve V. CRT analizleri 

ile belirlenmiştir. IV. CRT analizinde yerli işletmelerin işletme değeri üzerinde işletme büyüklük 

değişkenin daha fazla katkı sağladığı saptanırken V. CRT analizinde ise yabancı işletmelerin 

işletme değeri üzerinde işletme büyüklük değeri ile borç/aktifler oranının daha fazla katkı 
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yapan unsurlar oldukları saptanmıştır. Bu bağlamda işletme değerinin artışında, işletme 

büyüklüğü değişkeni, hem yerli işletmeler hem de yabancı işletmeler açısından katkı yapan bir 

unsur olarak saptanmıştır. Bunun dışında yabancı işletmelerin işletme değeri üzerinde 

büyüklük değerinin yanında kaldıraç oranınında etkin bir unsur olduğu ifade edilebilir. Elde 

edilen söz konusu bulgular konuyla ilgili daha önce literatürde gerçekleştirilen işletme değeri ile 

büyüklük arasında negatif ilişki (Black, Jang, & Kim, 2003; Gupta, Kennedy & Weaver, 2009; 

Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Acaravcı, Kandır ve Zelka, 2014; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 

2017) elde eden ve işletme değeri ile kaldıraç oranı arasında pozitif ilişki (Black, Jang, & Kim, 

2003; Silva & Leal, 2005; Black, Carvalho, & Gorga, 2009; Ararat, Black, & Yurtoğlu, 2017) elde 

eden çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bu veriler ışığında kurumsal yönetim başarısına 

önem veren işletmelerin, faaliyetlerinde sürdürülebilirlik için işletme varlıklarının değeri ve 

yöneticinin hissedar refahını maksimize edecek davranışlarına dönük gerçek performansını 

ölçmenin bir göstergesi olarak borç kullanım düzeylerinin önemli birer ipucu olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca yatırımcılara, konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim düzeylerine 

göre yatırım yapacakları işletmelerin borç kullanım düzeylerini incelemelerinin işletme değeri 

üzerinde yapacağı katkı açısından önemli olacağı  ifade edilebilir.  

Araştırmada gerçekleştirilen II, IV ve V. CRT analizi sonuçları bir arada 

değerlendirildiğinde analize dahil edilen 12 işletmenin kurumsal yönetim puanları arasında 

önemli farkların bulunduğu II. regresyon ağacında, işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim 

puanı önemli bir değişken olduğu görülürken IV ve V. CRT analizlerinde (analize dahil edilen 

işletmelerin kurumsal yönetim puanları arasında önemli farkların olmadığı) meydana gelen 

regresyon ağaçlarında işletme değeri üzerinde büyüklük kriterinin önemli değişken olduğu 

görülmektedir. IV ve V. CRT analizlerinde kurumsal yönetim puanının hem regresyon ağacı 

üzerinde yer almadığı hem de bağımsız değişken önem tablosunda göreli önem yüzdesinin 

düşük olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle kurumsal yönetimin işletme değeri üzerindeki 

öneminin kurumsal yönetim uygulamaları arasındaki farkların bulunduğu durumlarda ortaya 

çıktığı belirtilebilir. Kurumsal yönetim uygulamaları arasında farkların bulunmadığı 

durumlarda ise işletme değeri üzerinde kurumsal yönetim puanının ayırıcı bir değişken 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle kurumsal yönetim, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde 

hijyen bir faktör olmaktadır. Bu durum işletme değeri üzerinde kurumsal yönetimin -

Herzberg’in Hijyen-Motivasyon Teorisin’de vurguladığı gibi- varlığında önemi fazla 

anlaşılmayan ancak yokluğunda önemi ve gerekliliği hissedilen bir araç olduğudur (Koçel, 2010: 

626).  

Araştırmada gerçekleştirilen VI. CRT analizinde ise konaklama işletmelerinde aktif 

karlılık oranı üzerinde etkili olan değişkenlerin hangi ya da hangileri olduğunu belirleyebilmek 

amaçlanmıştır. Bu analiz sonucunda aktif karlılık oranının artışında işletme büyüklüğü ve 
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kurumsal yönetim puanının katkı sağlayan değişkenler oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu, 

literatürde aktif karlılık oranı ile kurumsal yönetim arasında pozitif ilişki (Klapper & Love, 

2002; Silva & Leal, 2005; Bhagat & Bolton, 2008; Gupta, Kennedy & Weaver, 2009; Ararat, Black 

& Yurtoğlu, 2017) elde eden ve aktif karlılık oranı ile büyüklük arasında negatif ilişki (Silva & 

Leal, 2005; Ararat, Black & Yurtoğlu, 2017; Kaen & Baumann, 2003; Becker-Blease, Kaen, 

Etebari, & Baumann, 2010; Banchuenvijit ve Phuong, 2012) elde eden çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir. Bu veriler ışığında etkin kurumsal yönetim uygulamaları sayesinde 

yöneticilerin aktif karlılıklarını arttırmasına yardımcı olacağını söylemek mümkündür. Ayrıca 

sabit sermaye yatırımları yoğun olan konaklama işletmelerinde, işletme büyüklüğünün optimal 

düzeyde olmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Böylece konaklama işletmeleri 

gerçekleştirecekleri faaliyetlerde daha etkin ve verimli olabilirler. 

Gerçekleştirilen CRT analizlerinde genel olarak konaklama işletmelerinde kurumsal 

yönetim uygulamaları üzerinde büyüklük, en büyük ortak oranı ve işletme yaşının; işletme 

değeri üzerinde kurumsal yönetim puanı ve kaldıraç oranının ve aktif karlılığı üzerinde ise 

kurumsal yönetim ve büyüklük değişkenlerinin önemli oldukları saptanmıştır. İşletmelerin elde 

edecekleri başarılar tesadüflere dayalı olarak gerçekleşemez. Bu nedenle işletmelerin 

hedefledikleri başarıları elde etmeleri sistematik ve bilinçli davranışlar sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle işletme değeri ve aktif karlılık oranı yüksek olan işletmelerin daha iyi 

yönetim uygulamalarına sahip oldukları düşünülebilir ya da kurumsal yönetim uygulamalarını 

gerçekleştiren işletmelerin işletme değerlerini ve aktif karlılıklarını arttıracakları düşünülebilir. 

Kaliteli yönetim uygulamaları gerçekleştiren işletmeler işletme itibarı ve imajı elde ederken 

başarılarının devamı için daha kaliteli sonuçları da elde edebileceklerdir.  

Analize dahil edilen konaklama işletmelerinde kurumsal yönetimin daha etkin 

olabilmesi için öncelikle kurumsal yönetim uygulamalarına dönük kuralların işletmede yer alan 

herkes tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Kurumsal yönetim konusunda yapılan yasal 

düzenlemeler önemli olmakla birlikte uygulamaya koyacak kişi ve gruplar tarafından 

benimsenmediği sürece istenen sonuçları elde etme olanakları düşük olacaktır. Çalışanlardan 

yöneticilere, yöneticilerden hissedarlara, hissedarlardan sektör içinde ilgili olan tüm gruplara 

kadar konunun önemi ve uygulamanın gerekliliği anlaşılmadıkça tek bir kişi ya da kurumun 

yeterli olması kurumsal yönetimden beklenen yararların sınırlı olmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle sektörün kurumsal yönetim konusunda tüm paydaşları bilgilendirmesi ve ötesinde bu 

konuda eğiterek benimsetilmesinin bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. İşletmelerin 

istikrarlı ve uzun dönemli başarılı sonuçlar alabilmelerinin koşulu adil, tarafsız, şeffaf, hesap 

verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeleridir. Bununla beraber konaklama işletme 

yöneticilerinin öncelikle sektör, işletme ve rakiplere dönük analizlerini gerçekleştirmeleri 

gerekmektedir. Yapılacak SWOT analizleri işletmenin öncelikle kendi güçlü ve zayıf yanlarını 
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tanımasına ve çevredeki fırsat ve tehditlere karşı nasıl bir davranış içinde olacağını önceden 

tahmin etmesine olanak verecektir. Böylece kendi eksikliklerini tamamlama imkanı elde 

ederken rakiplere karşı güçlerini koruma ve geliştirme imkanlarını elde edecektir. İşletmenin 

sektör içinde kendi payını belirlemesi ve gelecek amaçlarının tanımlanmasına da yardımcı 

olacaktır.   

Literatür incelendiğinde halka açık konaklama işletmelerinin kurumsal yönetim 

uygulama düzeylerinin belirlenmesine ve kurumsal yönetim derecelendirilmelerine ilişkin 

şimdiye kadar herhangi bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle konaklama 

işletmelerinin kurumsal yönetim uygulama düzeylerini ve derecelendirmelerini karşılaştıracak 

referans bir işletmenin bulunmayışı çalışmanın bir kısıtıdır. Ayrıca işletmelerin kurumsal 

yönetim derecelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yapılması uzun bir zaman dilimine 

ihtiyaç duymakta ve sürecin dinamik oluşu, kurumsal faaliyet raporları dışında internet 

ortamındaki değişimleri eş anlı olarak incelenmesine olanak vermemektedir. Halka açık 

konaklama işletme sayısının az olması turizm sektöründeki konaklama işletmelerinin diğer 

sektör işletmeleri ile karşılaştırılmasının önüne geçmektedir. Kurumsal yönetim uygulamaları 

konusunda 2011 yılından daha önceki yıllara ilişkin kurumsal yönetim raporlarının 

hazırlanmaması ya da hazırlanan raporlarda yeterli düzeyde bilgiye ulaşılamaması gibi çeşitli 

kısıtlarla karşılaşılmıştır. Yapılan bu tez çalışması ile yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin 

kurumsal yönetim uygulamalarının düzeyi ile kurumsal yönetim puanları belirlenerek hem 

Türk turizm sektöründeki konaklama işletmelerinin hem de marka değeri en yüksek konaklama 

işletmelerinin kurumsal yönetim konusundaki durumu analiz edilmiştir. Bu durum analizinin 

sektörün gelişimine katkı sağlaması ümit edilmektedir. Yerli işletmeler ile yabancı işletmelerin 

kurumsal yönetim düzeylerinin belirlenmesi sayesinde işletmeler arasındaki uygulama 

farklarının tespit edilme olanağı elde edilmiştir. Ayrıca hesaplanan kurumsal yönetim puanları 

sayesinde istatistiksel bir analiz yapılma olanağı elde edilmiş ve bu konuda (literatürde) yapılan 

çalışmalarda kullanılan analizlerden (panel analizi, regresyon analizi) farklı bir teknik (CRT 

analizi) ile değişkenler arasında ilişki belirlenerek literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır.  

Gelecek araştırmalarda Türkiye’de halka arz edilmiş turizm işletmelerinin kurumsal 

yönetim uygulama puanlarının hesaplanmamış olması ve halka arz edilmeyen turizm 

işletmelerinin kurumsal yönetim düzeyleri konusunda bilgi sahibi olunmaması nedeniyle 

sektördeki işletmelere bir durum analizi yapılmasının önemli olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’de turizm sektöründe yer alan işletmelerin boyutları göz önünde bulundurularak geniş 

bir alan çalışmasının yapılması ile sektörün kurumsal yönetim konusundaki eksikliklerinin 

tespiti yapılabilir.  BIST turizm endeksinde yer alan konaklama işletme sayısının ve halka arz 

edilmiş turizm işletme sayısının düşük olması turizm sektöründe bulunan işletmelerin 

kurumsal yönetim uygulamaları ve karşılaştıkları güçlükler konusunda genellenebilir sonuçlara 
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ulaşmada yetersizliklere neden olabilmektedir. Sektördeki halka açık işletme sayılarının 

arttırılması sektörün gelişimi ve sorunlarının çözümü açılarından önemli olabileceği 

düşünülmektedir. Kurumsal yönetim uygulama düzeylerini belirlediğimiz analize dahil edilen 

12 işletmenin, daha sonraki (ilerideki) yıllarda gerçekleştirdikleri kurumsal yönetim 

uygulamaları değerlendirilerek daha uzun bir zaman dilimine ilişkin gelişmeleri izlenebilir. Elde 

edilen bu zaman dilimine ilişkin değerlemeler CRT analiz yöntemi ile incelenerek işletme değeri 

üzerinde bağımsız değişkenlerin katkısı ve görece etkilerinde değişmeler olup olmadığı 

saptanabilir. Ayrıca elde edilen bu sonuçlara ek olarak veriler panel veri analizi yöntemi ile 

işletme değerini ve kurumsal yönetim uygulamalarını etkileyen değişkenlere ilişkin sonuçlar 

değerlendirilebilir. Yine bu verilere ilişkin değerlerle hem CRT analizi hem de panel analizi 

yöntemlerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. Böylece Türkiye’de BIST turizm 

endeksinde yer alan işletmelerin incelenen bu ilk beş yıllık dönemi ile daha sonra incelenecek 

beş yıllık dönemleri kurumsal yönetim ve işletme değeri bakımından karşılaştırılabilir. Bunların 

dışında analize dahil edilen marka değeri en yüksek konaklama işletmeleri ile BIST turizm 

endeksindeki konaklama işletmelerini etkileyen unsurlardaki farklılıklar da ortaya konulabilir. 

BIST kurumsal yönetim endeksinde yer alan işletmelerin 2011 yılından itibaren kurumsal 

yönetim uygulamaları ve işletme değeri üzerinde katkı sağlayan unsurlar CRT analizi ile 

değerlendirilebilir. Elde edilen bu sonuçlar turizm endeksindeki konaklama işletmelerinin 

sonuçları ile karşılaştırılabilir. Böylece hem turizm işletmelerinin 2011 yılından itibaren 

kurumsal yönetim değerlendirilmesi yapılmış olacak hem de kurumsal yönetim endeksinde yer 

alan işletmelerle kıyaslama yapılabilme olanağı elde edilebilecektir. Ayrıca BIST kurumsal 

yönetim endeksinde yer alan işletmelerin işletme değeri ve kurumsal yönetim uygulamalarını 

etkileyen unsurlar hem panel analizi hem de CRT analizi uygulanarak bu yöntemlerin sonuçları 

da karşılaştırılabilir. Bunların dışında BIST kurumsal yönetim endeksinde yer alan işletmelerin 

endekse girmeden önceki 5 yıllık süreçleri ile endekse girdikten sonraki 5 yıllık süreçlerinde 

işletme değeri üzerinde (kurumsal yönetim puanı dışında) katkı sağlayan unsurlar farklı 

analizler ile değerlendirilerek literatüre katkı sağlanabilir. Halka açık olmayan turizm 

işletmelerinin kurumsal yönetim uygulama düzeylerini inceleyen çalışmalar da yapılabilir ve 

elde edilen sonuçlar sektörün gelişimi açısından değerlendirilebilir. Kurumsal yönetim 

uygulamalarını gerçekleştiren ülkelerdeki turizm işletmelerinin kurumsal yönetim 

uygulamaları baz alınarak turizm sektöründe öncü olan ülkeler arasında da bir karşılaştırma 

yapılabilir.   

Araştırmada SPK tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri, tarafımızca bir soru 

setine dönüştürülecek şekilde düzenlenmiş ve işletmelerin kurumsal yönetim uygulamalarını 

ölçebilmek amacıyla bir kurumsal yönetim endeksi haline getirilmiştir. Oluşturulan bu endeks 

daha önceden herhangi bir derecelemeden geçmemiş işletmelere dönük olarak hazırlandığı için 
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oldukça ayrıntılı bir biçimde hazırlanmıştır. Mevcut soru seti tekrar gözden geçirilerek daha az 

soru ile işletmelerin kendi kurumsal yönetim dereceleme düzeylerini ölçecek duruma 

getirilebilir ve böylece gerçekleştirdikleri faaliyetler içinde işletmelerin kendilerini 

değerlendirebilme olanağı yaratılabilir. Böylece aynı şekilde değerlendirme sorularına verilen 

yanıtlar ile rakipler karşısında kendi durumlarını ölçmede bir araç haline gelebilir. Bu 

karşılaştırma ile işletmelerin kendi uygulamalarını kendi içinde değerlendirecekleri bir geri 

besleme sistemi oluşturulması ile katkı sağlanabilir. Ayrıca bu değerlendirme soruları ile kendi 

düzeylerini belirledikleri bilgileri kendi web siteleri üzerine yayınlayabilme olanağı elde 

edebilirler. Böylece sektördeki işletmelerin kurumsal yönetim düzeylerini görmek ve gelişme 

olanaklarını elde etmek mümkün olabilir. Ayrıca işletmeler kurumsal yönetime ilişkin 

kurallarını yazılı hale getirerek faaliyet raporlarında ya da kurumsal web siteleri üzerinde 

yayınlayarak kendi uygulamalarını bu yazılı kurallar çerçevesinden değerlendirme olanaklarını 

elde edebilirler. Böylece ilgili yılda faaliyet raporu içerisinde işletmeler, kurumsal yönetim 

ilkeleri çerçevesinde hangi uygulamaları gerçekleştirdiğini hangisini gerçekleştiremediğini 

yazılı hale getirerek kendi içinde bir durum değerlendirmesi de yapmasına olanak vermesi 

açısından araştırma sonuçlarının önemli olacağı düşünülmektedir. 
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EKLER 

EK. 1.VESTEL KURUMSAL YÖNETİM DEĞERLENDİRME FORMU 

KURUMSAL YÖNETİM DEĞERLENDİRME FORMU 
Yıllar 
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Dereceleme Kuruluşu Tarafından Hesaplanan 
Kurumsal Yönetim Puanları 

85,87 88,32 90,94 89,45 91,24 

Vestel Elektronik A.Ş. Hesaplanan Kurumsal 
Yönetim Puanları 

77,03 78,62 79,52 84,27 87,80 

I.PAY SAHİPLERİ        Evet Toplamı/Toplam    
                                                                         Yanıt 

19/28 21/29 22/29 23/29 24/29 

Pay Sahipliği Puanı 16,96 18,10 18,96 19,82 20,68 
1.Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının 
Kolaylaştırılması                 /4 

     

-Pay sahipliği birimi var mı? (Yatırımcı ilişkileri 
bölümü var mı?)  

E E E E E 

-Pay sahipliği biriminin (yatırımcı ilişkileri) 
başkanı kurumsal yönetim üyesi midir? 
(Kurumsal yönetim komitesi üyesi olma 
zorunluluğu var) 

H H H H E 

-Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticilerinden en az 
biri SPK ileri düzey lisansı ve kurumsal yönetim 
derecelendirme uzmanlığı lisansı sahip midir? 

H H H E E 

-Pay sahipliği biriminin görevleri tanımlanmış 
mıdır? 

E E E E E 

2.Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı              /5      
- Bilgi alma ve inceleme konularında pay sahipleri 
arasında ayrım yapılmadığına ilişkin bir beyan 
bulunmakta mıdır? 

H H E E E 

- Pay sahiplerine gerekli olan bilgiler tam olarak, 
gerçeği yansıtacak biçimde, zamanında ve özenli 
bir şekilde iletilmekte midir? 

E E E E E 

-Pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına ilişkin 
talepleri karşılanmakta mıdır?  

E E E E E 

-Şirket esas sözleşmesinde özel denetim 
yapılmasını pay sahiplerinin talep etme hakkı 
bulunmakta mıdır? 

H H H H H 

-Pay sahiplerinin haklarının kullanımını 
etkileyecek her türlü bilgiye güncel olarak 
ulaşmasını sağlayacak elektronik ortam 
sunulmakta mıdır? 

E E E E E 

3.Genel Kurula Katılım Hakkı                          /15      
-Gerçek pay sahiplerinin genel kurula katılımının 
sağlanabilmesi için nama yazılı payların sahipleri 
pay defterine kayıt edilmekte midir? 

     

-Genel kurul toplantısının yeri, zamanı ve içeriği 
genel kurul toplantısından 3 hafta öncesinde pay 
sahiplerine duyurulmakta mıdır?  

E E E E E 



Şerban Bakay Ergene, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

211 

-Genel kurul toplantısından önce şirkete ilişkin 
gerçekleşen faaliyetler ile gelecekte 
gerçekleştirilmesi düşünülen organizasyonla ilgili 
değişiklikler ya da planlar gerekçeleri ile pay 
sahiplerine sunulmakta mıdır?  

E E E E E 

-Genel kurul toplantısından önce pay sahiplerini 
temsil edecek olanlar için vekalet örnekleri 
elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına 
sunulmakta mıdır? 

H E E E E 

-Genel kurul gündemi belirlenirken pay sahipleri 
önerilerinin dikkate alındığına ilişkin beyan 
bulunmakta mıdır? 

     

-Olağan genel kurul, hesap dönemi sonundan 
itibaren 3 ayı geçmeyecek şekilde toplanmakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Genel kurul toplantısı şirket merkezinin 
bulunduğu ya da pay sahiplerinin çoğunlukta 
bulunduğu yerde mi yapılmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyeleri, mali tabloları hazırlama 
sorumluluğu bulunanlar ve denetçiler ile gerekli 
açıklamaları yapmak durumunda olan kişiler 
genel kurul toplantısında hazır olarak 
bulunmakta mıdır? 

- E E E E 

-Genel kurul toplantısına katılmayanların neden 
katılmadıklarına ilişkin bilgiler toplantı başkanı 
tarafından genel kurulun bilgisine sunulmakta 
mıdır? 

     

-Genel kurul toplantı tutanaklarına elektronik 
ortamda erişilmesi mümkün müdür? 

E E E E E 

-Genel kurulda bağımsız denetim kuruluşu mali 
tablolar ve raporların standartlara uygunluğu, 
bilgilerin doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde 
yansıtıp yansıtmadığını ifade etmekte midirler?  

E E E E E 

-Bağımsız denetim kuruluşu kendisinin ya da 
kendi iştiraklerinin, şirkete ve bağlı ortaklıklarına 
hizmet verip vermediği konusunda pay 
sahiplerini genel kurulda bilgilendirmekte midir? 

     

-Pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmasının 
önüne geçilmekte midir? 

     

-Menfaat sahipleri genel kurul toplantısına 
katılmakta mıdırlar? ya da katılımına izin 
verilmekte midir? 

H H H H H 

-Genel kurulda pay sahiplerine şirketin sermaye 
ya da yönetim yapısında, mal varlığında 
değişikliğe sebep olan unsurlar hakkında 
kararlara katılımı sağlanmakta mıdır? 

     

4.Oy Hakkı                     /6      
-Pay sahiplerinin oy kullanım hakkını zorlaştıran 
düzenlemelerden esas sözleşmede kaçınılmakta 
mıdır?  

E E E E E 

-Genel kurulda pay sahiplerinin kullanılacakları 
oy sayısına ilişkin üst sınırın bulunup 
bulunmadığına ilişkin bir bilgi mevcut mudur? 

H H H H H 
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-Oy hakkının kullanılmasında pay sahipleri 
arasındaki imtiyazlar ortadan kaldırılmış mıdır? 

E E E E E 

-Pay sahibi olmayan kişiler temsilci olarak 
vekaleten oy kullanabilmekte midir? 

E E E E E 

-Genel kurul toplantısında oylama açık ve el 
kaldırmak suretiyle mi yapılmaktadır? 

     

-Oy kullanma prosedürü genel kurul 
toplantısından önce pay sahiplerine bildirilmekte 
midir? 

     

5.Azınlık Hakları           /2      
-Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak 
birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmakta 
mıdır? 

H H H H H 

-Esas sözleşmede sermayenin yirmide birinden 
daha düşük haklara sahip olanlara azlık hakları 
tanınmakta mıdır? 

H H H H H 

6.Kar Payı Hakkı                   /4      
-Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin örtülü ve 
muvazaalı işlemlerden dolayı karı azaltıcı 
faaliyetlerde bulunduklarına dair tespit olduğuna 
dair bir bilgi bulunmakta mıdır? 

     

- Şirketin belirli ve tutarlı bir kar payı politikası 
var mıdır? 

E E E E E 

-Şirket kar payı dağıtmaya karar vermesi 
durumunda kar paylarını ödeme zamanı, yeri ve 
şekli hakkında kamuoyu bilgilendirmekte midir? 

     

- Yönetim kurulu karın dağıtılmaması durumunda 
karın kullanım şekline ilişkin olarak pay 
sahiplerine bildirmek üzere faaliyet raporunda ve 
sirkülerde yer almakta mıdır? 

E E E E E 

7.Payların Devri                      /1      
-Esas sözleşmede pay sahiplerinin paylarını 
serbestçe devretmelerini zorlaştıran 
düzenlemelere yer verilmekten kaçınılmakta 
mıdır? 

E E E E E 

8.Pay Sahiplerine Eşit İşlem Hakkı      /3      
-Azınlık ve yabancı pay sahipleri de dahil tüm pay 
sahiplerine eşit muamele edilmekte midir? 

E E E E E 

-İçerden öğrenebilecek kişilere ait bilgiler ve 
görevleri kamuya açıklanmakta mıdır? 

E E E E E 

-Pay sahiplerinin, şirket çıkarları veya diğer pay 
sahiplerinin haklarını engelleyici faaliyetlerde 
bulunmasına ilişkin önlemlerin olduğuna dair 
bildirim bulunmakta mıdır? 

     

II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 33/34 34/35 36/37 37/38 37/38 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Puanı 24,26 24,28 24,32 24,34 24,34 
1.Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları     /18      
-Kamunun aydınlatılmasından sorumlu ve imza 
yetkisine sahip iki yönetici bulunmakta mıdır? 

- - E E E 

-Bildirimden sorumlu yöneticiler denetimden 
sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi ile 
yakın ilişki içinde midirler? 

E E E E E 

-Pay sahipliği ile ilişkiler biriminde görevli olan E E E E E 
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kişi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü durumu 
izlemekte olduğuna dair bir açıklama bulunmakta 
mıdır? 
-Kamuya açıklanacak bilgileri, yapılacak açıklama 
öncesinde üçüncü kişilere sızdırılmasının önüne 
geçilmesine ilişkin önlemlere dair açıklama 
bulunmakta mıdır? 

     

-Şeffaflık ilkesi gereğince, uygulanan muhasebe 
politika ve sonuçları gerçeğe uygun bir şekilde 
kamuya açıklanmakta mıdır? 

- - - E E 

-Şirketin bir bilgilendirme politikası bulunmakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Bilgilendirme politikası, kamuya açıklanacak 
bilgilerin neler olduğunu, içeriğini, hangi sıklıkla 
ve ne şekilde duyurulacağını ve yöneticilerin 
basın ile ilişkilerini ve soruların nasıl 
cevaplanacağına ilişkin bilgileri içermekte midir? 

E E E E E 

-Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine 
etki etme, finansal faaliyetlerinde ya da 
durumunda meydana gelecek değişiklikler 
hakkında kamuoyu bilgilendirilmekte midir? 

     

-Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile 
ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişikler ya 
da gelişmeler sürekli olarak güncellenmekte 
midir? 

E E E E E 

-Yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim 
uyum raporu yer almakta mıdır? 

E E E E E 

-Kar payı politikası yıllık raporda yer almakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Kamuya açıklanmış etik kurallar mevcut mudur? 
Faaliyet raporunda etik kurallar yer almakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Proforma mali tablo ve raporlar kamuoyu ile 
paylaşılmakta mıdır? 

     

-Şirkete ait bir internet sitesi bulunmakta mıdır?      
-İnternet sitesinden yabancıların da 
yararlanabilmesi için bilgiler İngilizce olarak 
hazırlanmış mıdır? 

- E E E E 

-İnternet sitesi kamuya açıklanmış bilgilere göre 
bölümlendirilmiş midir? 

- - E E E 

-İnternet sitesi üzerinde ortaklık yapısı, yönetim 
yapısı, yıllık faaliyet raporları, mali tablolar ve 
raporlar, izahnameler, genel kurul toplantı 
tutanakları, özel durum açıklamaları, sıkça 
sorulan sorular yer almakta mıdır? 

E E E E E 

-Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilan, 
gündem maddeleri ve ilgili diğer rapor, belge ve 
genel kurula katılım yöntemlerine ilişkin bilgiler 
dikkat çekecek şekilde internet sitesinde yer 
almakta mıdır? 

E E E E E 

2.Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Yöneticileri Arasındaki İlişkilerin Kamuya 
Açıklanması 
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/4 
-Şirkete ait pay oranlarında önemli ölçüde 
meydana gelen değişiklikler zaman geçirilmeden 
kamuoyu ile paylaşılmakta mıdır?  

E E E E E 

-Şirketin gerçek kişi nihai hakim ortakları dolaylı 
ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılarak 
kamuya açıklanmakta mıdır? (faaliyet raporu ve 
mali tablo dipnotlarında ortaklık yapısı, payı ve 
oranları) 

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ve 
sermayenin doğrudan ve dolaylı %5’inden 
fazlasına sahip pay sahipleri, şirketin sermaye 
piyasası araçları üzerine yaptıkları işlemleri ( 
ihraç edilen şirket hisse senetleri ile ilgili)kamuya 
açıklanmakta mıdırlar?  

     

-Pay sahipleri arasında oy sözleşmesi olup-
olmadığına ilişkin bir açıklama bulunmakta 
mıdır? 

     

3.Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali 
Tablo ve Raporlar  /19 

     

-Periyodik mali tablolar ve dipnotları mevzuata 
ve uluslar arası standartlara göre mi 
hazırlanmaktadır? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda şirketin faaliyet konusu ifade 
edilmekte midir? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda sektör hakkında bilgi ve 
şirketin sektör içindeki yerine ilişkin bilgiler var 
mı? 

E E E E E 

-Faaliyet raporu şirketin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetimin analiz ve 
değerlendirmesi yer almakta mıdır? 

E E E E E 

-Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ve 
belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin 
durumu hakkında bilgiler yer almakta mıdır? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda şirketin iç kontrol sisteminin 
sağlıklı işleyip işlemediğine ilişkin beyanı 
bulunmakta mıdır?  

E E E E E 

-Faaliyet raporunda şirket faaliyetleri ile ilgili risk 
değerlendirmesine ilişkin bir açıklama var mıdır? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, 
özgeçmişleri görev ve sorumlulukları yer almakta 
mıdır?  

E E E E E 

- Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin 
şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında 
bilgi bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda yöneticilerin özgeçmişleri, 
görev ve sorumlulukları bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda yöneticilerin şirket dışında 
yürüttükleri görevler hakkında bilgi bulunmakta 
mıdır? 

     

-Faaliyet raporunda icracı olmayan yönetim 
kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı bulunmakta 
mıdır? 

E E E E E 
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-Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere ödenen 
maaş, ikramiye vb. faaliyet raporunda yer 
almakta mıdır? 

E E E E E 

-Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak (açılan) 
davaların bulunup bulunmadığı konusunda 
faaliyet raporunda bir beyan yer almakta mıdır? 

H H H H H 

-Faaliyet raporunda şirket organizasyonu, 
sermaye, ortaklık yapısı ve yönetim yapısı 
değişiklikleri bulunmakta mıdır? 

     

-Faaliyet raporunda varsa şirketin mevzuat 
hükümlerine aykırı uygulamaları nedeniyle aldığı 
cezalara dönük bilgiler yer almakta mıdır? 

     

-Satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma 
kapasitesi, karlılık, borç/özsermaye oranı vb. 
konularda ileriye dönük beklentiler faaliyet 
raporunda yer almakta mıdır? 

E E E E E 

-Faaliyet raporunda yönetim kurulu 
toplantılarının sayısı ve katılanların durumuna 
ilişkin bilgi mevcut mudur? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu komitelerinin toplanma sıklığı ve 
çalışma esaslarına ilişkin bilgi faaliyet raporunda 
yer almakta mıdır? 

E E E E E 

4.Bağımsız Denetim İşlevi   /3      
-Bağımsız denetim kuruluşu en çok 5 hesap 
dönemi için seçilmekte midir? 

E E E E E 

-Şirket bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden 
sözleşme imzalayabilmesi için en az 2 hesap 
döneminin geçmesi beklenmekte midir? 

     

-Bağımsız denetim kuruluşu ile alınan 
danışmanlık faaliyetleri (varsa )birbirinden farklı 
kuruluşlar mıdır? 

     

5.Ticari Sır Kavramı ve içerden öğrenenlerin 
ticareti  /3 

     

-Ticari sır kavramı tanımlanmış mıdır?      
-Şirket içerden bilgiye sahip olanları kamuoyuna 
açıklamakta mıdır? 

E E E E E 

-Şirketin içerden bilgilerin kullanımının önüne 
geçilmesi için gerekli önlemlere sahip olduğuna 
dair bildirim mevcut mudur? 

     

6.Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay ve 
Gelişmeler    /5 

     

-Şirket aleyhine ya da şirket tarafından önemli 
tutarlarda bir davanın açılması veya dava ile ilgili 
gelişmeler kamuya açıklanmakta mıdır? 

     

-Şirketin ortaklık yapısı, faaliyet konuları vb. 
konularda bir değişiklik olması halinde kamuya 
açıklanmakta mıdır? 

E E E E E 

-Şirketin son 5 işgünü içinde hisse senedi 
fiyatında %25’ten fazla değişiklik olması halinde 
kamuoyu ile bu bilgiler paylaşılmakta mıdır? 

     

-Şirketin bağımsız denetim şirketini değiştirmesi 
ya da sözleşmeyi feshetmesi durumunda 
kamuoyu bilgilendirilmekte midir?  

E E E E E 
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-Şirketin öncelikli faaliyet konularında değişiklik 
olması durumunda kamuoyu bilgilendirilmekte 
midir? 

E E E E E 

III. MENFAAT SAHİPLERİ Evet Toplamı/Toplam  
                                                                            Yanıt 

12/17 12/17 12/17 12/17 14/17 

Menfaat Sahipleri Puanı 10,58 10,58 10,58 10,58 12,35 
1.Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası   /3      
-Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına 
ilişkin bir düzenleme mevcut mudur? Buna ilişkin 
bir bilgi mevcut mudur?  

H H H H H 

-Menfaat sahipleri haklarının korunmasına ilişkin 
olarak şirket politikaları ve prosedürleri hakkında 
bilgilendirilmekte midir? 

E E E E E 

-Menfaat sahipleri yasal ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime 
iletme imkanı sağlanmakta mıdır? 

E E E E E 

2.Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine 
Katılımının Desteklenmesi    /3 

     

-Menfaat sahiplerinin yönetime katılmasına 
ilişkin bir model veya mekanizma bulunmakta 
mıdır? 

H H H H H 

-Bu model veya mekanizmaya ilişkin şirket esas 
sözleşmesinde ya da iç düzenlemelerinde yer 
almakta mıdır? 

H H H H H 

-Yönetim kurulunda şirket çalışanları ya da 
temsilcilerinin yer alması söz konusu mudur? 

E E E E E 

3.Şirket Mal Varlığının Korunması   /1      
-Yönetim kurulu veya yöneticilerin şirket mal 
varlığına zarar vermediği ya da rüşvet almadığına 
ilişkin bir bildirim bulunmakta mıdır? 

H H H H H 

4.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası     /7      
-Şirketin yazılı bir işe alım politikası var mıdır? E E E E E 
-Çalışanların işe alımında, terfi ve eğitim 
konularında eşit davranıldığına ilişkin ifadeler 
yer almakta mıdır?  

E E E E E 

-Çalışanları ilgilendiren konularda alınan kararlar 
çalışanlara ya da temsilcilerine bildirilmekte 
midir? 

E E E E E 

-Çalışanların görev tanımı, dağılımı, performans 
ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından 
belirlenip çalışanlara duyurulmakta mıdır? 

E E E E E 

-Çalışma ortamının çalışanlar için güvenli 
koşulları sağladığına ve iyileştirildiğine ilişkin 
yönetici beyanı bulunmakta mıdır? 

     

-Çalışanlar arasında dil, din, renk ve cinsiyet 
ayrımı yapılmadığına dair bir beyan bulunmakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı veya 
çalışma koşullarında meydana gelecek bir 
değişikliğe ilişkin kararlarda sendikalardan görüş 
alındığına dair bir beyan bulunmakta mıdır? 

H H H H H 

5.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler    /4      
-Şirketin sağladığı hizmetlerle ilgili olarak      
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belirlenmiş bir kalite standardı söz konusu 
mudur?   
-Bu standardın korunmasına ilişkin bir 
düzenleme söz konusu mudur ya da bu konuda 
müşteri şikayetlerine ilişkin bir beyan 
bulunmakta mıdır? 

     

-Müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin 
gizliliğine özen gösterildiğine ilişkin bir beyan 
bulunmakta mıdır? 

     

-Şirketin müşteri ve diğer menfaat sahipleri ile 
ilişkilerini güçlendirmeye dönük çabalarına 
ilişkin bir beyanı yer almakta mıdır? 

     

6.Etik Kurallar   /1      
-Şirketin kamuya açıklanmış bir etik kuralları var 
mıdır? 

E E E E E 

7.Sosyal Sorumluluk   /3      
-Şirketin sosyal sorumluluk politikası var mıdır? E E E E E 
-Şirket faaliyetlerinde çevreye zarar vermediği, 
tüketici ve kamu sağlığına uyulduğuna ilişkin 
beyanı bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

-Şirketin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 
projeleri bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

IV. YÖNETİM KURULU Evet Toplamı/Toplam  
                                                                            Yanıt 

31/43 33/45 33/45 38/45 40/46 

Yönetim Kurulu Puanı 25,23 25,66 25,66 29,55 30,43 

1.Yönetim Kurulunun Temel Fonksiyonları    /7      
-Şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenmiş 
vizyon ve misyonu bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulunun yöneticiler tarafından 
oluşturulan stratejik hedeflerini onayladığına dair 
bir beyan bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulunun oluşturduğu bir risk 
yönetimi ve iç kontrol mekanizması bulunmakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını yerine 
getirebilmesine olanak sağlayan komiteler 
mevcut mudur? 

E E E E E 

-Yöneticileri atamak ve görevden almak yönetim 
kurulunun sorumluluğunda mıdır? 

     

-Yönetim kurulu şirket faaliyetlerinin mevzuata, 
esas sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygun 
olduğuna dair bir beyan vermekte midir? 

     

-Yönetim kurulu şirket ile menfaat sahipleri 
arasında meydana gelen anlaşmazlıkların 
çözümünde öncü bir rol oynadığı belirtilmekte 
midir?   

     

2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Görev 
ve Sorumlulukları    /11 

     

-Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı 
varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve 
yetkileri faaliyet raporunda açıklanmakta mıdır?  

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri için 
gerekli zamanı ayırabilmesi ve şirket dışı başka 
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görevler almasına ilişkin olarak belirli kurallar 
var mıdır?   
-Yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapması 
ve rekabet etmesini engelleyen kuralların 
olduğuna ya da kurallara ilişkin beyan 
bulunmakta mıdır?  

E H H H H 

-Yönetim kurulu üyeleri toplantılara fiziki katılım 
dışında elektronik olarak da katılabilmekte midir? 

     

-Yönetim kurulu düzenli olarak ve önceden 
planlanarak en az ayda 1 kez mi toplanmaktadır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu toplantısından en az 7 gün önce 
ilgili belge ve bilgiler yönetim kurulu üyelerine 
sunulmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı 
bulunmakta mıdır? 

- E E E E 

-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemelerle yazılı hale 
getirilmiş midir? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı esas 
sözleşmede yer almakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu toplantılarında bağımsız 
üyelerin muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve 
ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya 
açıklanmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
konumları nedeniyle şirkette oluşacak zararlar, 
şirket sermayesinin %25 ini aşmayan bir bedelle 
sigorta ettirildiklerine ilişkin bir beyan 
bulunmakta mıdır?  

H H H E E 

3.Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi    /15      
-Yönetim kurulu üye sayısı en az 5 kişiden 
oluşmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel 
müdür görevleri birbirinden ayrılmış mıdır? 

E E E E E 

- Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel 
müdür görevleri birbirinden ayrılmamış ise 
gerekçeleri ile faaliyet raporunda belirtilmiş 
midir? 

     

-Yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlası 
icrada görevli olmayan kişilerden oluşmakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulunda yer alan bağımsız üye sayısı 
toplam üye sayısının en az 3’te birinden 
oluşmakta mıdır?  

H E E E E 

-Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilen ücret 
ve huzur hakkı gibi maddi imkanlar bağımsızlığı 
zedelemeyecek şekilde midir? 

E E E E E 

-Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sahip 
oldukları hisse senedi yüzdesi %1’in altında 
mıdır? 

     

-İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri 
bağımsız üyeler midir? 

E E E E E 

-Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi - - - - E 
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3 yıl mıdır? 3 yıldan sonra tekrar seçilebilirler  
-Bağımsız yönetim kurulu üyeleri üstlendikleri 
görevi yerine getirebilecek mesleki eğitim ve 
tecrübeye sahipler midir? (Yönetim kurulu 
üyeleri mali tablo okuma ve analiz edebilme, 
şirketle ilgili hukuki düzenlemeler ilişkin bilgilere 
sahip midir?) 

E E E E E 

-Yönetim kurulunda son 10 yılda 6 yıldan fazla 
yönetim kurulu üyeliği yapan biri bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak atanmamakta mıdır?  

H H E E E 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin borsada 
işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görevi 
bulunmamakta mıdır?  

- E E E E 

-Bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlık 
beyanı bulunmakta mıdır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde birikimli 
oy sistemi bulunmakta mıdır? 

     

-Yönetim kurulunda en az 1 kadın üye 
bulunmakta mıdır? 

H E E E E 

4.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar   /3      
-Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı 
verilmekte midir? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyelerine borç verilmediği, kredi 
kullandırılmadığına ilişkin bir beyan bulunmakta 
mıdır? 

E E E E E 

-Bağımsız yönetim kurulu üyelerine hisse 
opsiyonu, şirketin performansa dayalı 
ücretlendirme sistemleri yerine bağımsızlıklarını 
koruyabilecekleri bir ücret sistemi mi 
uygulanmaktadır? 

E E E E E 

5. Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı    /14 

     

-Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinden mi seçilmiştir? 

E E E E E 

-Komiteler en az 2 üyeden mi oluşmuştur? E E E E E 
-Komitede bulunan üyeler icrada görevli olmayan 
üyelerden mi oluşmaktadır? 

E E E E E 

-Yönetim kurulu üyeleri sadece bir komitede mi 
yer almaktadır? (Birden fazla komitede yer 
almayacak) 

E H H H H 

-Denetimden sorumlu bir komite bulunmakta 
mıdır?  

E E E E E 

-Denetimden sorumlu komite üyeleri bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinden mi seçilmektedir? 

E E E E E 

-Kurumsal yönetim komitesi yer almakta mıdır? E E E E E 
-Kurumsal yönetim komitesi 3 üyeden mi 
oluşmaktadır? 

H H H E E 

-Kurumsal yönetim komitesi üyelerinin 
çoğunluğu bağımsız üye mi? 

H H H H E 

-Kurumsal yönetim komitesi yatırımcı ilişkiler 
bölümü ile koordineli olarak çalışmakta mıdır? 

E E E E E 

-KY komitesi başkanlığı görevini icra E E E E E 
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başkanı/genel müdür dışındaki bir kişi mi 
üstlenmektedir? 
-Riskin erken teşhis edilmesine yönelik komite 
bulunmakta mıdır?   

H H E E E 

-Aday gösterme komitesi oluşturulmuş mudur? H H H H H 
-Ücret belirleme komitesi oluşturulmuş mudur? H H H H H 
6.Yöneticiler   /4      
-İcra başkanı/genel müdür şirket dışında başka 
bir görevi üstlenmediklerine ilişkin beyan ya da 
bilgi bulunmakta mıdır? 

H H H E E 

-Yöneticiler makamın gerektirdiği yeterliliklere 
sahip midirler? 

E E E E E 

-Yöneticilerin şirket işleri ile ilgili olarak hediye 
kabul etmedikleri veya haksız menfaat 
sağlamadıklarına ilişkin bir beyan bulunmakta 
mıdır? 

H H H H H 

-Yöneticilerin görevlerini yerine getirirken şirketi 
ya da 3. Kişilere zarar vermediklerine ilişkin bir 
beyan bulunmakta mıdır? 

H H H H H 
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EK.2. I. CRT ANALİZİ SONUÇLARINA İLİŞKİN MODEL ÖZETİ, REGRESYON AĞACI, RİSK 

TABLOSU, DÜĞÜM KAZANÇ ÖZETİ VE VEKİL TABLOSU 

                                                            Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken Kurumsal Yönetim Puanı 

Bağımsız Değişkenler Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, İşletme Değeri, Aktif Karlılığı, 

Özkaynak Karlılığı, Net Kar Marjı, İşletme 

Büyüklüğü, Borç/Aktifler, Cari Oran, 

İşletme Yaşı, Borsada İşlem Görme Süresi  

Doğrulama  Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde Oluşan 

Asgari Durumlar 

10 

Çocuk Düğümde oluşan 

Asgari Durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler İşletme Büyüklüğü, Halka Açıklık Oranı, 

En büyük Ortak Oranı, Aktif Karlılığı, 

İşletme Yaşı, İşletme Değeri, 

Borç/Aktifler, Özkaynak Karlılığı, Borsada 

İşlem Görme Süresi, Net Kar Marjı, Cari 

Oran  

Düğüm sayısı 11 

 Terminal sayısı  6 

Derinlik 4 

 

 

 
Düğüm Kazanç Özeti 

Düğüm N Yüzde Ortalama 

9 10 17,2% 92,3367 

10 5 8,6% 88,7120 

7 5 8,6% 83,3510 

6 8 13,8% 82,6969 

4 13 22,4% 66,2799 

3 17 29,3% 51,6182 
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Risk Tablosu 

Tahmini Std. Hata 

34,439 9,986 
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EK.3. II. CRT ANALİZİ SONUÇLARINA İLİŞKİN MODEL ÖZETİ, REGRESYON AĞACI, RİSK 

TABLOSU, DÜĞÜM KAZANÇ ÖZETİ VE VEKİL TABLOSU 

          Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişken Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde Oluşan 

Asgari Durumlar 

10 

Çocuk düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler Kurumsal Yönetim Puanı, Borsada işlem 

Görme Süresi, Halka Açıklık Oranı, En 

büyük Ortak Oranı, İşletme Yaşı, İşletme 

Büyüklüğü, Borç/Aktifler, Cari Oran, Net 

Kar Marjı  

Düğüm sayısı 11 

 Terminal sayısı  6 

Derinlik 4 
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Budama sonrası;          
 Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişken Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde Oluşan 

Asgari Durumlar 

10 

Çocuk düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler Kurumsal Yönetim Puanı, Borsada İşlem 

Görme Süresi, Halka Açıklık Oranı, En 

büyük Ortak Oranı, İşletme Yaşı, İşletme 

Büyüklüğü, Borç/Aktifler, Cari Oran, Net 

Kar Marjı  

Düğüm sayısı 9 

 Terminal sayısı  5 

Derinlik 3 

 

 
Düğüm Kazanç Özeti 

Düğüm N Yüzde Ortalama 

6 9 15,5% 2,8478 

7 8 13,8% 1,2050 

4 10 17,2% 1,1930 

5 6 10,3% 1,1567 

8 25 43,1% ,5344 

 
Risk Tablosu 

Tahmin Std. Hata 

,107 ,026 
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EK.4. III. CRT ANALİZİ SONUÇLARINA İLİŞKİN MODEL ÖZETİ, REGRESYON AĞACI, RİSK 

TABLOSU, DÜĞÜM KAZANÇ ÖZETİ VE VEKİL TABLOSU 

 
                                                            Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişken Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı, Pay Sahipliği Puanı, 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Puanı, 

Menfaat Sahipleri Puanı, Yönetim Kurulu 

Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde Oluşan 

Asgari Durumlar 

10 

Çocuk düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Puanı, 

İşletme Yaşı, Borsada İşlem Görme Süresi, 

Kurumsal Yönetim Puanı, Pay Sahipliği 

Puanı, Borç/Aktifler, Menfaat Sahipleri 

Puanı, İşletme Büyüklüğü, Halka Açıklık 

Oranı, En büyük Ortak Oranı, Yönetim 

Kurulu Puanı, Cari Oran, Net Kar Marjı  

Düğüm sayısı 9 

 Terminal sayısı  5 

Derinlik 3 
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Budama sonrası; 

                                                Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişken Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı, Pay Sahipliği Puanı, 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Puanı, 

Menfaat Sahipleri Puanı, Yönetim Kurulu 

Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde Oluşan 

Asgari Durumlar 

10 

Çocuk düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Puanı, 

İşletme Yaşı, Borsada İşlem Görme Süresi, 

Kurumsal Yönetim Puanı, Pay Sahipliği 

Puanı, Borç/Aktifler, Menfaat Sahipleri 

Puanı, İşletme Büyüklüğü, Halka Açıklık 

Oranı, En büyük Ortak Oranı, Yönetim 

Kurulu Puanı, Cari Oran, Net Kar Marjı  

Düğüm sayısı 7 

 Terminal sayısı  4 

Derinlik 2 

 

 
Düğüm Kazanç Özeti 

Düğüm N Yüzde Ortalama 

6 6 10,3% 3,1733 

5 5 8,6% 1,7360 

4 16 27,6% 1,2144 

3 31 53,4% ,6565 
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Risk Tablosu 

Tahmini Std. Hata 

,134 ,023 
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EK.5.  IV. CRT ANALİZİ SONUÇLARINA İLİŞKİN MODEL ÖZETİ, REGRESYON AĞACI, RİSK 

TABLOSU, DÜĞÜM KAZANÇ ÖZETİ VE VEKİL TABLOSU 

                                                           Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişkenler Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

10 

Çocuk Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler İşletme Büyüklüğü, Borç/Aktifler, Halka 

Açıklık Oranı, İşletme Yaşı, Cari Oran, 

Borsada İşlem Görme Süresi, En büyük 

Ortak Oranı, Net Kar Marjı, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Düğüm sayısı 7 

 Terminal sayısı  4 

Derinlik 3 

 
Düğüm Kazanç Özeti 

Düğüm N Yüzde Ortalama 

1 8 26,7% 1,2050 

3 5 16,7% ,6760 

5 9 30,0% ,5311 

6 8 26,7% ,3188 

 
Risk Tablosu 

Tahmini Std. Hata 

,025 ,006 
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EK.6. V. CRT ANALİZİ SONUÇLARINA İLİŞKİN MODEL ÖZETİ, REGRESYON AĞACI, RİSK 

TABLOSU, DÜĞÜM KAZANÇ ÖZETİ VE VEKİL TABLOSU 

                                                           Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişkenler Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Çocuk Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

3 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler İşletme Büyüklüğü, Cari Oran, Kurumsal 

Yönetim Puanı, Net Kar Marjı, İşletme 

Yaşı, Borç/Aktifler, Halka Açıklık Oranı, 

En büyük Ortak Oranı, Borsada İşlem 

Görme Süresi  

Düğüm sayısı 11 

 Terminal sayısı  6 

Derinlik 3 
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Budama Sonrası; 

                                                            Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken İşletme Değeri 

Bağımsız Değişkenler Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Çocuk Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

3 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler İşletme Büyüklüğü, Cari Oran, Kurumsal 

Yönetim Puanı, Net Kar Marjı, İşletme 

Yaşı, Borç/Aktifler, Halka Açıklık Oranı, 

En büyük Ortak Oranı, Borsada İşlem 

Görme Süresi  

Düğüm sayısı 9 

 Terminal sayısı  5 

Derinlik 3 

 

 
Düğüm Kazanç Özeti 

Düğüm N Yüzde Ortalama 

4 3 10,7% 3,6700 

8 3 10,7% 2,6767 

7 4 14,3% 2,0825 

6 3 10,7% 1,4567 

5 15 53,6% 1,0273 

 
Risk Tablosu 

Tahmini Std. Hata 

,027 ,006 
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EK.7.  VI. CRT ANALİZİ SONUÇLARINA İLİŞKİN MODEL ÖZETİ, REGRESYON AĞACI, RİSK 

TABLOSU, DÜĞÜM KAZANÇ ÖZETİ VE VEKİL TABLOSU 

                                                      Model Özeti 

Özellikler Yöntem CRT 

Bağımlı Değişken Aktif Karlılığı 

Bağımsız Değişkenler Halka Açıklık Oranı, En büyük Ortak 

Oranı, Net Kar Marjı, İşletme Büyüklüğü, 

Borç/Aktifler, Cari Oran, İşletme Yaşı, 

Borsada İşlem Görme Süresi, Kurumsal 

Yönetim Puanı  

Doğrulama Yok 

Maksimum Ağaç 

Derinliği 

5 

Ana Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

10 

Çocuk Düğümde oluşan 

asgari durumlar 

5 

Sonuçlar Bağımsız Değişkenler Kurumsal Yönetim Puanı, Halka Açıklık 

Oranı, En büyük Ortak Oranı, İşletme 

Büyüklüğü, Borç/Aktifler, Borsada işlem 

Görme Süresi, İşletme Yaşı, Cari Oran, Net 

Kar Marjı  

Düğüm sayısı 5 

 Terminal sayısı  3 

Derinlik 2 

 
Düğüm Kazanç Özeti 

Düğü

m N Yüzde Ortalama 

3 10 17,2% ,201080 

4 11 19,0% ,070237 

1 37 63,8% ,016645 

 
Risk Tablosu 

Tahmin Std. Hata 

,002 ,001 
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