
Bu çal mada, mevduat toplayan bankalar n Kurumsal Yönetim Endeksinde yer 
almalar n n finansal performanslar na olan etkisi ara t r lm t r. Bu amaçla, 2012 
sonu itibar  ile B ST bünyesinde i lem gören ve be i Kurumsal Yönetim Endeksinde 
yer alan mevduat toplayan toplam 14 ticari bankan n 2007-2012 verileri 
kullan larak panel veri analizi gerçekle tirilmi tir. Analiz sonucu, endekste yer 
almak ile piyasa de eri aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir ili ki 
saptanamam t r. Bankalar n piyasa de eri ile aktif karl l  ve özsermaye 
büyüklü ü aras nda pozitif, piyasa de eri ile mevduat büyüklü ü aras nda ise 
negatif ili ki vard r. 

Anahtar Kelimeler: Borsa stanbul, Panel Veri Analizi, Kurumsal Yönetim 
Endeksi, Banka Performans

Impact of Listing in Corporate Governance Index Upon the 
Performance of Depository Banks: A Case of BIST

This study aims at investigating the impact of listing in Corporate Governance 
Index on the performance of depository banks. For that purpose, panel data 
regression is used in analyzing the data of 14 depository banks, with the five in 
Corporate Governance Index as of the end of 2012, all listed on BIST. Results of the 
study reveal that there is no statistically significant relationship between market 
value and getting listed in the Index.  Market value is positively related to return on 
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equity and equity volume whereas there is a negative relationship between market 
value and deposit volume. 
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Tablo 1. Analize Konu Olan Bankalar n Listesi 

*Parantez içindeki tarihler bankalar n endekse giri  y llar d r. 
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(MA: Mevduat Büyüklü ü, Ö/A: Özsermaye /Aktifler (%),  ROA: Aktif Karl l k (%), 
K/A: Krediler/Aktifler (%)) 
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Tablo 5. Panel Veri Regresyon Sonuçlar  

9.3293 0.37199 25.0792 0.0000 
0.0368 0.11465 0.32161 0.7488 
-0.0094 0.00405 -2.34279 0.0222 
0.0294 0.00737 3.99851 0.0002 
0.0782 0.02506 3.11977 0.0027 
0.0068 0.00579 1.18203 0.2415 

0.937  

0.919 

2.357 

53.741 

0.000 
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Yirminci yüzy l n ba ndan itibaren, insan n d  dünyay  nas l anlad  ve 
alg lad  sosyal bilimlerin ba l ca meselelerinden biri olmu tur. D  dünyada 
insandan ba ms z, kendi ba na bir gerçekli in var oldu undan giderek 
vazgeçilmesiyle birlikte, insan n gerçekli in in ac s na dönü tü ü modernlik 
ko ullar nda, ‘gerçekli in insanlar aras ndaki uzla man n bir sonucu oldu u’ 
giderek yayg n bir tart ma konusu haline gelmi tir. Buna paralel olarak, felsefe ve 
sosyal bilimler alan nda, insan n d  dünyay  nas l alg lad na yönelik problemler 
ile giderek daha fazla ilgilenilmeye ba lanm t r. Bu sayede, alg  teorilerine ilginin 
giderek artmas yla birlikte, nesneyi farkl  aç lardan alg layan öznenin konumu, 
i levi ve etkinli inin biçimi daha önemli bir mesele haline gelmi tir. nsan n 
gerçekli e ula mak için nas l bir metot kullanmas  gerekti i probleminden, insan n 
gerçekli i kendi konumuna göre nas l farkl  tarzlarda alg lad  problemine geçi se, 
çe itli sosyal ve dü ünsel geli melerin bir sonucudur. Nominalizmin Kuzey 
Avrupa’da etkin ve belirleyici bir dü ünce ak m  haline gelerek, önce tüm 
Avrupa’ya, daha sonra ise tüm dünyaya yay lmas , sürecin belirleyici faktörüdür. 
Önceleri Luther ile Erasmus daha sonra ise Descartes ile Hobbes aras nda 
gerçekle en ‘özgür irade ve determinizm problemi’ne dair tart malarda, modern 
öznenin her eyin merkezinde konumland r lmas yla, ‘özgür iradeci’ yakla m n 
yayg nl k kazanmas  alg  teorilerine yönelik ilginin artmas n  sa layan ba l ca 
etkendir. Bu nedenle günümüzde, özellikle sosyal psikoloji ve ileti im bilimlerinde 
yayg n biçimde ba vurulan alg  teorilerinin teolojik kökenleri, dü ünce tarihi 
çal malar  çerçevesinde, dikkatle ele al nmal d r. Bu sayede, teolojik çal malar ile 
sosyal bilimler aras ndaki ba lar ortaya ç kar larak, alg  teorisinden faydalanan 
kimi bilim sahalar n n, kulland klar  metotlar n dü ünsel kökenlerine dair 
fark ndal k elde etmeleri temin edilebilir. Ayr ca, özellikle, ileti im bilimlerinde 
kullan lan çe itli metotlar n n biçimlenmesinde etkili olan alg  teorilerinin teolojik 
kökenlerinin incelenmesi zaruridir. Zira insan n d  dünyay  nas l bir biçimde 
alg lad na dair incelemeler ileti im sistemlerinin in as nda etkili olmaktad r. 
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