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Amaç ve kapsam Amaç ve kapsam 

MADDE 1 MADDE 1 

(1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 

ortaklıklar tarafından uygulanacak 

kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf 

işlemlerine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

(1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 

ortaklıklar tarafından uygulanacak 

kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf 

işlemlerine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

(2) Aşağıda sayılan ortaklıklar, bu 

Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin 

İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi 

değildir: 

(2) Aşağıda sayılan ortaklıklar, bu 

Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin 

İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi 

değildir: 

a) Payları borsada işlem görmeyen halka 

açık ortaklıklar. 

a) Payları borsada işlem görmeyen halka 

açık ortaklıklar. 

b) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal 

Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı 

dışındaki diğer pazar, piyasa veya 

platformlarında işlem gören ortaklıklar. 

b) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal 

Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı 

dışındaki diğer pazar, piyasa veya 

platformlarında işlem gören ortaklıklar. 

c) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi 

ve/veya borsada işlem görmeye başlaması 

için Kurula başvuran/başvurulan 

ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci 

Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler 

Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya 

platformlarında işlem görecek olanlar. 

c) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi 

ve/veya borsada işlem görmeye başlaması 

için Kurula başvuran/başvurulan 

ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci 

Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler 

Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya 

platformlarında işlem görecek olanlar. 

ç) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 

konulan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda 

yerleşik sayılan ortaklıklar. 

ç) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 

konulan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda 

yerleşik sayılan ortaklıklar. 

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde 

belirtilen ortaklıklar, bu Tebliğin yatırımcı 

ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci 

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde 

belirtilen ortaklıklar, bu Tebliğin yatırımcı 

ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci 



maddesinde yer alan hükümlerine tabi 

değildir. 

maddesinde yer alan hükümlerine tabi 

değildir. 

(4) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen 

ortaklıklar, bu Tebliğin ilişkili taraf 

işlemlerine ilişkin Üçüncü Bölümü ile 

teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin 

12 nci maddesinde yer alan hükümlere tabi 

değildir. 

(4) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen 

ortaklıklar, bu Tebliğin ilişkili taraf 

işlemlerine ilişkin Üçüncü Bölümü ile 

teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin 

12 nci maddesinde yer alan hükümlere tabi 

değildir. 

 
(5) İkinci fıkrada sayılan ortaklıklar 

dışındaki ortaklıklar sürdürülebilirlik 

ilkelerine tabi olup, bu ortaklıkların 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporlamalarında, sürdürülebilirlik 

ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki 

açıklamalara yer verilir. 

 
Ek fıkra: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-

17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (R.G.-02.10.2020/31262) m.1 

Kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum raporları 

Kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum raporları 

MADDE 8 MADDE 8 

(1) Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ 

ekinde yer alan kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, 

uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli 

açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama 

dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın 

yönetim uygulamalarında söz konusu 

ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma 

planının olup olmadığına ilişkin 

açıklamalara yer verilir. Söz konusu 

açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir 

değişiklik olması durumunda, ilgili 

değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında 

yer verilir. 

(1) Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ 

ekinde yer alan kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, 

uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli 

açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama 

dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın 

yönetim uygulamalarında söz konusu 

ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma 

planının olup olmadığına ilişkin 

açıklamalara yer verilir. Yıllık faaliyet 

raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik 

ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, 

uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli 

açıklamaya, bu ilkelere tam olarak 

uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal 

risk yönetiminde meydana gelen 

etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer 

verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem 

içerisinde önemli bir değişiklik olması 



durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem 

faaliyet raporlarında yer verilir. 

 
Değişik fıkra: Kurumsal Yönetim 

Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-

02.10.2020/31262) m.2 

(2)  Kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına 

ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporlarının formatı Kurulca ilan edilir. 

(2)  Kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına 

ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporlarının formatı Kurulca ilan edilir. 

 
(3) Kurul tarafından ilan edilen 

sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması 

gönüllülük esasına dayalıdır. 

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum 

çerçevesinin içeriğine ve 

yayımlanmasına ilişkin esaslar Kurul 

tarafından belirlenir ve Kurulca ilan 

edilir. 

 
Ek fıkra: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-

17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (R.G.-02.10.2020/31262) m.2 

 

 


