GEDIK YATTRTM oRTAKLTCT

nirciln

inuE PoliTixd.sr
urulu tarafindan kabul edilerek

i.irk Ticaret Kanunu ve ilsili
lann yatrnm kararlannr ve bir
ileyebilecek geli gmelerle ilgili
gcizeterek yerine getirir. Gedik
kamuyu aydrnlatma politikasr

r drgrndaki

gerekli

bilgi

ve

rlar ve ilgili diger taraflara
zamattnda. do[ru, eksiksiz, anlagrlabilir, kolay ve miirr tin olan en dtigrik maliyetle
ulagrlabilir qlarak egit kogullarda iletilmesinin sa[lanmasrdrr.
Kurumsal fonetim ilkeleri'nin benimsenerek uygulanmasr konusunda aktif bir yaklagrm
iginde olan Gedik Yatrnm Ortakhgr, kamuyu aydrnlatma
bilgilendirme konusunda, ilgili
mevzuat gereklerinin ve uluslararasr en iyi kurumsal y netim uygulamalannrn hayata
gegirilmesinde azami gayret gcistermektedir. Gedik yatrrrm O
hfir Bilgilendirme Politikasr,
yukarrda yer verilen gergevede hazrlanarak Ydnetim
ulu tarafindan onaylanmls r/e
uygulamaya konmuqtur.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirrne Politikasr Yijnetim Kurulu tarafindan ol

lmugtur" Gedik Yatrnm
Ortakhfr'nda kamunun aydrnlatrlmasr ve bilgilendirme poli kasmrn izlenmesi, gdzetimi ve
geligtirilmesi Yonetim Kurulu'nun yetki ve sorumlul
altrndadrr. Bilg;ilendirme
fonksiyonunun koordinasyonu igin Pay Sahipleri ile iligkiler irimi ve bu Birim'in raDorlama
yaptrgr Genel Mtidtir gorevlendirilmigtir. S6z konusu
kililer, Ycinetim K.urulu ve
Denetimden Sorumlu Komite ile yakrn igbirlifi iginde bu soru luluklarrnr ifa ederlen.
Kamuyu Aydrnlatma Qahgmalannda Kullanrlan Bazry

ve Araglar

Sermaye piyasasr mevzuatr, Tiirk Ticaret Kanunu ve ilgili
gergevesindi: kamuyu
aydrnlatma amacryla yaprlan gahgmalar ile kullanrlan arag ve ontemlerden bazrlanna aga[rda
yer verilmigtir;

1.

Sermaye piyasasr mevzuatr kapsamrnda yatrnmcr
n yatrrm kararlarrnr ve bir
borsada iglem goren sefinaye piyasasr araglarr nrn delerini etkileyebilecefi
diigtnrilen geligmelerle ilgili yaprlmasr gere n ozel durum agrldamalan,
zamanrnda, tam ve do[ru olarak ilgili borsa
gerekli durumlarda Sermaye
Piyasast Kurulu'na iletilir. 6zel durum agrk
alan, isimleri ilgili borsaya
bildirilmig olan yoneticiler tarafindan imzalanrr
aynr giin igerisinde, internet
sitemiz aracrh[r ile de yatrrrmcrlarrn bilgisine sunu

2"

Sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak
siireler igerisinde KAP ile Sermaye Piyasasr Ku
Ortakhfir'run internet sitesinde yayrnlarur"

anan finansal tablollar, yasal
lu'na iletilerek Gedih Yatrrrm

Y<inetim Kurulu Yrlhk ve Ara Dcinem Faaliyet Raporlarr, ilgili mevzuatta
belirtilen asgari bilgileri igerecek gekilde finansal tablolarla birlikte kamuya
agtklanrr. Yiinetim Kurulu Yrlhk Faaliyet Raporu, Kurumsal Yonetim Illkeleri'nde
cingcinilen siireler gozetilerek, her yrl Olafan Genel Kurul toplantrsrndan once
haznlanarak.pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Faaliyet raporunun basrh hali
istendifinde Pay Sahipleri ile iligkiler Birimi'nden temin edilebilir"
4.

Yonetim Kr-Lrulu Baqkant, Genel Mtidiir veya vekili ile soz konusu kiqil:rin uygun
gorecefii diger yetkililerce yanh ve gorsel medya vasrtasryla gerektifiinde basrn
agrklamalan yaprlrr. Yaprlacak basrn agrklamalarrnda heniiz kamuya
duyurulmamrg igsel bilgilerin korunmasr konusunda gerekli hassasiyet gdsterilir"

Pay Sahipleri ile iligkiler Birimi tarafindan bagta finansal \/e

5.

piyasa
performanstimrza iligkin bilgiler olmak iizere gerekli brittin bilgiler pay sahipleri ve
gerekti[i durumlarda derecelendirme (rating) kurumlarr ve Gedil< Yatrnm
Ortakhgr hakkrnda araqttrma raporu dtizenleyen kuruluglara iletilir ve bilgilerin
dofru yorunllanabilmesi saflan rr.

6.

Pay sahipleri ve ilgili difer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araglar ile ve
yiz yize gergeklegtirilen toplantrlarda ycineltilen her tiirlii soru en krsa l;r-irede Pay
Sahipleri ile iligkiler Birimi'nin koordinasyonunda ve igsel bilginin gizlilifiinin
korunmasr konusunda gerekli trassasiyet gdsterilerek cevaplandrrrlrr.

7"

Ozellikle ulusal gapta yayln yapan yazlt ve gorsel basrn organlarr vcJvrl
kamuoyundtt gtkan, yattrtmctlann yatrnm kararlan ile bir borsada iqlern gdren
delerini etkileyebilecek 6neme sahip ve daha once
herhangi bir kamuyu aydrnlatma aracr ile kamuya duyurulmuq bilgilerden farkh
igerikteki haber ve soylentilerin varh[r halinde, SPK ya da ilgili borsa tarafrndarr
herhangi bir uyart, bildirim ya da talep beklenmeksizin Pay Sahipleri ile iliEkiler
Birimi tarafindan kamr"tya gerekli agrklama yaprlrr Ayrrca, ilgili mevzuat uyannca
ozel durumL agrklamasr yaprlmasr ytiktimltltifiri dofurrnayan hab,er ya da
soylentilerin de yatrrrmctlartn yatlnm kararlan ve bir borsada iqlem gcire,n sermayc
piyasasr araglarrmrz tizerinde etkili olup olmayacafir deferlendirilerek, gerekli
gonildiifti durumlarda yine ozel durum agrklamasr ile kamuya agrklarna yaprlrr.
Bastn-yayrn organlan veya kamuoyunda grkan haber ve soytrentilerin yakrndan
takibinin sallanmast igin Pay Sahipleri ile Iligkiler Birimi tarafindan gerekli
sermaye piyasasr araglarrmrzrn

tedbirler ahnrr"

Gedik Yatrnm Ortakh[r Kurumsal Internet Sitesi (www.sdkvo.com)
Kurumsal intenret Yatrnmcr iligkiteri boltimleri, girketimizin bilgilendirme fonksiyonunun
yerine getirilmesi ve kamunun aydrnlatrlmasrnda etkin bir arag olarak kullanrlrr. Yatrnmcr
iliqkileri internet sayfarntz, pay ve menfaat sahiplerimizin bilgi edinmesine yonelik olarak ara
donem/yrlhk piyasa ve mali performansLmrza dair gergekleqtirilen yatrnmcr sunuLmlanndan
Kurum politikalarrmrz ve Genel Kurul ile ilgili bilgilere, girketimiz hakkrnda ;rayrnlanan
aragttrma ve derecelendirme raporlarrndan hisse fiyat performansrna kadar. Kurumsal
Ydnetim ilkeleri ile dtizenleyici otoritelerin cingordtifti gerekli her ttirlii bilgiyi igerir. internet
sitemizin Yatrnmcr itiqkileri boli.imi.i. Pay Sahipleri ile iligkiler Birimi tarafindan siirekli
olaral< giincel tutulur ve etkin bir bilgilendirme aracr olarak kullanrlrr.

idari

lufu Bulunan Kigiler

ve igsel Bilginin

K

masr

m Ortakhlr'mn Y<inetim Kurulu Uyeleri v grlrevleri gereli igsel bilgiye
do$rudan
da dolayh bir gekilde diizenli olarak
ve girketin gelecekteki
geligimini
ticari hedeflerini etkileyebilen idari kararlar
ilen yetkililer olmalarmdan
dolayr
Yatnm Ortakhfr'nda "idari Sorumlu
Bulunan Kigiler" olarak
de!erlendi lmektedirler. Bunun drgmda, igsel bilgileri
hangi yetkililerce kamuya
agrkl
r ve igsel bilginin gizliliginin korunmasr yine i9 mevzuatrmrzca belirlenerek
za duyurulur. Aynca, Kurulugumuzun gerekli
durumda gtncellenen "igsel
Bilgiye
gebilecek Olanlann Listesi"nde yer alan kigi
de igsel bilginin gizlili[inin
korunmasr ve bu bilgilerin Gedik Yatrnm Ortakhlr'nr sermaye piyasasr araglarmm
ticaretinde kullanrlam ayacapna dair ytikiimltiltikler hakkr
gerekli bilgilendirme, yazth
olarak ve
kargrhlr yaprlrr
Gedik Y

ik

