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BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ TEMEL KURALLARI 

1. AMAÇ 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin (Endeks) amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve 

kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı bir 

endeks oluşturulması, Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında 

sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasıdır. 

Endeks, şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlamda 

karşılaştırma imkanı vermektedir. Endeks ile şirketlere iyileştirme yapmak ve yeni 

hedefler belirlemek için bir performans değerlendirme aracı sunulmuş ve kurumsal 

şeffaflık ve hesap verebilirliklerini, sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim 

becerilerini geliştirme imkanı sağlanmış olmaktadır. 

Endeks ayrıca yatırımcıların sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini 

benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak bir araç 

sunmaktadır. 

2. TANIMLAR VE GENEL KURALLAR  

2.1. Piyasa Değeri 

Piyasa değeri, sermayeyi temsil eden toplam pay sayısının (esas sermaye 

sisteminde yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına kadar 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) oluşturulan geçici paylar da dahil olmak 

üzere) pay fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. 

2.2. Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 

Fiili dolaşımdaki pay oranı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Borsa 

İstanbul piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir bir 

kavram olarak tanımlanmış olup, MKK tarafından hesaplanarak ilan edilir. 

2.3. Fiili Dolaşımdaki Payların Katsayılı Piyasa Değeri 

Fiili Dolaşımdaki Payların Katsayılı Piyasa Değeri, toplam piyasa değerinin fiili 

dolaşımdaki pay oranı ve katsayı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. 

2.4. Katsayı 

Payın endeks içindeki ağırlığını ayarlamaya yarayan 0’dan büyük, 1’den küçük 

veya 1’e eşit bir sayıdır. 

2.5. Sınırlama Oranı 

Sınırlama oranı, payın endeks içindeki ağırlığını sınırlayan orandır. BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksi için sınırlama oranı %15’tir. 
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2.6. Sınırlama Yöntemi 

Sınırlamada aşağıdaki yöntem uygulanır. 

Endeksin kapsamında değişiklik olduğunda sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama 

kaldırılarak) endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı 

sınırlama oranından büyük olan pay varsa, payın ağırlığı katsayı aracılığıyla 

sınırlama oranına çekilir. 

Endeks dönemi başında, varsa endeks kapsamındaki değişiklikler yapıldıktan sonra 

sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) payların ağırlıkları incelenir. 

Ağırlığı sınırlama oranından büyük olan pay varsa, payın ağırlığı katsayı 

aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. 

2.7. A, B, C ve D Listeleri 

Borsa İstanbul’da işlem gören payların SPK tarafından belirlenmiş kriterlere göre 

değerlendirilmesi suretiyle oluşturulan, alım satım esasları farklılaştırılmış ve farklı 

tedbirlerin uygulandığı listeleri ifade eder. 

2.8. Döviz Kuru 

T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz Alış kurlarını ifade eder. 

2.9. Fiyat ve Getiri Endeksleri 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hem Fiyat hem de Getiri olarak hesaplanır. Fiyat 

Endeksi ve Getiri Endeksi arasındaki tek fark nakit temettü ödemelerinde ortaya 

çıkar. Nakit temettü ödemelerinde; Getiri Endeksinin bölen değerinde ödenen 

temettünün endekse dahil paylara ağırlıkları oranında yatırıldığı varsayımıyla 

düzeltme yapılırken, Fiyat Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün portföy 

dışına çıkarıldığı varsayımıyla düzeltme yapılmaz. 

2.10. Kapsam Dışı Paylar 

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda ve Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören paylar 

ile C veya D listesinde yer alan paylar BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına 

dahil edilmez. 

2.11. Endekslerin Hesaplanma ve Yayım Saatleri 

Fiyat Endeksleri seans süresince her 10 saniyede bir hesaplanır ve eşanlı olarak 

yayımlanır. Getiri Endeksleri ile yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler ise 

gün sonunda bir kez hesaplanır ve yayımlanır. 

2.12. Veri Hassasiyetleri 

 VERİ HASSASİYETLERİ 

Endeks Değerleri Tam sayıdan sonra 2 hane 

Endeks Bölen Değerleri Tam sayıdan sonra 8 hane 

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları 

FDPO (%) 

FDPO < % 1 ise tam sayıdan sonra 2 hane, 

FDPO>= % 1 ise tam sayı 

Katsayı Tam sayıdan sonra 12 hane 
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2.13. Endeks Dönemi 

Periyodik gözden geçirme sonucunda endeksin kapsamında yapılan dönemsel 

değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için Kasım-Ekim olmak üzere yılda 1 endeks 

dönemi bulunmaktadır. 

2.14. Dönemsel Değişikliklerin İlanı 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında dönemsel olarak yapılacak 

değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 5 gün önce ilan edilir. 

3. HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DÜZELTME  

3.1. Endeksin hesaplanmasında kayda alınan en son fiyatlar kullanılır. 

3.2. Endeks, kapsamında bulunan payların fiili dolaşımda bulunan kısmının katsayılı 

piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanır. 

Endeksin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: 

 n 
  (Fit / Dt ) * Nit  * Hit  * Kit 
 i=1 

Et = __________________________________ 
 Bt 

Et = Endeksin t zamandaki değeri 

n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı 

Fit = “i” nci payın t zamandaki fiyatı 

Nit = “i” nci payın t zamandaki toplam sayısı 
Hit = “i” nci payın t zamandaki endeks hesaplamasında kullanılan fiili dolaşımda 

bulunan kısmının toplam pay sayısına oranı 

Kit = “i” nci payın t zamandaki katsayısı 

Dt = Endeksin döviz kurunun t zamandaki değeri 

Bt = Endeksin t zamandaki bölen değeri 

3.3. Endekste Düzeltme: 

Madde 3.4’te sayılan durumlar nedeniyle endeks formülünün payında değişiklik 

meydana gelmesi halinde, endeksin bölen değerinde düzeltme yapılarak devamlılık 

sağlanır. 
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Endeksin düzeltilmiş bölen değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

 PD 

 Bt+1 =
    ( 1+

   ___________ )  Bt
 

 PDt 

Bt+1 = t+1 gününde kullanılacak düzeltilmiş bölen değer 

PD = Madde 3.4’te tanımlanan durumlar nedeniyle payların fiili dolaşımda 

bulunan kısmının katsayılı piyasa değerinde meydana gelen toplam 

değişiklik 

PDt = “t” günü endeks kapsamındaki payların fiili dolaşımda bulunan kısmının 

katsayılı toplam piyasa değeri 

Bt = “t” günü bölen değeri 

İşlem gören şirketlerin sermaye artırımı ve/veya temettü ödemelerinin Türk 

Lirasından farklı bir para birimi cinsinden gerçekleştirilmesi halinde, endekslerin 

bölen değerinin düzeltilmesinde, ilgili işlemin başlangıç tarihinden bir önceki iş 

gününe ait döviz kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilen tutarlar kullanılır. 

3.4. Endeksin bölen değerinde düzeltme yapılmasını gerektiren durumlar ve 

düzeltmenin yapılma zamanları: 

Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekste düzeltme yapılması gereken faaliyet 

türleri ile ilgili olarak, ilgili bildirimin söz konusu faaliyetin gerçekleşme tarihinden 

bir önceki iş günü en geç saat 16:30’a kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00’a 

kadar) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanmış olması gerekir. 

Aksi takdirde ilgili düzeltme, bildirimin KAP’ta yayımlandığı günü takip eden 

ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. 

Bir sonraki iş günü başlayacak şirket faaliyetlerine ilişkin liste, her gün saat 16:30 

itibariyle kesinleştirilerek KAP’ta ilan edilir. 

Nakit temettü ödemesi dışındaki bütün düzeltmeler hem fiyat hem de getiri 

endekslerinde yapılır. 

a) Nakit temettü ödemesi: 

Düzeltme temettü ödemeye başlama tarihinde, net temettü tutarı dikkate alınarak 

sadece getiri endekslerinde yapılır. 

b) Rüçhan hakkı kullanılarak nakit karşılığı sermaye artırımı: 

i) Payın hem son kapanış fiyatı, hem de temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış 

olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatına eşit veya daha 

yüksekse: 

Düzeltme, rüçhan hakkı kullanımı başlama tarihinde geçerli olacak şekilde 

yapılır. 

ii) Payın son kapanış fiyatı ve/veya temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak 

hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatının altındaysa: 



BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları   
    

 

Aralık 2017 5 / 13  Endeks ve Veri Direktörlüğü 

   

 

Bedelli artırım tutarına ilişkin düzeltme, rüçhan hakkı kullanımı ve kalan 

payların Birincil Piyasa’da satışını müteakip sermaye artırım sürecinin 

tamamlandığının KAP’ta yayımlandığı günü takip eden iş günü geçerli olacak 

şekilde yapılır. 

c) Rüçhan hakkı kullanılmayarak nakit karşılığı sermaye artırımı: 

i) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tahsisli olarak satılması halinde 

düzeltme, satış işleminin bitiş tarihini takip eden iş günü geçerli olacak 

şekilde yapılır. 

ii) Artırılan sermayeyi temsil eden payların halka arz edilmesi halinde düzeltme, 

satış işleminin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş günü geçerli olacak 

şekilde yapılır. 

ç) Endekse yeni pay alınması: 

Düzeltme, yeni payın endekse alındığı gün geçerli olacak şekilde yapılır. 

d) Endeksten pay çıkarılması: 

Düzeltme, payın endeksten çıkarıldığı gün geçerli olacak şekilde yapılır. 

e) Fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi: 

MKK tarafından haftanın son iş günü için ilan edilen fiili dolaşımdaki pay 

oranlarındaki değişimler takip edilerek, sermaye artırımı süreci nedeniyle 

meydana gelenler dışında diğer nedenlerle oluşan değişimlerin büyüklüğüne 

bakılır. 

Fiili dolaşımdaki pay oranı; 

- %50 ve daha küçükse ve oranda 5 puan veya daha fazla bir değişim varsa, 

- %50’den daha büyükse ve oranda 10 puan veya daha fazla bir değişim varsa 

düzeltme, takip eden haftanın üçüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. İki 

veya daha az iş gününden oluşan haftalar için fiili dolaşımdaki pay oranı 

değişikliği yapılmaz. ğ ve h maddelerine göre pay sayısının değiştirilmesi 

durumunda fiili dolaşımdaki pay oranı da MKK tarafından açıklanan son veri 

dikkate alınarak değiştirilir. 

Ortakların sahip olduğu payların, halka arz edilmesi halinde satış işleminin bitiş 

tarihini takip eden dördüncü iş günü geçerli olacak şekilde fiili dolaşımdaki pay 

oranı değişikliği yapılır. 

Gerekli görülmesi halinde Borsa İstanbul Genel Müdürlük kararı ile fiili 

dolaşımdaki pay oranlarında değişiklik yapılabilir. 

f) Şirketlerin birleşmesi: 

Düzeltme, birleşme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde 

geçerli olacak şekilde yapılır. 

  



BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları   
    

 

Aralık 2017 6 / 13  Endeks ve Veri Direktörlüğü 

   

 

 

g) Şirketin bölünmesi: 

Düzeltme, bölünme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde 

geçerli olacak şekilde yapılır. 

ğ) Halka arzlarda satışa hazır bekletilen payların satışı: 

Düzeltme, satışa ilişkin KAP’ta yayımlanan bildirim dikkate alınarak, satışın 

yapıldığı ayı takip eden ayın dördüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. 

h) Birden fazla payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerde işlem gören payların 

sayısını değiştiren pay dönüşümü: 

Düzeltme, pay dönüşümünün yapıldığına ilişkin açıklamanın KAP’ta 

yayımlandığı günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. 

3.5. Hesaplanmış endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme: 

Eş anlı hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme 

yapılmaz. Gün sonunda hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye 

dönük düzeltme ise ancak Borsa İstanbul Genel Müdürlük kararı ile yapılabilir. 

4. DEĞERLEME YÖNTEMİ / SÜRECİ 

4.1. EIRIS (Ethical Investment Research Services Limited), Borsa İstanbul şirketlerini 

uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye tabi tutar ve 

değerlemelerde sadece “kamuya açık” bilgiler kullanılır. 

4.2. EIRIS tarafından gerçekleştirilecek değerleme çalışması üç aşamalıdır: 

a) Birinci aşamada EIRIS; şirketlerin 30 Haziran itibariyle “kamuya açık” 

bilgilerini kullanarak çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yönetim kurulunun 

yapısı, rüşvetle mücadele, insan hakları, tedarik zinciri, sağlık ve güvenlik 

alanlarındaki politika ve faaliyetlerine ilişkin bir profil hazırlayarak şirketlere 

gönderir. 

Şirketlerin yıllık mali raporları, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk 

raporları, web siteleri, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) raporları gibi üçüncü 

şahıslar tarafından hazırlanıp kamuoyuna açıklanmış raporlar, “kamuya açık” 

bilgi kapsamında dikkate alınacak bilgilere örnek olarak gösterilebilir. 

b) İkinci aşamada şirketler EIRIS tarafından kendilerine gönderilen profilleri 

inceleyerek, profile ilişkin yorum ve düzeltme içeren bilgileri, kamuya açık 

kaynağı ve kamuya açıklanma zamanını belirtmek suretiyle EIRIS’e geri 

bildirimde bulunurlar. 

c) Üçüncü ve son aşamada EIRIS, şirketlerden gelen geri bildirimleri profillere 

entegre ederek ilgili şirketler için nihai profilleri oluşturur. Ayrıca EIRIS, Borsa 
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İstanbul tarafından belirlenmiş olan “Endeks Seçim Kriterleri”ne göre endeks 

kapsamında yer alacak şirketlerin listesini oluşturur. 

4.3. 4.2.a’da belirtilen her bir değerleme alanı için geçerli göstergelerin listesi, 

göstergelerin ne anlama geldiği konusunda ayrıntılı açıklama veya tanımlamalar, 

göstergeye uygun kanıtlayıcı belgelere ilişkin örnekler EIRIS tarafından hazırlanan 

“BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi” dokümanında yer 

almaktadır. Söz konusu dokümanın Türkçe ve İngilizce versiyonuna Borsa internet 

sitesinin “Endeksler” bölümünden ulaşılabilir. 

5. PAYLARIN SEÇİMİ/ENDEKSE ALINMA KRİTERLERİ 

5.1.  EIRIS tarafından değerlemeye alınacak şirketlerin yeraldığı “Değerlemeye tabi 

şirketler listesi” her yıl Aralık ayı içerisinde güncellenerek Borsa İstanbul 

tarafından ilan edilir. Liste aşağıdaki şekilde oluşturulur: 

a) Takip eden yılın Ocak-Mart döneminde BIST 50 Endeksi’nde yer alacak 

şirketler “değerlemeye tabi şirketler listesi”nde yer alır. 

b) Ayrıca,  

i) takip eden yılın Ocak-Mart döneminde BIST 50 Endeksi’nde yer 

almayacak ancak BIST 100 endeksinde yer alacak şirketler ile  

ii) söz konusu dönemde BIST 100 Endeksi’nde yer almayacak ancak 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almakta olan şirketlerden 

gönüllü olanlar “değerlemeye tabi şirketler listesi”ne ilave edilir. 

5.2. Payların endeks kapsamında yer alabilmesi için “Endeks Seçim Kriterleri”ndeki 

eşik değerleri geçmesi gerekmektedir. “Endeks Seçim Kriterleri” aşağıda yer 

almaktadır. 
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ENDEKS SEÇİM KRİTERLERİ 
 

ÇEVRE KRİTERLERİ 

 

Çevre 

 

 
  

 Yüksek etki düzeyindeki 

şirketler 

Orta etki düzeyindeki 

şirketler 

Düşük etki düzeyindeki 

şirketler 

Ç
ev

re
 P

o
li

ti
k

a
sı

 

Şirket, aşağıdakilerden en 

az birini sağlamalıdır:  

 

- Dört temel gösterge (2 

puan veya üzeri) 

- Üç temel gösterge (2 

puan veya üzeri) ve bir 

isteğe bağlı gösterge 

- En az biri daha yüksek 

puanlı (3puan) üç 

temel gösterge  

- Aşağıda yer alan 

girişimlerden herhangi 

birine üyelik 

 

Şirket, aşağıdakilerden en 

az birini sağlamalıdır: 

 

- Dört temel gösterge (2 

puan veya üzeri) 

- Üç temel gösterge (2 

puan veya üzeri) ve bir 

isteğe bağlı gösterge 

- En az biri daha yüksek 

puanlı (3puan) üç 

temel gösterge  

- Listede belirtilen 

girişimlerden herhangi 

birine üyelik 

 

Herhangi bir şart söz konusu 

değildir.  

      Temel Göstergeler: 

 

- Tüm önemli konulara değinilmesi* 

- Sorumluluğun üst düzey yönetimde 

olması** 

- Amaç ve hedef bazlı yaklaşım 

taahhüdü **  

- İzleme/denetim taahhüdü  

- Kamuyu aydınlatma taahhüdü  

 

* Bu gösterge, 0 puan, 1 puan ve 2 

puan olarak değerlendirilir.  

 

** Bu göstergeler, 0 puan, 1 puan, 2 

puan ve 3 puan olarak değerlendirilir.  

 

 

      İsteğe Bağlı Göstergeler:  

 

- Küresel olarak uygulanabilir 

kurumsal çalışma standartları  

- Paydaş katılımını teşvik etme 

taahhüdü 

- Ürün veya hizmetin etkilerini ele 

alma taahhüdü  

- Sürdürülebilirliğe doğru stratejik 

adımlar  

 

      Girişimler: 

- ICC (International Chamber of 

Commerce) üyeliği 

- CERES (Coalition for 

Environmentally Responsible 

Economies) üyeliği 

 



BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları   
    

 

Aralık 2017 9 / 13  Endeks ve Veri Direktörlüğü 

   

 

 

 

Biyoçeşitlilik 
 Yüksek etki 

düzeyindeki şirketler 

Orta etki düzeyindeki 

şirketler 

Düşük etki düzeyindeki 

şirketler 

B
iy

o
çe

şi
tl

il
ik

 

P
o
li

ti
k

a
sı

 

Şirket en az bir 

göstergeyi sağlamalıdır.  

Herhangi bir şart söz konusu 

değildir. 

Değerlendirmeye tabi 

tutulmaz. 

 

  

 

Yüksek etki düzeyindeki 

şirketler 

Orta etki düzeyindeki 

şirketler 

Düşük etki düzeyindeki 

şirketler 

Ç
ev

re
 Y

ö
n

et
im

 S
is

te
m

le
ri

 

Şirket, aşağıdakilerden en az 

birini sağlamalıdır:  

- Kapsam %33’ün 

altındadır ve şirket dört 

(veya daha fazla) temel 

göstergeye uymalıdır. 

- Kapsam en az %33’tür 

ve şirket üç (veya daha 

fazla) temel göstergeye 

uymalıdır. 

- ISO14001 / EMAS 

sertifikalı sistemlerin 

varlığını kanıtlayan 

belge  

- Herhangi bir “diğer” 

gösterge 

Şirket, aşağıdakilerden en az 

birini sağlamalıdır:  

- Kapsam %33’ün 

altındadır ve şirket dört 

(veya daha fazla) temel 

göstergeye uymalıdır. 

- Kapsam en az %33’tür 

ve şirket üç (veya daha 

fazla) temel göstergeye 

uymalıdır. 

- ISO14001 / EMAS 

sertifikalı sistemlerin 

varlığını kanıtlayan 

belge  

- Herhangi bir “diğer” 

gösterge 

Herhangi bir şart söz 

konusu değildir. 

Temel göstergeler: 

- Çevre politikasıyla ilgili belge 

- Önemli etkilerin belirlenmesi 

- Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

- Süreç ve sorumlulukların özeti, 

el kitapları, eylem planları, 

prosedürlere sahip olma  

- İç sistem denetimleri  

- İç raporlama ve yönetim 

değerlendirmesi 

Diğer göstergeler: 

- ISO14001 veya EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) 

belgesi alma taahhüdü 

- Tüm projeler için Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) yapılması  

- Tedarikçi denetimleri  

 

Sertifikalı Sistemler 

- ISO14001 sertifikasyonu 

- EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme) kaydı  
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İklim Değişikliği 

 

Çok yüksek etki düzeyindeki 

şirketler 

Yüksek etki 

düzeyindeki 

şirketler 

Orta etki 

düzeyindeki 

şirketler 

Düşük etki 

düzeyindeki 

şirketler 

İk
li

m
 

D
eğ

iş
ik

li
ğ
i 

Y
ö
n

et
im

i 
 

Şirket en az bir göstergeyi 

sağlamalıdır. 

Herhangi bir 

şart söz 

konusu 

değildir. 

Herhangi bir 

şart söz 

konusu 

değildir. 

Değerlendirmeye 

tabi tutulmaz. 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM KRİTERLERİ 

 

Yönetim Kurulu Yapısı 

 

Rüşvetle Mücadele 

 

  

 Tüm şirketler  

Y
ö
n

et
im

 K
u

ru
lu

 

Y
a
p

ıs
ı 

Şirket en az iki göstergeyi sağlamalıdır. 

 Tüm Şirketler  

R
ü

şv
et

le
 

M
ü

ca
d

el
e 

P
o
lt

ik
a
sı

 

Şirket en az bir göstergeyi sağlamalıdır. 

R
ü

şv
et

le
 

M
ü

ca
d

el
e 

S
is

te
m

le
ri

 

Şirket en az bir göstergeyi sağlamalıdır. 
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SOSYAL KRİTERLER 

 

İnsan Hakları  

 

 

 

 

 

 Yüksek riskli 

ülkelerde 

faaliyetleri yoğun 

olan petrol, gaz 

veya madencilik 

şirketleri 

Yüksek riskli 

ülkelerde faaliyetleri 

yoğun olmayan 

petrol, gaz veya 

madencilik şirketleri 

Yüksek riskli 

ülkelerde 

faaliyetleri yoğun 

olan diğer sektör 

şirketleri 

Yüksek riskli 

ülkelerde 

faaliyetleri 

yoğun 

olmayan diğer 

sektör 

şirketleri  

İn
sa

n
 H

a
k

la
rı

 P
o
li

ti
k

a
sı

 

Şirket politikasında, 

2 ILO çalışma 

standardı açıkça 

belirtilmeli veya 

şirketin temel insan 

hakları konusunda 

beyanı bulunmalıdır.  

Şirket politikasında, 2 

ILO çalışma standardı 

açıkça belirtilmeli 

veya şirketin temel 

insan hakları 

konusunda beyanı 

bulunmalıdır. 

Şirket politikasında, 

2 ILO çalışma 

standardı açıkça 

belirtilmeli veya 

şirketin temel insan 

hakları konusunda 

beyanı bulunmalıdır. 

Herhangi bir 

şart sözkonusu 

değildir. 

Alternatif olarak, şirket aşağıdakilerden en az birini sağlamalıdır: 

 OECD Çok Uluslu Şirketler için Rehber İlkeleri açıkça 

destekleyen insan hakları politikaları (Bu da, tüm ILO ana 

çalışma standartlarını kapsayan bir politika benimseme 

anlamına gelir).  

 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 

imzalanması (Bu da, tüm ILO ana çalışma standartlarını 

kapsayan bir politika benimseme anlamına gelir). 

 Şirketin kendi faaliyetleri için SA 8000 belgesi (Bu da, tüm 

ILO ana çalışma standartlarını kapsayan bir politika 

benimseme anlamına gelir). 

 Yüksek riskli 

ülkelerde 

faaliyetleri yoğun 

olan petrol, gaz 

veya madencilik 

şirketleri 

Yüksek riskli 

ülkelerde faaliyetleri 

yoğun olmayan 

petrol, gaz veya 

madencilik şirketleri 

Yüksek riskli 

ülkelerde 

faaliyetleri 

yoğun olan diğer 

sektör şirketleri 

Yüksek riskli 

ülkelerde 

faaliyetleri 

yoğun olmayan 

diğer sektör 

şirketleri 

İn
sa

n
 H

a
k

la
rı

 

S
is

te
m

le
ri

 

Şirket en az bir 

göstergeyi 

sağlamalıdır.  

Herhangi bir şart söz 

konusu değildir. 

Herhangi bir şart 

söz konusu 

değildir. 

Herhangi bir şart 

söz konusu 

değildir. 
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Sağlık ve Güvenlik 

 

6. ENDEKS KAPSAMINDAKİ PAYLARDA DÖNEMSEL ve DÖNEMSEL 

OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLER 

6.1. Dönemsel değerleme çalışması sonucunda endeks seçim kriterlerini karşılayamayan 

şirketler endeksten çıkarılır. 

6.2. Pazarları kesin olarak kapatılan paylar, ilave halka arz nedeniyle kapatılanlar hariç 

pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan paylar, bulunduğu 

pazardan Yakın İzleme Pazarı’na alınan paylar ile A veya B listesinden C veya D 

listesine alınan paylar, kapatma veya geçiş işleminin gerçekleştiği gün geçerli 

olacak şekilde endeks kapsamından çıkarılır. 

6.3. Endeks kapsamından 6.2’de belirtilen sebeplerle çıkarılan paylar, çıkarıldığı dönem 

tamamlanana kadar endekse yeniden alınmaz. 

6.4. Payları endeks kapsamında olan iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya devri 

sonucunda ortaya çıkan şirketin payları endeks kapsamı içinde kalır. 

6.5. Payları endeks kapsamında olan bir şirket kapsamda olmayan başka bir şirketi veya 

şirketleri devir alırsa şirketin payları endeks kapsamında kalmaya devam eder. 

6.6. Payları endeks kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirket tarafından 

devir alınırsa, devrolan şirket ortaklarına payların dağıtılmasına başlandığı gün 

geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır. 

6.7. Payları endeks kapsamında olan bir şirket iki veya daha fazla şirkete bölünüyorsa, 

ortaya çıkan şirketler endeks kapsamında kalmaya devam eder. 

7. ENDEKSİN TAKİBİ VE YÖNETİMİ 

7.1. Endeksin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik işlemler Endeks ve Veri Bölümü 

tarafından yapılır. 

7.2. Dönemsel değişiklikler kapsamında, endekste yer alacak paylar EIRIS tarafından 

yapılan değerleme sonrasında Borsa İstanbul tarafından belirlenir ve Borsa İstanbul 

Genel Müdürlük onayını takiben ilan edilir. 

 Tüm Şirketler 

S
a
ğ
lı

k
 v

e 

G
ü

v
en

li
k

 

S
is

te
m

le
ri

 

 

Şirket en az bir göstergeyi sağlamalıdır (üst düzey yönetici sorumluluğu hariç). 
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7.3. “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları” kapsamında düzenlenmemiş her 

konuda yapılacak uygulama Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir 

ve duyurulur. 


