BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, içsel bilgi kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların
pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve
mümkün olan en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
Bilgilendirme Politikası’nın Genel Çerçevesi
İş Yatırım, başta Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde içsel
bilgi niteliği taşımayan, yatırımcıların yatırım kararlarını ve bir borsada işlem gören sermaye piyasası
araçlarının değerini etkileyebilecek gelişmelerle ilgili açıklama ve bilgilendirmeleri, Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ni gözeterek yerine getirir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan İş
Yatırım, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en
iyi kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine azami gayret gösterir.
Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun
yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri
Müdürlüğü ve bu Müdürlüğün raporlama yaptığı Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir. Söz
konusu yetkililer tarafından, Bilgilendirme Politikası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar Kurumsal
Yönetim Komitesi’ne raporlanarak sunulur.
Kamuyu Aydınlatma Çalışmalarında Kullanılan Bazı Yöntem ve Araçlar
Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve
bilgilendirme amacıyla yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlerden bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:


Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yatırımcıların yatırım kararlarını ve bir borsada işlem
gören sermaye piyasası araçlarımızın değerini etkileyebileceği düşünülen gelişmelerle ilgili
yapılması gereken özel durum açıklamaları, zamanında, tam ve doğru olarak kamuya açıklanır ve
gerekli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na iletilir. Özel durum açıklamaları, aynı
gün içerisinde internet sitemiz aracılığı ile de yatırımcıların bilgisine sunulur.



Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, yasal süreler içerisinde
kamuya açıklanarak İş Yatırım’ın internet sitesinde yayımlanır.



Yönetim Kurulu Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları, ilgili mevzuatta belirtilen asgari bilgileri
de içerecek şekilde finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet
Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen süreler gözetilerek, her yıl Olağan Genel Kurul

toplantısından önce hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Faaliyet raporunun basılı
hali istendiğinde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.


Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer
yetkililerce yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılır. Yapılacak
basın açıklamalarında henüz kamuya duyurulmamış içsel bilgilerin korunması konusunda gerekli
hassasiyet gösterilir.



Çeşitli zamanlarda düzenlenen tele-konferanslar ile yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı
bilgilendirme toplantılarıyla pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı
sağlanır. Bu bilgilendirme toplantıları için hazırlanan sunumlar ve diğer bilgilendirme
dokümanları, küçük yatırımcılarımızın eşit koşullarda bilgi edinmesi amacıyla internet sitemizde
de yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülen söz konusu toplantılara iş
durumlarına göre, Genel Müdür, sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili yöneticiler iştirak eder.
Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilir.



Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından başta finansal ve faaliyet performansımıza ilişkin olmak
üzere içsel bilgi niteliği taşımayan gerekli bilgiler pay sahipleri, yatırımcılar ve gerektiği
durumlarda derecelendirme kuruluşları ile İş Yatırım hakkında araştırma raporu düzenleyen
analistlere iletilir ve bilgilerin doğru yorumlanabilmesi sağlanır.



Pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflarca gerek e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ve
gerekse yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarda yöneltilen her türlü soru en kısa sürede Yatırımcı
İlişkileri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve içsel bilginin gizliliğinin korunması konusunda
gerekli hassasiyet gösterilerek cevaplandırılır.



Özellikle ulusal çapta yayın yapan yazılı ve görsel basın organları veya kamuoyunda çıkan,
yatırımcıların yatırım kararları ile bir borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarımızın değerini
etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce herhangi bir kamuyu aydınlatma aracı ile kamuya
duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, Sermaye Piyasası
Kurulu ya da ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim ya da talep beklenmeksizin
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından kamuya gerekli açıklama yapılır. Ayrıca, ilgili mevzuat
uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ya da söylentilerin de
yatırımcıların yatırım kararları ve bir borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarımız üzerinde
etkili olup olmayacağı değerlendirilerek, gerekli görüldüğü durumlarda yine özel durum açıklaması
ile kamuya açıklama yapılır. Basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentilerin
yakından takibinin sağlanması için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler
alınır.



Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili
mevzuat çerçevesinde geleceğe yönelik yapılmış olan açıklamalar dahil, daha önce kamuya
açıklanmış bilgilerle ilgili sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak
güncellenerek kamuya açıklanır.



Bilgilendirme Politikası’nda bir değişiklik yapıldığı takdirde yapılan değişiklikler, gerekçeleriyle
birlikte kamuya açıklanır.

İş Yatırım Kurumsal İnternet Sitesi (www.isyatirim.com.tr)
Kurumsal internet sitemizde Türkçe ve İngilizce seçenekli “Yatırımcı İlişkileri” bölümleri, Şirketimizin
bilgilendirme fonksiyonunun yerine getirilmesinde ve kamunun aydınlatılmasında etkin bir araç olarak
kullanılır.

Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz, pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer tarafların bilgi edinmesine
yönelik olarak, ara dönem/yıllık finansal ve faaliyet performansımıza dair gerçekleştirilen yatırımcı
sunumlarından Kurum politikalarımız ve Genel Kurul ile ilgili bilgilere, Şirketimiz hakkında
yayımlanan araştırma ve derecelendirme raporlarından pay fiyat performansına kadar, Kurumsal
Yönetim İlkeleri ile düzenleyici otoritelerin öngördüğü gerekli her türlü bilgiyi içerir. İnternet sitemizin
Yatırımcı İlişkileri bölümü, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından sürekli olarak güncel tutulur ve
etkin bir bilgilendirme aracı olarak kullanılır.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilginin Korunması
İş Yatırım’ın Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yürütme Kurulu Üyeleri görevleri gereği içsel bilgiye
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde düzenli olarak erişebildiklerinden ve şirketin gelecekteki gelişimini
ve ticari hedeflerini etkileyebilen idari kararlar verebilen yetkililer olmalarından dolayı İş Yatırım’da
“İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” olarak değerlendirilmektedirler.
Bunun dışında, içsel bilgilerin hangi yetkililerce kamuya açıklanacağı ve içsel bilginin gizliliğinin
korunması yine iç mevzuatımızca belirlenerek çalışanlarımıza duyurulur. Ayrıca, Şirketimizin gerekli
her durumda güncellenen “İçsel Bilgiye Erişebilecek Olanların Listesi”nde yer alan kişilere de içsel
bilginin gizliliğinin korunması ve bu bilgilerin İş Yatırım’ın sermaye piyasası araçlarının alım satımında
kullanılamayacağına dair yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirme, yazılı olarak ve imza karşılığı
yapılır.
İş Yatırım Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek kamuya açıklanır.

