ŞİRKETİMİZİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Şirketimiz tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik oluşturulmuş bulunan bilgilendirme
politikası, Özel Durumlar Tebliği’nin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde
kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda gerekli
güncellemeler derhal yapılmaktadır.
Şirketimiz, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri olmak üzere, ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz bir şekilde
kamuya duyurma politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, ticari sır kapsamı dışında kalan
ve yasal olarak duyurulabilir hale gelmiş her türlü bilgi ve açıklamalar, ilgili taraflara eşit
koşullarda ve en düşük maliyetle ulaşacak şekilde, mevzuatın öngördüğü yerlerde ve
Şirketimizin Internet sayfasında yayınlanır.
Şirketimizde bilgilendirme politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu
sorumludur. Şirket hakkında bilgilerin mevzuata uygun standartlarda kamuoyu ile
paylaşılmasını teminen Sermaye Piyasası Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuş olup,
Şirketimizde bilgilendirme politikası anılan birimin koordinasyonunda icra edilmektedir.
1. Bilgilendirme Politikası
1.1. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası esas itibariyle aşağıdaki hususları içermektedir:
a) Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara
şirketimizin www.yyapi.com.tr Internet adresinden ve Faaliyet Raporlarından
ulaşılabilmektedir.
b) Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve
söylentilerin takibi titizlikle yapılarak doğru, eksik ya da kamuoyunu yanıltıcı nitelikte
olabilecek haberlere ilişkin açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ilgili
süreler dikkate alınmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ( KAP ) duyurulmaktadır.
c) İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde, şirketimizde yönetsel ve denetsel
organların üyesi olmadıkları halde içsel bilgilere düzenli erişimleri bulunan ve şirketimizin
gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen ve yönetsel karar verme yetkisi olan
kişiler gözönünde bulundurulmaktadır. Şirketimizin bütününe yönelik ve gelecek planlarını da
kapsayacak bilgi ve etkiye sahip olan belirli üst düzey yöneticiler de anılan kapsamda idari
sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilir.
ç) Özel Durumlar Tebliği uyarınca açıklanması gereken özel durumlar hakkında bilgi sahibi
olan kişiler, söz konusu özel durumlar kamuya duyuruluncaya kadar bu bilgilerin gizliliğini
korumakla yükümlü kılınmıştır. Şirketimiz sözkonusu içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel
bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu
bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını
sağlayacak gerekli önlemleri almıştır.
d) Şirketimiz tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi
halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulmaktadır:

1- Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu
tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya
açıklanabilmektedir.
2- Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yılda en fazla
dört defa kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabildiği
gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları
veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla
da yapılabilmektedir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde
önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın
sözkonusu açıklamalar, Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
3- Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak Şirketimiz tarafından yapılan
açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli
ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilmektedir.

1.2. Şirketimizde, kamuoyunu bilgilendirmekle sorumlu birim, Genel Müdürlük ve Yatırımcı
İlişkileri Bölümü’dür. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince açıklanması gereken bilgiler,
zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme konusunda yetkili kişilerin iletişim
bilgileri aşağıda sunulmuştur.
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