
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

1. KONU  

İşbu Bilgilendirme Politikası (“Politika” veya “Bilgilendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-15.1 sayılı 

Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 

(“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal 

Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) 

düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) düzenlemeleri çerçevesinde, başta 

yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere 

hazırlanmış olup, Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. 

2. AMAÇ VE KAPSAM 

Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer kanun, 

uygulama ve iş kurallarına uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, Gimat Mağazacılık 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) faaliyetlerinden, eşit, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir 

şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Şirketin geçmiş performansını, ticari sır niteliğindeki 

bilgiler haricindeki hedeflerini, vizyonunu, Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören 

muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, adil, 

zamanında ve uygun detayları kapsayacak şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir 

iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle 

paylaşmaktır. Şirket Bilgilendirme Politikasını izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm 

uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim 

İlkeleri çerçevesinde hareket etmekte olup, kamuya açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya 

yetkili kişiler tarafından yapılmasını ve bu bilgilerin bir politika dahilinde sistematik olarak 

verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

3. YETKİ VE SORUMLULUK 

Bilgilendirme Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin 

yapılması Şirket Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme 

Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun alacağı kararı takiben, Özel 

Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde KAP’ta ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmak 

suretiyle kamuya duyurulur. Bilgilendirme Politikası’nın sorumluluğu Şirket Yönetim 

Kurulunda olmakla birlikte, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek ve gözetmek 

finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler, Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri 

Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Yönetim Kurulu, Kurumsal 

Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Şirket üst düzey yöneticileri ile yakın 

işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler. 

4. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI 

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana 

gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma 

ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları; 



• KAP’ta ilan edilen Şirket Genel Bilgi Formu, 

• KAP’ta yapılan Özel durum açıklamaları, 

• KAP’ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotları, yönetim kurulu faaliyet 

raporları, sorumluluk beyanları, bağımsız denetçi raporları, 

• Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 

• Kurumsal internet sitesi (www.gimatgross.net),  

• Şirket’in dijital platformlardaki (sosyal medyadaki) kurumsal uygulamaları, 

• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nin e-Şirket ve e-GKS platformları ve 

uygulamaları, 

• Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım belgeleri ile Şirket’i tanıtıcı 

sunumlar, 

• Yatırımcı ve analist toplantıları, sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan 

bilgilendirme toplantıları, 

• İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, ihraç belgesi, duyuru metni gibi 

kamuyu aydınlatma belgeleri, 

• Yazılı, görsel veya sosyal medya vasıtasıyla yapılan açıklamalar, 

• Telefon,  elektronik  posta,  faks  vb.  iletişim  yöntem  ve  araçları  üzerinden  yapılan 

açıklamalar, 

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerekli görülürse günlük gazeteler vasıtasıyla 

yapılan ilan ve duyurular. 

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, yasal gerekliliklerin haricinde, yatırımcıların en iyi şekilde 

bilgilendirilmesi amacıyla yukarıda belirtilen araçlardan uygun görülenleri sermaye piyasası 

mevzuatına uygun bir şekilde hazırlayarak yayınlar.  

Kamunun aydınlatılmasında öncelikli araç KAP olup, açıklamanın niteliğine bağlı olarak 

yukarıda bahsedilen diğer araçlar da kullanılabilir. Şirket’in operasyonel ve finansal 

performansının en iyi şekilde anlatılmasını teminen, mevcut ve potansiyel yatırımcılara yönelik 

bilgilendirme ve/veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar gerekli görülmesi 

halinde KAP’ta ve Şirket’in internet sitesinde yayınlanır. 

5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER 

SPK’nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca özel 

durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Genel 

Müdür/Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanarak, belirlenen süreler dahilinde KAP 

aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar 

Tebliği’nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır. 

İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde özel durum açıklamaları 

ertelenebilir. 

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından veya 

herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talep edilen bölümün 

sorumluluk alanı ile ilgili olması halinde, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 

çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek 

türden olup olmadığı değerlendirilerek ilgili bölüm tarafından cevaplanır.  

http://www.gimatgross.net/


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

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

veya yetkilendirilen kişiler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. 

6. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANANA KADAR GİZLİLİĞİNİN 

SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER  

İçsel bilgiye sahip Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan 

diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’da 

açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları 

hususunda bilgilendirilirler. 

Genel ilke olarak, Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz 

kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir surette 

üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere 

açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 

bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye 

sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. İçsel 

Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında 

bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul 

tedbirler alınır. 

7. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ  

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, 

yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek 

olması kaydıyla Seri II15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. 

Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş 

kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası 

mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel 

bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun 

şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki 

sebepler belirtilir. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna 

ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 

8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE İÇSEL 

BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI  

Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinin değerini ve yatırımcıların yatırım 

kararlarını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri ‘içsel bilgi’ olarak 

tanımlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü içsel bilgilere erişimi olanların bir listesini 

tutar ve gerektiğinde listede güncellemeler yapılır.  

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu 

organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli 

erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme 

yetkisi olan kişiler (İdari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri 

ve Şirket nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli 



veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Söz konusu içsel bilgilere erişimi 

olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından özel durumların, 

finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve 

gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda imza 

karşılığı bilgilendirilir. 

9. ŞİRKET HAKKINDA BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VE/VEYA MEDYADA 

YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

ESASLARI 

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları ve/veya diğer iletişim kanallarında yer 

alan haber ve söylentileri takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya 

duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığının tespiti halinde; 

bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği’nde belirtilen 

esaslar çerçevesinde Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep 

beklenmeksizin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılır. Basın yayın organlarında çıkan 

haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonların, içsel bilgi tanımına girmemesi durumunda, 

Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

10. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN 

ESASLAR 

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin 

gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren 

değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya 

açıklanabilir.  

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve 

öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya 

açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, 

bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. 

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı/Genel 

Müdür yetkilidir.  

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel 

durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal 

ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak 

yapılabilir. 

11. YÜRÜRLÜK  

Ortaklığın kamuyu aydınlatma esaslarını düzenleyen işbu Politika, 22.06.2022 tarihli Yönetim 

Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

12. YÜRÜTME  

Bu Politika hükümlerinin uygulanması, değiştirilmesi Şirket Yönetim Kurulu tarafından 

yürütülür. 

 


