
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ  
2021 DEĞERLEMELERİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR 

1) Sürdürülebilirlik değerlemelerini hangi kurum yapacak?  

Vigeo EIRIS ile anlaşmamız sona ermiş olup, 16.08.2021 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik 
değerlemeleri Refinitiv Enformasyon Limited Şirketi (“Refinitiv”) tarafından gerçekleştirilecektir.  

2) Sürdürülebilirlik değerlemesine tabi şirketler, önceki dönemlerde gönderilen “linkler tablosu”nu 
doldurulmaya devam edecek mi? 

Hayır, artık linkler tablosu hazırlanmayacaktır. 

3) Şirketlerimiz sürdürülebilirlik değerlemesi için verilerini Refinitiv ile nasıl paylaşacaklar? 

Şirketlerimiz halka açık sürdürülebilirlik verilerini web tabanlı Refinitiv ESG Contributor Tool 
üzerinden Refinitiv ile paylaşacaklar. 

4) Sürdürülebilirlik değerlemesi yaptırmak veya Refinitiv ESG Contributor Tool’da kullanıcı 
oluşturmak için şirketlerden herhangi bir ücret talep ediliyor mu? 

Hayır, sürdürülebilirlik değerlemesi yaptırmak veya Refinitiv ESG Contributor Tool’da kullanıcı 
oluşturmak için herhangi bir ücret talep edilmiyor. 

5) Refinitiv ESG Contributor Tool’a nasıl giriş yapılır, hemen giriş yapılabilir mi?  

Refinitiv ESG Contributor Tool’a giriş yapmak için Kullanıcı Profili oluşturulmalıdır. Kullanıcı Profili 
oluşturulduktan sonra ESG Contributor Tool’a hemen giriş yapılabilir.  

6) Refinitiv ESG Contributor Tool’a giriş yapabilmek için ihtiyaç duyulan Kullanıcı Profilini nasıl 
oluşturabilirim? Kullanıcı Profili oluştururken sorunla karşılaşırsam ne yapmalıyım?  

Sürdürülebilirlik değerlemesi yaptırmak isteyen her şirket REFINITIV Contributions Channel’dan 
Request Access butonuna tıklayarak kullanıcı profili oluşturmalıdır. Kullanıcı Profili oluştururken 
herhangi bir sorunla karşılaşılırsa ESGContributorTool-OPSTeam ile irtibata geçilmelidir.  

7) Refinitiv ESG Contributor Tool’a aynı şirket için birden fazla kullanıcı tanımlanabilir mi?  

Evet, aynı şirket için birden fazla kullanıcı tanımlanabilir. 

8) Özelikle grup şirketlerinde birden çok şirketin sürdürülebilirlik konusuyla aynı kişi veya kişiler 
ilgilenebiliyor. Refinitiv sistemi üzerinde oluşturulacak tek bir hesap ve e-posta adresi ile birden 
çok şirket için veri girişi yapılabilir mi? Aynı e-posta adresi ile birden çok şirket için ayrı ayrı hesap 
açılabilir mi? 

Hayır, her şirket için ayrı bir ID, her ID için farklı bir e-posta adresi tanımlanmalıdır. 

9) Refinitiv ESG Contributor Tool’a girip, soruları görmek ve bir süre sonra yanıtlamak; sisteme 
birden çok kez giriş/çıkış yapmak ve yanıtları değiştirmek veya revize etmek mümkün müdür?  

Evet, mümkün. Şirketler istedikleri sıklıkta sisteme girerek soruları inceleyebilir ve daha sonra 
yanıtlayabilirler. Diledikleri zaman yanıtlarını güncelleyebilirler.  

10) Contributor Tool’da yer alan sorulara verilen yanıtlarda Türkçe belgelerin kaynak olarak 
kabulünün koşulları nelerdir?  

Contributor Tool da yer alan sorulara verilen yanıtların linkleri EIKON terminallerinde görüleceği 
için Türkçe belgelerin kaynak olarak gösterimi bazı koşullara bağlıdır. Kaynak olarak gösterilen 
Türkçe belgeyi destekleyici metinlerin İngilizce olması zorunludur.  
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i) Şirket, söz konusu soruya yanıt olarak kullandığı kaynak belgeyi bugüne dek hep İngilizce 
düzenlemiş ise İngilizce metinlerle desteklenmiş Türkçe kaynak belgeyi dikkate almak 
yerine, İngilizce kaynak belge beklenir. 

ii) Şirketin, Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Entegre Rapor, CSR (Corporate 
Responsibility Reports) Raporu ve CDP (Carbon Disclosure Project) Raporu gibi yıllık 

raporları İngilizce yayınlaması zorunludur.  

iii) Şirketin Ana Sözleşme gibi politika dokümanlarını İngilizce yayınlaması önemlidir. Aksi 
halde söz konusu dokümanlara ilişkin destekleyici İngilizce metinler hazırlanması ve ilgili 
linkle beraber sunulması beklenmektedir.  

11) Sürdürülebilirlik değerlemesinde kamuya açık olmayan bilgiler kabul ediliyor mu? 

Hayır, değerlemelerde yalnızca kamuya açık kaynaklardaki bilgiler kabul edilmektedir. 

12) Sürdürülebilirlik verilerinde güncelleme olduğunda şirketler nasıl bir yol izlemelidir? Refinitiv 
ESG Contributor Tool’da güncellenen verilerin sürdürülebilirlik notlarına yansıması ne kadar 
zaman alır?  

Sürdürülebilirlik verilerinde güncelleme olduğunda şirketler, vakit kaybetmeden Refinitiv ESG 
Contributor Tool aracılığı ile sürdürülebilirlik verilerini güncellemelidir. Güncellenen verilerin 

sürdürülebilirlik notlarına yansıması 6-8 hafta alabilmektedir.  

13) Sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran diğer şirketlerin sürdürülebilirlik notları öğrenilebilir mi? 

Sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran tüm şirketlerin değerleme sonuçlarına Refinitiv 
terminallerinden ve ücretsiz olarak Refinitiv’in https://www.refinitiv.com/en/sustainable-
finance/esg-scores web sitesinden erişilebilir.  

14) Refinitiv ESG Contributor Tool’da hesabı olmayan şirketlerin hâlihazırda Refinitiv 
terminallerinde ve web sitesinde ilan edilen sürdürülebilirlik notları nasıl belirlenmiş olabilir?  

Söz konusu sürdürülebilirlik notları, Refinitiv tarafından kamuya açık bilgiler kullanılarak 
oluşturulmuştur. 

15) Refinitiv ESG Contributor Tool’un tanıtımı ve sürdürülebilirlik verilerinin analizi ile ilgili eğitim 
almam mümkün müdür? 

Refinitiv, ESG Contributor Tool’un tanıtımı ve sürdürülebilirlik verilerinin analizi dahil, planlı pek 
çok eğitim düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimlere https://solutions.refinitiv.com/academy web 
sitesinde ulaşılabilir.  
“Eikon'da Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) İçeriği ve Analizi” başlıklı eğitime 
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5385&lang=tr adresinden, ESG 
Contributor Tool tanıtımına ilişkin eğitime ise aşağıdaki adresden erişilebilir.  
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?timezone=United+Kingdom%2FLondon&coid=W
-7663&lang=en-EN  

16) Refinitiv ESG Contributor Tool’a veri girişi için belirlenmiş bir takvim var mı? 

Refinitiv, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını girilen verileri değerlendirerek sürekli olarak 
ölçmektedir. Şirketlerin platforma verilerini girmeleri için belirlenmiş bir takvim veya son bir tarih 
yoktur. Girilen her veri değerlendirilmekte, ilgili döneme ait sürdürülebilirlik notu sürekli olarak 
güncellenmektedir. Bu nedenle şirketlerimizin sürdürülebilirlik verilerini sık sık güncellemeleri 
önerilir.  

17) BIST Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemelerine alınmakla ilgili olumlu dönüş yapan ve endekste 
yer alan şirketler, Refinitiv değerlendirmesinin kriterlerini karşılamasalar dahi Haziran 2022’ye 

kadar endekste kalmaya devam edebilecekler mi? 
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30.07.2021 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ve değerlemeye tabii olmak 
istediğini beyan eden şirketlere yeni sisteme uyum sağlayabilmeleri için yaklaşık 10 aylık bir geçiş 
süresi tanınmış olup Haziran 2022’ye kadar şartları sağlamasalar dahi endekste kalmaya devam 
edebileceklerdir. Bu şirketlerin söz konusu tarih sonrasında endekste kalabilmeleri için Refinitiv 
tarafından yapılan değerleme sonuçlarına göre belirlenmiş yeni endeks seçim kriterlerini 
sağlamaları beklenmektedir. 

18) Sürdürülebilirlik değerlemesine tabi olmak isteyen şirketlerin her Endeks Döneminde tekrar mı 
başvurması gerekiyor?  

Hayır, değerlemelere dahil edilme talebini Borsa İstanbul Endeks Direktörlüğü’ne yazılı olarak 
ileten şirketler, takip eden dönemlerde otomatik olarak değerlendirilmeye devam edeceklerdir. 
Her Endeks Dönemi için ayrı talep iletmelerine gerek yoktur. Şirketler, Refinitiv ESG Contributor 
Tool sistemindeki verilerini güncelledikleri ve sürdürülebilirlik notları endeks seçim kriterlerini 
sağladığı sürece endekste yer almaya devam edeceklerdir.  

19) Değerlemeye tabii olmak istemediğini beyan eden şirketler, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 
kapsamında yer almaya devam edecekler mi?  

Hayır, değerlemeye tabii olmak istemediğini beyan eden şirketler, beyanı takip eden Endeks 
Dönemi başından itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamından çıkarılacaklardır.  

 


