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Amaç 

Bilgilendirme politikasında amaç, RHEA Girişim’in yatırım stratejileri, ticari sır niteliğindeki 
bilgiler haricindeki aksiyonları, geçmiş performansı ve gelecek beklentilerini, finansal 
bilgilerini, kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay 
sahipleriyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde doğru, adil ve zamanında şekilde ilan 
ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. 

RHEA Girişim kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını benimsemektedir. 

Kapsam 

RHEA Girişim Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm 
II/md.1.2. çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Sorumluluk 

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin 
yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde 
kamuya açıklanır.  

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, RHEA 
Girşim tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda 
belirtilmiştir; 

 İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları (www.kap.gov.tr)
 İMKB’ye iletilen periyodik finansal rapor, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve

faaliyet raporları
 T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve

duyurular (izahname, sirküler, kar dağıtımı, genel kurul çağrısı vb.)
 Kurumsal Web Sitesi (www.rheagirisim.com.tr)
 Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
 Yatırımcı ve analist toplantıları
 Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
 Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

http://www.rheagirisim.com.tr


 Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik 
posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları. 

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 

RHEA Girişim adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama 
ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, 
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü tarafından 
yapılır. 

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın 
açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür tarafından yapılabilir.  

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Rhea Girişim çalışanları gelen soruları 
cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğüne 
yönlendirilir.  

Kamuya açık olmayan görüşmelerde, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) 
hiçbir bilgi açıklanmaz.  

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması 

RHEA Girişim finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal 
tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek 
kamuya açıklanır. 

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK Düzenlemeleri 
çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun 
onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve 
bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri 
doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilir. Finansal tablolar ve dipnotlarına 
geriye dönük olarak RHEA Girişim web sitesinden (www.rheagirisim.com) Yatırımcı 
İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. 

Faaliyet Raporu 

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK Düzenlemeleri ve SPK kurumsal 
yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yönetim Kurulu’nun 
onayından geçirilir ve en geç Genel Kurul’dan üç hafta önce açıklanacak şekilde Kamuyu 
Aydınlatma Platformu ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Faaliyet raporunun 
basılmış kopyaları Şirket merkezinden temin edilebilir. 

Üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde 
yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. 

 



Özel Durumların Kamuya Açıklanması  

RHEA Girişim özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Hukuk 
Müşavirliği ile koordinasyon içinde Genel Müdür yetkilidir. 

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından 
imzalanarak İMKB’na gönderilir ve şirket internet sitesinde de yayınlanır.Bir bilgi, makul 
bir yatırımcının söz konusu bilgiyi önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması 
durumunda, önemli ve özel(içsel) bir bilgi olarak kabul edilir.  

Asılsız Haber ve Dedikodular 

İlke olarak RHEA Girişim kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin 
olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak RHEA Girişim ve 
yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için 
de açıklama yapılabilir. 

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler 

RHEA Girişim meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi 
konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen 
basında haber çıkması halinde, ilke olarak sessiz kalınır. Ancak RHEA Girişim ve 
yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, sözkonusu haberler için 
açıklama yapılabilir. 

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda 
bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama 
yapılacağı ifade edilebilir. 

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi 

RHEA Girişim hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası 
araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya 
kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya 
söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere “doğrulama yükümlülüğü” yerine 
getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır. 

Kamu ile İletişim  

Kamu ile e-posta ile, telefonla, yüz yüze gibi birebir veya gruplar halinde yapılan 
görüşmelerde yeni bir bilgilendirme yapmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri 
güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bilgileri 
açıklamayacaktır.  

Bu tür vasıtalarla iletilen hususlara ilişkin olarak, daha önce kamuya duyurulan ancak 
tekrar hatırlatılmasında fayda görülen hususlar hakkında, belirli periyotlarla Kamuyu 
Aydınlarma Platformu’nda ve kurumsal web sitemizde bilgi verilebilecektir. 



Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasını Takiben Yapılan Sunumlar 

RHEA Girişim, sunumun yapılacağı günü ve saatini, sunuma erişim bilgilerini  kamuya 
duyurur. Sunumların, imkanlar dâhilinde, eş zamanlı olarak web sitesinde yayınlanması 
hususunda gerekli çabayı gösterir.  


