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BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

“MADDE 17 – (1) Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun 

aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve 24 üncü maddenin 

dördüncü fıkrası çerçevesinde kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında değişiklik 

olması durumunda gerekli güncelleme yapılır. 

(2) Bilgilendirme politikasında en az aşağıdaki hususlara yer verilir: 

a) Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve 

raporlara ne şekilde ulaşılabileceği, 

b) İhraççı hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve 

söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları, 

c) İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar, 

ç) Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan 

tedbirler, 

d) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar.” 

Bilgilendirme Politikasının Amacı  

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.’nin bilgilendirme politikası; Şirketin faaliyetleri ve mali 

durumuna ilişkin bilgiler ile pay fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında  tam, 

zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini 

amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile 

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme 

politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun 

sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden 

sorumlu birim tarafından yürütülür.  

Yöntem ve Araçlar 

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır: 

- Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilen Özel Durum Açıklamaları (ÖDA), 

- Periyodik olarak BİST ve KAP ’a iletilen finansal raporlar, 

- Yıllık faaliyet raporları 

- Kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr) 

- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, 

- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar. 

Özel Durum Açıklamaları 

Özel Durum Açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Özel Durumlar 

Tebliği"nde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP ’ta açıklama yapma yetkisine 

sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP ’a gönderilir. 

 

http://www.orge.com.tr/


Finansal Raporların Kamuya Açıklanması 

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir 

bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden 

geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite ’den 

alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulunca 

onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP ’a 

gönderilir. KAP ’da açıklanan finansal raporlara Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir. 

Faaliyet Raporu 

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 

çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir.   

Duyurular 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel 

kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular 

TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. 

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları 

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının kamuoyuna açıklanması sonrasında, gerekli 

görülen hallerde Şirketin finansal ve idari yapısındaki gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılması 

ve yatırımcıların Şirketin dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin sorularının yanıtlanması 

amacıyla Genel Müdür tarafından Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısı düzenlenebilir. 

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantına ilişkin detaylara Şirketin kurumsal web sitesinde yer 

verilir. 

Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar  

Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin, haber niteliği taşıyan, yatırımcıların ve/veya kamuoyunun 

bilgilendirilmesi gereken konularda, gerektiğinde Şirketimiz tarafından basın açıklamaları 

yapılır. Basın açıklamaları sadece yazılı olarak yapılabildiği gibi gerek görüldüğünde röportaj 

ya da basın toplantısı yoluyla da yapılır. Basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel 

Müdür ve bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından yapılabilir. Basın 

açıklamalarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir. 

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar 

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları, Sunumlar veya Basın-Yayın Organları Aracılığıyla 

Yapılacak Açıklamalarda geçmiş faaliyet dönemine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin 

yanısıra, geleceğe yönelik tahmin, beklenti ve değerlendirmelere de yer verilebilir. Diğer 

yandan bu tür tahmin ve beklentiler, geleceğin bilinmemesinden kaynaklanan bir takım 

risklere ve öngörülemeyen çeşitli faktörlere açıktır. Bu kapsamda sunumda, tahmin, beklenti 

ve değerlendirmelerin çeşitli varsayımlara dayandığına ve ileride gerçekleşecek sonuçların 



beklentilerden farklı olabileceğine dair bir açıklamaya yer verilir. Sonraki dönemlerde bu tür 

tahmin ve beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu bilgiler revize edilir. 

Basın-Yayın Organlarında Şirket Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi  

Yurtiçindeki basın-yayın organlarında Şirket hakkında çıkan haberler takip edilir. Bu 

haberlerden, Şirketin yetkili kişilerinin açıklamalarından kaynaklanmayan yanlış ya da asılsız 

haberler ve söylentilerin Şirketimizin itibarını etkileyip etkilemediği ve sermaye piyasası 

araçları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilir ve gerektiğinde buna göre 

Şirketimiz tarafından uygun görülen yöntemlerle açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar basın-

yayın organlarında açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu 

açıklamaların konularına göre önemli görülenlerine Şirketin kurumsal web sitesinde yer 

verilir. Bu tür haberler hakkında, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda özel durum 

açıklaması yapılır.  

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Özel Durumlar Tebliği"nde tanımlandığı 

üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan kişiler olup Yönetim 

Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Şirketin kurumsal web sitesinde yer almaktadır. 

Özel Durumların Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan 

Tedbirler  

Şirketimiz özel durum açıklamasına esas teşkil eden bilgilerin açıklanmasına kadar geçen 

süreçte söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken hassasiyeti göstermektedir. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile içsel bilgilere ulaşabilecek 

personel, yatırımcının kararını ve sermaye piyasası aracının değerini etkileyecek bilgilerin, 

açıklanana kadar gizliliğinin korunmasıyla ilgili olarak mevcut düzenlemeler hakkında 

bilgilendirilmiştir. Özel durum açıklamasını gerektiren hususlar, doğrudan ilgili Birim 

tarafından Borsa İstanbul-Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilmektedir.  


