
  

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI  

 

1) AMAÇ  
 

DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi 

oluĢturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve diğer tüm mevzuatla uyumlu olmak kaydıyla 

Ģeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikası kapsamında 

hangi bilgilerin ne Ģekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollarla kamuya duyurulacağı gibi konular 

mevzuata uygun bir Ģekilde belirlenmektedir. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay 

sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. 

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına iliĢkin esaslar Ģirket bilgilendirme 

politikasında yer almakta ve söz konusu tahminlerin dayandığı gerekçe ve veriler kamuya 

açıklanmaktadır. 

 

2) YETKİ VE SORUMLULUK  
 

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye 

Piyasası Mevzuat’ı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(ĠMKB) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri esas alınarak 

oluĢturulmuĢtur. Bu düzenleme; Ģirket çalıĢanları, Kamu Otoriteleri, müĢterileri, tedarikçileri, 

kredi verenleri, yatırımcıları, çeĢitli sivil toplum kuruluĢları, Ģirkete yatırım yapmayı düĢünen 

tasarruf sahipleri ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü iletiĢiminin esaslarını belirler.  

ġirketimizde Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini 

haiz üç personel mevcut olup kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek 

üzere görevlendirilmiĢtir. Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay 

sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” tarafından 

yanıtlanır.  

 

3) KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI  
 

DoğuĢ GYO A.ġ.; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve TTK 

hükümleri çerçevesinde,  Ģirketimizce kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aĢağıda 

belirtilmiĢtir;  

a. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,  

b. Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, T. Ticaret Sicili 

Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, sirküler, genel kurul 

çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri gibi ilan ve duyurular, 

c. Pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, tele-

konferans veya birebir görüĢmeler ve hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,  

d. Veri dağıtım kuruluĢlarına yapılan açıklamalar,  

e. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,  

f. Telefon, elektronik posta (e-posta), fax ve diğer iletiĢim araçları,  

g. Kurumsal web sitesi (www.dogusgyo.com.tr)  

h. Basında çıkan haberlerin doğrulanması, 

 



 

4) ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR  

 

A. ÖZEL DURUMLAR  

 

Sürekli ve içsel bilgilerden oluĢan özel durum açıklamaları SPK’nın ilgili tebliğleri ve 

düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan 

yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, 

anlaĢılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak Ģekilde düzenlenir.  

Özel durum açıklamaları, ĠMKB ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik 

imzayla KAP sistemine gönderilir ve Ģirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir baĢlık 

altında yayınlanır.  

ġirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan geliĢmeler 

gecikmeksizin kamuya duyurulur.ġirketin kamuya yapmıĢ olduğu açıklamalar ile ilgili olarak 

sonradan ortaya çıkan değiĢiklikler ve geliĢmeler güncellenerek kamuya duyurulmaktadır. 

ġirketimiz yurt dıĢı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında ĠMKB dıĢında 

herhangi bir borsada Özel Durum açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur.  

 

B. ÖZEL DURUMLARI KAMUYA AÇIKLAMAYA YETKĠLĠ KĠġĠLER  

 

ġirketimizde Özel durum açıklamaları Mali ĠĢler ve Finans Grup Müdürlüğün’nce hazırlanmakta 

ve imzaya yetkili olarak kılınmıĢ personelin onayıyla özel durumlar kamuya açıklanmaktadır.  

 

C. ĠÇSEL BĠLGĠNĠN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESĠ  

 

DoğuĢ Gyrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ., yasal hak ve meĢru menfaatlerin zarar görmesini 

önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol 

açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Ġçsel 

bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel 

bilgiler SPK’nın ilgili düzenlemelerine uygun Ģekilde ve erteleme kararının nedenleri de 

belirtilerek kamuya açıklar.  

ġirket içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde ertelenen bilgi, 

ertelemenin ortaklığın yasal haklarını korumasına etkisi, yatırımcıları yanıltma riskini 

oluĢturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler 

aldığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiĢ ise yetki verilen 

kiĢinin onayına bağlar.  

 

D. ĠÇSEL BĠLGĠĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN ALINAN ÖNLEMLER  

 

ġirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kiĢilerin, iĢ akdi ile veya baĢka Ģekilde 

kendisine bağlı çalıĢan ve içsel bilgilere düzenli eriĢimi olan kiĢilerin bir listesi hazırlanır ve bu 

liste değiĢiklik olduğunda güncellenir. Bu listede yer alan kiĢilerin bu bilgilerle ilgili olarak 

kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesi ve bu bilgilerin kötüye kullanımı 

veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanır. Ġçsel bilginin, içsel 

bilgilere eriĢimi olanlarca, ġirketimize iliĢkin görevlerin ifa edilmesi veya ġirket adına iĢ ve 

iĢlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kiĢiler haricinde, 

ġirket içinden ya da dıĢından kiĢilere açıklanması içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak 



kabul edilir. Bu durumda, yetkisiz olarak yapılan açıklamanın içerdiği bilgiler, ġirketimizin 

yetkili kıldığı kiĢiler tarafından özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur.  

Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danıĢmanlarına, 

kredi kuruluĢlarına, finansal hizmet sunanlara, derecelendirme kuruluĢlarına vb. açıklanması, bu 

kiĢilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları Ģartıyla içsel bilginin 

yetkisiz olarak açıklanması olarak nitelendirilmez. Bunun için, bilginin açıklanacağı kiĢinin yasal 

bir düzenleme, ana sözleĢme veya özel bir sözleĢme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma 

yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.  

Basın toplantıları, tanıtım toplantıları, yatırımcı bilgilendirme toplantıları gibi sınırlı sayıda 

kiĢilere yapılan açıklamalarda, açıklama bilinçli olarak yapılıyorsa aynı anda, diğer durumlarda 

ise gecikmeksizin kamuya duyurulur.  

Ġçsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda ise gecikmeksizin bir açıklama yapılır. 

 

ġirket çalıĢanları içsel bilgilerin üçüncü kiĢilerle paylaĢılmaması hususunda SPK 

düzenlemelerine uygun olarak bilgilendirilirler ve tüm çalıĢanlar gizliliğin sağlanması için çaba 

göstererek sorumluluk içinde hareket ederler. Diğer yandan çalıĢanların sadece görev tanımlarıyla 

sınırlı bilgilere ulaĢabilmesi için gerekli tedbirler alınır.  

 

E. HABER VE SÖYLENTĠLER HAKKINDAKĠ AÇIKLAMALAR  

 

ġirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, ġirketi temsile yetkili kiĢiler 

kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuĢ bilgilerden farklı içerikteki haber ve 

söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK’nın ilgili 

tebliğleri uyarınca özel durum açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeĢitli basın yayın 

organlarına ve Reuters gibi veri dağıtım kanallarına ulaĢtırılması, kurumsal web sitesinde de 

yayımı sağlanır. Basın yayın organlarında çıkan ve SPK mevzuatı uyarınca özel durum 

açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, ancak Ģirket üst yönetimi tarafından sözkonusu haber ve 

söylentilere iliĢkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir. 

  

F. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMI  

 

Ortaklık haklarının kullanımına iliĢkin aĢağıda yer alan hususların kesinleĢmesi ġirket Yönetim 

Kurulu’nun kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu’nun aĢağıdaki konulara iliĢkin karar alması 

halinde bu konular, özel durum açıklaması yapmak ve kurumsal internet sitesi, T. Ticaret Sicil 

Gazetesi ile günlük ulusal gazetede ilan edilmek suretiyle kamuya açıklanır.  

a. Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri, genel kurula katılım prosedürü, genel 

kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken 

yükümlülükler ile gündem dıĢı konuların genel kurulda görüĢülerek karara bağlanması, genel 

kurulun toplanamaması, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına iliĢkin bilgi ile genel kurula 

katılma hakkının ne Ģekilde kullanılabileceği,  

b. Kar dağıtımına iliĢkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma 

hakkının kullanımı, artırılan payların iptali, birleĢme, bölünme.  

 

 

 

 



G. FĠNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI  

 

ġirketimizin finansal tabloları SPK Finansal Raporlama Standartları'na uygun solo olarak 

hazırlanmaktadır.  

Finansal tablolar, Denetimden Sorumlu Komite’nin de görüĢü alınarak Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanır; finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden 

biri ve sorumlu yöneticilerden birisinin veya görevlendirilmiĢ iki sorumlu yöneticinin ortak 

imzasıyla SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyrulur. Finansal tablolar SPK’ca 

belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.  

Finansal tablolar kamuya duyurulduktan en geç bir iĢ günü sonra Ģirketimizin kurumsal internet 

sitesinde, kullanıcıların kolayca ulaĢabilecekleri Ģekilde ilan edilir. ġirketin yasal mevzuat gereği 

herhangi bir otoriteye verilmek üzere hazırladığı diğer mali tablolar ilgili kurumlarla birlikte eĢ 

zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyrulur. Yıllık 

finansal tablolar her yıl olağan genel kurul toplantılarının ardından T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde 

ve 2 adet gazetede ilan edilir. Finansal tabloların hazırlanması sürecinde, bu tabloların 

hazırlanmasında ve kontrolü sırasında kullanılan bilgilerin ve taslak finansal tabloların 

gizliliğinin korunması konusunda azami dikkat gösterilir.  

 

H. FAALĠYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI  

 

ġirketimizin Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuat’ına ve SPK Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri’ne uygun olarak hem yıllık hem de üçer aylık dönemler itibariyle kamuoyunun ve pay 

sahiplerinin Ģirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaĢmasını sağlayacak ayrıntıda 

hazırlanır, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyrulur.  

Yıllık faaliyet raporu Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlanır ve kurumsal internet sitemizde 

kamuya açıklanır.  

 

I. BEKLENTĠLERĠN AÇIKLANMASI  

 

DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ., kamuya açıkladığı bilgilendirme politikasına uygun 

olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan 

geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte 

açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Ģirketin 

finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile iliĢkilendirilebilir nitelikte hazırlanır.  

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve 

dayanakların gerçekleĢmemesi veya gerçekleĢmeyeceğinin anlaĢılması halinde derhal gerekçeleri 

ile birlikte revize edilen bilgiler tablo ve raporlar kamuya açıklanır. 

 

J. PAY SAHĠPLERĠ ve MENFAAT SAHĠPLERĠYLE ĠLETĠġĠM  

 

Pay sahipleri ile iliĢkilerin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi’nin 

sorumluluğundadır. Menfaat sahibi, Ģirket ile doğrudan iliĢki içerisinde bulunan üçüncü kiĢileri 

ifade etmek üzere kullanılan bir tanımlamadır. 

Pay Sahipleri ile ĠliĢkileri Birimi, ġirketin daha önce kamuya açıklanmıĢ olan her türlü bilgisini 

tüm pay sahiplerine eĢit muamele ederek paylaĢır. ġirketimiz iĢlem ve faaliyetlerinde, tüm 



menfaat sahiplerinin mevzuat ve karĢılıklı sözleĢmelerle düzenlenen haklarını korumak 

hususunda azami dikkati göstermektedir ve bu konularda yeterli bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

  

Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında yetkilendirilmiĢ kiĢiler 

iletiĢim kurabilir. Bu kiĢiler dıĢında yer alan çalıĢanlarımız, ġirket dıĢından gelen soru ve bilgi 

taleplerine cevap veremezler. ġirketimiz Ģirket faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde baĢta 

çalıĢanları olmak üzere menfaat  sahiplerinin Ģirket yönetimine katılımını destekleyici modeller 

geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Genel Müdür baĢkanlığında koordinasyon sağlama amaçlı Ģirket 

çalıĢanlarının katıldığı haftalık toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Ģirket faaliyetleri 

ile ilgili çalıĢanların görüĢ ve önerileri değerlendirilmektedir.ġirketin kira sözleĢmeleri sonucu 

iliĢkide olduğu gerçek ve tüzel kiĢilerin sözleĢmeden kaynaklanan talep ve sorunları ilgili 

departmanca Ģirketin üst yönetimine iletilerek çözüm odaklı çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Yapılacak sunumlar, bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, tele-konferanslar ve birebir 

görüĢmeler mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılara yönelik 

hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, tüm pay sahiplerinin ilgili dokümanlara aynı 

anda ulaĢmasını teminen bu toplantılarla eĢ zamanlı olarak ġirketin internet sitesinde yayınlanır.  

Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları, ġirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiĢ 

yöneticiler tarafından yapılır.  

ġirketimiz kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, 

onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karĢılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep 

halinde, kamunun yanlıĢ bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuyaaçıklanmıĢ ve 

geçmiĢe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist 

raporları gözden geçirilebilir. ġirketimiz kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı 

oldukları kuruluĢları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklayabilir.  

 

K. KURUMSAL ĠNTERNET SĠTESĠ VE ĠÇERĠĞĠ  

 

ġirketimizin internet sitesi Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında düzenlenmiĢ olup, eriĢim 

adresi www.dogusgyo.com.tr’dır.Internet sitemizde yer alan bilgilerin bir kısmı baĢlık olarak 

aĢağıda verilmektedir. Kurumsal internet sitemizin geliĢtirilmesi yönündeki çalıĢmalara sürekli 

olarak yer verilir. Ġnternet sitesinde yer alan bilgiler uluslararası yatırımcıların da faydalanması 

amacıyla ayrıca ingilizce olarak hazırlanır. 

 

Ayrıca Ģirketimiz antetli kağıdında internet adresimize yer verilmiĢtir.  

 

ġĠRKET PROFĠLĠ 

 

 BaĢkanın Mesajı 

 Vizyon-Misyon 

 Yatırım Stratejisi 

 Ortaklık Yapısı 

 Organizasyon ġeması 

 Tescil ve Fatura Bilgileri 

 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 



 Sektörel iliĢkiler 

 Yönetim Yapısı 

 Ortaklarımız 

 

YATIRIM PORTFÖYÜ 

 Portföydeki Gayrimenkuller 

 Portföy Dağılımı 

 

PROJELER 

GYO SEKTÖRÜ 

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 

 Esas SözleĢme 

 Ġzahname ve Sirküler 

 Ġmtiyazlı Paylara ĠliĢkin Bilgiler 

 Bağımsız Denetim ġirketi Bilgileri 

 Gayrimenkul Değerleme Raporları 

 Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu 

 Portföy Tabloları 

 Faaliyet Raporları 

 Genel Kurul Bilgileri 

 SPK Sürekli Bilgilendirme Formu 

 Gayrimenkul Değerleme Raporları 

 Özel Durum Açıklamaları 

 Kar Dağıtım Politikası 

 Faaliyet Belgesi 

 Hisse Senedi Performansı 

 Bilgilendirme Politikası 

 

İNSAN KAYNAKLARI 

HABERLER 

LİNKLER 

 

L. ĠDARĠ SORUMLULUĞU BULUNAN KĠġĠLER  

 

Sermaye Piyasası Mevzuat’ında idari sorumluluğu olan kiĢiler;  

 Ortaklığın, yönetim veya denetim organlarının üyeleri,  

 Bu organların üyesi olmadığı halde, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile iliĢkili içsel 

bilgilere düzenli eriĢen ve bu ortaklığın gelecekteki geliĢimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari 

kararlar verme yetkisi olan kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır.  



ġirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına 

iliĢkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kiĢiler ve bunlarla yakından iliĢkili kiĢiler 

tarafından gerçekleĢtirilen tüm iĢlemler iĢlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir. 

 

M. YÜRÜRLÜK  

 

Bu bilgilendirme politikası Yönetim Kurulunun onayı ile yürülüğe girer. Bilgilendirme 

politikasında bir değiĢiklik gerektiğinde değiĢiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim 

Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.  

 

 

 

 


