ÖZET
Günümüzde halka açık şirketler geçmişe oranla çok daha karmaşık bir
yapıya sahiptir. Bunun temel nedeni çok sayıda pay sahibinin olması ve bu pay
sahiplerinin aynı anda işletmeyi yönetmesinin olanaksız olmasıdır. Bununla
birlikte, büyük işletmeler faaliyetleri sonucunda yalnızca pay sahiplerini değil
bunun yanında paydaşları olarak nitelendirilen, müşteriler, tedarikçiler,
çalışanlar, kredi kurumları, devlet ve toplum gibi çok sayıda çıkar grubunu da
etkileyebilmektedir. Bu çıkar gruplarının da çeşitli şekillerde işletmeye yarar
sağlayabilmeleri veya zarar verebilmeleri söz konusudur. Tüm bunlar dikkate
alındığında, işletmelerinin uzun vadede başarısının pay sahiplerinin ve diğer
paydaşların çıkarlarının eşit şekilde gözetilmesine bağlı olduğunu söylemek
olasıdır.
İşletmedeki tepe yöneticiler, yapmış oldukları faaliyetleri ve planlarını,
kurumsal açıklamalar aracılığıyla pay sahiplerine ve diğer paydaşlara
bildirmektedir. Dolayısıyla, açıklanan bu bilgilerin doğruluğu, bu grupların
işletme ile ilgili alacakları kararlarda büyük önem taşımaktadır. Diğer yönden,
bu bilgiler, işletmedeki tepe yönetimin işletmeyi yasalara ve diğer etik kurallara
uygun olarak, tüm pay ve çıkar sahiplerinin hak ve çıkarlarını eşit şekilde
dikkate alarak yönetip yönetmediklerinin de bir kanıtıdır.
Bazı durumlarda işletmedeki tepe yöneticilerin, kendi çıkarlarına ya da
işletmede büyük miktarda payı olan pay sahipleri gibi güçlü bir grubun
çıkarlarına hizmet etmek amacıyla çeşitli yolsuzluk olaylarına karıştıkları
görülmektedir. Yolsuzluk olaylarına karışan yöneticiler, bunu gizlemek
amacıyla, pay ve çıkar sahiplerine karşı bu yöneticilerin hesap verebilirliğini
sağlayan kurumsal açıklamaları, özellikle de finansal raporları çeşitli şekillerde
tahrip edebilmektedir. Son yıllarda uluslararası işletme çevrelerinde sıklıkla
rastlanan bu tür olaylar, ulusal ekonomilere büyük zarar vermiş ve kamunun
yapılan kurumsal açıklamalara olan güvenini zedelemiştir. Bu doğrultuda,
işletme yönetiminin başta pay sahipleri olmak üzere çeşitli çıkar gruplarına
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karşı hesap verebilirliğini, şeffaflığını, eşitliğini ve sorumluluğunu sağlamada
etkili bir araç olan “kurumsal yönetişim” kavramı önem kazanmıştır. İşletmede
bulunan yönetim kurulu, denetim kurulu, tepe yönetim takımı gibi organlar ve
işletme dışından işletme yönetiminin yaptığı kurumsal finansal açıklamaları
denetleyen dış denetçiler gibi oluşumlar üzerinde kurulan çeşitli yönetişim
mekanizmaları aracılığıyla, kurumsal açıklama, özellikle kurumsal finansal
raporlama sürecinin doğruluğunu güvence altına alınmaya çalışılmaktadır.
Bu çalışmada, konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürde yapılan
çalışmalar incelenerek, yönetim kurulu, denetim kurulu, tepe yönetim takımı ve
dış denetçiler gibi oluşumlardaki kurumsal yönetişim mekanizmalarının
kurumsal açıklamalar ve kurumsal açıklamaların önemli bir bölümünü
oluşturan finansal raporlama üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kurumsal yönetişim, yönetişim mekanizmaları, kurumsal
açıklamalar, finansal raporlama.
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