
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 
Amaç ; 
 
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer 
açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim 
İlkelerini gözeterek yerine getirir. Burada temel amaç ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi 
ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, 
anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşularda iletilmesinin 
sağlanması olarak belirlenmiştir. 
 
Bilgilendirme politikası, Şirketimiz pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, diğer 
menfaat sahipleri, düzenleyici kuruluşlar ile genel olarak kamuoyunun en doğru bilgiye 
ulaşması amacıyla düzenlenmektedir. 
 
Yetki ve Sorumluluk ; 
 
Bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
Yönetim Kurulunca oluşturulmuştur. Şirketimiz bilgilendirme politikasının takibi, gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. 
 
Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve izlemek 
üzere görevlendirilmiştir. 
 
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 
 

� Periyodik olarak üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 
düzenlenen Mali Tablolar, portföy tablosu ve dönemsel faaliyet raporları yasal süreleri 
içinde açıklanmak üzere İMKB’ye ve Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilir. (Elektronik 
ortamda KAP sistemine bildirimi Mali Tablo ve Faaliyet raporunun IMKB Bülteninde 
ilanını müteakiben yapılır.) 

 
� Herhangi bir otorite’ye kamuya açıklanmamış bir mali tablo gönderilmesi halinde, eş 

zamanlı olarak IMKB’de gönderilip İMKB’de ilan edilerek ortakların bilgilenmesi 
sağlanır. 

 
� İMKB’ye gönderilen özel durum açıklamaları ayrıca Şirketimiz web sayfasında ilan 

edilir.  (Elektronik ortamda KAP sistemine bildirimi IMKB bülteninde ilanını 
müteakiben yapılır.) 

 
� Genel Kurul çağırıları, izahname, sirküler ilanları T.Ticaret Sicili Gazetesi, Günlük 

Gazeteler,  IMKB bülteninde ve Şirketimiz web sitesinde yapılan ilanlar ile duyurulur. 
 

� Şirketimiz web sitesi www.avrasyagyo.com.tr adresinde yer almaktadır. 
 

� Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel medya aracılığı ile basın açıklamaları 
yapılabilir. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Şirket Müdürü veya 
Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer yetkili kişi yada kişiler tarafından yapılabilir, 
ilgili açıklamalar Şirketimiz web sitesinde yayınlanır. 

 
� Yurtiçi ve Yurtdışından yatırımcılar ile düzenlenebilecek toplantılarda kullanılan 

sunumlar ve raporlar diğer yatırımcılar için Şirketimiz web sitesinde yayınlanır. 
 



 
Kurumsal Web Sitesi  
 
Şirketimiz web sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması amacına uygun olarak aktif bir 
şekilde kullanılmaktadır. Kurumsal web sitemiz sayesinde Şirketimiz hissedarlarının günün 
her saatinde şirket ile ilgili her türlü bilgiye erişmelerine olanak sağlamaktadır. Kurumsal web 
sitemiz sürekli güncellenmekte ve ortaklarımızın en doğru bilgiye erişmelerine imkan 
sağlanmaktadır. Kurumsal web sitemizden erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

� Yatırım amacı ve stratejisi 
� Portföy Bilgileri ,Oransal portföy dağılımı 
� Ortaklık yapısı 
� Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ü hakkında Bilgiler 
� Şirket Anasözleşmesi 
� Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname  
� Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları 
� Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 
� Özel Durum Bildirimleri 
� Yatırım Ortaklıklarına ilişkin temel bilgiler 
� IMKB’de ilan edilen son  Portföy Değer Tablosu 
� Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri ve Vekaleten 

oy kullanma formu 
 
 
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 
 
Şirketimiz mali tabloları ve Dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
(UFRS) uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden sorumlu 
komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulunun onayından geçirilerek İMKB ve Sermaye 
Piyasası Kuruluna gönderilir. Ait oldukları mali yılın üçüncü ve dokuzuncu ayında 
hazırlanacak tablolar Şirket tarafından, altıncı ay ve yılsonu itibariyle hazırlanan Mali tablolar 
ise bağımsız denetimden geçirilmektedir. Mali tablo, dipnotları ve eki dökümanlar Yönetim 
Kurulu onayını takiben aynı gün içerisinde kapalı zarf ile ilan edilmek üzere İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir. 
 
Basın Yayın Organlarının Takibi 
 
Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketimizle ilgili haberler takip edilir. Yatırımcıların yatırım  
Kararlarını ve Şirketimizin borsada işlem gördüğü Pay değerini etkileyebilecek, önceden 
kamuya duyurulmuş olan  bilgilerden farklı  içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin 
özel durum açıklaması ivedilikle kamuya duyurulmak üzere İMKB’ye gönderilir. Basın yayın 
organlarında çıkan haberler Şirketimiz yetkili Kurulları tarafından değerlendirilerek açıklama 
yapılmayabilir. Ancak, IMKB ve SPK tarafından çıkan habere cevap verilmesinin istenmesi 
halinde çıkan haberlere IMKB özel durum açıklaması ve Kurumsal Web sitesi aracılığı ile 
cevap verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 



 
SPK Tebliği Seri VIII No:54 “ Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar” tebliğ ile 
belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları 
İMKB’ye bildirilir.Şirket özel durum açıklamalarını Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza 
sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzaları ile İMKB’ye bildirir. Özel durum açıklamaları 
İMKB’ye faks ile iletilir ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) Özel durum 
açıklamasının İMKB Bülteninde ilanını takiben elektronik ortamda iletilir ve Kurumsal Web 
sitesinde duyurulur. 
 
İdari Sorumluluk 
 
İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan yada dolaylı olarak Şirketimiz ile ilgili içsel bilgiye 
düzenli olarak erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari 
kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. 
 
Kamuya Açıklanacak bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması 
 
Şirketimiz ortaklarının bilgilendirilmesi ile Şirket menfaatlerinin korunmasın sağlanmasına 
yönelik, içsel bilgiye erişim imkanı olan kişilerin öğrendikleri içsel bilgileri kullanımını  kamuya 
yapılacak özel durum açıklamasına kadar söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunmasına 
yönelik gereken tedbirler alınır. Şirketimize ait düzenlenmiş olan Etik kuralları ile erişilen içsel 
bilginin korunması hedeflenmektedir. Kurumumuza hizmet veren kişi ve kuruluşlarla yapılan 
sözleşmelerde de böyle bir maddeye yer verilecektir. 
 
 
 


