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NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Etik Kurallar Yönergesi
Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanlar için etik kuralar oluşturulmuş; şirket çalışanlarına ve bilgilendirme
politikası çerçevesinde şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Buna göre Şirket'in ortak değerleri şunlardır:
1 - Topluma Duyarlılık: Sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olan Şirketimiz; çevreye, tüketiciye, kamu
sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymaktadır.
2 - Güvenilirlik ve Dürüstlük: Çalışanlar ve pay sahipleri ile ilişkilerde öncelikli değerimiz olan dürüstlük ile
hareket edilir; tüm ilişkilerde ve iş süreçlerinde güvenirlilik ve dürüstlük ön plandadır.
3 - İş Ahlakı: Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara
duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim
kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları, sendikalar gibi kurumlar bu
kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar
çerçevesinde gizli tutarlar.
4 - Pay Sahiplerine Özen ve Öncelik: Yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek
baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez; çalışanların da pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek
baskılara boyun eğmemeleri ve maddi menfaat kabul etmemeleri için gerekli düzenlemeyi Kurumsal Yönetim
Komitesi ile oluşturmuştur.
5 - Takım Ruhu ve Dayanışma Anlayışına Sahip Olma: Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamı ile takım ruhu ve
dayanışma anlayışı ile ortak değerler oluşturulmuştur.
6 - Dinamiklik: Aktif ve rekabetçi iş hayatının dinamiklerine uyum sağlayabilmek için hızlı karar alabilmek ve
alınan kararın uygulanabilirliği sağlanmaktadır.
7 - Özgüvene Sahip Olma: Amaç; Şirketimizin vizyonu ile örtüşen, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve
etkin çalışma alışkanlığı kazanmış, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, insana duyarlı, etik değerlere saygılı,
ilkeli ve özgüven sahibi yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar ile birlikte ortak bir sinerji oluşmaktadır.
8 - Objektif Olma: Müşterilerimizin ve pay sahiplerimizin güveni pekiştirmek için objektif davranır ve
objektifliğimizi zedeleyebilecek durumları tespit eder önceden tedbir alırız.
9 - Bağımsızlık: -Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının
bağımsızlığı esastır. Bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin mesleki takdir ve
tarafsızlığını zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir ilişki, çıkar veya etkiden etkilenmeksizin yürütülmesini ifade
eder. Yönetim Kurulu, etkinliğinin en üst düzeyde olmasını ve her türlü çıkar çatışmasından ve etkiden uzak, karar
alma, yürütme ve temsil görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetenek, beceri ve deneyim düzeyleri ile bağımsızlık derecesi, yönetim kurulunun
performans düzeyini ve başarısını belirlemekte ve şirketin hedefe ulaşmadaki başarısını doğrudan etkilemektedir.
10 - Uyumluluk: Şirket ile çalışanlar, çalışanlar ile mesai arkadaşları, Şirket ile müşteriler ve tedarikçilerin uyum
içerisinde olmasına özen gösterilir. Uyumun sağlanması için gerekli önlemler alınır.
11 - Dışadönüklük: Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve tedarikçilerle iyi ilişkilerin kurulabilmesi için dışadönük
iletişim yeteneği teşvik edilmektedir. Şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak, gizli ve ticari sır niteliğindeki

bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililere gerekli bilgiler verilmektedir.
12 - Tutarlılık: Kayıt dışı faaliyetler yasaktır; iş kayıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı esastır. Müşteriler, tedarikçiler
ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik,
bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

Yürürlük: İşbu yönerge Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26.03.2014 tarih
2014 / 5 sayılı kararı ile onaylanarak kabul edilmiş, 26.03.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

