ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Amaç
Şirketimiz, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyici ve şirketimiz ile ilgili
menfaat sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine neden olmayacak, gizli olmayan ve/veya ticari
sır kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra,
kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak, menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş
performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin bilgi ve gelişmeler hakkında adil, zamanında,
doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay erişilebilir finansal ve finansal olmayan
bilgiler konusunda, ilgili menfaat sahiplerinin kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan
zamanında, doğru ve tam olarak bilgilendirilmesini hedeflemektedir.
I-BİLGİLENDİRME POLİTİKASINDA KULLANILACAK YÖNTEM VE ARAÇLAR
Sermaye Piyasası Mevzuat’ı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirketimiz tarafından
kullanılan temel bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıda sayılmıştır;
a Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları,
b. Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen finansal raporlar ,
c. T.Ticaret Sicili Gazetesi, Türkiye Çapında Dağıtımı Yapılan Günlük Gazeteler ve Dergiler
vasıtasıyla yapılan duyurular ve açıklamalar,
d. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları ve Röportajlar,
e. Menfaat Sahipleri ile Yapılacak Toplantılar, Telefon Görüşmeleri ve Diğer Haberleşme
Araçları İle Yapılacak Bilgilendirmeler.
f. Kurumsal İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları,
Genel Kurul Toplantıları, Telefon, elektronik posta (“e-posta”), faks , SMS ve cep telefonu vs
iletişim araçları.
II-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARININ VE BİLGİLENDİRMELERİN KAMUYA
AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Özel Durumların Kamuya açıklanmasından Sermaye Piyasası Mevzuatının belirlediği
kurullara uyulur.
Özel Durumlar, mevzuatın belirlediği kurallar dairesinde ve istisnalar saklı kalmak şartı ile,
menfaat sahiplerinin doğru, dolaysız, anlaşılabilir, abartılı yada yanıltıcı ifadelerden
kaçınılarak, fırsat eşitsizliğine neden olmayacak şekilde, ortaya çıktığı anda bilgiye hızlı
erişimi sağlamak amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) özel durum
açıklamaları yapılarak gerçekleştirilir.
İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler
ortaya çıktığından yada öğrenildiğinde kamuya açıklanır. Şirket, sermaye piyasası
mevzuatının düzenlemeleri çerçevesinde; meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların
yanıltılmaması, zarar görmemesi ve içsel bilgilerdeki gizliliğin sağlanması şartı ile içsel
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bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. Şirket, içsel bilginin kamuya açıklanmasını
ertelemeye karar vermesi halinde, ertelenen bilgi, ertelemenin ortaklığın yasal haklarının
korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu
bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri aldığını Yönetim Kurulu Kararı’na veya
Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlar.
Şirket tarafından iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel
bilgilere erişimi olan kişileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ye bildirir ve bu bilgilerde
değişiklik olması durumunda en geç 2 iş günü içinde gerekli güncellemeyi yapacaktır. Söz
konusu kişilerin listesi aynı zamanda şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklar.
Özel durum açıklamaları, şirketimiz yönetim kurulunun yetkilendirdiği Elektronik imza sahibi
en az 2 yöneticisi tarafından müştereken imzalanarak kamuya açıklanır. Söz konusu
açıklamalar, şirketimizin kurumsal internet sitesinde en geç açıklamanın yapıldığı günü takip
eden iş günü yayınlanır. Özel Durum Açıklamaları en az 5 yıl süre ile menfaat sahiplerinin
istifadesine sunulmak üzere, internet sitesinde saklanır.
Önceden yapılmış olan Özel Durum Açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve
değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Daha önce özel durum
açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir
gelişme olmaz ise, bu durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren
altmışar günlük sürelerde gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak
açıklamaların öğrenildiği veya gerçekleştiği anda mevzuattaki sınırlamalar hariç derhal
yapılması esastır. Bununla birlikte İçsel Bilgilere erişimi listesinde yer olmayan kişilerin söz
konusu açıklamalara ulaşmasını engelleyici güvenlik tedbirleri alınır. Gizliliğin sağlanması
amacıyla söz konusu bilgi ve belgelerin fiziki ve elektronik dosyalarına ulaşım kısıtlanır ve
şifrelenir. İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili
mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanılmasından ve haksız
menfaat sağlanması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.
III-İHRAÇ EDİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ OLAĞANDIŞI
FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ, HABER VE SÖYLENTİLERİN
DOĞRULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Şirket, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının fiyat ve işlem hacimlerinde olağan piyasa
koşulları ile açıklanamayan değişimler olduğundan Borsa İstanbul A.Ş nin talebi üzerine Özel
Durum Açıklaması yaparak, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların olup olmadığı
belirtilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde varsa açıklanmamış tüm
özel durumlar kamuya açıklanır.
İhraç edilen sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak, söz konusu araçların değerini, fiyatını
veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek öneme sahip, basın yayın organları veya
diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş
bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı ve şirket tarafından öğrenildiği
takdirde bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde derhal kamuya açıklama yapılır. Kamuya açıklanmamış bilgilere dayanılarak,
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şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsamda
değerlendirilmez.
Şirket hakkında basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve
söylentilerle ilgili olarak, şirket yatırımcı ilişkileri bölümü, söz konusu bilgileri öğrendiği
andan itibaren, söz konusu haber ve söylentileri mevzuatta belirtilen önemlilik derecesine
göre değerlendirir. Söz konusu değerlendirme sonucunda, Özel Durum Açıklaması yapılması
gerektiği kanaatine varırsa, şirket yönetimini bilgilendirir ve Özel Durum Açıklaması
yapılarak kamunun bilgilendirilmesi sağlanır.
IV-GELECEĞE
YÖNELİK
DEĞERLENDİRMELERİN
AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

KAMUYA

Geleceğe yönelik değerlendirme ve bilgilendirmelerin şirket yönetim kurulu kararına veya
yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş olması şartı ile yetki verilen kişinin yazılı onayına
bağlanması koşulu ile kamuya açıklama yapılabilir.
Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeler, şirket yönetimi tarafından en fazla yılda 4 defa
kamuya açıklanır. Söz konusu açıklama Sermaye Piyasası Kurulunun finansal tablolara ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları yada Kamuya Aydınlatma
Platformunda (KAP) açıklanmış olması şartıyla yatırımcıları bilgilendirilmesine ilişkin
sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik değerlendirmelerde
önemli bir değişiklik ortaya çıktığında yada daha önce kamuya açıklanan hususlar ile
gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılığın
nedenlerine de yer verecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ek açıklama
yapılır. Bu madde kapsamında hazırlanan faaliyet raporları ve duyurular, açıklamanın
yapıldığı tarihi takip eden ilk iş günü şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların
basın yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya açıklandığı durumda, bu
duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak, söz konusu hususların kamuya açık bir
toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal, Kamuyu Aydınlatma
Platformunda (KAP) açıklama yapılır.
Şirketimiz adına Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim
Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kamuyu bilgilendirme amacıyla
gazete ve dergilere münferiden beyanat, söyleşi verebilmektedirler.
V-İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN
İŞLEMLERİNİN KAMUYA AÇIKLANMASI

KİŞİLER

VE

BU

KİŞİLERİN

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre idari sorumluluğu bulunan kişiler aşağıda sayılmıştır;
a) Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu üyesi Olmadığı halde, içsel bilgilere doğrudan yada dolaylı olarak
düzenli bir şekilde erişen, ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini
etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,
c) İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler,
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c1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan
kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişiler,
c2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya c1 bendinde sayılan kişiler tarafından idari
sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol
edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu
kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum, kuruluş ve ortaklıkları,
c3) Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine göre hazırlanmış bulunan
son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının % 10 veya daha fazlasını oluşturan
bağlı ortaklıklarının, Yönetim kurulu üyelerini ve Yönetim Kurulu üyesi Olmadığı halde,
içsel bilgilere doğrudan yada dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen, ve şirketin
gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan
kişiler.
Şirketimizin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ilişkin idari sorumluluğu bulunan kişiler,
yukarıda sayılan esaslara göre belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla
yakından ilişkili kişiler ile şirketimizin ana ortaklığı tarafından, sermayeyi temsil eden paylar
ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm
işlemler, söz konusu idari sorumluluğu bulunan kişilerin her biri hesabına yapılan işlemlerin
toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen tutara
ulaşırsa işlemi yapan tarafından kamuya açıklanır. İşlemlerin toplam tutarı, idari sorumluluğu
bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin her biri tarafından gerçekleştirilen tüm
işlemler toplanarak hesaplanır.
İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana
ortaklığı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası
araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen
tutarı aşan tüm işlemler, satış sonrasında yapılacak açıklamadan ayrı olarak, her bir işlemden
asgari olarak 1 iş günü önce satış miktarı belirtilmeksizin kamuya açıklanır.
VI-GENEL KURUL TOPLANTILARI VE SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACINA
AİT BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Genel Kurul Toplantıları ve Sermaye Piyasası araçlarının ihracına ilişkin yapılan bildirim ve
açıklamalarda Şirket ana sözleşmesi, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi, Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen ilan sürelerine ve asgari açıklanması gereken
bilgilerin verilmesi zorunluluklarına uyulur. Söz konusu bilgi ve belgeler şirketin kurumsal
internet sitesinde ayrıca ilan edilir.
VII-YATIRIMCI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE DİĞER HUSUSLAR
Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan
bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir
ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir.
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Periyodik mali tablo ve açıklayıcı notlar, Şirketimizin gerçek finansal durumunu
gösterecek şekilde, mevcut yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve mevzuatın
öngördüğü dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.
Faaliyet raporu, mevzuatın belirlediği asgari bilgileri kapsayacak şekilde ve kamunun
şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda
hazırlanmaktadır. Söz konusu raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve
şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanarak, yatırımcıların bilgisine
sunulmaktadır.
Yıllık faaliyet raporumuz, Genel Müdürümüz ile mali tablo ve raporların hazırlanmasından
sorumlu birimin başındaki Yöneticimiz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulumuz
tarafından onaylanmakta olup, mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak
yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanı içermektedir.
Henüz kamuya açıklanmamış ve şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğini
bozacak şekilde menfaat sahiplerinden gelen bilgi talepleri değerlendirme dışında
bırakılmakta, bunun haricinde kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili olarak detay bilgiler dileyen
hissedarlarımız ile talep edilen her türlü iletişim araçları ile paylaşılmaktadır.
Şirketimiz internet sitesinde, şirket hakkında güncel veri ve bilgilere yer verilmekte,
yatırımcıların ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler "Yatırımcı İlişkileri" linki altında
yayınlanmaktadır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri arasında ilişkiyi sağlamak üzere Pay
Sahipleri İlişkileri Birimi kurulmuş olup, bu birim aracılığı ile menfaat sahiplerinin
bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu birime ulaşan ve bilgilendirme talepli toplantı
istekleri, şirket yönetimine iletilerek uygun toplantı takviminin belirlenmesine müteakip
gerçekleştirilmektedir.
Bilgilendirme toplantıları, genel kurul toplantıları, faaliyet raporları, şirket yönetimince
yapılan gazete ve dergilerde yapılan açıklamalar, özel durum açıklamaları, kamuya açıklanan
sunum ve raporlar, kamunun erişiminin sağlanması için Şirket ana sözleşmesi, Şirket Genel
Kurul İç Yönergesi, Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen yöntemlere
ilave olarak, şirketin kurumsal internet sitesinde ayrıca ilan edilir.
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