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Borsa İstanbul Bilişim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim ve
Finansal Performans Açısından Değerlendirilmesi
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Gökhan CEBECİ *
Özet

Tüm endüstrilere kaldıraç etkisi yaratarak ekonomik kalkınmada önemli rol oynayan
bilişim sektörünün ülkemizde henüz yeterince gelişmediği görülmektedir. Borsa İstanbul’da yer
alan bilişim şirketi sayısı ve bu şirketlerin yarattığı işlem hacmi diğer dünyadaki büyük borsalar
ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bu çalışmada, Borsa İstanbul Bilişim Endeksinde yer
alan şirketler kurumsal yönetim ve finansal performans açısından incelenmiştir.
Kurumsal yönetim çalışmasında; bilişim endeksinde yer alan şirketlerin 2013 yılına ait
faaliyet raporlarındaki uyum beyanları incelenmiştir. Yapılan incelemede, yetkili
derecelendirme kuruluşları tarafından kurumsal yönetim endeksinde yer alan firmalara not
verilirken kullanılan model dikkate alınmıştır. İnceleme neticesinde şirketlerin, Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyum konusunda genel olarak çalışma yaptıkları, fakat bu çalışmaların
henüz yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.
Finansal performans çalışmasında ise şirketlerin 2009-2013 yıllarına ait bilanço ve gelir
tabloları incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında şirketlerin finansal performans oranları
hesaplanmıştır. Çalışma neticesinde, bilişim şirketlerinin kısa vadeli borç ödeme gücünün
yüksek ve net çalışma sermayelerinin yeterli olduğu görülmüştür.
Ülkemizde Bilişim endeksinde yer alan şirket sayısının oldukça az olduğu, ayrıca bu
şirketlerden de sadece Logo şirketinin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Endeksinde yer aldığı
görülmüştür. Bilişim Endeksinde yer alan firma sayısı, bununla birlikte bu firmalarda kurumsal
yönetim ilkeleri uygulanarak Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olabilecek bilişim firma sayısı
artmalıdır. Bu artışın ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Endeksi, Bilişim şirketleri, Kurumsal Yönetim, Finansal Performans,
Borsa İstanbul

Evaluation of The Companies Included in Borsa Istanbul Information
Technology Index in Terms of Corporate Governance And Financial
Performance
Abstract
It is seen that the information technology sector, which plays an important role in the
economic development by creating leverege effect to all other industries, is not developed
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sufficiently yet in Turkey. Also the number of information technology companies listed in Borsa
Istanbul and the transaction volume of these companies are very low when you compare with
the other major stock exchanges in the world. In this study, the companies included in Borsa
Istanbul Information Technology Index are evaluated in terms of corporate governance and
financial performance.
In corporate governance study, compliance statements in the annual reports of 2013
of the companies included in the information technology index were evaluated. In this
evaluation, the model which is used to give score for the companies included in corporate
governance index by the authorized rating agencies is considered. As a result of this evaluation,
it is seen that the companies generally make efforts to comply with Corporate Governance
Principles, but these efforts are not sufficient yet.
In the study of financial performance; 2009 – 2013 balance sheets and income
statements of the companies were evaluated. With the scope of this evaluation, the
companies’ financial performance ratios were calculated. As a consequence of the study, it is
determined that short term debt paying ability of the information technology companies is
high and net working capital of these companies is enough.
The number of companies included in Information Technology Index is very low,
moreover it is seen that only the company called Logo among these companies is included in
Corporate Governance Index at the same time. The number of companies included in
Information Technology, and also by applying the corporate governance principles to these
companies the number of information technology companies which may be included in
Corporate Governance Index should be increased. It is considered that this increase will also
provide important contribution to the country economy.
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