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1018 – Kurumsal Yönetim Güncelleme Tablosu 

 

Çalışma Notu Adı Güncellenen Bölüm İsimleri  
Güncellemenin / İyileştirmenin Kapsamına İlişkin 

Bilgi 

Çıkarılan / Eklenen / 

Güncellenen 

1018 – Kurumsal Yönetim 4.1. PAY SAHİPLERİ 

1) TTK'nın 411'inci maddesi uyarınca azınlık tanımına 
"en az" ifadesi eklenmiştir. Değişiklik sonrasında 
düzenleme, "Azınlık pay sahipleri anonim şirketin 
sermayesinin en az %10'una sahip olan pay 
sahipleridir. Halka açık anonim şirketlerde ise 
sermayenin en az %5'ine sahip olanlar azınlık pay 
sahipleri olarak kabul edilir" şeklinde olmuştur. 
2) Kuruluş belgelerine ilişkin TTK'nın 336'ncı 
maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan "kurucular 
beyanı" ibaresi, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı 
Kanunun 73 üncü maddesiyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu nedenle ilgili düzenlemedeki 
"kurucular beyanı" ibaresi silinmiştir.  
3) 72'nci sayfada yer alan TTK'nın 425,432'nci 
maddelerine ilişkin açıklamadaki ifade hatası 
düzeltilmiş ve TTK'nın 425'inci maddesine uygun 
olarak "ve" ifadesi "veya" olarak değiştirilmiştir.  

Güncelleme 
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Güncellemenin / İyileştirmenin Kapsamına İlişkin 

Bilgi 

Çıkarılan / Eklenen / 
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1018 – Kurumsal Yönetim 4.4. YÖNETİM KURULU 

1) Tüzel kişinin yönetim kuruluna üye olabilmesi 
TTK'nın 359'uncu maddesinde düzenlendiğinden, 
360'ncı maddenin başına 359 numarası eklenmiştir. 
2) TTK'nın 364'üncü maddesinde ancak haklı bir 
sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerinin 
genel kurul kararıyla her zaman görevden 
alınabilmelerinin mümkün olduğu düzenlenmiştir. 
"Gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya 
gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin 
varlığı hâlinde" ibaresi eklenmiştir.  
3) TTK'nın 375/c ve f) maddelerine ilişkin açıklamalara 
"yıllık faaliyet raporu" da eklenmiş ve yazım buna 
göre düzeltilmiştir.  
4) TTK'nın 395'inci maddesinde "yönetim kurulu 
üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının" ifadesine 
"393 üncü maddede sayılan" ifadesi eklenerek, tüm 
yakınları şeklindeki ifade düzeltilmiştir.  
5) TTK'nın 557'nci maddesi metni, önemine binaen 
ilgili kısma eklenmiştir.  
6) TTK'nın 562'nci maddesindeki yazım hatası 
düzeltilmiştir. 

Güncelleme 

1018 – Kurumsal Yönetim 4.4. YÖNETİM KURULU 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesinde 
yönetim kurulu üyelerinin "en çok" 3 yıl için 
seçilebilecekleri belirtilmekle birlikte Çalışma 
Notu'nda sehven "en az" 3 yıl için seçilebilecekleri 
belirtilmiştir. Bu "en az" ifadesi "en çok" olarak 
düzeltilmiştir. 

Güncelleme 

1018 – Kurumsal Yönetim 5.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı bölümde 5. 
paragrafta (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde bu 
şekilde yer almakla beraber mevcut uygulamada gün 
boyu devam eden tek seans bulunduğundan, seans 
sonu kapanış fiyatı kullanılmakta olup "ikinci seans 
kapanış değeri" ifadesindeki "ikinci seans" ifadesi 
silinmiştir. 

Güncelleme 
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1018 – Kurumsal Yönetim 7.2.2. Sürdürülebilirlik Endeksi 

1) Sürdürülebilirlik Endeksine ilişkin Borsa İstanbul'un 
sayfasına ilişkin link düzeltilmiştir. 
2) 2021 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 
alacak şirketlerin belirlenmesinde Borsa İstanbul ile 
Refinitiv Enformasyon Limited Şirketi (“Refinitiv”) 
arasında yapılan anlaşma kapsamında Refinitiv’in 
sürdürülebilirlik değerleme sonuçlarının kullanılmaya 
başlanması nedeniyle güncelleme yapılmıştır.  
3) BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için Ocak-Mart, 
Nisan- Haziran, Temmuz-Eylül,-Ekim-Aralık olmak 
üzere yılda 4 endeks dönemi bulunması kapsamında 
güncelleme yapılmıştır. 
4) BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için 
şirketlerin sağlaması gerekli koşullar kapsamında 
güncelleme yapılmıştır. 

Güncelleme 

1018 – Kurumsal Yönetim 7.2.2. Sürdürülebilirlik Endeksi 

48 numaralı dipnot güncellenmiştir. 2021 yılında 
"BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları" ayrı 
bir kural seti olmaktan çıkarılmış, "BIST Piyasa Değeri 
Ağırlık Pay Endeksleri Temel Kuralları"nın içine 
katılmıştır. 

Güncelleme 

1018 – Kurumsal Yönetim 7.2.2. Sürdürülebilirlik Endeksi 

Sürdürülebilirlik Endeksi başlıklı bölümde anlatım 
bozukluğu bulunan bazı bölümlerde ifade değişikliği 
yapılmıştır. Bazı paragrafların yeri değiştirilmiştir. 
Ayrıca EIRIS ile yapılan anlaşma sona erdiğinden 
onunla ilgili bölüm silinmiştir. 

Güncelleme 

 


