
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI  

 

 1. Amaç  

Şirketimiz tarafından bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır 

niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz, eş zamanlı 

ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.  

Bilgilendirme Politikamız; Sermaye Piyasası Mevzuatına, Borsa İstanbul düzenlemelerine, Kurumsal 

Yönetim Tebliğinde açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuş olup,  

Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını 

genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.  

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri 

yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulur ve 

kamuya açıklanır.  

 

 2. Yetki ve Sorumluluk  

Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, denetlenmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim 

Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle 

sorumludur.  

 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları  

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler ile 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını 

belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:  

• Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları,  

• Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu,  

   beyanlar ve faaliyet raporları,  

• Kurumsal web sitesi (www.kilergyo.com.tr),  

• Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,  

• Yatırımcı toplantıları,  

• Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru   

metinleri ve diğer dökümanlar,  

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,  

• Türk Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.  

 

  4. Bilgilendirme Kapsamındaki Konular ve Yetkiler  

 Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:  

 • Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası 

internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve 

düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.  

 • Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 21 gün önce şirket merkezi ve şubelerinde 

incelemeye açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.  



 • Her 3, 6, 9, 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet 

raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.  

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun  "Özel Durumlar Tebliği" ve “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 

ilişkin Esaslar Tebliği” uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi 

durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 

kanalıyla elektronik ortamda iletilir. 

 • Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 

planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek 

gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.  

 • Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp 

uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık 

faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.  

• Şirket tarafından oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”, “Etik İlkeler” ve benzeri politikalar kamuya 

açıklanır. Bu politikalar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer 

alır. Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler 

bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler 

bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, 

periyodik güncellemelere yapılır.  

• Yazılı ve görsel medyaya ve her tür veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece 

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından yazılı veya 

sözlü olarak yapılır.  

5. Analist Raporları  

Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak 

kabul edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.kilergyo.com) yayınlanmaz. Analist raporları 

doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve 

talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan 

bilgiler kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir.  

 

 6. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler  

Şirket, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara 

ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile 

ilgili çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, şirket stratejilerini ve 

mali tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular 

yanıtlanır. Toplantılarda ve konferanslarda yapılan sunumlar, toplantı içeriği ve görüşler Yatırımcı 

İlişkileri Birimi tarafından raporlanarak kurumun internet sitesinde yayınlanır. 

Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olmasına dikkat edilir.  

 

 

 

 



7. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler  

 

Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş 

bildirmez. Buna karşılık, şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya 

yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer 

iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı 

içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı 

konusunda Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin  

yatırımcı ilişkileri kapsamında kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna 

duyurulması sağlanır. 

 

8. İdari sorumluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar 

Şirket adına yönetsel kararlar vermeye yetkili olan, ticari faaliyetlerini yönlendirebilen, şirket ile ilgili 

konularda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcıları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi içsel bilgilere erişebilen personel kapsamında 

değerlendirilir. 

Yaptıkları isler dolayısıyla şirket islerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin 

bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulasan kişi kapsamında değerlendirilmez. 

 

9. Özel Durumların Kamuya Açıklanıncaya Kadar Saklanmasına Yönelik Alınan Tedbirler 

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçen sürelerde gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, 

içsel bilgiye erişimi bulunanlar ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında 

bilgilendirilirler. Hiçbir şirket çalışanı içerden öğrenme sonucunda, bu bilgiyi açıklayamaz, menfaat 

amaçlı kullanamaz, kullanılmasını sağlayamaz. 

10. Kurumsal Web Sitesi  

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK ve Borsa 

İstanbul A.Ş. karar ve düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, 

www.kilergyo.com internet adresindeki web sitesinde izlenebilecek bilgiler aşağıdaki şekildedir.  

Şirket Profili  

Faaliyetlerimiz  

Ortaklık Yapısı  

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi Hakkında Bilgi  

Ana sözleşme, İzahname ve Sirküler  

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  

Finansal Raporlar,  Portföy Tabloları  

Genel Kurul Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri  

Faaliyet Raporları  

Sürekli Bilgilendirme Formu  

Gayrimenkul Değerleme Raporları  

Fiyat Tespit Raporu  

Özel Durum Açıklamaları  

Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası 

Duyurular,  Yatırımcı Sunumları, İletişim Bilgileri 

İnsan Kaynakları Politikası, Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar. 



 

11. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması  

 

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine 

ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya 

açıklayabilir. İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun 

finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ ta 

açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. 

 

  


