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METODOLOJİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 

11/04/2019 

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin kullanmakta 

olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirme metodolojisi, her metodoloji gibi zaman 

içinde artan deneyim ve gereksinimlere karşılık vermesi beklenen dinamik bir özellik 

taşımaktadır. Bu anlayışla, her derecelendirme sürecinde metodolojimizi de yeniden 

gözden geçirmekte ve iyileştirme olanaklarını belirlemekteyiz. 

Metodolojinin içeriği ile ilgili olarak; mevzuatta ortaya çıkan değişiklikler ve 

derecelendirme deneyimlerimiz sonucunda zaman içinde gerek soru ayrıştırma ve 

yeni soru ekleme yoluyla zenginleştirme gerekse kimi sorularda olası belirsizlikleri 

giderme amacıyla düzeltme ve eklemeler yapma gereksinimi doğmaktadır. Bu 

zenginleştirme, düzeltme ve eklemeler, metodolojimizin dört ana başlık ve onların alt 

başlıklarının notlama ağırlıklarına etki etmemekte, üçüncü ve sonrası seviyelerdeki 

soru ağırlıklarını cüzi oranlarda etkilemektedir. Dolayısıyla, metodolojimizin dört ana 

başlık ve onların alt başlıklarının ağırlıkları değişmemiştir. 

Bilindiği gibi, SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu) 10.01.2019  tarih ve 2/49  sayılı 

kararı gereği halka açık şirketler bundan böyle KAP’ta yer alan Kurumsal Yönetim 

Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Form’unu (KYBF) doldurmak ve bu 

suretle kamuyu kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgilendirmek 

zorundadırlar. Ancak, 2019 yılında BIST şirketlerine opsiyon verilmiş olup eski 

uygulama ile yeni uygulamadan birini seçmeleri mümkün kılınmıştır, önümüzdeki 

yıldan itibaren sadece yeni uygulama kullanılacaktır. Bu yeni uygulamanın 

metodolojimize eklenmek gereği açıktır. 

Ayrıca, metodolojimizin oy hakkı başlığı altında yer alan oy hakkında imtiyaz ve aday 

gösterme imtiyazı konularının her koşulda ayrı ayrı ve mutlaka notlanması, risk 

yönetimi organizasyonunun özellikle son dönemde çok önemli hale geldiği ve yönetim 

kurulu bünyesinde kurulan riskin erken tespiti komitesinin bu çalışmaları koordine 

etmesi ve gözetmesinin önemi artmıştır. Bundan başka, OECD’nin 2015 yılında 

güncellenen ilkeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun amaçlarının daha açık ve 

işlevsel olması konusu metodolojimize ilave edilmiştir.  

Halka açık ve kapalı şirketler, halka açık ve kapalı bankalar, halka açık ve kapalı 

banka dışı finansal şirketler metodolojilerimiz aynı minval üzere değişmekle beraber 

halka kapalı şirketler metodolojilerimizde URF ve KYBF formları dikkate alınmamıştır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
 


